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Περίληψη 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, πραγματεύεται ζητήματα που σχετίζονται με την 

προάσπιση των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων και προκύπτουν καθημερινά κατά 

την ηλεκτρονική επεξεργασία τους, στον χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στη χώρα μας.  

Ερευνά και εστιάζει, στη διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν τους μαθητές και 

τις μαθήτριες, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, δίνοντας έμφαση στις νομικές πτυχές που θωρακίζουν αυτή την 

επεξεργασία. Κύριος στόχος της είναι η εμβάθυνση και η αποσαφήνιση όλων των 

απαραίτητων εννοιών και νομοθετικών ρυθμίσεων, που πλαισιώνουν το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο, το  σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης Myschool, το πρόγραμμα ΕΥ.Ζ.Η.Ν, 

την ευρωπαϊκή συνεργασία σχολείων eTwinning, τη διαδικασία των Πανελλαδικών 

Εξετάσεων, τη χρήση Τεχνολογιών Web 2.0 στην απόκτηση γνώσης και την ιδιαίτερη 

επεξεργασία ευαίσθητων πληροφοριών, οι οποίες αναφέρονται σε ειδικές κατηγορίες 

μαθητών. 

Λέξεις Κλειδιά: Προσωπικά Δεδομένα, Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, Ανήλικοι 

Μαθητές, Ειδικές Κατηγορίες Μαθητών, Ηλεκτρονική Επεξεργασία, Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο, Myschool, EY.Z.H.N., eTwinning, Web 2.0, Βιντεοεπιτήρηση στα Σχολεία, 

Πανελλαδικές Εξετάσεις 

Abstract 

This thesis deals with issues related to the defense of minors’ personal data that arise 

daily during their eProcessing, in the area of Primary and Secondary Education. 

It researches and focuses on the management of information related to pupils from the 

data computing systems that are used in the Greek educational system, emphasizing on the 

legal aspects shielding this procedure. Its main goal is the clarification of all the important 

legislative regulations framing the Greek School Network, the electronic management 

system Myschool, the “ΕY.Ζ.H.N” initiative, the European School Collaboration “eTwinning”, 

the process of National exams to get in to Universities, the use of Web 2.0 technologies for 

knowledge acquisition and the special processing of sensitive information that is related to 

pupils with learning disorders. 
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Εισαγωγή 
 

Ιδιαίτερη πρόκληση, στην εποχή του ψηφιακού γραμματισμού, αποτελεί το γεγονός ότι 

η πληροφορία, μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας και των επικοινωνιών, γίνεται 

ταυτόχρονα σημαντικό αγαθό και άμεση απειλή  για το άτομο και την παγκόσμια κοινωνία 

στην οποία εντάσσεται.  

Όσο οι πληροφορίες συλλέγονται, καταγράφονται, μετατρέπονται σε αντικείμενο 

επεξεργασίας και διαδίδονται  μέσα στα φυσιολογικά όρια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, 

συνιστούν υγιή πηγή γνώσης. Η επιστήμη της Πληροφορικής προσδίδει τεράστιες 

δυνατότητες στον δημιουργό της και διαταράσσει, ορισμένες φορές, την «οικολογική» 

ισορροπία στο σύστημα των βιοτικών σχέσεων1, μετατρέποντας τη γνώση σε πηγή 

διακινδυνεύσεων για την ανθρώπινη προσωπικότητα και το κοινωνικό σύνολο. 

 Η γεωμετρική αύξηση των δυνατοτήτων επεξεργασίας της προσωπικής πληροφορίας, 

γίνεται αντιστρόφως ανάλογη με την ικανότητα του  προσώπου να έχει την εποπτεία στη 

χρήση της πληροφορίας που διαχειρίζεται.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις  επιπτώσεις της ηλεκτρονικής επεξεργασίας προσωπικής 

πληροφορίας, σε κάθε τομέα της καθημερινής ζωής και ειδικότερα στο χώρο της 

εκπαίδευσης, γίνεται  πιο επιτακτική η ανάγκη της προστασίας των δεδομένων που 

αφορούν ανήλικους μαθητές. Η παρακολούθηση της ανάπτυξης και των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων των παιδιών – εφήβων, από τη νηπιακή ηλικία, έως την ηλικία της 

ενηλικίωσης, αυξάνει τη βαρύτητα του ζητήματος, εξαιτίας της αδυναμίας να 

προστατεύσουν μόνοι την ιδιωτική τους ζωή. 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται αρχικά η επισκόπηση και η αποσαφήνιση όλων των 

απαραίτητων εννοιών και ρυθμίσεων που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών 

πληροφοριών. Κύριο στόχο αποτελεί η αναζήτηση του νομικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό  και 

εθνικό επίπεδο, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων και ειδικότερα 

των μαθητών  στις δύο πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης. Καταγράφεται η προβληματική, η 
                                                           

1 Βλ. Κασιμάτης Γ. Πρόλογος στο βιβλίο του Γέροντα, Α.(1991). Πληροφορική και Δίκαιο. Αθήνα: Α. Ν. Σάκκουλα. 
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οποία υπάρχει σε συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα, που χρησιμοποιεί το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα, τα τρωτά σημεία που εμφανίζονται στη διαχείριση των 

δεδομένων σ’ αυτά, ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις νομικές πτυχές (Ν. 2472/97 - 

Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και Ν. 

3471/2006 – Προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών), που πλαισιώνουν το θέμα. Η εμβάθυνση σε νόμους, 

εγκυκλίους, οδηγίες και υπουργικές αποφάσεις αποσκοπεί στην κατανόηση των 

νομοθετημάτων που ρυθμίζουν την καθημερινή διαχείριση της προσωπικής πληροφορίας 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Η διατύπωση σχετικών νομοθετικών προτάσεων αποτελεί ειδικότερο στόχο της 

έρευνας. Συνιστά επίσης ειδικό σκοπό - συνεισφορά της εργασίας, να αποτελέσει ένα 

εγχειρίδιο αναφοράς για την  εκπαιδευτική κοινότητα, που αθέμιτα, «εκθέτει» το μέλος της 

– μαθητή, στον κίνδυνο της παραβίασης της ιδιωτικής του ζωής, με ανυπολόγιστες 

επιπτώσεις που οδηγούν στην αποδυνάμωση της αυτοεκτίμησης του. 

Η διάρθρωση της μελέτης είναι η ακόλουθη: 

Το 1ο Κεφάλαιο της εργασίας επικεντρώνεται στο ανθρώπινο δικαίωμα της 

ιδιωτικότητας ή της ιδιωτικής ζωής. Οι δύο όροι είναι τόσο στενά συνδεδεμένοι, που συχνά 

ο ένας υπερκαλύπτει τον άλλο. Ορίζεται το εννοιολογικό πλαίσιο της ιδιωτικότητας και 

επιχειρείται, μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα, μία φιλοσοφική και κοινωνιολογική 

προσέγγιση. Παρουσιάζονται οι μορφές της και διακρίνονται οι έννοιες «ιδιωτικότητα-

ιδιωτική ζωή» και «προσωπικά δεδομένα». Θεμελιώνεται η αναγκαιότητα της προστασίας 

της ιδιωτικότητας, μέσα από τον «πληροφορικό αυτοκαθορισμό» και περιγράφονται τα 

μοντέλα  νομικής προστασίας της. 

Στο 2ο Κεφάλαιο ερευνάται και αναπτύσσεται το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προσωπικών δεδομένων σε διεθνές επίπεδο και στον 

Ευρωπαϊκό χώρο  με τα νομοθετήματα 1ης, 2ης και 3ης «γενιάς». Παρουσιάζεται η Πρόταση 

για τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο οποίος βρίσκεται 

στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής του και αναλύεται το αντίστοιχο ελληνικό νομικό πλαίσιο 

εστιάζοντας στους Ν. 2472/97 και 3471/2006. Γίνεται η απαραίτητη αποσαφήνιση των 
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όρων που χρησιμοποιούνται και σχολιάζονται  τα βασικά σημεία για τη νομική κάλυψη του 

θέματος στον ελλαδικό χώρο.  

Το περιεχόμενο του 3ου Κεφαλαίου εστιάζει στη νομική προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των ανηλίκων, στην παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας και στην ευρωπαϊκή 

και ελληνική πραγματικότητα. Γίνεται εκτενής αναφορά στις σχετικές ρυθμίσεις  της 

Πρότασης του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα παιδιά και τους εφήβους. 

Στο 4ο Κεφάλαιο της εργασίας εντοπίζονται οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στον χώρο 

της εκπαίδευσης, εξαιτίας του μεγάλου όγκου προσωπικών, απλών και ευαίσθητων, 

δεδομένων  ανήλικων μαθητών ή μαθητριών. Τονίζεται ότι χρησιμοποιείται η λέξη 

«μαθητής», ορίζοντας φυσικά και τη μαθήτρια, στο κείμενο της μελέτης που ακολουθεί. 

Επισημαίνονται τα ευάλωτα σημεία που προκύπτουν από τη μη σύννομη και ανεπαρκή 

διαχείρισή τους και δίδεται έμφαση στις νομικές πτυχές του θέματος. Περιγράφεται 

αναλυτικά η κάθε μορφής διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών στα 

πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, είτε 

διοικητική, είτε μαθησιακή (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, Myschool, eTwinning, ΕΥΖΗΝ, 

Πανελλαδικές Εξετάσεις, Ειδικές Περιπτώσεις Μαθητών). Αναλύεται, επίσης, η ηλεκτρονική 

διαχείριση των  στοιχείων της μαθητικής κοινότητας στις Τεχνολογίες Βιντεοεπιτήρησης 

αλλά και η διακίνησή τους  στις σύγχρονες εφαρμογές του Web 2.0.  

Η διατύπωση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την έρευνα, καθώς και 

νομοθετικών προτάσεων που κατατίθενται τόσο για τους κινδύνους, όσο και για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων στην ελληνική εκπαίδευση, αποτελεί το 

περιεχόμενο του 5ου Κεφαλαίου της εργασίας. 
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Κεφάλαιο 1ο - Το Ανθρώπινο Δικαίωμα στην Ιδιωτικότητα (ή στην ιδιωτική 

ζωή)2 
 

1.1 Εννοιολογικό πλαίσιο  
 

Η ιδιωτικότητα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Ενδυναμώνει την 

ανθρώπινη προσωπικότητα και αξιοπρέπεια ενισχύοντας αξίες όπως η ελευθερία της 

έκφρασης, του λόγου και της επικοινωνίας. Αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο σημαντικά 

ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή. 

Η διαφύλαξη της ιδιωτικότητας, ως ένα σύνθετο κοινωνικό και νομικό πρόβλημα, 

αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας για  φιλοσόφους, κοινωνιολόγους, νομικούς. 

Προστατεύεται από τη Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (United 

Declaration of Human Rights)3, το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών δικαιωμάτων  

(International Covenant of Civil and Political Rights)4 του ΟΗΕ και από άλλα νομοθετικά 

κείμενα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Στο Σύνταγμα σχεδόν κάθε  χώρας του κόσμου 

περιλαμβάνεται σχετική διάταξη για την ιδιωτικότητα, το οικογενειακό άσυλο και το 

απόρρητο των επικοινωνιών. 

1.2 Φιλοσοφική - Κοινωνιολογική Προσέγγιση  
 

Όλες οι κοινωνίες αποδέχονται καθολικά την ανάγκη για προστασία της ιδιωτικότητας 

ως εγγενές στοιχείο της ανθρώπινης φύσης και όχι μόνο. Σύμφωνα με τον  Westin5   όλα τα 

ζώα αναζητούν περιόδους απομόνωσης σε μικρές ομάδες χαρακτηριζόμενες από 

«οικειότητα». Αυτό συχνά αναφέρεται ως «τάση εδαφικότητας», την οποία ο οργανισμός 

υπερασπίζεται από οποιαδήποτε προσπάθεια εισχώρησης μελών του ιδίου είδους. Στο 

ζωικό βασίλειο συναντώνται είδη που δεν επιθυμούν επαφή είτε με άλλα ζώα του είδους 

τους, ορίζοντας την «προσωπική απόσταση» είτε με ζώα διαφορετικού είδους, ορίζοντας 

την «κοινωνική απόσταση». 

                                                           
2 Για την εναλλακτική χρησιμοποίηση των όρων, βλ. Εισαγωγή της παρούσας εργασίας 
3 Το κείμενο της Διακήρυξης υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ: 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk   
4 Το αγγλικό κείμενο του υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ: 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx  
5 Westin, A., (1984). ’The Origins of Modern Claims to Privacy’, στο βιβλίο του F. D. Schoeman Philosophical Dimension of 
Privacy: an Anthology. Cambridge University Press pp. 56-74 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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Μελετώντας την εμφάνιση της ιδιωτικής ζωής στον χώρο των ανθρώπινων κοινωνιών, ο 

Westin κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κανόνες της ιδιωτικής ζωής διαμορφώνονται σε 

ατομικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ευρύτερης κοινότητας. 

 Η  κοινωνική αντίληψη, που μας επιτρέπει να κάνουμε λόγο για ιδιωτικότητα, 

εντοπίζεται αρχικά στην έννοια της ιδιοκτησίας και, στην συνέχεια, στην οριοθέτηση 

περιοχών διαφορετικού ιδιοκτήτη. Το χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της αντίληψης 

παρατηρείται για πρώτη φορά στις αρχαιοελληνικές πόλεις-κράτη. Χαρακτηριστικά, στην 

Αριστοτελική6 θεωρία της πόλεως αναφέρεται ο διαχωρισμός της δραστηριοποίησης του 

ατόμου μεταξύ της δημόσιας σφαίρας - της πολιτικής και  του ιδιωτικού χώρου, «του 

οίκου». 

Η έννοια της ιδιωτικότητας μεταφέρεται στο πέρασμα των αιώνων από τα μεσαιωνικά 

βρετανικά ειρηνοδικεία και τους κανονισμούς της Peace Act7 το 1361, μέχρι τον λόγο του 

William Pitt The Elder8 το 1763: «The poorest man may in his cottage bid defiance to all the 

forces of the crown. It may be frail- its roof  may shake – the wind may blow through it –  the 

storm may enter,  the rain may enter - but the King of England cannot  enter». 

Στο δοκίμιο «Περί Ελευθερίας»9  του John Stuart Mill , το 1869, διαφαίνεται η διάκριση 

του δημόσιου από τον ιδιωτικό βίο, διαχωρίζοντας τον χώρο άσκησης κυβερνητικής 

εξουσίας από αυτόν της αυτοδιαχείρισης. 

Μερικές δεκαετίες αργότερα, το 1890, οι Louis D. Brandeis και Samuel D. Warren10 στο 

άρθρο τους «The Right to Privacy», χρησιμοποίησαν τη φράση «the right to be left alone - 

το δικαίωμα να μένεις μόνος», για να περιγράψουν το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα του 

ατόμου. Αφορμή για τη συγγραφή του άρθρου ήταν η ολοένα και συχνότερη εμφάνιση 

περιστατικών δημόσιας – έντυπης - διάδοσης λεπτομερειών, σχετικών με την προσωπική 

ζωή ατόμων λόγω της εμφάνισης των φορητών φωτογραφικών μηχανών. Αυτό το 

φαινόμενο οδήγησε τους  δύο Αμερικανούς νομικούς στην αντίληψη ότι η ιδιωτικότητα 

αφορά την προστασία ιδιωτικών συζητήσεων, την έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων 

και την περιφρούρηση των δικαιωμάτων της ζωής και της ιδιοκτησίας.  

                                                           
6 http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/anth_c/math/s_082_106.pdf 
7 http://www.supremecourt.nt.gov.au/media/documents/Magistrates_June_2010.pdf 
8 https://history.blog.gov.uk/2015/03/11/william-pitt-the-elder-whig-1766-1768/ 
9 http://www.bartleby.com/130/  
10 Samuel Warren and Louis Brandeis, (1890) The Right to Privacy, 4 Harvard Law Review  p. 193-220 

http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html
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Οι Brandeis και Warren εκφράζουν την άποψη ότι η αρχή της προστασίας της 

ιδιωτικότητας ήταν ήδη μέρος του εθιμικού δικαίου, αλλά λόγω των εξελίξεων της 

τεχνολογίας της εποχής ήταν σημαντική η ρητή και αποκλειστική δήλωσή της ως «δικαίωμα 

στην ιδιωτικότητα». Υπερασπίζονται την ιδιωτικότητα ως μία από τις σημαντικότερες 

ελευθερίες σε μια δημοκρατία και  προτείνουν τη ρητή έκφρασή της στο Αμερικανικό 

Σύνταγμα. 

Η Ruth Gavison11 αποτυπώνει τρία κυρίαρχα στοιχεία στη φύση της ιδιωτικότητας: τη 

μυστικότητα (secrecy), την ανωνυμία (anonymity) και τη μοναξιά (solitude). Αναγνωρίζει ότι 

πρόκειται για μια ρευστή κατάσταση, η οποία μπορεί να χαθεί ανάλογα με τις επιλογές 

κάθε ατόμου ή λόγω ενεργειών ενός άλλου ατόμου.  

1.3 Έννοια - Ορισμός της Ιδιωτικότητας  
 

Στη διαμόρφωση της έννοιας της ιδιωτικότητας έχουν συνεισφέρει κατά καιρούς 

επιστήμονες από διαφορετικούς χώρους. Σήμερα, σε πολλές χώρες του κόσμου η έννοια 

της ιδιωτικότητας εντοπίζεται σε νόμους για την προστασία δεδομένων, τοποθετώντας την 

στο πλαίσιο διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών. Αναμφίβολα, πέρα από  το στενό αυτό 

πλαίσιο, η προστασία της ιδιωτικότητας συχνά προσδιορίζεται ως ένας τρόπος να 

καθορίζεται πόσο μπορεί μια κοινωνία να εισχωρεί στις προσωπικούς υποθέσεις ενός 

ατόμου. Ωστόσο, η απουσία ενός μοναδικού ορισμού δεν σημαίνει ότι το θέμα είναι 

ελάσσονος σημασίας. Αντίθετα, όπως διατύπωσε ο Volio Fernando Jemenez12,  « … Όλα  τα 

ανθρώπινα δικαιώματα είναι πτυχές του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα». 

Ο Thomas Cooley13  δίνει τον κλασικό ορισμό για τον ιδιωτικό  βίο: « Ο κάθε άνθρωπος 

έχει το δικαίωμα να μην ενοχλείται από τους άλλους και να αφήνεται μόνος στην ηρεμία 

του (privacy is the right to be let alone). 

 

                                                           
11 Gavison, R.,(1980). Privacy and the Limits of Law, The Yale Law Journal p  421 . Το αγγλικό κείμενο είναι διαθέσιμο στο: 
http://courses.ischool.berkeley.edu/i205/s10/readings/week11/gavison-privacy.pdf  
12 Volio F.,J.(1981). ‘Privacy and the Family’, στο βιβλίο του L. Henkin The International Bill of Rights:The Covenant on Civil 

and Political Rights, New York: Columbia University Press, p. 198 
13 Ιγγλεζάκης,Ι.Δ.(2004) Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη:Σάκουλα, σελ. 49 και Μαυριά, Κ.(1982). Το 
συνταγματικό δικαίωμα ιδιωτικού βίου, Αθήνα-Κομοτηνή:Σάκκουλα, σελ. 40.  

http://courses.ischool.berkeley.edu/i205/s10/readings/week11/gavison-privacy.pdf
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Κατά τον Alan Westin14,   «Η ιδιωτικότητα είναι η αξίωση των ατόμων, των ομάδων και 

των οντοτήτων, να αποφασίζουν από μόνοι τους για το πότε, πώς και μέχρι ποιο σημείο οι 

πληροφορίες, που αφορούν αυτούς, θα διαβιβάζονται σε άλλους». «Privacy is the claim of 

individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how and what extent 

information about them is communicated to others»15. 

  O David Calcutt16, στην αναφορά του στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου  για 

τη συμπεριφορά του Τύπου σχετικά  με την ιδιωτικότητα, υιοθετεί τον ακόλουθο ορισμό:   

«Ιδιωτικότητα είναι το  δικαίωμα του ατόμου να προστατεύεται ενάντια στην εισβολή στην 

προσωπική του ζωή ή στις υποθέσεις του, ή εκείνες της οικογένειάς του με άμεσα φυσικά 

μέσα ή με δημοσίευση πληροφοριών». 

Ο Lawrence Lessig17, γνωστός ακαδημαϊκός καθηγητής στη Νομική Σχολή του Stanford 

και ιδρυτής του σχολικού κέντρου  για τo Internet και την κοινωνία18,  αναφέρει ότι «οι 

περισσότεροι άνθρωποι σήμερα με την έννοια της ιδιωτικότητας εννοούν το δικαίωμα της 

επιλογής της γνωστοποίησης προσωπικών τους πληροφοριών σε τρίτους».  Επισημαίνει, 

επίσης, ότι η ιδιωτικότητα βασίζεται σε τέσσερις καθοριστικούς παράγοντες: τον νόμο 

(law), την αγορά (market), τους κοινωνικές κανόνες (norms) και την αρχιτεκτονική 

(architectures) συστημάτων (κοινωνικών ή τεχνολογικών). 

Μία διαφορετική άποψη του ορισμού της ιδιωτικότητας δίνει ο Robert Ellis Smith19, 

συντάκτης της εφημερίδας Privacy Journal, ορίζοντάς την  ως «την επιθυμία καθενός μας 

για ένα φυσικό χώρο στον οποίο είμαστε ελεύθεροι κάθε διακοπής, εισβολής, ενόχλησης ή 

ευθύνης» καθώς και ως «την προσπάθεια να ελέγξουμε τον χρόνο και τον τρόπο των 

δημοσιοποιήσεων προσωπικών μας πληροφοριών». 

Είναι, σίγουρα, πιο εύκολο να υπερασπίζεται κάποιος την ιδιωτικότητα ως αίτημα παρά 

να την ορίζει. Δεκάδες χρόνια μετά την καταλυτική επίδραση της τεχνολογικής 

                                                           
14 Westin, A.F. (1967). Privacy and Freedom, p. 7  
15  Το αγγλικό κείμενο είναι διαθέσιμο στο: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-03315-5_2  
16Calcutt, D. Review of Press Self – Regulation, Department of National Heritage, 8 Ιανουαρίου 1993, διαθ. στο  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/271963/2135.pdf  
17 Lessig, L.(2006). Code Part 11, Version 2.0, New York: Basic Books. Το αγγλικό κείμενο είναι διαθ. στο: 
http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf  
 

18 Η βιογραφία του στο: http://www.lessig.org/about/  
19  Smith,R.,E. Ben Franklin's Web Site: Privacy and Curiosity from  Plymouth Rock to the Internet Paperback, Privacy Journal, 

30 April  2004   
 

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-03315-5_2
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/271963/2135.pdf
http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf
http://www.lessig.org/about/
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επανάστασης, η «παραδοσιακή» άποψη για την ιδιωτικότητα έχει  εμπλουτιστεί σε μέγιστο 

βαθμό με επιπλέον δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή,  στον περιορισμό, 

στην προσβασιμότητα του χώρου και στον αποκλειστικό έλεγχο της εισχώρησης στον 

προσωπικό χώρο (ή άσυλο της κατοικίας), στην ελαχιστοποίηση των “παρεμβάσεων” 

(intrusiveness), στην απαίτηση για εχεμύθεια, στο δικαίωμα για το απόρρητο και στο 

δικαίωμα επιλογής  στη μοναξιά20. 

1.4 Μορφές Ιδιωτικότητας 
 

    Μελετώντας την έννοια της ιδιωτικότητας συναντώνται  οι ακόλουθες διακριτές 

μορφές 21: 

 Η Πληροφοριακή ιδιωτικότητα (informational privacy), που περιλαμβάνει τη 

θέσπιση κανόνων  για  τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως οι χρηματοπιστωτικές πληροφορίες, εκπαιδευτικά και ιατρικά 

αρχεία, πληροφορίες σχετικές με τη κρατική ασφάλεια. 

 Η ιδιωτικότητα  της φυσικής υπόστασης (bodily privacy), η οποία αναφέρεται  στην 

προστασία της βιολογικής  υπόστασης του ατόμου, όπως είναι η σωματική έρευνα, 

τα γενετικά τεστ,  οι έλεγχοι για τη χρήση φαρμακευτικών και ναρκωτικών ουσιών. 

 Τηλεπικοινωνιακή ιδιωτικότητα (communications privacy), η οποία  προστατεύει την 

εμπιστευτικότητα της αλληλογραφίας, των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των  άλλων μορφών επικοινωνίας. 

 Εδαφική ιδιωτικότητα (territorial privacy), που αφορά την περιφρούρηση των 

ιδιωτικών χώρων, αλλά και  του χώρου εργασίας ή του δημόσιου χώρου στον οποίο  

δραστηριοποιείται το άτομο. Η παρακολούθηση μέσω κυκλωμάτων τηλεόρασης, η 

βιντεοσκόπηση, ο εντοπισμός του ατόμου, είναι ζητήματα που αφορούν την 

εδαφική ιδιωτικότητα.  

Εξάλλου, σύμφωνα με τη θεωρία των σφαιρών, οι τρεις σφαίρες που περιβάλλουν την 

αξία της  προσωπικότητας του ατόμου είναι: 

                                                           
20Μήτρου, Λ., (2010). Η προστασία της Ιδιωτικότητας στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες. Η νομική διάσταση, Αθήνα:  

Παπασωτηρίου  
21 Βλ. www.privacyinternational.org 
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α) η κοινωνική, η οποία αναφέρεται στις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον και 

αφορά τις δημόσιες και επαγγελματικές δραστηριότητές του, 

β) η ιδιωτική, η οποία αναφέρεται στη προστασία από τη δημόσια έκθεση, 

γ) η σφαίρα του απορρήτου, η οποία επίσης αναφέρεται στη διασφάλιση της 

προστασίας του ατόμου από τη δημοσιότητα. 

Η θεωρία των σφαιρών αποτελεί μια σχηματική προσέγγιση της προστασίας της 

προσωπικότητας, εμφανίζεται στη γερμανική νομολογία αλλά υιοθετήθηκε και από την 

ελληνική επιστήμη22. 

1.5 Διάκριση των εννοιών: «ιδιωτικότητα» και  «προσωπικά δεδομένα» 
 

Η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής 

και την  πρόοδο τους σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Με την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, το άτομο εισέρχεται στον «ψηφιακό κόσμο», γίνεται μέλος στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας και εμφανίζονται οι έννοιες των προσωπικών δεδομένων  και της προσωπικής 

πληροφορίας.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στις ΗΠΑ, χρησιμοποιείται ο όρος «ιδιωτικότητα» ή 

«ιδιωτική ζωή» ως μετάφραση του όρου “Privacy”23  και περιγράφει την κατάσταση που 

επιλέγει κάποιος να είναι μόνος και τον βαθμό της μοναξιάς του. Ο όρος αυτός αναφέρεται 

στα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων24. Αντίθετα ο όρος “Personal Data”, 

χρησιμοποιείται  στην Ευρώπη και αποτελεί τη μετάφραση του όρου «προσωπικά 

δεδομένα». 

Τα προσωπικά δεδομένα25 είναι πληροφορίες  με «προσωπικό χαρακτήρα» οι οποίες 

συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο. Οι πληροφορίες αυτές 

αφορούν συνήθως οτιδήποτε έχει σχέση με ένα πρόσωπο, όπως η ιδιωτική ή 

επαγγελματική του ζωή, οι εργασιακές ή οικονομικές δραστηριότητες του, οι 

                                                           
22 Ι. Ιγγλεζάκη, I., (2004). Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη: A. Σάκκουλα ,σελ.166-167. 
23 Longman Dictionary of Contemporary English, Third Ed. 1995, p. 1121. To αγγλικό κείμενο του λεξικού αναφέρει:  “Τhe 

state of being able to be alone, and not seen or heard by other people” και “ the state of being free from public attention”. 
24   Καρακώστα Ι., (2007). Προστασία της Ιδιωτικότητας στη Κοινωνία της Πληροφορίας, ΔiMEE 2004  σελ. 54 
25 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., (2007). Προσωπικά Δεδομένα, Αθήνα –Κομοτηνή: Εκδ. Αντ Ν Σάκκουλα , σελ 33-34 
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διαπροσωπικές ή κοινωνικές σχέσεις  του με άλλα άτομα, οι τρόποι συμπεριφοράς και 

γενικά οτιδήποτε το αφορά, ανεξάρτητα αν αναφέρεται στο παρελθόν ή στο παρόν του. 

Έως ότου μία πληροφορία συνδεθεί  με συγκεκριμένο πρόσωπο δεν αποτελεί 

προσωπικό δεδομένο και όταν ένα προσωπικό δεδομένο αποσυνδέεται από το φυσικό 

πρόσωπο που αναφέρεται,  παύει να αποτελεί προσωπικό δεδομένο. 

Τα  χαρακτηριστικά αυτά ανάγουν ορισμένες πληροφορίες σε προσωπικά δεδομένα 

ορίζουν  όμως και τη σχέση των πληροφοριών αυτών με την έννοια της «ιδιωτικής ζωής».  

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ευρύτερη της έννοιας του ιδιωτικού 

βίου, γιατί  υπερβαίνει τη διάκριση μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας. Αυτό γίνεται 

επειδή δε διακρίνει τις απλές από τις ιδιωτικές- απόρρητες πληροφορίες27. Παράλληλα 

όμως είναι και στενότερη γιατί, όπως προαναφέρθηκε, η ιδιωτική ζωή εμπεριέχει και την 

έννοια της μοναξιάς και της απομόνωσης του ατόμου.  

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι  δύο έννοιες, ιδιωτικότητα και προσωπικά 

δεδομένα, έχουν πολλά κοινά σημεία, καθώς η μία εμπεριέχεται στην άλλη, πολλές φορές η 

μία συμπληρώνει την άλλη ή σε ορισμένες περιπτώσεις ταυτίζονται. Αδιαπραγμάτευτο 

είναι το γεγονός ότι δεν υφίσταται προστασία της ιδιωτικής ζωής  χωρίς την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. 

1.6 Προστασία της ιδιωτικότητας και πληροφορικός  αυτοκαθορισμός 

  

Με τη πάροδο των χρόνων και την ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών γίνεται ευρέως 

αποδεκτό ότι η ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων  προβάλλει επιτακτική. Η 

δυνατότητα της συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής των πληροφοριών σε συνδυασμό 

με τη δυνατότητα διείσδυσης στην καθημερινή ζωή, στην ιδιωτικότητα και στις συνήθειες, 

των χρηστών28  ανέδειξε τη ποιοτική διάσταση των κινδύνων που προέκυψαν στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Πληροφοριακή 

Ιδιωτικότητα εγείρει φιλοσοφικά, ηθικά και νομικά ζητήματα. Η αύξηση του βαθμού 

                                                           
27 Μήτρου Λ, (2006) Προσωπικά Δεδομένα, ιδιωτικότητα και απόρρητο, Ιατρικό Απόρρητο, Αθήνα – Θεσσαλονίκη: 
Σάκκουλα,  σελ 37 
28 Οι μεταλλάξεις της τεχνολογίας οδηγούν και σε μετάλλαξη της έννοιας της ιδιωτικότητας. Όπως εύστοχα παρατηρεί η  
M. Cheh, μπορεί κανείς να προασπίσει την ιδιωτική σφαίρα του μόνο εάν μείνει στο σπίτι του με κλεισμένα τα παντζούρια 
και αποσυνδεδεμένα τηλέφωνα και υπολογιστές. Βλ. Cheh, Μ. (2001).  Technology and Privacy: Creating the conditions for 
preserving personal privacy, στο βιβλίο του Sicilianos L.A. ,Gavouneli M. (Eds.), Scientific and Technological Developments 
and Human Rights, Αθήνα: Σάκκουλα , σελ. 103 
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παραβίασης  και προσβολής των ανθρώπινων αξιών δημιούργησε πληθώρα συζητήσεων  

με επίκεντρο ένα νέο «Πανοπτικό»  πιο επικίνδυνο από το «Panopticon του Bentham»29 

γιατί δεν εφαρμόζεται σε κλειστές ομάδες αλλά  στο σύνολο της ανθρωπότητας. Ο φόβος 

για την πλήρη εξαφάνιση της ιδιωτικής ζωής εμφανίζεται παρόμοιος με το φόβο που ο 

George Orwell αντικατοπτρίζει στο μυθιστόρημά του με τίτλο «1984»30. 

Ως αντιστάθμισμα, αρχίζει να  αυξάνεται το ενδιαφέρον για την προστασία της 

ιδιωτικότητας  με τη θέσπιση ειδικών κανόνων που καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τον 

τρόπο διαχείρισης  των προσωπικών πληροφοριών. 

Το δικαίωμα του «πληροφορικού αυτοκαθορισμού»31 ή της αυτοδιάθεσης 

πληροφοριών αφορά την εξουσία του ατόμου να γνωρίζει, να αποφασίζει και να 

προσδιορίζει πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις επιτρέπει την επεξεργασία των 

πληροφοριών που το αφορούν.  Η ελευθερία του ατόμου να προσδιορίζει ποιες 

προσωπικές  πληροφορίες  δύναται να καταστούν γνωστές στο περιβάλλον του,  

διαμορφώνει την ιδία γνώμη, την ελευθερία απόφασης και τον βαθμό συμμετοχής στον 

κοινωνικό διάλογο. Επιπλέον  η προστασία των επιλογών της ιδιωτικής ζωής απέναντι στον 

δημόσιο έλεγχο, σχετίζεται άμεσα με την ισότητα, την αποφυγή της κοινωνικής δυσμένειας 

και  των διακρίσεων.  Η περιφρούρηση της πληροφοριακής ιδιωτικότητας  καθορίζει   τη  

συμμετοχή στις  διαδικασίες της κοινωνίας. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω αποτελεί η 

ελευθερία του λόγου, η θρησκευτική ελευθερία, η παρουσία και η συμμετοχή σε πολιτικές 

ή συνδικαλιστικές οργανώσεις32.  

                                                           
29 O  Jeremy Bentham, Άγγλος φιλόσοφος, δημοσίευσε (1785) το «Panopticon» ή, όπως σημείωνε ως επεξήγηση του 

τίτλου, «το οίκημα της επιτήρησης – που περιέχει μία νέα ιδέα κατασκευής εφαρμόσιμης σε κάθε είδος εγκατάστασης, 
στην οποία τα πρόσωπα πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση και ιδιαίτερα σε αναμορφωτικά ιδρύματα, φυλακές,  
βιομηχανικά κτίρια, πτωχοκομεία, νοσοκομεία και σχολεία». Ο Bentham χαρακτήριζε τη σύλληψή του ως μία άνευ 
προηγουμένου (έως τότε) δυνατότητα απόκτησης δύναμης επί της σκέψης των ανθρώπων.  Βλ. J. Bentham, The 
Panopticon Writings, Ed. Miran Bozovic (London: Verso, 1995), σελ.  29-95. 
30 Στο  μυθιστόρημα «1984»,  ο G. Orwell περιγράφει την ζωή ενός ανθρώπου (W. Smith) σε μία χώρα που βρίσκεται υπό 
απολυταρχικό καθεστώς. Οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τη  συνεχή παρακολούθηση από την αόρατη, κρατική εξουσία. 
31 Αναφέρεται με το όρο «Right of Control». Σύμφωνα με την απόφαση 15.12.1983 του Γερμανικού Ομοσπονδιακού 

Συνταγματικού Δικαστηρίου « συνίσταται στη δυνατότητα του ατόμου να αποφασίζει και να συμπροσδιορίζει πότε και υπό 
ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατή η επεξεργασία των πληροφοριών που το αφορούν». Βλ. Ιγγλεζάκης, Ι.  (2004) Ευαίσθητα 
Προσωπικά Δεδομένα, ο.π. σελ 51 
32 Μήτρου Λ.,(2010). Η προστασία της ιδιωτικότητας στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες- Η νομική διάσταση. Αθήνα: 

Παπασωτηρίου   και Προοίμιο  της Σύμβασης 108  του Συμβουλίου της Ευρώπης.  
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1.7 Η απαίτηση για  προστασία  της ιδιωτικότητας 

 
Το ενδιαφέρον για την προστασία του ιδιωτικού βίου αρχίζει να αυξάνει τις δεκαετίες 

του 1960 και 1970  επειδή η δυνατότητα παρακολούθησης του συνόλου ατόμων, μέσω της 

χρήσης πληροφοριακών συστημάτων, δημιουργεί απαιτήσεις για ειδικούς κανόνες που 

καθορίζουν τον τρόπο  συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων. 

Ο ερευνητής ασφάλειας πληροφοριών και μέλος  της ACM33  Donn Parker,  ήταν από 

τους πρώτους που «αντέδρασαν» στη μη ηθική χρήση των προσωπικών δεδομένων από 

τους χρήστες των νέων τεχνολογιών. Στο άρθρο του “Rules  of  Ethics  in  Information  

Processing”34  παρουσιάζει ως μείζον ηθικό ζήτημα την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής από 

τους επιστήμονες των υπολογιστών και προτάσσει τη δημιουργία ενός κώδικα 

δεοντολογίας σωστής χρήσης τους. Είναι χαρακτηριστική η φράση που αναφέρει «όταν οι 

άνθρωποι εισχώρησαν στον κόσμο των υπολογιστών άφησαν την ηθική στη πόρτα»35. 

1.8 Σκιαγράφηση της νομικής προστασίας της Ιδιωτικότητας στην Ευρώπη 
 

Αναζητώντας την ευρωπαϊκή προσέγγιση  στο ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής 

«επιστρέφουμε» χρονικά  στο 1789, στη Γαλλία μέσα από τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου του ΟΗΕ (1948), όπου σύμφωνα με το άρθρο 2 της Διακήρυξης «Σκοπός 

κάθε πολιτικής ένωσης αποτελεί η διατήρηση των φυσικών και απαράγραπτων 

δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα δικαιώματα αυτά είναι η ελευθερία, η ιδιοκτησία, η 

ασφάλεια και η αντίσταση στη βία»36. Η θεωρητική αυτή προσέγγιση του σεβασμού και της 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής μέσα από τη έννοια της προσωπικής ελευθερίας 

υποστηρίζεται από το Γαλλικό Συνταγματικό Δικαστήριο37.  

Στη «Σύμβαση της Ρώμης» της 4ης Νοεμβρίου 1950, για την «Προστασία των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Θεμελιωδών Ελευθεριών», στο Άρθρο 8 παρ. 1, καθορίζεται 

                                                           
33 Βλ. Association for Computing Machinery, ιστοσελίδα www.acm.org 
34 Donn, B. P.,(1968).Rules of Ethnics in Information Processing, Volume 11 Issue 3, Communications of the ACM, p. 198-201 

διαθ. στο: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=362987  
35 Κίτσος Π. (2011) Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στο 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. βλ. για τη δεοντολογία των πληροφοριακών συστημάτων-Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Stanford διαθ. στο 
 http://plato.stanford.edu/entries/ethics-computer 
36 Βλ. κείμενο της Διακήρυξης στη ιστοσελίδα :  http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf  
37 Κίτσος Π.(2011) Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στο 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο.π, σελ 36, βλ παρ. 76 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=362987
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf
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το δικαίωμα κάθε ατόμου στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, στην κατοικία 

του και στην  αλληλογραφία του38. Η προαναφερθείσα  σύμβαση είναι γνωστή και ως  

«Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - Ε.Σ.Δ.Α». 

Στο Άρθρο 19 της Ε.Σ.Δ.Α. συστήνεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), το οποίο, με σταθερή νομολογία39, ενισχύει   την ισχύ του Άρθρου 8 παρ. 

1 της Ε.Σ.Δ.Α. που αφορά την έννοια της ιδιωτικής ζωής, επομένως και την παραβίασή της, 

συμπεριλαμβάνοντας στον ευρωπαϊκό χώρο, εκτός από την οικία και την οικογένεια,  την 

εργασία, τις επαγγελματικές σχέσεις καθώς και την κάθε είδους επικοινωνία.  

Η παραβίαση των ατομικών ελευθεριών, η προσβολή  της αξιοπρέπειας και της 

προσωπικότητας των πολιτών της Ευρώπης, εξαιτίας της απολυταρχικής εξουσίας για 

μεγάλες χρονικές περιόδους οδήγησε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μεταπολεμικά στη  

πολιτική μεταστροφή για τη διασφάλιση των ελευθεριών που καταπατήθηκαν40. Από τον 

απόλυτο έλεγχο στις ζωές των πολιτών, ενός κράτους φόβου, εμφανίζεται η προσπάθεια 

για διαφάνεια μέσα από αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. 

Το 1970 , στο κρατίδιο της Έσσης στη Γερμανία, τέθηκε σε εφαρμογή ο πρώτος νόμος 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων.  Ακολούθησαν η Σουηδία το 1973, η Γερμανία το 

1977, η Γαλλία το 1978, η Δανία και η Νορβηγία το 1978, το Λουξεμβούργο το 1979, η 

Ισλανδία το 1981 με αντίστοιχους νόμους41. 

 Ένα ακόμη βασικό νομοθετικό εργαλείο αποτελεί η Σύμβαση 108 του Στρασβούργου 

108/28.1.1981  «για  την προστασία των ατόμων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», του Συμβουλίου της Ευρώπης42. Πρόκειται για 

ειδικούς κανόνες συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών, οι 

οποίοι έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα την περαιτέρω θέσπιση νόμων παγκοσμίως.43 Σύμφωνα 

                                                           
38  Βλ.  «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΙΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ»  διάθ. στο: www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf 

39 Κίτσος Π. (2011) Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στο 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, σελ. 80 
40 Βλ.  για την Ευρώπη του μεσοπολέμου και της ναζιστικής κατοχής, Μazower M., «Σκοτεινή Ήπειρος, Ο Ευρωπαϊκός 

Εικοστός Αιώνας»( μτφ. Κουρεμένος Κ.) Εκδ. Αλεξάνδρεια 2001 
41 Βλ.  Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Προσωπικά Δεδομένα, Εκδ. Σάκουλα, σελ 123-124 και τις εκεί παραπομπές. 
42 βλ. παρ. 43 
43Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data διάθ. στο: 

www.conventions.coe.int/Treaty/en/TReaties/Html/108.htm 
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με το σκοπό της Σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 1, επιβάλλεται για κάθε άτομο, 

ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο διαμονής του, ο σεβασμός στα δικαιώματα και 

στις θεμελιώδεις ελευθερίες.  Οι ειδικές ρυθμίσεις που ορίστηκαν με αυτή τη σύμβαση 

εκτός από τη ποιότητα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αφορούσαν και τα 

δικαιώματα των προσώπων που συνδεόταν με αυτά. Επιπλέον τέθηκαν κανόνες και για τη 

προστασία των προσώπων κατά τη διασυνοριακή ροή πληροφοριών. 

Την ίδια χρονική περίοδο, το 1982, στη Γερμανία, κατά την απογραφή του πληθυσμού 

και των επαγγελμάτων γινόταν λεπτομερής καταγραφή στοιχείων και συγκεκριμένα, 

ονοματεπώνυμο, ακριβής διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, 

οικογενειακή κατάσταση , επίπεδο μόρφωσης, επάγγελμα, θρησκευτικές πεποιθήσεις, κ.ά. 

Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κλήθηκε να αποφανθεί για την 

αντισυνταγματικότητα του σχετικού ομοσπονδιακού νόμου με την απογραφή. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το  Γερμανικό Δικαστήριο αποφάσισε44 ότι ο νόμος περιείχε λάθη ως 

προς την ταυτοποίηση των ατόμων, τα οποία  λάθη έθεταν σε κίνδυνο την προσωπικότητα 

και την αξιοπρέπεια  των πολιτών και κατ΄ επέκταση τη δημοκρατία, η οποία υποσκάπτεται 

όταν υπάρχει έλλειψη  ιδιωτικής ζωής45. 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) υπήρξε ο Διεθνής 

οργανισμός ο οποίος αντιμετώπισε τη προστασία των προσωπικών δεδομένων,  με την 

έκδοση των ονομαζόμενων «Κατευθυντήριων Αρχών που διέπουν την προστασία της 

ιδιωτικότητας και τις διασυνοριακές ροές προσωπικών δεδομένων» το 198046. Το  κείμενο47 

του ΟΟΣΑ δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και ίσως για το λόγο αυτό υιοθετήθηκε ως 

οδηγός από μεγάλο αριθμό χωρών, ακόμη και κρατών χωρίς προηγούμενη νομοθεσία για 

την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

                                                           
44 Απόφαση της 15.12.1983 BverfGE 65, 1/143, όπως αναφέρεται στο Σωτηρόπουλο Β. «Η Συνταγματική προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, Εκδ Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 96 
45 Καρακώστας Ι.,(2003)  Δίκαιο και Internet - Νομικά ζητήματα του διαδικτύου, Αθήνα: Εκδ Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν. 

Σάκουλα, σελ 153 
46 Οι αρχές αυτές περιλαμβάνουν την αρχή της περιορισμένης συγκέντρωσης και συλλογής των δεδομένων (collection 

limitation principle), την  αρχή της ποιότητας των δεδομένων (data quality principle), την  αρχή του προσδιορισμένου 
σκοπού (purpose specification principle), την  αρχή της περιορισμένης χρήσης των προσωπικών δεδομένων ( use limitation 
principle), την αρχή μέτρων ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων (security safeguards principle), την αρχή της 
διαφάνειας (openness principle), την  αρχή της  συμμετοχής του ατόμου (individual participation principle) και τέλος την  
αρχή της ευθύνης (accountability principle). Βλ. Μήτρου Λ. Η προστασία της Ιδιωτικότητας  στην Πληροφορική και τις 
Επικοινωνίες  Η νομική διάσταση, ο.π.,σελ. 13 

47 To  κείμενο του ΟΟΣΑ διαθέσιμο στη ιστοσελίδα:  http://www.oecd.org/sti/ieconomy/2013-oecd-privacy-guidelines.pdf 
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  με την Οδηγία 95/46/ΕΚ ορίζει ως δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα « …. κάθε πληροφορία  που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η 

ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί ή να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, 

ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων 

που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από φυσική, ψυχολογική, οικονομική, κοινωνική ή 

πολιτιστική άποψη»48, έννοια η οποία καλύπτει το σύνολο των πεδίων της προσωπικής 

ζωής. 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης49, το 2003 αποφάσισε50 για μια πολυσυζητημένη 

νομική υπόθεση βασιζόμενο στη Οδηγία 95/46/ΕΚ.: Στην υπόθεση Lindqvist, η οποία 

χρησιμοποίησε τoν  δικτυακό τόπο της Σουηδικής Προτεσταντικής Εκκλησίας για να  

δημοσιεύσει  προσωπικά δεδομένα των μελών της Εκκλησίας χωρίς  την σύμφωνη γνώμη 

τους. Η Β. Lindqvist είχε ασκήσει έφεση κατά πρωτόδικης απόφασης  που την καταδίκασε 

για την ενέργεια αυτή σε πρόστιμο 4000 σουηδικών κορώνων (450 € περίπου). Στο πλαίσιο 

προδικαστικού ερωτήματος του σουηδικού δικαστηρίου, το ΔΕΕ  βασιζόμενο στην Οδηγία 

95/46/ΕΚ έκρινε ότι στοιχεία, όπως το όνομα, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και  λεπτομέρειες 

για την προσωπική υγεία των ατόμων – μελών της  σουηδικής εκκλησίας, είναι δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα και θα μπορούσαν να δημοσιευτούν στον ιστότοπό της, μόνο με τη 

σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων. 

Καθώς παραπέμπονταν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔΑΔ) υποθέσεις που αφορούσαν 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προσπάθεια να διασφαλίσει τη 

«συμμόρφωση του ενωσιακού δικαίου  προς τις εν λόγω αρχές», η ΕΕ προέβη το 2000 στη 

Διακήρυξη του «Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» («Χάρτη»)51. 

Στη αρχή ο Χάρτης ήταν ένα πολιτικό έγγραφο, στη συνέχεια όμως εμφανίζεται με νομικά 

δεσμευτικό χαρακτήρα. Αποτυπώνεται σε  ένα  συμπαγές σύνολο ατομικών, πολιτικών, 

οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών. Τα δικαιώματα αυτά 

εμφανίζονται σε έξι ενότητες: αξιοπρέπεια, ελευθερίες, ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιώματα 

                                                           
48 Άρθρο 2 εδ. β) Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της  24ης Οκτωβρίου 1995 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ  L 281 της 23.11.1995, σελ 31 . , διαθ. στο: https://www.dataprotection.ie/docs/EU-
Directive-95-46-EC/89.htm 
49Δ.Ε.Ε., Τέως Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ),  
50 Απόφαση ΔΕΚ 6.11.2003, υπόθεση C-101/01, Lindqvist  διαθέσιμη στο 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=48382&doclang=EL 
51Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο σχετικό με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 
διαθέσιμο στο http://fra.europa.eu/en/publication/2014/handbook-european-data-protection-law  

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/handbook-european-data-protection-law
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των πολιτών και δικαιοσύνη. Εγγυάται όχι μόνο το σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής 

ζωής ( Άρθρο 7), αλλά κατοχυρώνει και το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών 

δεδομένων (Άρθρο 8 παρ. 1), καθορίζει τις βασικές αρχές για την προστασία αυτή (Άρθρο 8 

παρ. 2) και επιπρόσθετα διασφαλίζει τον έλεγχο τήρησης των αρχών αυτών από 

ανεξάρτητες Αρχές. (Άρθρο 8 παρ 3). 

1.9  Μοντέλα  προστασίας της Ιδιωτικότητας στον Κανονιστικό και Τεχνολογικό 

τομέα 
 

Οι νέες τεχνολογίες  είναι προϊόν της κοινωνίας, η οποία εξελίσσεται συνεχώς και 

αποτυπώνει την ανάπτυξή της στα «δημιουργήματά της». Τα όρια της προστασίας της 

ιδιωτικότητας καθορίζονται από τεχνολογικούς παράγοντες, το φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης και την απεριόριστη δυνατότητα επικοινωνίας. Ποικίλες αντιλήψεις  

προσώπων, κοινωνικών ομάδων, κρατικών οργανώσεων εμφανίζονται και μεταβάλλουν τα 

όρια αυτά. Κατά τη θέσπιση των πρώτων νομικών κανόνων, το Διαδίκτυο αποτελούσε 

γνωστικό εργαλείο επιστημόνων και πανεπιστημιακών εργαστηρίων, ενώ μερικές δεκαετίες 

αργότερα αφορά το 56% των νοικοκυριών στις Ευρωπαϊκές χώρες και το 95% των 

επιχειρήσεων52. 

Tα περισσότερα κράτη του κόσμου αντιμετωπίζουν τις ραγδαίες αυτές μεταβολές 

θεσπίζοντας νέους νόμους ή προσαρμόζοντας τους ήδη υπάρχοντες για την περιφρούρηση 

της ιδιωτικότητας των δεδομένων των πολιτών τους. 

Οι μελετητές κατατάσσουν τα σχετικά νομοθετήματα σε τρεις διαφορετικές γενιές53, 

ενώ κάποιοι άλλοι αναφέρουν τέσσερις54. Κύριο χαρακτηριστικό των νομοθετημάτων της 

«πρώτης γενιάς» (δεκαετία του 1970) είναι η καχυποψία προς κάθε ηλεκτρονική διαχείριση 

προσωπικών πληροφοριών από το κράτος, η άρνηση της κάθε είδους επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων και της εισόδου της πληροφορικής στην ιδιωτική ζωή, καθώς και  η 

επιβολή αυστηρών κυρώσεων. Τα νομοθετήματα «δεύτερης γενιάς» (δεκαετία 1980) 

χαρακτηρίζονται από ευλυγισία ως προς το περιεχόμενο των πληροφοριών, αποδοχή της 

τεχνολογίας στην επεξεργασία τους, ως απαραίτητο εργαλείο για την κοινωνική και 

                                                           
52 Βλ. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης http:// www.oecd.org/sti/ICTindicators  
53 Βλ.  Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε.(2007), Προσωπικά Δεδομένα, Αθήνα – Κομοτηνή: Εκδ. Σάκουλα, σελ 123-128 
54 Mayer-Schönberger, Viktor. (1997). Generational Development of Data Protection in Europe.  In Technology and Privacy: 
The New Landscape, Eds. Agre, Phillip E. and Marc Rotenberg. Cambridge, MA: The MIT Press, pages 219-242. 
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οικονομική εξέλιξη του ατόμου, πιο ήπιους ρυθμιστικούς κανόνες και έλλειψη υπερβολικά 

«σκληρών», κυρώσεων. Επιπλέον, η γνώση των κινδύνων που επιφέρει η χρήση του 

υπολογιστή ενισχύεται στο δικαίωμα του πληροφορικού αυτοκαθορισμού του πολίτη.  Στη 

δεκαετία του 1990 ανήκουν χρονικά οι νομικές ρυθμίσεις  της «τρίτης γενιάς» και εδώ ο 

νομοθέτης υποστηρίζει ισχυρά, την πληροφορική αυτοδιάθεση. Ειδικές νομοθετικές 

ρυθμίσεις επιχειρούν να επιφέρουν ασφαλέστερη επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ως βασικό γνώμονα. Η κοινωνία βιώνει την 

«κοσμογονία» του ψηφιακού κόσμου  και  του Διαδικτύου και καθοδηγείται από το 

φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Χαρακτηριστικό των νομοθετημάτων της 3ης γενιάς είναι 

η προσπάθεια δημιουργίας ενός επίκαιρου νομικού πλαισίου το οποίο τείνει να 

περιφρουρήσει το σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα του ατόμου και να υιοθετήσει 

ενεργά τις νέες τεχνολογίες για την οικονομική και επιχειρηματική πρόοδο της πολιτείας. 

Τέλος, τα νομοθετήματα της «τέταρτης γενιάς», (δεκαετία του 2000) χαρακτηρίζονται από 

«ολιστικές» και «τομεακές» προοπτικές και προσπαθούν τα εξισορροπήσουν τις ατέλειες 

των κανόνων της προηγούμενης γενιάς. 

Όπως προκύπτει από τη μελέτη της βιβλιογραφίας55, σήμερα υπάρχουν διάφορα 

μοντέλα  προστασίας της ιδιωτικότητας. Ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής τους, πολλές 

φορές αλληλοσυγκρούονται ενώ άλλες λειτουργούν συμπληρωματικά. Για τη μέγιστη 

αποτελεσματικότητα του στόχου, συνήθως εφαρμόζονται παράλληλα.  

 

1.9.1 Νόμοι ευρείας εφαρμογής (Comprehensive Laws) 
 

Σε πολλά κράτη,  ο νομοθέτης  έχει θεσπίσει νόμους, οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο 

συλλογής, επεξεργασίας και διακίνησης προσωπικών δεδομένων από δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς. Η εφαρμογή των νόμων επιτηρείται συνήθως στα κράτη αυτά από  έναν 

εποπτικό ανεξάρτητο φορέα. Το   μοντέλο αυτό,  το επιλέγουν οι περισσότερες χώρες γιατί 

υποστηρίζει την ύπαρξη μιας κεντρικής πολιτικής προστασίας της ιδιωτικότητας. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί αυτό το πλαίσιο νομικής προστασίας και προσδιορίζει ενιαίους 

κανόνες σε όλα τα κράτη – μέλη της. Ενδιαφέρον παρουσιάζει  το «co-regulatory model», 

συν-ρυθμιστικό μοντέλο, ως παραλλαγή του προαναφερθέντος  τρόπου, που εφαρμόστηκε 

                                                           
55 Μουλίνος Κ.(2003), A  Technological   Infrastructure  for  Adequate Data  Protection on the Internet, Διδακτορική 

Διατριβή στην Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων, Τμήμα πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθ στο: 
http://www.cis.aueb.gr/Publications/PhD%20Thesis%20Moulinos%20Kostas%20-%20Site.pdf 
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στη Αυστραλία και στο Καναδά. Σύμφωνα με αυτή τη παραλλαγή η «αγορά»  και όχι η 

κεντρική εξουσία  επιβάλλει τους κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών 

πληροφοριών και ο φορέας ασκεί τον εποπτικό ρόλο. 

1.9.2 Νόμοι με τομεακό χαρακτήρα (Sectoral Laws) 
 

Ορισμένες χώρες, όπως οι Η.Π.Α.  δεν έχουν θεσπίσει γενικές νομικές ρυθμίσεις για την 

προστασία των προσωπικών πληροφοριών. Αντίθετα, έχουν ενεργοποιήσει ειδικούς νόμους 

που αναφέρονται σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής, όπως  διαχείριση αρχείων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αρχεία ενοικίασης ταινιών, αρχεία για χρήστες πιστωτικών 

καρτών κ.ά. Η προστασία  στο μοντέλο αυτό επιτυγχάνεται με την ενεργοποίηση διαφόρων 

μηχανισμών, διαφορετικών σε κάθε περίπτωση. Σημαντικό μειονέκτημα του  

συγκεκριμένου νομικού πλαισίου αποτελεί η απαιτούμενη προσαρμογή της νομοθεσίας  

στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι νόμοι δεν έχουν την  αναγκαία ευελιξία, με αποτέλεσμα η 

ακεραιότητα της ιδιωτικότητας να μην είναι απόλυτα σίγουρη. Η απουσία ειδικής 

προστασίας για την ιδιωτικότητα του ατόμου στο Διαδίκτυο, αποτελεί απόδειξη αυτού του 

μειονεκτήματος. Βασικό πρόβλημα, επίσης, αποτελεί η απουσία ενός εποπτικού φορέα για 

την  εφαρμογή και τήρηση των κανόνων.  

Οι ειδικοί νόμοι σε πολλές χώρες  θεσπίζονται για να  συμπληρώσουν την κείμενη γενική 

νομοθεσία προστασίας της ιδιωτικότητας και προσφέρουν σημαντικά εργαλεία επίλυσης 

επιμέρους ζητημάτων. 

1.9.3 Αυτορρύθμιση (Self – Regulation) 
 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουν «προσωπικούς»  κώδικες δεοντολογίας και να δεσμευτούν για την πιστή 

εφαρμογή και τήρησή τους. Η προσπάθεια για αυτορρύθμιση της περιφρούρησης της 

ιδιωτικότητας  σε πολλές χώρες και ιδιαίτερα στην Αμερική έχει μόνο θεωρητική βάση και 

τα  αποτελέσματα υλοποίησής της είναι απογοητευτικά. Η εφαρμογή του μοντέλου αυτού 

εμφανίζεται ανεπαρκής και χαρακτηρίζεται συνήθως από ασυνέπεια ως προς την εφαρμογή 

των προσυμφωνημένων κανόνων. 
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1.9.4 Τεχνολογικό Μοντέλο (Technological Model) 
 

Τα σύγχρονα επιτεύγματα των ΤΠΕ και η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων 

μεταφέρουν την ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων  εν μέρει  στους 

πολίτες. Παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες των νέων τεχνολογιών να 

χρησιμοποιήσουν εμπορικά προγράμματα ή εφαρμογές, τα οποία εξασφαλίζουν «σχετική» 

προστασία και ασφάλεια56. 

Τα συστήματα κρυπτογραφίας (encryption), οι ανώνυμοι εξυπηρετητές ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (anonymous remailers), οι διακομιστές μεσολάβησης (proxy servers), το 

ψηφιακό χρήμα (digital cash) και οι έξυπνες κάρτες57 είναι μερικά από αυτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Online Οδηγός για εργαλεία προστασίας και ασφάλειας διαθ. στο: https://epic.org/privacy/tools.html 
57 Blarkom G.W.,Borking J.J.,Olk J.G.E,(2003), Handbook of Privacy and Privacy Enchancing  Technologies διαθέσιμο στο 

http://www.andrewpatrick.ca/pisa/handbook/handbook.html 
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Κεφάλαιο 2ο – Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής και των προσωπικών δεδομένων  
 

Για την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου προστασίας της ατομικής σφαίρας 

δεν αρκεί μόνο η διατύπωση γενικών κανόνων αλλά επιβάλλεται η θέσπιση εξειδικευμένων 

νομικών διατάξεων.  Η αξίωση αυτή οδήγησε σε μακρά πορεία νομοθετικής προσπάθειας 

τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

2.1  Νομοθετικές προσεγγίσεις σε διεθνές επίπεδο 
 

2.1.1 Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ 
 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στις  10 Δεκεμβρίου του 1948, μετά το 2ο  παγκόσμιο 

πόλεμο, επιδιώκοντας να φέρει ευνοϊκότερους  όρους ζωής και αξιοπρέπειας, στο Άρθρο 12 

της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφέρει ρητά ότι « Κανείς 

δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες  επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, 

την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψής του. 

Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις και προσβολές 

αυτού του είδους»58. Αντλώντας πολλά στοιχεία από τη Γαλλική Διακήρυξη των 

δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη του 1789, αποτέλεσε οδηγό για το σύγχρονο 

νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

2.1.2 Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων 
 

Tο  «Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων»59 - International Covenant on Civil 

and Political Rights - της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις 16 Δεκεμβρίου 1966,  το οποίο 

στο Άρθρο 17 ορίζει ότι «Κανείς δεν υπόκειται σε αυθαίρετες ή παράνομες παρενοχλήσεις 

της ιδιωτικής ζωής, της οικογένειας, της κατοικίας ή της αλληλογραφίας του, ούτε σε 

παράνομες προσβολές της τιμής και της υπόληψής του» . 

Η Απόφαση 2450/19-12-1968, της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών  ανήκει στα 

πρωτοπόρα σχετικά κείμενα και αναφέρεται σε ζητήματα καταπάτησης ανθρωπίνων 
                                                           
58 Το κείμενο της Διακήρυξης υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ: 

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=33  
59 Κυρώθηκε από το ελληνικό κράτος με το Νόμο: 2472/97.Το αγγλικό κείμενο του συμφώνου υπάρχει στη ιστοσελίδα του 
ΟΗΕ: International Covenant on Civil and Political Rights, http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf  

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=33
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
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δικαιωμάτων, που προκύπτουν από τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, την εξέλιξη της 

τεχνολογίας και την επιτακτική ανάγκη οριοθέτησής της60.  

Σημαντική  περίπτωση καταπάτησης δικαιωμάτων φυσικών προσώπων στη Γαλλία, από 

την κακή χρήση της τεχνολογίας61, υπήρξε η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση δεδομένων 

μαθητών  με αφορμή τα προγράμματα Gamin και Haby62. Η αντίδραση των πολιτών υπήρξε 

πολύ έντονη και ανάγκασε το νομοθέτη να θέσει σε ισχύ το νόμο για την προστασία των 

στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα από την αθέμιτη επεξεργασία τους με υπολογιστή, στις 6 

Ιανουαρίου 1978. 

2.1.3 Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 
 

Οι «κατευθυντήριες γραμμές» του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και 

Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), το 1980, αποτελούν διεθνείς ρυθμίσεις63 για «την προστασία της 

προσωπικής σφαίρας του ανθρώπου  και τις διασυνοριακές ροές προσωπικών στοιχείων». 

Παρ’ ότι δεν έχουν  άκαμπτο και αυστηρό χαρακτήρα, αποτέλεσαν, παγκοσμίως, κινητήριο 

νομικό μοχλό στο συγκεκριμένο πεδίο. 

Αναγνωρίζοντας την αξία της διασυνοριακής ροής δεδομένων στην ανάπτυξη της 

αγοράς και της οικονομίας των κρατών, διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, όπως το Διεθνές 

Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) , ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) και ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Εμπορίου64, ασχολήθηκαν ενεργά με την επίλυση του ζητήματος της 

προστασίας των διακινούμενων δεδομένων. 

Στις 14 Δεκεμβρίου 1990 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε ένα κείμενο 

με τίτλο «Κατευθυντήριες Αρχές για την προστασία προσωπικών δεδομένων σε 

αυτοματοποιημένα αρχεία». Η σημαίνουσα αξία του είναι ότι αναφέρεται στην προστασία 

των προσωπικών πληροφοριών με επίκεντρο την ατομική προστασία. Συγκεκριμένα, στο 

Άρθρο 5 απαγορεύεται η συλλογή ευαίσθητων δεδομένων, όπως η φυλετική ή εθνική 

                                                           
60 Γέροντας Α. (2002).Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Αθήνα – 

Κομοτηνή: Εκδ. Σάκκουλα, σελ 102 
61 Γέροντας Α. (2002).Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Αθήνα – 
Κομοτηνή: Εκδ. Σάκκουλα, σελ 102 
62 Το πρόγραμμα Gamin αφορούσε ένα σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης με στόχο την παρακολούθηση αδύναμων 

διανοητικά μαθητών, ενώ το πρόγραμμα Haby επέτρεπε την ηλεκτρονική παρακολούθηση των μαθητών στη καθημερινή 
μαθητική τους ζωή. 
63 Ιγγλεζάκης Ι,(2004). Ευαίσθητα προσωπικά Δεδομένα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα ,σελ. 25 
64 Ιγγλεζάκης Ι, Ευαίσθητα προσωπικά Δεδομένα, Εκδ. Σάκκουλα ,ο.π.,σελ. 25 
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καταγωγή, το χρώμα, η σεξουαλική ταυτότητα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις. 

Το κείμενο δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα.65 

2.2 Νομοθετικές ρυθμίσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο 
 

2.2.1 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου(ΕΣΔΑ) 
 

Στις 4 Νοεμβρίου 1950  υπογράφηκε στη Ρώμη, η  Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του66 . Αναφέρει ρητά στο Άρθρο 8 παρ. 1 ότι 

«Καθένας έχει δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής, οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και 

της  αλληλογραφίας του». Στη παρ. 2  απαγορεύει την επέμβαση οποιαδήποτε δημόσιας 

αρχής στο δικαίωμα αυτό, εκτός αν είναι αναγκαίο για τη δημόσια ασφάλεια και για την 

προάσπιση  και προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων. Αποτελεί  

ευρωπαϊκό πυρήνα προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομοθετικό πρότυπο για 

την  Αμερικανική Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1969)67, του Αφρικανικού Χάρτη 

των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των Δικαιωμάτων των Λαών (1981) καθώς και του 

Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τo 1994. 

2.2.2 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α) 
 

Στο Άρθρο 19 της Ε.Σ.Δ.Α ορίζεται το ακόλουθο: «Προκειμένου να διασφαλισθεί ο 

σεβασμός των υποχρεώσεων που απορρέουν για τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη από την 

παρούσα Σύμβαση και τα Πρωτόκολλα αυτής, συστήνεται Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 

Δικαιωμάτων  του Ανθρώπου, εφεξής αποκαλούμενο  ‘το Δικαστήριο’, το οποίο λειτουργεί 

σε μόνιμη βάση». 

Σε πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για υπόθεση παραβίασης 

δικαιωμάτων ανηλίκου το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι παραβιάστηκε το Άρθρο 8 της ΕΣΔΑ. 

Συγκεκριμένα, στην υπόθεση K.U. κατά Φιλανδίας, οι γονείς ανηλίκου προσέφυγαν  στο 

Δικαστήριο με τη διαμαρτυρία ότι σε ιστοσελίδα  γνωριμιών αναρτήθηκε αγγελία με 

                                                           
65 Παντελιάδου – Σαατζίδου Ε.,(2006). Το παράδειγμα της νομικής ρύθμισης της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων με έμφαση στην επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, Διδακτορική διατριβή 
στο τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
66 Το πλήρες κείμενο της ΕΣΔΑ στο αρχείο: http://www.nis.gr/npimages/docs/ESDA.pdf  
67 Κίτσος Π, Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στο τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2011 

http://www.nis.gr/npimages/docs/ESDA.pdf
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ερωτικό περιεχόμενο που πρόσβαλε το παιδί τους. Με γνώμονα τη Φιλανδική νομοθεσία, 

λόγω τήρησης απορρήτου δεν αποκαλύφθηκε το όνομα του υπαίτιου της ανάρτησης. Ο 

ισχυρισμός των γονέων  ήταν ότι δεν παρασχέθηκε στον  γιο τους η απαραίτητη προστασία 

και απαιτούσαν την αναμενόμενη δικαίωση. Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι είναι υποχρέωση των 

κρατών να θεσπίζουν νόμους με σκοπό τη διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις. Κρίθηκε αναγκαία και απαραίτητη η άρση του απορρήτου, η 

γνωστοποίηση της ταυτότητας του δράστη και η περαιτέρω τιμωρία του.68  

2.2.3 Νομικές Ρυθμίσεις «Πρώτης Γενιάς» για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
 

Με κεντρικό πυρήνα τη Σύμβαση της Ρώμης στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’70 τα 

κράτη της Ευρώπης θεσμοθετούν τους νόμους της «πρώτης γενιάς». Η εκκίνηση γίνεται στο 

κρατίδιο της Έσσης στη Γερμανία και ακολουθούν τα υπόλοιπα κράτη, Σουηδία, Αυστρία, 

Γαλλία, Δανία, Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία. Τα νομοθετήματα αυτά, επιχειρούν την 

αυστηρή πρόληψη και καταλήγουν στον κατασταλτικό έλεγχο και στις ποινικές κυρώσεις.69 

2.2.4 Νομικές Ρυθμίσεις «Δεύτερης Γενιάς»  
 

2.2.4.1 Η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης   
 

Η τεχνολογία εξελίσσεται με γεωμετρική πρόοδο, φέρνοντας δραματικές αλλαγές στον 

τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο αγαθών και 

υπηρεσιών. Η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, που υπογράφηκε στο 

Στρασβούργο  τον Ιανουάριο του 1981, αποτελεί σημείο αναφοράς για 45 κράτη70 στην 

Ευρώπη71, καθώς επίσης και το μόνο διεθνές δεσμευτικό μέσο. Οποιαδήποτε χώρα στον 

κόσμο μπορεί να γίνει συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης αυτής, αρκεί να  διαθέτει την 

απαιτούμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.  Οι τεχνολογικές  διατάξεις της, 

παρέχουν προστασία έναντι της προσβολής της ιδιωτικής ζωής από δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς. Η Σύμβαση παρέχει ένα νομικό πλαίσιο για τη ροή προσωπικών 

                                                           
68 Υπόθεση K.U. κατά Φιλανδίας. Προσφυγή αρ, 2872, 2 Δεκεμβρίου 2008, βλ. Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων διαθέσιμο στη σελ  www.dpa.gr 
69 Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε. ,Προσωπικά Δεδομένα, ο.π., σελ 123 
70 Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων, τα 
45 από τα 46 κράτη μέρη, είναι κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το 2013 προσχώρησε στη Σύμβαση η Ουραγουάη, 
ενώ για το Μαρόκο εκκρεμεί η επισημοποίηση της προσχώρησής του. 
71 Κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2068/1992.(ΦΕΚ Α’ 118/9.7.1992) διαθ. στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
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δεδομένων μεταξύ χωρών που την έχουν υιοθετήσει, καθώς και μια «πλατφόρμα» 

πολυμερούς και ισότιμης συνεργασίας μεταξύ των κρατών που μετέχουν σε αυτήν. Το 2001, 

η Σύμβαση 108 συμπληρώθηκε με ένα επιπρόσθετο πρωτόκολλο για τις εποπτικές Αρχές 

και τη διασυνοριακή ροή δεδομένων στις μη συμβαλλόμενες χώρες72 «τρίτες» χώρες.  

2.2.4.2 Η Συνθήκη Schengen73 

Επιδιώκοντας την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κοινότητα) 

το 1985, η Γαλλία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες, προέβησαν 

στη κατάργηση του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα τους και στη δημιουργία εξωτερικών 

συνόρων,  στα οποία οι έλεγχοι για την είσοδο και έξοδο θα γινόταν κανονικά. 

Για να διορθωθεί το κενό ασφαλείας που προέκυπτε από την ελεύθερη διέλευση 

ατόμων και αγαθών, δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα το SIS 

(Schengen Information System). Πρόκειται για μία πολύπλοκη Βάση Δεδομένων που 

περιέχει στοιχεία για ιδιαίτερες κατηγορίες «υπόπτων» προσώπων, όπως καταζητούμενοι, 

μη επιθυμητοί αλλοδαποί, πρόσωπα που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, παράνομα 

οχήματα, με στόχο την ενημέρωση και το συντονισμό των αρχών και της αστυνομίας .  

Σταδιακά εισήλθαν στη Συμφωνία Σένγκεν, η Ιταλία (1990), η Ισπανία και η Πορτογαλία 

το 1991, η Ελλάδα το 199274, η Αυστρία και η Δανία το 1995 και οι Σκανδιναβικές χώρες το 

1996.  

2.2.5 Νομικές Ρυθμίσεις «Τρίτης Γενιάς» 
 

2.2.5.1 Η  Οδηγία 95/46/ΕΚ 

Στα ευρωπαϊκά νομοθετήματα της «τρίτης γενιάς» ανήκει η Οδηγία 95/46/ΕΚ που 

αποτελεί τη πιο σημαντική ρυθμιστική προσπάθεια στον ευρωπαϊκό χώρο στον χώρο της 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εγκρίθηκε από το  Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 

ΕΕ, στις 24 Οκτωβρίου του 1995. Θεσπίζει ένα σύνολο κανόνων και αποσκοπεί στην 

διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου περιφρούρησης της προσωπικής πληροφορίας και της 

ελεύθερης διακίνησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι κατευθυντήριες αρχές της 

                                                           
72 Αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-102_el.htm 
73 Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε. , Προσωπικά Δεδομένα, ο.π. σελ 126-127 
74 Η Ελλάδα κύρωσε τη Συμφωνία Σένγκεν με το N. 2514/1997 (ΦΕΚ Α’ 140/27.6.1997) 
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Οδηγίας75 καθορίζουν τα όρια για την συλλογή, επεξεργασία  και ελεύθερη διακίνηση των 

προσωπικών δεδομένων, στα κράτη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έναν ομοιόμορφο τρόπο. 

Παράλληλα παρέχουν τη δυνατότητα σε κάθε κράτος μέλος να νομοθετήσει σύμφωνα με 

τις ιδιαιτερότητες που πιθανόν υπάρχουν σ’ αυτό. Επιπλέον η  Οδηγία απαιτεί από τα 

κράτη τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου εθνικού οργανισμού με εποπτικό και ελεγκτικό 

ρόλο για τη διασφάλιση οποιασδήποτε ανάλογης δραστηριότητας και την εφαρμογή των 

εθνικών76 νομικών διατάξεων. 

2.2.5.2 Ο Κανονισμός (ΕΚ) 45/2001  
 

Ένα επιπλέον ρυθμιστικό εργαλείο που διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των φυσικών προσώπων, όταν η επεξεργασία τους πραγματοποιείται από τα 

υπηρεσιακά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιφρουρεί νομικά την 

ελεύθερη διακίνηση αυτών των δεδομένων77 αποτελεί ο Κανονισμός (ΕΚ) 45/2001. 

Θωρακίζει τα δικαιώματα των πολιτών και καθορίζει τις υποχρεώσεις των υπευθύνων της 

επεξεργασίας των δεδομένων που προέρχεται από τα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες της 

ευρωπαϊκής «κοινότητας». Θεσμοθετεί επίσης τον «Ευρωπαίο Επόπτη για την Προστασία 

των Προσωπικών Δεδομένων - ΕΕΠΔ», την ανεξάρτητη δηλαδή, εποπτική και ελεγκτική 

Αρχή78 που εξασφαλίζει τον σεβασμό στην προστασία της ιδιωτικής ζωής στην ευρωπαϊκή 

ήπειρο.  

2.2.5.3 Οδηγία 2002/58/ΕΚ 
 

Πρόκειται για τομεακή ρύθμιση, που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στον χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον σεβασμό στη διασφάλιση 

της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στον ίδιο χώρο79. Εισάγει ένα σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο 

το οποίο περιέχει και την επικοινωνία στο Διαδίκτυο. Αναφέρεται ως e-Privacy Οδηγία80 και 

έχει στόχο να εκσυγχρονίσει τις νομοθεσίες των κρατών μελών της Ευρώπης στον χώρο των  

                                                           
75 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., (2007).Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα – Κομοτηνή: Σάκκουλα, σελ. 131  
76  Η Ελλάδα τηρώντας τη υποχρέωσή της θέσπισε το νόμο 2472/1997 
77 Βλ. Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, διαθ. στο 
www.dpa.gr 
78 Για τον Ευρωπαίο επόπτη βλ. στο δικτυακό τόπο: www.edps.europa.eu 
79 Βλ.  Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, διαθ. στο 
www.dpa.gr 
 

80 Ακριβοπούλου. (2011)., Προστασία της Ιδιωτικότητας στην ΕΕ,Διάλεξη στο πλαίσιο επιστημονικών εκδηλώσεων 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καλύπτοντας  τα φυσικά και τα  νομικά πρόσωπα και 

συμπεριλαμβάνοντας ειδικές τεχνικές λεπτομέρειες. 

2.2.5.4 Οδηγία 2006/24/ΕΚ 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο  εξέδωσαν τον Μάρτιο του 2006, Οδηγία 

που αφορά τη διατήρηση των δεδομένων  που δημιουργούνται και υπόκεινται σε 

επεξεργασία από την παροχή στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Αποτελεί 

αναγκαία τροποποίηση της προηγούμενης Οδηγίας 2002/58/ΕΚ και στοχεύει σε κοινό 

νομοθετικό άξονα από τα κράτη-μέλη, σχετικό με τις υπηρεσίες των παρόχων ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας και τη διατήρηση των δεδομένων των χρηστών για ερευνητικούς σκοπούς ή 

για λόγους εξακρίβωσης σοβαρών εγκλημάτων. Το Δ.Ε.Ε. με απόφαση στις 8 Απριλίου του 

2014, μετά από αίτηση εξέτασης κύρους της παραπάνω Οδηγίας από το Ανώτατο 

Δικαστήριο της Ιρλανδίας και το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αυστρίας, κήρυξε άκυρη την 

Οδηγία 2006/24/ΕΚ, εκτιμώντας ότι ο ευρωπαίος νομοθέτης υπερέβη τα όρια της αρχής της 

αναλογικότητας στη συγκεκριμένη Οδηγία81. 

  2.2.5.5 Οδηγία 2009/136/ΕΚ  
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν στις 25 Νοεμβρίου του 2009, 

την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, ως τροποποίηση των Οδηγιών 2002/22/ΕΚ  και 2002/58/ΕΚ., η 

οποία περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν τη δημοσιοποίηση των παραβάσεων προσωπικών 

δεδομένων, υποχρεώνει τον πάροχο να ενημερώνει για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 

αντιμετώπιση της παραβίασης και παρέχει συστάσεις προς τα θιγόμενα πρόσωπα. Επίσης, 

παροτρύνει τους χρήστες των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στη λήψη αναγκαίων 

μέτρων προφύλαξης του τεχνικού εξοπλισμού από κακόβουλο λογισμικό και ιούς.82  

 

2.2.6 Η Πρόταση για τον  νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα 
 

                                                           
81 Το πλήρες κείμενο της Απόφασης ακύρωσης της Οδηγίας, είναι διαθέσιμο στο: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&num=C-293/12  
82 Το πλήρες κείμενο της Οδηγίας 2009/136/ΕΚ, είναι διαθέσιμο στο: 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32009L0136  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&num=C-293/12
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32009L0136
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Τον Ιανουάριο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πρόταση για μια  ριζική αλλαγή 

στους ρυθμιστικούς κανόνες  προστασίας των προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της 

ευρωπαϊκής ένωσης. Η Οδηγία 95/46, στην οποία στηρίζονται οι εθνικοί  νόμοι, σε πολλά 

σημεία της παρουσιάζει «ανεπάρκεια» εξαιτίας των τεχνολογικών μεταβολών. 

Στις 24 Ιουνίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο83, ξεκίνησαν μία σειρά διαπραγματεύσεων για τη θέσπιση της 

επικαιροποιημένης δέσμης κανόνων. Αναφέρεται ως πολιτική προτεραιότητα, η 

ολοκλήρωση των εργασιών που την αφορούν, έως το τέλος του 2015. 

 Κύριος στόχος της διαδικασίας είναι μία ενιαία πολιτική από τα ευρωπαϊκά κράτη, στη 

οποία  βασικός επόπτης της προστασίας των πληροφοριών θα είναι ο πολίτης. Επιμέρους 

στόχοι, είναι: 

 η απλούστευση του νομικού πλαισίου που αφορά τις επιχειρήσεις, με μία σειρά 

καθοριστικών ρυθμίσεων ώστε να καταστεί η  ψηφιακή αγορά, ενιαία84, 

 Η ενδυνάμωση της πληροφορικής αυτοδιάθεσης, 

 Η ρητή, έγκαιρη και έγκυρη συγκατάθεση και ενημέρωση  του υποκειμένου, 

 Η ανάπτυξη τεχνολογικών μεθόδων για την άμεση λήψη αποφάσεων από το χρήστη, 

 Η περιφρούρηση του «έννομου» συμφέροντος, 

 Η  συστηματική προστασία των ανηλίκων πολιτών  του κυβερνοχώρου, 

 Η ενίσχυση του δικαιώματος στη λήθη και 

 Ασφαλέστερες διατάξεις για την κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους ή διακίνησής 

τους σε τρίτες χώρες85. 

Κρίνεται τέλος απαραίτητο, να τονιστούν ορισμένα «αιχμηρά»86 σημεία της Πρότασης 

του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού, τα οποία προκαλούν διαφωνίες και εντάσεις στους 

χώρους των οικονομικών, των νομικών και των τεχνολογικών ορίων. 

                                                           
83 Το κείμενο της Γνωμοδότησης 3/2015 του Ευρωπαίου Επόπτη είναι διαθ. στη σελίδα: http://internet-

safety.sch.gr/index.php/articles/parents/item/350-edp 
84 Αναλυτικά βλ. στη σελίδα της ευρωπαϊκής επιτροπής: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_el.htm 
85 Βλ. Νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα : https://www.lawspot.gr/nomika-nea/se-teliki-eytheia-

mpainei-o-eyropaikos-kanonismos-gia-tin-prostasia-prosopikon-dedomenon 
86 Βλ. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στην Ευρώπη – Δήλωση 100 κορυφαίων ακαδημαϊκών επί του νέου 
Κανονισμού, διαθ. στο http://dataprotectioneu.eu/index_gr.html 
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 Η αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη και σε ολόκληρο 

τον κόσμο ακολουθεί έναν ταχύτατο ρυθμό, ειδικά στο χώρο του Διαδικτύου. 

Ορισμένες φορές ο χρήστης πληρώνει τις δωρεάν υπηρεσίες που του παρέχονται 

με το αντίτιμο της κοινοποίησης προσωπικών στοιχείων του για την προώθηση 

προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 Υποστηρίζεται από τον επιχειρηματικό χώρο ότι οι ρυθμιστικοί κανόνες του νέου 

Κανονισμού, θα επηρεάσουν την καινοτομία και θα αποδυναμώσουν την 

ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά. 

 Η ανάπτυξη υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing), από πολλές 

επιχειρήσεις, δεν πραγματοποιείται παράλληλα με την ενίσχυση της 

βεβαιότητας για την ασφάλεια των δεδομένων που φιλοξενούν87. 

 Η παροχή πολύτιμων υπηρεσιών βασίζεται στην θεμιτή  ανταλλαγή προσωπικών 

δεδομένων. Καλές πρακτικές διαχείρισης των δεδομένων θα ενισχύσουν τις 

σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πελατών και παρόχων. 

 Αν ο Κανονισμός  εφαρμοστεί στην παρούσα μορφή του, ισχυρά διαφημιστικά 

δίκτυα ευρείας στόχευσης (Data Brokers)88 θα υποστούν περιορισμούς στις 

ενέργειές τους. 

 Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνεται στη βάση σύμβασης 

των εταιρειών που τα απαιτούν και στη χρήση τους  θα ήταν καλύτερο να 

εφαρμοστούν τεχνολογίες ανωνυμίας. 

 Η ενημερωμένη συγκατάθεση αποτελεί το βασικότερο στοιχείο της 

πληροφορικής αυτοδιάθεσης. Η διατύπωση των όρων  χρήσης χαρακτηρίζεται 

από τις εταιρείες ως «δαπανηρή διαδικασία», ενώ οι χρήστες ισχυρίζονται ότι οι 

δηλώσεις ιδιωτικότητας «privacy statements» και οι προϋποθέσεις χρήσης είναι 

δυσνόητες και στερούνται επιλογών. Ως αποτέλεσμα αυτού προτείνεται η 

υιοθέτηση του πρωτοκόλλου «opt-out» κατά το οποίο  ο χρήστης συναινεί αν 

                                                           
87  Κίτσος Π. (2012).,Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στις υπηρεσίες του υπολογιστικού 

νέφους, ΔiΜΕΕ,  τεύχος 2ο, σελ. 166-176 
88 Οι Data Brokers είναι εταιρείες οι οποίες συλλέγουν και διαχειρίζονται τις πληροφορίες των καταναλωτών από ένα 

μεγάλο εύρος πηγών για τη δημιουργία λεπτομερών προφίλ των ατόμων. Στη συνέχεια πωλούν ή διανέμουν τις 
πληροφορίες σε άλλους. Ονομάζονται και επαναπωλητές πληροφοριών, μεσάζοντες ή μεσίτες πληροφοριών. Βλ 
παραπάνω στο https://www.privacyrights.org/content/data-brokers-and-your-privacy 



 
 

40 
 

δεν δηλώσει την εναντίωσή του. Ο νέος Κανονισμός διατηρεί τη ρητή 

συγκατάθεση, που σε ορισμένες περιπτώσεις (ανηλίκων), ενισχύεται 

περισσότερο.  

 Η πρόβλεψη του Κανονισμού είναι ότι οι εταιρείες οφείλουν να επικαλούνται και 

να δικαιολογούν το «έννομο» συμφέρον με το οποίο επεξεργάζονται τα 

δεδομένα χωρίς την απαιτούμενη συγκατάθεση. 

Στη συνέχεια, διατυπώνονται οι ακόλουθοι προβληματισμοί: 

 Ποιες δραστηριότητες επεξεργασίας των δεδομένων θα πρέπει πραγματικά να 

καλύπτει ο Κανονισμός;  

 Έμμεσα αναγνωριστικά στοιχεία, όπως οι διευθύνσεις IP89 και τα cookies που 

έχουν οριστεί στα λογισμικά περιήγησης δύναται να χρησιμοποιηθούν για τη 

δημιουργία προφίλ χρήστη. Είναι αναγκαίο να  ρυθμίζεται  η χρήση τους από το 

νέο νομοθετικό πλαίσιο; 

 

2.3 Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα 
 

2.3.1 Συνταγματική προστασία του ιδιωτικού βίου 

Στο Άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος του 1975, αναφέρεται ρητά ότι «ο σεβασμός και η 

προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας»90. 

Επιπλέον ο ιδιωτικός βίος ως πρωταρχικό δικαίωμα  προστατεύεται στο  Άρθρο 5 παρ. 1, το 

οποίο ορίζει ότι:  «καθένας έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά 

του ….. εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων….».  Η διαφύλαξη της ιδιωτικής 

σφαίρας του ατόμου αποτελεί κατευθυντήρια παράμετρο ανάπτυξης της 

προσωπικότητας.91 Το Σύνταγμα περιφρουρεί ακόμη περισσότερο την  προστασία του 

ιδιωτικού χώρου στο Άρθρο 9, ορίζοντας την κατοικία ως «άσυλο» και την ιδιωτική και 

οικογενειακή ζωή «απαραβίαστη». Ως συνέχεια, το Άρθρο 19 κατοχυρώνει το απόρρητο 

των επιστολών και κάθε μορφής επικοινωνίας. Διασφαλίζει με τον τρόπο αυτό την 
                                                           
89Βλ  Φραγκούλη Α.(2008)., Είναι οι IP διευθύνσεις προσωπικά δεδομένα και με ποιες συνέπειες, ΔiMEE, τεύχος 2, σελ. 
198 
90 Το κείμενο του ελληνικού συντάγματος διαθ. στο: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-
bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf 
91 Καρακώστας Κ.Ι., (2009) Δίκαιο και Internet- Νομικά ζητήματα του Διαδικτύου, Αθήνα: Εκδ Σάκκουλα,  σελ 151 
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ελεύθερη ιδιωτική  επικοινωνία και παρέχει προστασία από  κάθε δημόσια, κρατική ή  

ιδιωτική επέμβαση.92 

Μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος, στις 6 Απριλίου του 2001, η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα κατοχυρώθηκε και νομοθετικά. Στο νέο Άρθρο 9Α που 

προστέθηκε, καθορίζεται ότι: «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, 

επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών δεδομένων, όπως ο 

νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη 

Αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο». Η αλματώδης εξέλιξη της 

τεχνολογίας, η χρήση αυτοματοποιημένης συλλογής, διαχείρισης, επεξεργασίας και 

μετάδοσης πληροφοριών οδήγησε τον Έλληνα νομοθέτη σε επιτακτικότερες νομικές 

διατάξεις. Η αμυντική διάσταση που δίνεται από τον νομικό ερευνητή93 στο Άρθρο 9Α του 

Συντάγματος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων αποκτά αμυντικά χαρακτηριστικά και διαχωρίζεται από τον πληροφορικό 

αυτοκαθορισμό. Προστατεύει την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα που 

απορρέουν από αυτή από κάθε εξωτερική προσβολή, άμεσα ή έμμεσα - δεν απαγορεύει τη 

συλλογή πληροφοριών - και υποχρεώνει τον νομοθέτη να «χτίσει» το απαραίτητο  νομικό 

κέλυφος. 

2.3.2 Ο Νόμος 2472/199794 

Ο Νόμος 2472/97 αποτελεί τη βασική υιοθέτηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ στον ελλαδικό 

χώρο95. Η δυνατότητα ανάπτυξης εθνικών πρωτοβουλιών που παρείχε η Οδηγία 

διαφαίνεται στον νόμο με την επιδίωξη ενός υψηλού επιπέδου προστασίας, την απόδοση 

αυστηρού χαρακτήρα στις αρχές και τις διατάξεις, αλλά και την παρέκκλιση σε αρκετά 

σημεία  από τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. 

Οι βασικοί άξονες του νόμου είναι τέσσερις96: 

                                                           
92 Καρακώστας Κ.Ι.,Δίκαιο και Internet- Νομικά ζητήματα του Διαδικτύου, ο.π., σελ 153 
93 Ιγγλεζάκης Ι, , Ευαίσθητα προσωπικά Δεδομένα, ο.π. σελ 57 
94 Το κείμενο του νόμου διαθ. στην ιστοσελίδα της Αρχής: 
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/2472_97_JUNE2013.PDF 
95 Το τελικό κείμενο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  στις 10.4.1997 με τον αριθμό 2472/1997 
96 Μήτρου Λ.,Η προστασία της ιδιωτικότητας  στην Πληροφορική και στις επικοινωνίες – Η νομική διάσταση, ο. π. 
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 Ένα σύστημα ουσιαστικών ρυθμίσεων με βασικές αρχές και προϋποθέσεις 

επεξεργασίας  

 Απόδοση δικαιωμάτων στα πρόσωπα ώστε να προστατεύσουν τα δικαιώματά 

τους – Διαύγεια 

 Εισαγωγή και οργάνωση θεσμικού ελέγχου – Ανεξάρτητη Αρχή για να 

διασφαλίζεται η εφαρμογή της νομοθεσίας.  

 Σύστημα κυρώσεων 

Στην έκτασή του, ο νόμος αποτελείται από 6 κεφάλαια και 26 άρθρα.  Στο 1ο κεφάλαιο 

ορίζεται ως αντικείμενο του νόμου «η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής»97.  

2.3.2.1 Αποσαφήνιση  Όρων 

Ένας  σημαντικός όρος που εδραιώνεται με τον Νόμο 2472/97 είναι αυτός των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αρχικά ο όρος δεδομένα προέρχεται από την επιστήμη 

της Πληροφορικής98, χώρος στον οποίο η χρήση του είναι ευρύτατη. Ετυμολογικά πρόκειται 

για ουσιαστικοποιημένο ουδέτερο την μετοχής παρακειμένου του αρχαιοελληνικού 

ρήματος δίδωμι. Ο παρακείμενος ως γραμματικός χρόνος εκφράζει κάτι που έχει 

πραγματοποιηθεί, τη χρονική στιγμή που γίνεται γι’ αυτό λόγος. Λαμβάνοντας υπόψη την 

έννοια του όρου στην Πληροφορική, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι τα στοιχεία 

που υπάρχουν και  έχουν ήδη καταγραφεί στον υπολογιστή. Φυσικά η νομοθεσία 

αποδεσμεύει τον όρο από το πεδίο της ηλεκτρονικής επεξεργασίας και  τον επεκτείνει σε 

κάθε μορφής καταγραφή (χαρτί, έντυπο αρχείο, μαγνητοταινία κ.α.). Ιδιαίτερο στοιχείο 

μελέτης αποτελεί επίσης το γεγονός ότι ο όρος αναφέρεται στον πληθυντικό. Πρόκειται για 

ένα εκτενές σύνολο στοιχείων που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο, τα οποία υπόκεινται σε  

επεξεργασία. 

                                                           
97 Σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Νόμου 2472/97 
98 Στοιχεία, πληροφορίες, σε δυαδική μορφή που εισάγονται προς επεξεργασία σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή 
προβάλλονται ως έξοδος σε μια περιφερειακή συσκευή. Πηγή: https://el.wiktionary.org/wiki/δεδομένο   

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%AD%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/δεδομένο
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Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δε διαθέτουν όμοια πληροφοριακή βαρύτητα99. 

Ορισμένα προσωπικά δεδομένα παρουσιάζουν μεγαλύτερο ειδικό βάρος ευαισθησίας και 

κάθε αναφορά σε αυτά απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς. Η Οδηγία 95/46/ΕΚ προβλέπει 

αρχικά απαγορευμένη επεξεργασία ενός συνόλου προσωπικών δεδομένων, τα οποία 

ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Ο κατάλογος των ειδικών κατηγοριών δεδομένων 

είναι δεσμευτικός100. Ο εθνικός νομοθέτης τήρησε την κατεύθυνση αυτή της ευρωπαϊκής 

Οδηγίας, επεκτείνοντας τον κατάλογο των προσωπικών δεδομένων με ειδική βαρύτητα. 

2.3.2.1.1 Απλά προσωπικά δεδομένα  

Ορίζονται ενδεικτικά ως απλά προσωπικά δεδομένα101 το επώνυμο, το όνομα, στοιχεία 

ταυτότητας, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, το επίπεδο μόρφωσης, η οικογενειακή 

και οικονομική κατάσταση, οι λογαριασμοί τραπεζών, οι καταναλωτικές συνήθειες102, τα 

ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα, οι κοινωνικές επαφές. 

2.3.2.1.2 Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα  

Στο Άρθρο 7 του Νόμου 2472/97 καθορίζονται ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: 

 Τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή την εθνική προέλευση. Είναι 

σημαντικό ότι η ιθαγένεια/υπηκοότητα δεν αποτελεί ευαίσθητο 

δεδομένο σε αντίθεση με την εθνικότητα η οποία αποτελεί, 

 Τα πολιτικά φρονήματα, οι φιλοσοφικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις. 

Εδώ εμπεριέχεται και η απουσία θρησκεύματος, 

 Η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις και σωματεία 

εργαζομένων, 

 Η υγεία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η οποιαδήποτε χρονική 

πνευματική ή ψυχική κατάσταση, η χρήση ναρκωτικών ουσιών, 

οινοπνευματωδών, η κάθε μορφής ανικανότητα ή αναπηρία, τα ιατρικά 

δεδομένα, 

                                                           
99 Οδηγία 95/46/ΕΚ, Άρθρο 8, παρ. 1 διαθ. στο: 
 http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/95-46-ce/dir1995-46_part1_el.pdf  
100 Αρμαμέντος, Δ.Π., Σωτηρόπουλος, Α.Β.(2005). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα Α.Ε., σελ. 26-27 
101  Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε., Προσωπικά Δεδομένα.,ο.π., σελ. 34 
102 Ο κατάλογος έχει αντληθεί από τη σελίδα της Αρχής: www.dpa.gr 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/95-46-ce/dir1995-46_part1_el.pdf
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 Η κοινωνική πρόνοια103, 

 Η ερωτική ζωή, 

 Ποινικές διώξεις ή καταδίκες, π.χ. το ποινικό μητρώο, 

  Συμμετοχή σε ενώσεις προσώπων που έχουν σχέση με ευαίσθητα 

δεδομένα    (π.χ. νεφροπαθών ή υιοθετημένων παιδιών, ομοφυλοφίλων), 

Στη συνέχεια με νεότερους νόμους προστέθηκαν και τα ακόλουθα: 

 Τα Μητρώα  της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 

 Τα στοιχεία των ατόμων που ζητούν πολιτικό άσυλο104, 

 Τα δεδομένα Δωρητών και Ληπτών ανθρωπίνων οργάνων και ιστών, 

 Τα γενετικά δεδομένα105. 

Η διχοτόμηση των προσωπικών δεδομένων σε απλά και ευαίσθητα κρίθηκε αναγκαία 

αλλά χαρακτηρίζεται από «ρευστότητα» και η υιοθέτησή της, λόγω της σύγχρονης 

ηλεκτρονικής επεξεργασίας, δεν εγγυάται την αποτελεσματική προστασία106. 

2.3.2.2 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

Στον τίτλο του ελληνικού νόμου αναφέρεται η «προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και διαφαίνεται ο κίνδυνος της 

προσβολής της προσωπικότητας που «ελλοχεύει», από την επεξεργασία των δεδομένων 

αυτών. Ορίζεται ως επεξεργασία η εφαρμογή κάθε εργασίας ή σειράς εργασιών  από  

Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα, χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες ή μη107 μεθόδους, σε 

προσωπικά δεδομένα. 

                                                           
103 «Οι υπηρεσίες ή οργανώσεις που συμπράττουν στην τέλεση υιοθεσιών τηρούν απόρρητο αρχείο στο οποίο 
καταγράφονται: α) οι υποψήφιοι θετοί γονείς που καταθέτουν αίτηση κοινωνικής έρευνας  για υιοθεσία β)εκείνοι που 
υιοθετούν γ) ο αριθμός και τα στοιχεία της δικαστικής απόφασης  τέλεσης της υιοθεσίας. Το αρχείο αυτό υπάγεται στο 
νόμο 2472/97. Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και στο Δικαιοσύνης τηρείται απόρρητο μητρώο υιοθεσιών» Άρθρο 6 
παρ. 1 π.δ. 226/1999 βλ. Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε., Προσωπικά Δεδομένα, σελ 35 και Ιγγλεζάκης Ι, Ευαίσθητα 
Προσωπικά Δεδομένα , σελ 200 
104 Βλ Άρθρο 2 παρ. 12 π.δ. 61/1999  ο.π. Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε., Προσωπικά Δεδομένα, σελ 36 
105 Ο κατάλογος ευαίσθητων δεδομένων τροποποιήθηκε ως εξής: Πηγή: www.dpa.gr Η περίπτωση β` του άρθρου 2, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 3471/ 2006 (ΦΕΚ Α 133), όπως εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο όγδοο παρ. 3 του Ν. 3625/2007 (ΦΕΚ Α 290), αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 79 του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α 74) 
106 Γέροντας Α.,(2002). Η προστασία του Πολίτη από την Ηλεκτρονική Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, , Αθήνα – 
Κομοτηνή: Εκδ. Α. Σάκκουλα, σελ 182 
107 Στη χώρα μας υπάρχουν ακόμη δημόσιες υπηρεσίες που τηρούν την οργάνωση των αρχείων τους με παραδοσιακούς 
τρόπους. 

http://www.dpa.gr/
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 Επιδιώκοντας ο νομοθέτης να περιορίσει  την κάθε απειλή που δύναται να προκύψει,   

παραθέτει  ένα περιεκτικό κατάλογο  δραστηριοτήτων  επεξεργασίας που μπορεί να 

εφαρμοστεί στο περιβάλλον των δεδομένων (συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, 

αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση, διασύνδεση, δέσμευση) ή να 

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

2.3.2.2.1 Συλλογή 

Ορίζεται ως η πρωταρχική φάση της επεξεργασίας και περιλαμβάνει το στάδιο της 

αναζήτησης, εύρεσης και συγκέντρωσης των δεδομένων. Όταν γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα 

αποτελεί αυτόματη επεξεργασία. Αντίθετα όταν πραγματοποιείται με παραδοσιακούς 

τρόπους απαιτείται η καταχώρηση των δεδομένων σε αρχείο για να ακολουθήσουν τα 

επόμενα στάδια επεξεργασίας. Η συνέντευξη και η συμπλήρωση ερωτηματολογίου από 

φυσικά πρόσωπα που μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητά τους, καθώς και η καταγραφή  

εικόνας ή ήχου φυσικών προσώπων (βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση, ηχογράφηση) 

στοιχειοθετεί συλλογή προσωπικών δεδομένων. 

2.3.2.2.2 Καταχώρηση  

Η τοποθέτηση στοιχείων σε κάποιον αποθηκευτικό χώρο (π.χ. Βάση Δεδομένων) με 

σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία τους. 

2.3.2.2.3 Οργάνωση 

Η κατηγοριοποίηση των δεδομένων  με κριτήριο κάποια ιδιαίτερα κοινά  στοιχεία τους. 

Ακολουθεί την καταχώρηση και πραγματοποιείται σχεδόν πάντα με τη χρήση 

συγκεκριμένου λογισμικού και  με αυτοματοποιημένο τρόπο. 

2.3.2.2.4 Αποθήκευση ή Διατήρηση 

Τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει τον 

προσδιορισμό της ταυτότητας του φυσικού προσώπου από το οποίο προέρχονται  σε 
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συγκεκριμένο κατά το νόμο βάθος χρόνου108, σε μέσο αποθήκευσης (σκληρό δίσκο, 

μαγνητοταινία ή σε  «κουτί- mail box» ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

2.3.2.2.4 Χρήση 

Ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων είναι αυτός  που χρειάζεται την 

προστατευτική ασπίδα του νόμου. Παράδειγμα χείριστης χρήσης προσωπικών δεδομένων 

αποτελεί η κλοπή και η χρήση στοιχείων από ιατρικό αρχείο ασθενών109.  

2.3.2.2.5 Διαβίβαση 

Αποτελεί τη μετάδοση των δεδομένων προς την «σφαίρα επέμβασης»110 ενός τρίτου 

προσώπου, διαφορετικού από αυτό που πραγματοποιεί τη διαβίβαση. Στο Άρθρο 9 του 

Νόμου 2472/97 αναφέρεται ότι επιτρέπεται η διαβίβαση σε άλλη χώρα μόνο αν εκεί 

υπάρχει «ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας»111. 

2.3.2.2.6 Διάδοση  

Πρόκειται για τη μετάδοση προσωπικών δεδομένων σε κάθε κατεύθυνση και σε 

μεγαλύτερο αριθμό αποδεκτών. Παράδειγμα αποτελεί η δημοσίευση  τους στο Διαδίκτυο, 

σε έντυπα ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

2.3.2.2.7 Συσχέτιση (ή Συνδυασμός) 

Αναφέρεται στο καθορισμό σχέσεων, συγκρίσεων και παράθεσης δεδομένων ανάμεσα 

σε δύο ή περισσότερες «πηγές» με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων. Πρόκειται για 

ειδική μορφή επεξεργασίας δεδομένων και μπορεί να επιτευχθεί «μονόδρομα» (από τον 

ένα υπεύθυνο επεξεργασίας) ή αμφίδρομα (από τους δύο ή περισσότερους υπεύθυνους 

επεξεργασίας). 

                                                           
108 Η απεριόριστη χρονικά διατήρηση δεδομένων  δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους βλ. Γέροντας Α., Η προστασία του 

Πολίτη από την Ηλεκτρονική Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, ο.π. σελ.196 Εκδ.  
109 Αγγελίδου Ζ., (2010). Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων στο χώρο της Εκπαίδευσης,       

     Διπλωματική Εργασία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
110 Αρμαμέντος, Δ.Π., Σωτηρόπουλος, Α.Β.(2005). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα Α.Ε., σελ. 61 
111 Περισσότερα για τη διαβίβαση δεδομένων βλ. Άρθρο 9 Νόμου 2472/97  
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2.3.2.2.8 Διασύνδεση 

Για την έννοια της διασύνδεσης ο Νόμος 2472/97 προβλέπει ειδικό ορισμό. Αποτελεί τη 

δυνατότητα συσχέτισης των προσωπικών δεδομένων ενός αρχείου με προσωπικά 

δεδομένα ενός άλλου ή άλλων αρχείων, τα οποία τηρούνται από άλλον υπεύθυνο 

επεξεργασίας ή τον ίδιο αλλά για διαφορετικό σκοπό. Πρόκειται για κατηγορία 

επεξεργασίας δεδομένων με σημαίνουσα αξία και κρίθηκε απαραίτητο από τον νομοθέτη η 

θέσπιση ειδικών κανονιστικών ρυθμίσεων112. 

2.3.2.2.9 Δέσμευση 

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν υποστεί δέσμευση καταχωρούνται και 

κλειδώνονται, αποκλείοντας κάθε επιπλέον επεξεργασία. Η απόκρυψη δεδομένων αποτελεί 

μορφή δέσμευσης. 

2.3.2.2.10 Διαγραφή - Καταστροφή 

Η έννοια της διαγραφής αφορά δεδομένα που δεν είναι ορατά ή  «αναγνώσιμα» από 

κάθε ανθρώπινη αίσθηση. Παραμένει ο κίνδυνος επεξεργασίας από άλλο πρόσωπο τυχόν 

υπαρκτού αντιγράφου των δεδομένων. Η κρυπτογράφηση δεν αποτελεί διαγραφή, ενώ η 

ανωνυμοποποίηση113  και η ψευδωνυμοποίηση114 συνιστούν μεταβολή και τροποποίηση 

των δεδομένων. Ως ασφαλής καταστροφή των δεδομένων θεωρείται το σύνολο 

διαδικασιών και μέτρων που καθιστούν τα δεδομένα «μη υπαρκτά»115 . 

2.3.2.3 Προϋποθέσεις Νομιμότητας της Επεξεργασίας  

Ο Νόμος 2472/97 στο 2ο Κεφάλαιο, Άρθρο 4 ορίζει ρητά ότι για να κρίνεται νόμιμη η 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων οφείλει να ακολουθεί τις τέσσερις βασικές 

αρχές116: 

                                                           
112 Άρθρο  8, παρ 1-6 του Νόμου 2472/97 
113 Ορίζεται ως η διαγραφή αναγνωριστικών στοιχείων ταυτότητας από τα δεδομένα, βλ. 
Handbook_Privacy_and_PET_final.pdf, ο.π. διαθ. στο www.dpa.gr 
114 Αποσαφηνίζεται ως η αντικατάσταση των αναγνωριστικών στοιχείων ταυτότητας με ψευδώνυμα στοιχεία, βλ. ο.π. 

Handbook_Privacy_and_PET_final.pdf, ο.π. διαθ. στο www.dpa.gr 
 

115 Οδηγία Αρ. 1/2005 της ΑΠΔΠΧ διαθέσιμη στο www.dpa.gr  
 

116 Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε, Προσωπικά Δεδομένα, Εκδ. Σάκκουλα  σελ. 40-47 
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α) Αρχή της νομιμότητας του σκοπού  της επεξεργασίας, που επιβάλλει η συλλογή των 

δεδομένων να πραγματοποιείται για συγκεκριμένους, ακριβείς και νόμιμους σκοπούς117, 

β) Αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα που υπόκεινται σε 

επεξεργασία πρέπει να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που κάθε 

φορά απαιτούνται για τους σκοπούς της επεξεργασίας118. Τα κριτήρια στην αρχή της 

αναλογικότητας είναι ποιοτικά (δεδομένα συναφή με το σκοπό και πρόσφορα ως προς την 

επίτευξή του) και ποσοτικά (ο ελάχιστος δυνατός αριθμός δεδομένων), 

γ) Αρχή της ακρίβειας119, κατά την οποία τα δεδομένα πρέπει να είναι επίκαιρα, αληθή 

και ακριβή για να αξιοποιηθούν σωστά. Όταν απαιτείται, πρέπει να υπόκεινται σε 

ενημέρωση120. Είναι σημαντικό ότι για την ακρίβεια και την ενημέρωση τους, υπόλογος 

είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 

δ) Αρχή της χρονικής διάρκειας τήρησης των δεδομένων, που επιβάλλει τη διαφύλαξη 

σε προσδιορίσιμη ως προς την ταυτότητα του υποκειμένου, μορφή, μόνο όσο χρόνο121 

απαιτείται για τον σκοπό της επεξεργασίας τους122.  

Στη συνέχεια, ο νομοθέτης καθορίζει τις διαδικαστικές προϋποθέσεις νομιμότητας. 

Επιβάλλει: α) το υποκείμενο των δεδομένων να έχει δώσει την συγκατάθεσή του, 

προβλέποντας ορισμένες εξαιρέσεις123. Σημειώνεται ότι η συγκατάθεση124 του υποκειμένου 

κατέχει κεντρική θέση στο σύνολο των προϋποθέσεων, γιατί αποτελεί εδραίωση του 

δικαιώματος του αυτοκαθορισμού125, β) να έχει γνωστοποιηθεί126 στην Αρχή αν πρόκειται 

για απλά προσωπικά δεδομένα ή να έχει ληφθεί άδεια από την Αρχή αν η επεξεργασία 

αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και γ) να τηρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές 

ασφαλείας. Αν η ΑΠΠΔΧ διαπιστώσει παράβαση των παραπάνω αρχών, επιτάσσει την 

                                                           
117 Άρθρο 4 παρ.1 εδ. α του Ν. 2472/97 
118 Άρθρο 4 παρ.1 εδ. β του Ν. 2472/97 
119 Βλ. αναφορές και παραδείγματα Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε., Προσωπικά Δεδομένα, ο.π. σελ 50-51 
120 Γέροντας Α, Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ο.π. σελ. 196 
121 Κατά την κρίση της Αρχής 
122  Βλ. αναφορές και παραδείγματα Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε., Προσωπικά Δεδομένα, ο.π. σελ 50-51 
 
123 Άρθρο 2  παρ. ια) του Ν 2472/97 
124 Βλ. Αλεξανδροπούλου –Αιγυπτιάδου Ε, Προσωπικά Δεδομένα, ο.π., σελ 56-68 
125 Ιγγλεζάκης Ι ., Ευαίσθητα Προσωπικά δεδομένα, ο.π. σελ. 71 
126 Υπάρχουν περιπτώσεις απαλλαγής από γνωστοποίηση στην Αρχή και λήψη άδειας. Βλ  Αλεξανδροπούλου –     
     Αιγυπτιάδου Ε, Προσωπικά Δεδομένα, ο.π., σελ 69-75 και Ιγγλεζάκης Ι ., Ευαίσθητα Προσωπικά δεδομένα, ο.π. σελ. 254 
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διακοπή της επεξεργασίας και την καταστροφή των προσωπικών δεδομένων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί. 

2.3.2.4 Πρόσωπα που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα 

1. Το βασικό πρόσωπο που σχετίζεται άμεσα με τα προσωπικά δεδομένα είναι το 

Υποκείμενο. Ορίζεται ως το άτομο (φυσικό πρόσωπο127) στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδομένα και η ταυτότητά του είναι αναγνωρίσιμη με διάφορους τρόπους. Πρόκειται για τη 

μία άκρη του διπόλου της επεξεργασίας. 

2. Στον αντίποδα, το βασικότερο πρόσωπο που αποφασίζει για το σκοπό και τον τρόπο 

που θα πραγματωθεί, βάσει του δικαίου128 η επεξεργασία, είναι ο Υπεύθυνος 

επεξεργασίας. Καθορίζεται ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

Ουσιαστική υποχρέωσή του είναι η «ευλαβική» τήρηση του νόμου. Υπάρχουν περιπτώσεις  

συνύπαρξης περισσοτέρων υπευθύνων επεξεργασίας. 

3. Δευτερεύοντα πρόσωπα στη διαδικασία της επεξεργασίας των δεδομένων 

αποτελούν: 

i) Ο «Εκτελών» την επεξεργασία, που ορίζεται ως οποιοδήποτε πρόσωπο, που 

διεκπεραιώνει την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπευθύνου επεξεργασίας. Φυσικά 

πρέπει να τηρούνται και από τον εκτελούντα οι αρχές της επεξεργασίας για το απόρρητο, 

την ασφάλεια, το σκοπό και την διαχείριση των δεδομένων. 

ii) «Τρίτος»129, λογίζεται ως κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διαφορετικό από το 

υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που 

εξουσιοδοτούνται να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα, αρκεί να ενεργεί υπό την 

άμεση εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας.  

iii) «Αποδέκτης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή 

οποιοδήποτε άλλος οργανισμός στον οποίο γνωστοποιούνται ή μεταδίδονται τα δεδομένα 

ανεξάρτητα αν πρόκειται για τρίτο ή όχι. Δεν είναι αποδέκτης αυτός στον οποίο θα 

ανακοινωθούν τα δεδομένα για ειδικό εκπαιδευτικό ή ερευνητικό σκοπό130.  

                                                           
127 Τα νομικά πρόσωπα (οργανισμοί, σωματεία, εταιρείες) δεν εμπεριέχονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου. Βλ.  
      Αλεξανδροπούλου –Αιγυπτιάδου Ε, Προσωπικά Δεδομένα, ο.π., σελ 41 
128 βλ. Handbook_Privacy_and_PET_final.pdf, διαθ. Στο www.dpa.gr 
129 Πηγή www.dpa.gr, Νόμος 2472/97 - Ορισμοί 
130 Γέροντας Α. Η προστασία του πολίτη από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,ο.π. σελ. 186 και Άρθρο 2 περ.ι     

http://www.dpa.gr/
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2.3.2.5 Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων 

 Το Άρθρο 2ε του Ν. 2472/97 διακρίνει ως  Αρχείο131 δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα,  «κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», τα οποία 

είναι προσιτά με τη  χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων.  Ένα αρχείο προσωπικών δεδομένων 

ακολουθεί συγκεκριμένη μορφοποίηση, η δε πρόσβαση σε αυτά γίνεται εύκολη όταν 

υιοθετηθούν καθορισμένα κριτήρια. Το αρχείο των μαθητών, στο πληροφοριακό σύστημα 

Myschool  ενός σχολείου, είναι αρχείο προσωπικών δεδομένων. 

2.3.2.6 Νομική ασπίδα του Υποκειμένου - Δικαιώματα 

Το υποκείμενο κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι 

το πρόσωπο που δε συμμετέχει ενεργά σε αυτή, διατηρεί αμυντικά χαρακτηριστικά, 

παρακολουθεί τη διαδικασία και θίγεται άμεσα στην περίπτωση παραβίασης του νόμου. 

Είναι θεμιτό να θωρακιστεί από μία ασπίδα δικαιωμάτων.  

Ειδικότερα, στο δικαίωμα της ενημέρωσης132, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει 

υποχρέωση να ενημερώνει το υποκείμενο για την ταυτότητά του ή την ταυτότητα του 

πιθανού εκπροσώπου  του, για το σκοπό της επεξεργασίας, για τους αποδέκτες της και για 

τη δυνατότητα πρόσβασης του σε αυτά. Η βαρύτητα του δικαιώματος της ενημέρωσης που 

έχει το υποκείμενο διαφαίνεται στο γεγονός ότι ο νομοθέτης ορίζει το περιεχόμενο, τον 

χρόνο, τον τρόπο της ενημέρωσης καθώς και τις πιθανές  εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις άρσης 

της υποχρέωσης ενημέρωσης, σύμφωνα με το Άρθρο 11 παρ. 4, είναι λόγοι εθνικής 

ασφάλειας ή «διακρίβωσης» ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Ιδωμένο από άλλη πλευρά, 

το δικαίωμα της ενημέρωσης αποτελεί παράλληλα υποχρέωση του υπευθύνου  

επεξεργασίας, η μη εκπλήρωση της οποίας συνεπάγεται κυρώσεις133. 

Η καθαρότητα και η διαύγεια της επεξεργασίας εκφράζεται στο δικαίωμα της 

πρόσβασης134 του υποκειμένου. Οποιοσδήποτε δικαιούται να γνωρίζει αν στοιχεία που τον 

αφορούν έχουν υποστεί ή υπόκεινται σε επεξεργασία. O υπεύθυνος επεξεργασίας είναι 

υποχρεωμένος, σε ορισμένο χρονικό διάστημα (15 ημέρες), με αίτηση του υποκειμένου, να 

                                                                                                                                                                                     
      ζ του Ν. 2472/97 
131 Το Άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 3471/2006 τροποποίησε το άρθρο 2ε του Ν. 2472/97 
132 Άρθρο 11 του Ν. 2472/97  και Πράξη 1/1999 της ΑΠΔΠΧ (ΦΕΚ Β/555) 
133 Βλ. πρόσφατη Απόφαση της Αρχής 54/2015 διαθ. στο www.dpa.gr 
134 Άρθρο 12 του Ν. 2472/97 
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του γνωστοποιήσει εγγράφως: α) όλα τα προσωπικά δεδομένα που του ανήκουν, β) ποιοι 

είναι οι σκοποί της επεξεργασίας και ποιοι οι αποδέκτες αυτής, γ) την κάθε μεταβολή στην 

επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από προηγούμενη ενημέρωσή του, 

δ) τη μεθοδολογία και τον τρόπο της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας135. Ορίζεται επίσης 

με σαφήνεια ο τρόπος άσκησης αυτού του δικαιώματος. Αν το υποκείμενο δεν λάβει 

απάντηση για το αίτημα  πρόσβασης στο χρόνο που ορίζει ο νόμος, έχει τη δυνατότητα να 

προσφύγει στην Αρχή. Με απόφαση της Αρχής και με αίτηση του υπευθύνου επεξεργασίας 

η υποχρέωση πληροφόρησης, κατά τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 12, αποκλείεται ή 

περιορίζεται, αν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για θέματα εθνικής 

ασφάλειας, ή για τη «διακρίβωση» ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων136. 

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται το δικαίωμα της αντίρρησης137 κατά το  οποίο, το 

υποκείμενο προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα προσωπικά δεδομένα που το 

αφορούν. Μπορεί εγγράφως να αιτηθεί συγκεκριμένη ενέργεια, όπως τροποποίηση, μη 

διακίνηση, δέσμευση ή διαγραφή138 των στοιχείων του. Στη διάταξη του Άρθρου 13, παρ. 3, 

συνίσταται η δυνατότητα του ατόμου να δηλώσει στην Αρχή την απαίτησή του να μην 

υπόκεινται σε επεξεργασία, προσωπικά του δεδομένα για λόγους εμπορικούς (πώλησης 

προϊόντων ή υπηρεσιών εξ αποστάσεως). Συγκροτούνται οι «λίστες Ροβινσώνων»139, στις 

οποίες ανήκουν όσοι δεν θέλουν να λαμβάνουν διαφημιστικό ταχυδρομείο. 

Ο νομοθέτης με τη ρύθμιση του άρθρου 14 του Νόμου 2472/97 παρέχει στο υποκείμενο 

το δικαίωμα της  προσωρινής δικαστικής προστασίας από το αρμόδιο δικαστήριο, για 

αναστολή ή μη εφαρμογή πράξης ή απόφασης που τον προσβάλλει. Η πράξη ή η απόφαση 

έχει ληφθεί από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκλειστικά με 

αυτοματοποιημένο τρόπο και αξιολογεί την προσωπικότητα και την εργασιακή απόδοση ή 

θίγει την οικονομική φερεγγυότητα και αξιοπιστία του140.  

                                                           
135 Πραγματοποιείται πρόσθετα με την  συνδρομή ειδικού επιστήμονα ή δικηγόρου.  
136 Άρθρο 12 παρ.5 του Ν. 2472/97 
137 Άρθρο 13 παρ. 1,2,3 του Ν. 2472/97 
138 Στην Απόφαση 54/2015 της Αρχής αναφέρεται ότι επιβλήθηκε η κύρωση της προειδοποίησης σε Εκπαιδευτήρια και για 

παράβαση του Άρθρου 13 για αντίρρηση διαγραφής επιβληθείσας ποινής σε μαθητή από Διευθυντή, σε ποινολόγιο 
Σχολείου. 
139 Άρθρο 19, παρ. 4δ) βλ. Γέροντας Α, Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων, ο.π. σελ 234 και βλ. Αλεξανδροπούλου –Αιγυπτιάδου Ε., Προσωπικά Δεδομένα, ο.π., σελ 98 
140 Βλ. Ιγγλεζάκη Ι, Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ο.π. σελ 80 
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2.3.2.7 Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων141 - ΑΠΔΠΧ 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  είναι συνταγματικά 

κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή, που δεν υπόκειται σε κάθε μορφής διοικητικό έλεγχο. 

Ιδρύθηκε με το Άρθρο 15 του Ν. 2472/1997, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ. 

Αποστολή της Αρχής είναι η εποπτεία για την  προστασία των δικαιωμάτων της 

προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στον ελλαδικό χώρο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των Ν. 2472/1997 και 3471/2006, καθώς και «άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την 

προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς 

και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά»142.  

Η σύνθεσή της είναι επταμελής143. Ο Πρόεδρος και τα έξι μέλη της είναι πρόσωπα 

κύρους και ειδικής επιστημονικής εμπειρίας και υπηρετούν την Αρχή με τετραετή θητεία, η 

οποία ανανεώνεται μόνο μία φορά. 

Στο Άρθρο 18 του νόμου ορίζεται ρητά ότι τα μέλη της Αρχής «υπακούουν» στη 

συνείδηση τους και στο νόμο  και εκτελούν πιστά, το καθήκον «της εχεμύθειας». Οι 

αρμοδιότητές της έχουν χαρακτήρα είτε κανονιστικό - γνωμοδοτικό και εκφράζεται με την 

έκδοση Οδηγιών για τη διασφάλιση των κανονιστικών ρυθμίσεων, των σχετικών με τα 

προσωπικά δεδομένα, είτε συμβουλευτικό - υποστηρικτικό ως προς  διάφορους δημόσιους 

ή ιδιωτικούς φορείς και διοικητικό - ελεγκτικό  με την έκδοση αποφάσεων για εξέταση 

προσφυγών, καταγγελιών, ερωτημάτων  χορήγησης αδειών, αιτήσεις ελέγχου νομιμότητας 

συγκεκριμένων διαδικασιών επεξεργασίας. Παράλληλα, σημαντικές είναι οι αρμοδιότητες 

κανονιστικού χαρακτήρα με ρυθμίσεις σε ειδικά τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα, οι 

παρεμβάσεις με προληπτικές και κατασταλτικές λειτουργίες καθώς και η επιβολή 

διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο144. Ιδιαίτερα αξιόλογος 

είναι ο κατάλογος Αρχείων - Μητρώων που διατηρεί η Αρχή.  

Επιπλέον, οι επικοινωνιακοί στόχοι της συγκλίνουν στην ευαισθητοποίηση και στην 

ενημέρωση των πολιτών και εκπληρώνονται με τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, 

                                                           
141 www.dpa.gr 
142 Άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2472/97 
143 Βλ. αναλυτικά Άρθρο 16 του Ν. 2472/97 
144 Βλ. αναλυτικά Αρμοδιότητες, λειτουργία και Αποφάσεις της Αρχής, Άρθρο 19 του Ν. 2472/97 
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την ανακοίνωση στη Βουλή παραβάσεων των διατάξεων του νόμου και τη συνεργασία με 

αντίστοιχες Αρχές άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2.3.2.8 Κυρώσεις του Ν. 2472/97 

Ένας κατάλογος145 διοικητικών, ποινικών και αστικών κυρώσεων επιβάλλεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις των Άρθρων 21-23 του Νόμου 2472/97. 

2.3.3 Νόμος 3471/2006146 

Ειδική ρύθμιση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, αποτελεί ο νόμος 3471 που ψήφισε η Ελληνική  

Βουλή στις 28 Ιουνίου του 2006. Ενσωματώνει την κοινοτική Οδηγία 2002/58/ΕΚ στα 

ελληνικά έννομα δεδομένα και ο βασικός σκοπός του, σύμφωνα με το Άρθρο 1 του νόμου, 

είναι «η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων και κυρίως της ιδιωτικής 

ζωής και η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Εφαρμόζεται στα δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

και στις υπηρεσίες επικοινωνίας, που προσφέρονται στο κοινό. 

Στο Άρθρο 2 του Νόμου 3471/2006 περιλαμβάνονται  συγκεκριμένοι ορισμοί  όπως 

«συνδρομητής», «χρήστης», «δεδομένα κίνησης» και «θέσης», «επικοινωνία», «κλήση», 

«Υπηρεσία προστιθέμενης αξίας», «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο», «υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών», «Δημόσιο Δίκτυο επικοινωνιών» και «Διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών».  

Ο Νόμος 3471/2006 προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών για τα στοιχεία που 

αφορούν την κάθε επικοινωνία που πραγματοποιείται, το περιεχόμενό της, όπως την 

ομιλία, τον ήχο και την εικόνα, καθώς και τα «εξωτερικά στοιχεία» της όπως: την ταυτότητα 

και τη γεωγραφική θέση, των προσώπων που συμμετέχουν στην επικοινωνία, τον τρόπο και 

τον χρόνο πραγμάτωσής της, τον αριθμό των κλήσεων που έχουν γίνει, τη χρέωση, τις 

                                                           
145 Βλ. αναλυτικότερα Αλεξανδροπούλου –Αιγυπτιάδου Ε, Προσωπικά Δεδομένα, ο.π., σελ 99-113 
146 Βλ. Νόμος 3471/2006 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των    
       ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97. ΦΕΚ 133/Α’/28.6.2006 διαθ. στο www.dpa.gr 
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ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τα μηνύματα147. Η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών 

διασφαλίζεται από την απαγόρευση κάθε υποκλοπής, ακρόασης, παρακολούθησης, 

αποθήκευσης, δημοσιοποίησης επικοινωνίας, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη-συγκατάθεση, των 

συμμετεχόντων μελών. Η άρση του απορρήτου επιτρέπεται μόνο σε ιδιαίτερα εξαιρετικές 

περιπτώσεις. Ορίζεται με σαφή και ρητό τρόπο η απαγόρευση εγκατάστασης 

κατασκοπευτικών λογισμικών στο τερματικό εξοπλισμό των χρηστών (δικτυακών κοριών), 

ενώ επιτρέπεται η αποθήκευση με τεχνολογικά εργαλεία, για τη μεταβίβαση της 

επικοινωνίας (cookies)148. Επιτρέπεται η καταγραφή των συνδιαλέξεων, μόνο στις 

περιπτώσεις νόμιμων επαγγελματικών πρακτικών. 

Οι ρυθμίσεις του νόμου εφαρμόζονται σε κάθε τύπου επικοινωνία και επεξεργασία 

αυτής, οπότε συμπεριλαμβάνουν την επικοινωνία μέσω του διαδικτύου149 και τις 

πληροφορίες κάθε μορφής (ήχο, εικόνα, κείμενο, βίντεο) που διαβιβάζονται σε αυτό. 

Περιέχονται επίσης, στο νόμο, λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τις χρεώσεις, τις 

προϋποθέσεις υπηρεσιών (αναγνώρισης, προώθησης) κλήσεων και  στοιχείων που 

αφορούν τους έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους   των συνδρομητών150. 

Οι πάροχοι των εταιρειών επικοινωνίας, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, έχουν όλες τις 

υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας. Οφείλουν, μεταξύ άλλων, να τηρούν  τις αρχές 

επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα, την αρχή της νομιμότητας 

του σκοπού, την αρχή της αναλογικότητας151, την αρχή της ακρίβειας και της χρονικής 

διάρκειας τήρησης των δεδομένων. 

Καθορίζονται, τέλος, από τον Νόμο 3471/2006, οι κατ’ εξαίρεση παραβιάσεις του 

δικαιώματος για λόγους εθνικής ασφάλειας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή για 

δημόσιο όφελος152 και αυτό ρυθμίζεται με πράξη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου 

                                                           
147 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε.,(2008). Νομική Διασφάλιση του Απορρήτου των κινητών επικοινωνιών (Η ελληνική 

νομική ρύθμιση ενόψει και του πρόσφατου Ν 3674/2008) ΔiMEE, Τεύχος 4, σελ.446-459 
148 Τα cookies είναι ένα είδος αρχείων κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από τα Web sites που επισκεπτόμαστε στο 
Internet,  έτσι ώστε να είμαστε αναγνωρίσιμοι από τα συγκεκριμένα sites τις επόμενες φορές που «βρεθούμε» σε αυτά. 
149 Ως επικοινωνία συνίσταται και η παρεχόμενη  μέσω διαδικτύου, καθώς και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω 

των υπηρεσιών πολυμέσων, διαλογικής τηλεόρασης και βίντεο κατά παραγγελία, εφόσον αφορούν αναγνωρίσιμο χρήστη 
ή συνδρομητή. Βλ. παρ. 127 της παρούσας εργασίας. 
150 Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ε.,(2007). Προσωπικά Δεδομένα, ο.π. σελ 112-113 
151 Βλ. Άρθρο 5 παρ. 6 του Νόμου 3471/2006 
152 Βλ. ‘Αρθρο 6, παρ. 4 του Νόμου 3471/2006 
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των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)153. Στο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για το σεβασμό 

των δικαιωμάτων των χρηστών, ορίζεται ένα σύνολο ειδικών περιπτώσεων για το δικαίωμα 

της ενημέρωσης, της αντίρρησης, καθώς και του τύπου συγκατάθεσης που απαιτείται κάθε 

φορά από το υποκείμενο. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας, ο νόμος 

προβλέπει αστικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις154. 

Ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου στον ελλαδικό χώρο της διασφάλισης του 

απορρήτου στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες αποτελεί ο Νόμος 3674/2008155.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
153 Η  Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών – Α.Δ.Α.Ε. συστάθηκε στη Ελλάδα με τον Νόμο 3115/2003  

Άρθρο 1 με σκοπό την προστασία του απορρήτου των επιστολών, της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθώς και την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών. Στην έννοια της προστασίας του 
απορρήτου των επικοινωνιών περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του 
απορρήτου, που προβλέπονται από τον νόμο. Διαθ. στον ιστότοπο  http://www.adae.gr  
154Καρακώστας, Ι.(2009). Δίκαιο και Internet – Νομικά Ζητήματα του Διαδικτύου, Αθήνα: Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν. 

Σάκκουλα, σελ. 172 
155 Ν.3674/2008 ΦΕΚ Α’ 136/Α’/10.7.2008 Διαθ. στο http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3674_08.htm  

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3674_08.htm
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Κεφάλαιο 3ο – Νομική Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 

Ανηλίκων 
 

3.1 Παρουσίαση του προβλήματος 

H Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί αναμφίβολα ένα εκπληκτικό τεχνολογικό 

επίτευγμα της ανθρωπότητας, με θετικές και αρνητικές συνέπειες. Στη σύγχρονη αυτή 

κοινωνία, ο ρόλος του Διαδικτύου είναι πρωταγωνιστικός. Η πληροφορία διαχέεται με πολύ 

γρήγορους ρυθμούς «παρασύροντας» πολλές φορές την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε 

υποβάθμιση156. Οι ανήλικοι χρήστες του Διαδικτύου, παιδιά και έφηβοι, αποτελούν την 

ομάδα χρηστών που εμφανίζεται περισσότερο επιρρεπής στην πτώση αυτή. Η ηλικιακή 

ανωριμότητα τους καθιστά ευάλωτους σε κινδύνους και απειλές και τους μετατρέπει σε 

εύκολους στόχους εκμετάλλευσης και κέρδους. Οι παράνομες ιστοσελίδες μη ποιοτικού και 

επικίνδυνου περιεχομένου, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, ο καταιγισμός εμπορικών 

διαφημιστικών μηνυμάτων επιφέρουν μη αναστρέψιμα αρνητικά ζητήματα στην 

ψυχοσωματική τους ανάπτυξη157.  

Πέραν αυτών, ένας ακόμη βασικός κίνδυνος που «καραδοκεί» κατά την πλοήγηση των 

ανηλίκων χρηστών στο Διαδίκτυο είναι η επαπειλούμενη άντληση προσωπικών 

πληροφοριών  των  ιδίων  ή/και των οικογενειών τους. Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, η 

εύκολη δημιουργία ιστοσελίδων προσωπικού περιεχομένου, η χρήση των υπηρεσιών του 

Web 2.0, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα διαδικτυακά παιχνίδια, παρέχουν εύκολα τη 

δυνατότητα παραγωγής προσωπικού προφίλ και τη δημοσίευση δεδομένων που 

αναφέρονται στην ιδιωτική σφαίρα του παιδιού-εφήβου, με το αντίστοιχο φυσικά 

κόστος158.  

3.2 Πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος 

Αξιολογείται ως απόλυτα αναγκαία και επιτακτική η εύρεση επίλυσης ή έστω η 

βελτίωση του προβλήματος της περιφρούρησης των ανήλικων χρηστών στο Διαδίκτυο τόσο 

                                                           
156 Γέροντας Α, Η προστασία του πολίτη από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ο.π. σελ 43 
157Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε.,(2008). Κοινωνία της Πληροφορίας και νομική προστασία των προσωπικών 

δεδομένων  της οικογένειας και των μελών της, ΕλλΔνη 49: 697-698 
158 Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε.,(2007). Η πλοήγηση των Ανηλίκων στο Διαδίκτυο και η Νομική προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, Αρμενόπουλος,  Ιούνιος, σελ. 848-854 
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σε ατομικό επίπεδο ( έφηβοι, γονείς, οικογένεια) όσο και σε κοινωνικό ( σχολείο, κράτος, 

παγκόσμια κοινότητα). Απαιτείται η ενημέρωση και η επαγρύπνηση των γονέων και των 

εκπαιδευτικών σε θέματα χρήσης του Διαδικτύου, η λήψη μέτρων  και η εκπόνηση κανόνων 

δεοντολογίας από τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου καθώς και η χρήση σύγχρονων 

τεχνολογικών μεθόδων ασφαλείας.   

Φυσικά, κρίνεται αναγκαία η άμεση νομοθετική παρέμβαση των αρμόδιων υπουργείων 

και της Πολιτείας γενικότερα για την επίλυση του ζητήματος159 σε εθνικό επίπεδο160. 

3.2.1 Νομοθετική προστασία των ανηλίκων  στις ΗΠΑ 

Στις πολιτείες της Αμερικής, δεν υπάρχει ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων, αλλά θεσπίζονται ειδικοί κανόνες σε επιμέρους πεδία 

ανάγκης ασφαλείας των πληροφοριών. Οι ενώσεις χρηστών του Διαδικτύου, παράλληλα με 

τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών και την Πολιτεία θορυβήθηκαν πριν αρκετά χρόνια και 

αντέδρασαν δυναμικά στην υπερβολική συλλογή προσωπικών πληροφοριών των ανηλίκων 

που χρησιμοποιούν καθημερινά το Διαδίκτυο161.  

Οι ενέργειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα μία αξιόλογη διεθνώς, προσπάθεια, που 

αναφέρεται ως νομική ρύθμιση της ιδιωτικής ζωής των παιδιών, στις ΗΠΑ με ειδικό 

Ομοσπονδιακό νόμο στις 21 Απριλίου 2000 (Children’s Online Privacy Protection Act-

COPPA)162. Ο νόμος αναφέρει ρητά την απαγόρευση συλλογής και επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων παιδιών, ηλικίας κάτω των 13 ετών, χωρίς υπαρκτή συγκατάθεση 

των γονέων τους. Η αυστηρή εφαρμογή του νόμου ελέγχεται από την Ομοσπονδιακή 

Επιτροπή Εμπορίου163, η οποία επιβάλλει σκληρές ρήτρες σε περιπτώσεις παραβίασής του.  

Ο νόμος εφαρμόζεται σε ιστότοπους που πλοηγούνται παιδιά κάτω των 13 ετών και από 

τα οποία συλλέγονται, με διάφορους τρόπους, πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. 

                                                           
159 Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ σημαντικό έργο παρέχει ο διαδικτυακός κόμβος για την ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο, www.saferinternet.gr, η γραμμή βοήθειας για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, www.safeline.gr , η 
Ελληνική Αστυνομία με τη Ίδρυση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
160 Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου, Ε., (2008) Κοινωνία της Πληροφορίας και νομική προστασία των προσωπικών 
δεδομένων  της οικογένειας και των μελών της, ΕλλΔνη 49: 697-698 
 

161 Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου, Ε.,(2007). Η πλοήγηση των Ανηλίκων στο Διαδίκτυο και η Νομική προστασία των 

προσωπικών δεδομένων Αρμενόπουλος  Ιούνιος: σελ. 848-854 
162 Το κείμενο του νόμου είναι διαθέσιμο στη σελίδα: www.ftc.gov/ogc/coppa1.htm  
163 Βλ. Ιστοσελίδα της Επιτροπής: www.ftc.gov/bcp/conline/edcoms/kidsprivacy/index.html  

http://www.saferinternet.gr/
http://www.safeline.gr/
http://www.ftc.gov/ogc/coppa1.htm
http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcoms/kidsprivacy/index.html
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Σύμφωνα με τον νόμο, οι διαδικτυακοί τόποι, υποχρεούνται να τηρούν τις πέντε 

ακόλουθες, βασικές αρχές της ασφάλειας  προσωπικών δεδομένων: 

1. Να ενημερώνουν για τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν από τα παιδιά, στην 

αρχική τους σελίδα, για τη χρήση αυτών των πληροφοριών και τον τρόπο που 

αυτά τα στοιχεία διαβιβάζονται σε τρίτους, 

2. Για κάθε παραπάνω ενέργεια, να λαμβάνουν τη συγκατάθεση του γονέα ή 

κηδεμόνα, 

3. Να ενημερώνουν τους γονείς για τις κατηγορίες των δεδομένων των παιδιών 

τους  που θα υποστούν επεξεργασία και να τους παρέχουν τη δυνατότητα 

αντίρρησης για την εν λόγω επεξεργασία, 

4. Να  αποκλείουν τη συμμετοχή των παιδιών σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, 

παιχνίδι, ή διαγωνισμό που υπάρχει στον δικτυακό  τους τόπο  όταν απαιτούνται 

προσωπικές πληροφορίες σε μεγάλο ποσοτικά και ποιοτικά βαθμό, 

5. Να προστατεύουν με κάθε έννομο τρόπο την εχεμύθεια, την ασφάλεια και την 

ακριβή διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τα 

παιδιά164. 

Αξίζει να σημειωθούν ορισμένες εξαιρέσεις στην εφαρμογή του νόμου, ως προς τη 

γονική συγκατάθεση. Αυτή δεν είναι απαραίτητη, όταν η προσωπική πληροφορία του 

παιδιού αφορά μία επικοινωνία, ένα αίτημα, μία απάντηση από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας της. Ακόμη, αν η χρήση των προσωπικών δεδομένων του παιδιού περιοριστεί 

μόνο στην ιστοσελίδα, η συγκατάθεση του γονέα αρκεί να αποσταλεί με μήνυμα  

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν όμως τα δεδομένα διαβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα, 

απαιτείται υπογεγραμμένο έγγραφο συγκατάθεσης γονέα, με χρήση του αριθμού 

πιστωτικής κάρτας ή με μήνυμα αλληλογραφίας, που συνοδεύεται με ηλεκτρονική 

υπογραφή ή ακολουθείται από κωδικό ασφαλείας165. 

H ευαισθητοποίηση για την εύρεση μηχανισμών αυτορρύθμισης των ανηλίκων σε πολύ 

μικρή ηλικία καθώς και η θέσπιση πολιτικών προστασίας διασφάλισης απορρήτου σε μία 

ήπειρο που δημιούργησε το Διαδίκτυο με οικονομικά κίνητρα, τεκμηριώνει την πεποίθηση 
                                                           
164 Ιγγλεζάκης Ι. (2015). Προστασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ΔiMEE, 
τεύχος 2ο, σελ. 170-175 
165  Βλ. How to comply with Children’s Online Privacy Protection Act, διαθ. Στο δικτυακό τόπο: www.coppa.org/compty.htm 
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για τη διαφορετική φιλοσοφία των πολιτών στην Αμερική. Φυσικά, είναι κοινός γνώμονας 

ότι οι γονείς έχουν έναν καθοριστικό ρόλο-κλειδί, όσον αφορά την ασφαλή πλοήγηση των 

παιδιών τους στο Διαδίκτυο. 

O παραπάνω νόμος εφαρμόζεται πολύ αυστηρά, επιβάλλοντας μεγάλα χρηματικά 

πρόστιμα στις περιπτώσεις παραβίασής του, γεγονός που οδήγησε ορισμένες ιστοσελίδες 

να μην επιτρέπουν την είσοδο σε αυτές παιδιών κάτω των 13 ετών. Σε μεγάλο αριθμό 

δικτυακών τόπων εταιρειών της Αμερικής γίνεται ειδική αναφορά στην πολιτική τήρησης 

απορρήτου που ακολουθείται για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων 

– χρηστών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία166.   

3.2.2 Νομοθετική προστασία των ανηλίκων στην Ευρώπη 

Μία σειρά ενεργειών στο ευρωπαϊκό χώρο, δηλώνει την προσπάθεια που έχει γίνει για 

την περιφρούρηση των ανηλίκων χρηστών του Διαδικτύου, από τις απειλές του.  

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την «Πράσινη Βίβλο»167, με  ψήφισμα που   

εγκρίθηκε  στις   27  Σεπτεμβρίου   1996  από   το  Συμβούλιο  Υπουργών  Τηλεπικοινωνιών, 

των κρατών μελών της,   «για  την  πρόληψη   της  διάδοσης  παράνομου  περιεχομένου στο   

Διαδίκτυο  και   ιδιαίτερα της  παιδικής   πορνογραφίας».  Αποσαφηνίζεται ο ρόλος των 

κρατών ως προς την εφαρμογή της ποινικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την 

πνευματική ιδιοκτησία και των ρυθμίσεων για την προστασία των ανηλίκων168 και της 

αξιοπρέπειάς τους στις «οπτικοακουστικές υπηρεσίες πληροφόρησης».169 

                                                           
166 Βλ. αναλυτικές πληροφορίες στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου: Federal Trade Commission- FTC 

διαθ. στο  http://www.ftc.gov/bcp 
167 Στόχος του πράσινου βιβλίου είναι η εμβάθυνση της συζήτησης σχετικά με τις συνθήκες χάραξης ενός συνεκτικού 

πλαισίου προστασίας των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες και τις 
υπηρεσίες πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  
Διαθέσιμο στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l24030 
168 Το Safer Internet Programme (2009-2013) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που λειτουργεί από το 1999, υποστηρίζει τη 
λειτουργία των hotlines (ανοιχτές γραμμές καταγγελιών), στοχεύει σε ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά μέσω της 
ενημέρωσης του κοινού και της καταπολέμησης του παράνομου περιεχομένου. Το τρέχον πρόγραμμα (2009-2013) 
καταβάλλει προσπάθεια για την καταπολέμηση πρακτικών όπως το grooming (προσέλκυση ανηλίκων για γενετήσιους 
λόγους) και το cyber-bullying (ο εκφοβισμός, η απειλή, ταπείνωση ή παρενόχληση παιδιών από συνομηλίκους τους, μέσω 
του Διαδικτύου ή άλλων ψηφιακών τεχνολογιών). www.safeline.gr 
169 Αναλυτικά το κείμενο της Επιτροπής στο:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-96-930_el.htm 

http://www.saferinternet.eu/web/insafe-inhope/about-the-safer-internet-programme
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Ένα ακόμη κείμενο κινητοποίησης της ευρωπαϊκής κοινωνίας για την ενίσχυση της 

προστασίας των ανηλίκων στο Διαδίκτυο αποτελεί  η Σύσταση του Συμβουλίου170, στις 24 

Σεπτεμβρίου 1998, «για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής  

βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω της προώθησης εθνικών 

πλαισίων εξασφάλισης  ενός συγκρίσιμου και αποτελεσματικού επιπέδου προστασίας των 

ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας»171. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η Πρόταση 

σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στις 30 Απριλίου 2004172, για 

«την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για το δικαίωμα 

απάντησης σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 

οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης».  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί η προσπάθεια της Γαλλικής Αρχής Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων(C.N.I.L)173, η οποία δημοσίευσε το 2001 μία εκτενή αναφορά για 

τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων στο Διαδίκτυο. Η αξία της 

επικεντρώνεται στην περιεκτικότητα, στη σαφήνεια των οδηγιών, στην εμβάθυνση 

περιπτώσεων και στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για την επίτευξη των στόχων174.  

Στην  Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 13 

Δεκεμβρίου του 2011 «για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση 

της απόφασης - πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου»175,  τα κράτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης δεσμεύονται, ίσως για πρώτη φορά, να προστατεύσουν τους ανηλίκους από 

οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής κακοποίησης, παρενόχλησης και εκμετάλλευσης. 

Συγκεκριμένα καθορίζονται τρόποι καταπολέμησης της παιδικής πορνογραφίας, όπως η 

παρεμπόδιση του «ανεβάσματος-upload» ανάλογων αρχείων στο Διαδίκτυο. Οι αρμόδιοι 

φορείς έχουν υποχρέωση να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 

άμεση απόσυρση των ανάλογων ιστοσελίδων στα χωρικά τους όρια και να καταβάλουν 

                                                           
170 Σύσταση 98/560/CE του Συμβουλίου 
171 Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου, Ε.,(2007). Η πλοήγηση των Ανηλίκων στο Διαδίκτυο και η Νομική προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. Αρμενόπουλος ,Ιούνιος: σελ. 848-854 
172 Αναλυτικά διαθέσιμη στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l24030  
173 Η ιστοσελίδα της Γαλλικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διαθ. στο: www.cnil.fr 
174 Βλ. Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε.,(2007). Η πλοήγηση των Ανηλίκων στο Διαδίκτυο και η Νομική προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, Αρμενόπουλος  Ιούνιος: σελ. 850 
175 Το κείμενο της οδηγίας είναι διαθέσιμο στο ιστότοπο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:jl0064 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0001:0014:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l24030
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κάθε προσπάθεια για το «κατέβασμά-download» τους από ιστότοπους δίχως  

δικαιοδοσία176. 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμεσολάβησε στην υπογραφή της συμφωνίας177 για 

ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση στην ΕΕ, στις μεγαλύτερες εταιρείες κοινωνικής 

δικτύωσης, ώστε να εφαρμοστούν μέτρα εξασφάλισης  της διαδικτυακής θωράκισης των 

χρηστών ηλικίας κάτω των 18 ετών178. Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Neelie   

Kroes, αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο179, επισήμανε την έκταση του προβλήματος 

και προέτρεψε  όλες τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης σε τεχνολογικές διαδικασίες 

πρόσβασης των λογαριασμών ανηλίκων, μόνο στις  προσωπικές επαφές τους καθώς και 

στην αδυναμία προσπέλασής τους από  τις μηχανές αναζήτησης. Επίσης, όσες εταιρείες δεν 

έχουν υπογράψει τις αρχές της ΕΕ για ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση οφείλουν «να το 

πράξουν αμελλητί για να εγγυηθούν την ασφάλεια των παιδιών ». 

 

3.2.2.1 Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας ανηλίκων στην Πρόταση  του  νέου  Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού  

Στην Πρόταση Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων  στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ’ επέκταση στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλεψη για την προστασία 

των πληροφοριών που αφορούν τα παιδιά. Στο Άρθρο 8 αναφέρονται σαφείς οδηγίες για  

τον έννομο χαρακτήρα της συγκατάθεσης γονέα στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

παιδιού.  Στο Άρθρο 17 παρ. 1, τονίζεται το Δικαίωμα στη Λήθη180 – Right to be forgotten, 

για κάθε υποκείμενο δεδομένων, το οποίο μπορεί να αξιώσει από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας τη διαγραφή, κυρίως από το Διαδίκτυο, πληροφοριών που το αφορούν και 

                                                           
176 Πηγή: www.safeline.gr/nomothesia 
177 Αναλυτικά στο: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-479_el.htm 
178 Από έρευνα της Eurostat σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο του Ευρωβαρόμετρου, σχετικά με το αν τα παιδιά είναι 

σε θέση να αντιληφθούν τους κινδύνους από τη χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας, 
διαπιστώθηκε ότι οι ανήλικοι χρήστες των νέων τεχνολογιών γνωρίζουν πολύ καλά τους κινδύνους αυτούς, όπως είναι η 
ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, οι ιοί, το ανεπιθύμητο και επιβλαβές περιεχόμενο, η κλοπή ταυτότητας και η 
επικοινωνία με άγνωστα άτομα. 

179 Για το Ψηφιακό Θεματολόγιο http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm  
180 Αναστασόπουλος Δ., (2012). Η προστασία της ιδιωτικότητας κατά το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ  στο ψηφιακό περιβάλλον, 

ΔiMEE, τεύχος 3/2012. Αναφέρεται ρήση του Eric Smith,  διευθύνοντα συμβούλου της Google, κατά την οποία μια μέρα 
κάθε άνθρωπος θα έχει το δικαίωμα όταν ενηλικιωθεί να αλλάξει το επώνυμο του, ώστε να διαγράψει οριστικά το 
ψηφιακό του παρελθόν. 

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
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ειδικότερα πληροφοριών που δημοσιεύτηκαν στη παιδική του ηλικία181, τονίζοντας την 

απουσία επίγνωσης των κινδύνων στη ηλικία αυτή182.  

Στο Άρθρο 33 παρ. 2δ της Πρότασης του νέου κανονισμού, τονίζεται η υποχρέωση του 

υπεύθυνου επεξεργασίας για τη συνεκτίμηση των συνεπειών της επεξεργασίας, όταν 

ενέχονται κίνδυνοι ιδιάζουσας σημασίας183. Δεδομένα αυτού του επιπέδου διακινδύνευσης 

184, εμπεριέχονται σε πληροφοριακά συστήματα αρχειοθέτησης μεγάλης κλίμακας (Big 

Data)185, που περιέχουν δεδομένα για παιδιά, βιομετρικά ή γενετικά δεδομένα. 

Ως προσπάθεια εμπλουτισμού των διατάξεων του νέου Κανονισμού, αναφέρεται ο 

περιορισμός των κατηγοριών στη συλλογή των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων στις 

συναφείς ιστοσελίδες (ηλεκτρονική διεύθυνση και ηλικία) και η απαγόρευση καταγραφής 

οποιασδήποτε επιπλέον πληροφορίας σχετικής με το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του 

ανηλίκου.  

Ως γνώμονας για τη δημιουργία ιστοσελίδων που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους 

επιβάλλεται, σύμφωνα με το Άρθρο 23 παρ. 2 του νέου Κανονισμού, να είναι η προστασία 

της ιδιωτικότητας των χρηστών της. Η πρόταση Κανονισμού αναφέρεται σε «προστασία 

δεδομένων διά σχεδιασμού και εξ ορισμού» (Privacy by Design)186 και όχι σε 

«ιδιωτικότητα». Αυτό, κατά την εφαρμογή του, σημαίνει ότι υποβάλλονται μόνο τα 

απολύτως απαραίτητα προσωπικά στοιχεία, διατηρούνται δημοσιευμένα μόνο για όσο 

χρόνο χρειάζεται, σε αυτά έχει πρόσβαση μόνο το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και  

είναι προσπελάσιμα μόνο από ορισμένο αριθμό άλλων προσώπων. Ειδικότερα, στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης, που ένας πολύ μεγάλος αριθμός χρηστών είναι παιδιά, η παραπάνω 

αρχή  τηρείται εφόσον εξ’ ορισμού της σελίδας, οι υποβληθείσες προσωπικές πληροφορίες 

                                                           
181 Βλ. Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε., Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων στη Πρόταση 
Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 25.1.2012. 
182 Βλ. αιτιολογική σκέψη (53) της Πρότασης Κανονισμού 
183 Επιπλέον κίνδυνοι είναι η αποκάλυψη δεδομένων λόγω μη καλής σχεδίασης του συστήματος, μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση, συλλογή πολύ περισσότερων πληροφοριών από ό,τι απαιτούνται. 
 

184 Η διακινδύνευση εκφράζεται συχνά ως συνδυασμός των συνεπειών ενός συμβάντος (συμπεριλαμβανομένων και των 

αλλαγών των περιστάσεων) 
185 Το 2001, ο αναλυτής Doug Laney, περιέγραφε τη νέα επικρατούσα τάση των Big Data (Μεγάλων Δεδομένων) μιλώντας 

για τα 3 V των Big Data: Volume (Όγκος), Velocity (Ταχύτητα) και Variety (Ποικιλία) 
 
186 Μήτρου Λ.(2013).,Privacy by Design – Η Τεχνολογική Διάσταση της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ΔiMEE,Τεύχος 
1, σελ.20-25 
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δεν είναι ορατές στον καθένα. Με τον τρόπο αυτόν, αντίθετα από ό,τι ισχύει σήμερα, δε θα  

χρειάζεται περαιτέρω ρύθμιση από τον «ανώριμο» ανήλικο χρήστη187. 

3.2.3 Νομοθετική προστασία των ανηλίκων στην Ελλάδα 

Στο ισχύον νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, στην Ελλάδα, δεν 

αναφέρονται ειδικοί κανόνες για την προστασία των ανηλίκων χρηστών του Διαδικτύου. 

Σίγουρα και στη χώρα μας, τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν τους «ψηφιακούς 

ιθαγενείς»188 διότι μεγάλωσαν μαζί με το Διαδίκτυο, αλλά χρήζουν ιδιαίτερης μέριμνας, 

εξαιτίας της ψυχικής και διανοητικής τους κατάστασης. Τα προβλήματα που ανακύπτουν, 

δίχως τις απαιτούμενες ενέργειες, είναι πολύ μεγαλύτερα και οι μελλοντικές συνέπειες για 

την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, καταστροφικές. 

Με βασικό πυρήνα τον Νόμο 2472/97 και  σημαντικό αρωγό, τον νόμο 3471/2006189, 

απαιτούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις και εξειδικευμένες ρυθμίσεις. Η  Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 95/46/ΕΚ και ο Ν. 2472/97, με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία στο Ελληνικό 

δίκαιο,  δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ζωής και της συμπεριφοράς των 

ανηλίκων . 

Επιβάλλεται, αρχικά, να ληφθεί μέριμνα για την ενημέρωση των μαθητών μέσω του 

σχολείου, ώστε να γίνει βίωμα η αναγκαιότητα της περιφρούρησης των προσωπικών τους 

πληροφοριών190, σε κάθε  διαδικτυακή τους ενέργεια .  

Από τις  γενικές διατάξεις του Ν. 2472/97 για τη συλλογή και την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, επομένως και των ανηλίκων, στις 

διαδικτυακές τους δραστηριότητες, επιβάλλεται να εφαρμόζονται, οι αρχές της 

νομιμότητας της επεξεργασίας, της αναγκαιότητας των δεδομένων, καθώς και της 

περιορισμένης διατήρησης τους. Σύμφωνα με την αρχή της αναγκαιότητας, πρέπει, να 

συλλέγονται τα ελάχιστα κατά το δυνατόν δεδομένα για την εξυπηρέτηση του σκοπού 

                                                           
187Ιγγλεζάκης.Ι. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των Ανηλίκων στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, διαθ. στο: 

iglezakis.gr/gr/gnomi/Nomikessinepies.pdf 
188 Ο όρος αναφέρεται από τον Ι. Ιγγλεζάκη στο: http://curia.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon-ton-anilikon-stis-
ipiresies-koinonikis-diktiosis/  
189Ο Ελληνικός νόμος για το απόρρητο των επικοινωνιών ( ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) 
190 Στη σελίδα  του Ελληνικού κόμβου Ασφαλούς Διαδικτύου, www. saferinternet.gr υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, παρέχεται ένας πλήρης οδηγός ενημέρωσης μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. 

http://curia.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon-ton-anilikon-stis-ipiresies-koinonikis-diktiosis/
http://curia.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon-ton-anilikon-stis-ipiresies-koinonikis-diktiosis/
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επεξεργασίας. Η αρχή του περιορισμένου χρόνου διατήρησης, προτάσσει να μη 

διατηρούνται τα δεδομένα των ανηλίκων για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι τα παιδιά 

αναπτύσσονται και οι πληροφορίες που τα αφορούν, υπόκεινται πολύ γρήγορα, σε ανάγκη 

επικαιροποίησης. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μείζον συμφέρον του παιδιού-

εφήβου. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να συγκαταλέγονται, μεταξύ των πληροφοριών που 

συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, πληροφορίες για το οικογενειακό περιβάλλον 

του παιδιού, τις συνθήκες ζωής του ή των γονέων του, την επαγγελματική και κοινωνική 

τους κατάσταση191. Στην περίπτωση που γίνεται συλλογή δεδομένων, μέσω του ανηλίκου, 

άλλων συγγενών προσώπων, εμπλέκονται ως νέα υποκείμενα τα πρόσωπα αυτά, τα οποία 

δικαιούνται σχετικών απαιτήσεων.  

Για τον ανήλικο  - υποκείμενο, είναι  απαραβίαστα τα δικαιώματα της ενημέρωσης, της 

πρόσβασης και της αντίρρησης, τα οποία ασκούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

ανηλίκου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του οικογενειακού δικαίου192. Είναι πολύ 

σημαντικές οι πρόσθετες υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας, σχετικά με το 

δικαίωμα της ενημέρωσης. Υποχρεούται, πέραν των διατάξεων του Άρθρου 11 του Νόμου 

2472/97, να πληροφορήσει τον ανήλικο χρήστη για την πολιτική που ακολουθείται στη 

συλλογή των προσωπικών πληροφοριών, τους κινδύνους που υπάρχουν και να του 

επιστήσει ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά το απόρρητο των διαδικασιών που εκτελούνται. 

Οφείλει, ακόμη, να ενημερώσει την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παιδιών-εφήβων και να λάβει 

σχετική  άδεια γι’ αυτό, όταν πρόκειται για επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων τους.  

Ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να ληφθεί, από τον φορέα υλοποίησης της επεξεργασίας,  

στην  τήρηση των νομικών διατάξεων που αφορούν τη συγκατάθεση από τη πλευρά των 

προσώπων που ασκούν την γονική επιμέλεια των ανηλίκων.  Η συγκατάθεση πρέπει να 

                                                           
191 Ιγγλεζάκης.,Ι. Προστασία προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Νομική 
Εφημερίδα  διαθ. στο: http://curia.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon-ton-anilikon-stis-ipiresies-koinonikis-diktiosis/  
 

192 Όπως αναφέρει η κ. Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε., Η πλοήγηση των ανηλίκων στο Διαδίκτυο και η Νομική 

Προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο.π., παραπομπή 19, στον ελληνικό νόμο 2472/97, δεν αναφέρεται ρητά ότι τα 
εν λόγω δικαιώματα των ανηλίκων ασκούνται από τους φορείς της γονικής μέριμνας. 

http://curia.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon-ton-anilikon-stis-ipiresies-koinonikis-diktiosis/
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γίνεται με τρόπο που μπορεί να αποδεικνύεται, σε έντυπο συγκατάθεσης γονέα,  με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ή με τηλεφωνική επικοινωνία193.  

Από το 2008, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού 

νομοθετικού πλαισίου194 για την προστασία των ανηλίκων χρηστών του διαδικτύου195. Η 

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας 

εκμετάλλευσης και κακοποίησης, όπου αφορά και το διαδικτυακό περιβάλλον,  κυρώθηκε 

και εφαρμόστηκε από το Ελληνικό Κράτος με τον Ν. 3727/2008196. 

Το σκεπτικό της Απόφασης 112/2012 της Αρχής για την παροχή υπηρεσιών 

γεωεντοπισμού σε ευπαθείς ομάδες και ανηλίκους στο ελλαδικό χώρο αναφέρεται, μεταξύ 

άλλων, στη Γνώμη 13/2011197 για υπηρεσίες γεωεντοπισμού198 σε ευφυείς κινητές συσκευές 

της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29, σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων 

ανηλίκων και επισημαίνει τα εξής: «Αν οι γονείς κρίνουν ότι η χρήση μιας τέτοιας υπηρεσίας 

είναι δικαιολογημένη κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, τα παιδιά πρέπει να είναι 

ενημερωμένα και, όσο το δυνατό συντομότερα, να τους επιτραπεί να συμμετέχουν  στην 

απόφαση για τη χρήση μια τέτοιας υπηρεσίας». 

Αξιόλογη κρίνεται η πρόταση για την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στις 

περιπτώσεις παραβίασης του Νόμου 2472/97, όταν τα άτομα που πλήττονται είναι παιδιά ή 

έφηβοι199. Με το ΠΔ 178/2014, ιδρύθηκε στην Ελλάδα η Διεύθυνση  Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος  με έδρα την Αθήνα και η Υποδιεύθυνση  στη Θεσσαλονίκη. Αποστολή της είναι 

                                                           
193 Οδηγία 2/2011 της ΑΠΔΠΧ: Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006, διαθ. Στο 

www.dpa.gr 
194 Για την αντιμετώπιση των διαδικτυακών εγκλημάτων σημαντική είναι η εξακρίβωση του πεδίου εφαρμογής των ελληνικών ποινικών 

νόμων. Ο νομοθέτης στο άρθρο 5 του Ποινικού Κώδικα,  ρητά ορίζει ότι: οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε όλες τις πράξεις που 
τελέστηκαν στο έδαφος της επικράτειας, ακόμη και από αλλοδαπούς καθώς και για πράξη που χαρακτηρίζεται από αυτούς ως 
κακούργημα ή πλημμέλημα και που τελέστηκε στην αλλοδαπή από ημεδαπό, αν η πράξη αυτή είναι αξιόποινη και κατά τους νόμους της 
χώρας στην οποία τελέστηκε (άρθρο 6 ΠΚ). Στην περίπτωση των εγκλημάτων που τελούνται στο Ίντερνετ, ως τόπος τέλεσης του 
εγκλήματος μπορεί να θεωρηθεί είτε ο τόπος από όπου η ηλεκτρονική σελίδα μπορεί να αναγνωσθεί, που αυτό στην πράξη σημαίνει 
κάθε χώρα στην οποία οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ, είτε ο τόπος όπου φιλοξενείται από τον παροχέα πρόσβασης 

στο Ίντερνετ η συγκεκριμένη ηλεκτρονική σελίδα. Πηγή: safeline.gr/nomothesia 
195 www.safeline.gr 
196 Νόμος 3727/2008  διαθέσιμο το κείμενο στο: http://blogs.sch.gr/internet-safety/files/2010/09/3727.pdf  
197 Το κείμενο αναφέρεται στην Απόφαση:  112/2012 της Αρχής  και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της αρχής: www.dpa.gr 
198 Οι υπηρεσίες επιτρέπουν στον «συνδρομητή» της υπηρεσίας, να λαμβάνει γνώση της γεωγραφικής θέσης του 

«φέροντα» τη συσκευή γεωεντοπισμού. Η συσκευή είναι μικρού μεγέθους, μπορεί να έχει μορφή κουτιού ή ρολογιού, 
περιλαμβάνει κύκλωμα κινητής τηλεφωνίας (GSM), σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS) και κουμπί 
πανικού. 
199 Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ε,(2008) Κοινωνία της πληροφορίας και νομική προστασία των προσωπικών 
δεδομένων της οικογένειας και των μελών της, Ελληνική Δικαιοσύνη, τόμος 49ος,τεύχος 3ο, Εκδ. Σάκκουλα 

http://blogs.sch.gr/internet-safety/files/2010/09/3727.pdf
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η πρόληψη, εξιχνίαση και η καταστολή εγκληματικών πράξεων ή παραβατικών 

συμπεριφορών που διαπράττονται στο διαδίκτυο200. Αποτελεί αυτοτελή υπηρεσία της 

Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούμενη από πέντε διαφορετικά τμήματα, ένα εκ των οποίων 

είναι το Τμήμα Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης με 

ανάλογες αρμοδιότητες. 

Μία ακόμη σημαντική οντότητα για την καταπολέμηση  των αδικημάτων εις βάρος των 

παιδιών και την τήρηση της νομιμότητας έχει ιδρυθεί στον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος 

αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή, ιδρύθηκε το 1997 και αποστολή της είναι η προστασία των 

δικαιωμάτων  των πολιτών201. Η Αρχή ελέγχεται μόνο από την Ελληνική Βουλή και ένα από 

τα τμήματα της είναι ο Συνήγορος του παιδιού202. Λειτουργεί από το 2003203,  με κύρια 

αποστολή την προάσπιση και την προαγωγή των συμφερόντων των ανηλίκων. Ένα ακόμη 

πεδίο στο οποίο ο Συνήγορος του παιδιού δραστηριοποιείται είναι το Διαδίκτυο με 

αξιόλογες δράσεις για την ενημέρωση, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, 

στον «ψηφιακό κόσμο» και τη νομική υποστήριξη από το ηλεκτρονικό έγκλημα. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 1 του νόμου 3094/2003, ο Συνήγορος του Πολίτη δέχεται 

αναφορά από κάθε άμεσα ενδιαφερόμενο παιδί ή  από τον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού 

ή  από τρίτο πρόσωπο που έχει άμεση γνώση παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού204. 

Η ισχύς της παραπάνω Αρχής διαφαίνεται στο Άρθρο 4 παρ. 5 του ιδίου νόμου κατά το 

οποίο, κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο  δεν αντιτάσσει στον Συνήγορο του Πολίτη τον 

χαρακτηρισμό «απορρήτων στοιχείων», για έγγραφα σχετικά με την υπόθεση καταπάτησης 

των έννομων συμφερόντων του παιδιού. Η μεσολάβηση του Συνηγόρου του Παιδιού σε 

συγκεκριμένες υποθέσεις θιγόμενων παιδιών και η λήψη άμεσων μέτρων, έχει κριθεί 

καθοριστική.  

Ο βασικός άξονας δράσεων των επιστημόνων του Συνηγόρου του Παιδιού είναι η 

εκπαίδευση και η καθοδήγηση των ανηλίκων στην άσκηση των δικαιωμάτων τους για τη 

                                                           
200 Αναλυτικά βλ. www.astynomia.gr 
201 Βλ. ΠΔ 273/1999 – Κανονισμός Λειτουργίας Συνηγόρου του Πολίτη 
202 Αναφέρεται και ως Ombudsman for Children’s Rights, στο δικτυακό τόπο: www.0-18.gr  
203 Βλ.  Νόμος 3094/2003(ΦΕΚ Α’ 10/22.01.2003) – Συνήγορος του Πολίτη και άλλες Διατάξεις 
204 Βλ. αναλυτικά: http://www.synigoros.gr/?i=stp.el.3094_2003 

http://www.0-18.gr/
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βία, την εξαπάτηση, την παρενόχληση, την εκμετάλλευση στον κυβερνοχώρο, καθώς και την 

προστασία της ψυχικής και πνευματικής τους υγείας από την προσβολή τους.  

Επίσης, έχει γίνει πρόταση,  για ενσωμάτωση πληροφοριών στο Αναλυτικό πρόγραμμα 

των μαθημάτων στα σχολεία και έχουν υποβληθεί στο Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας καλές 

πρακτικές με προγράμματα Αγωγής Υγείας ή άλλες καινοτόμες δράσεις.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, ακόμη, οι προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού205  για ένα 

ασφαλέστερο Διαδίκτυο, μέσω δημοσίου διαλόγου: 

 Τη δημιουργία και  εμφάνιση αυτόματου μηχανισμού στη γραμμή εργαλείων κάθε  

ηλεκτρονικού υπολογιστή, που δίνει τη δυνατότητα καταγγελίας στις αρμόδιες 

Αρχές  για κάθε ύποπτη ενέργεια, 

 Τη δημιουργία της Ηλεκτρονικής – Διαδικτυακής Ταυτότητας (e-Identity Document) 

για την αποφυγή εξαπάτησης, ηλεκτρονικής πειρατείας και εντοπισμού ύποπτης 

συμπεριφοράς206, 

 Την κατάρτιση Κώδικα δεοντολογίας και ηλεκτρονικής συμπεριφοράς για την 

προστασία των ανηλίκων στη διαδικτυακή τους επικοινωνία, 

 Τη δημιουργία συστημάτων ταχείας αναζήτησης και εντοπισμού προσώπων που 

κινδυνεύουν ή που απειλούν άλλους χρήστες. 

Με τις προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο επαρκές 

νομικό θεσμικό πλαίσιο και τη συνεχή αναθεώρησή του, στις διαδικασίες εκπαίδευσης για 

τη γνώση των δικαιωμάτων και τα όρια άσκησής τους, στις διαδικασίες επικοινωνίας και 

διαβούλευσης  σε κάθε κοινωνικό περιβάλλον και στις δυνατότητες προσφυγής για την 

παραβίαση των δικαιωμάτων, παρά  στην «παρακολούθηση» της  διαδικτυακής 

δραστηριότητας των παιδιών από τους γονείς ή τους δασκάλους. 

 

 

                                                           
205 Μόσχος Γ., Η άσκηση και η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στο Διαδίκτυο- Ο ρόλος του Συνηγόρου του 

παιδιού, διαθ. στο http://www.0-18.gr 
206 Η μέθοδος αυτή της κωδικοποιημένης πιστοποίησης της ταυτότητας των διακινούμενων δεδομένων επικοινωνίας 

δύναται να αποτρέψει την πρόσβαση επικίνδυνων ατόμων σε συγκεκριμένες σελίδες. 



 
 

68 
 

Κεφάλαιο 4ο – Επεξεργασία  Προσωπικών Δεδομένων των Ανηλίκων  

στην  Εκπαίδευση – Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και συναφή 

Πληροφοριακά Συστήματα 
 

Η διαχείριση της πληροφορίας, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, επεκτείνεται 

καθημερινά στα προσωπικά δεδομένα των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία, στο μεγαλύτερο μέρος τους, είναι ευαίσθητα. 

Θωρακίζεται όμως και πλαισιώνεται από ένα πλήθος νομοθετημάτων, τα οποία αποτελούν 

εργαλείο εργασίας στην εκπαίδευση. Στο σύνολο των νομοθετημάτων αυτών, 

αναφερθήκαμε στο προηγούμενο τμήμα της παρούσας εργασίας.  

Όπως αναφέρθηκε, πυρήνα ρυθμίσεων στοιχειοθετούν οι Νόμοι  2472/97 – «Προστασία 

του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» και 3471/2006 – 

«Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ιδιωτικής Ζωής στο Χώρο των 

Επικοινωνιών και Τροποποίηση του Ν. 2472/97». Στο παραπάνω νομικό πλαίσιο δεν 

περιέχονται ειδικές ρυθμίσεις που  επικεντρώνουν στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά 

ισχύουν και εφαρμόζονται και εδώ οι διατάξεις των εν λόγω νομοθετημάτων. Πρόσθετο 

εργαλείο προστασίας αποτελεί  η Οδηγία 1/2011207 και οι σχετικές Αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ, 

οι οποίες στηρίζονται στον Νόμο 3917/2011208 - για τη «Χρήση Συστημάτων 

Βιντεοεπιτήρησης για την Προστασία Προσώπων και Αγαθών».  

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται καθημερινά, στο εύρος των διδακτικών και διοικητικών 

καθηκόντων τους, να συλλέξουν, να επεξεργαστούν, να διατηρήσουν και να 

δημοσιοποιήσουν προσωπικά δεδομένα των ανήλικων μαθητών τους. Υπεύθυνος 

επεξεργασίας της διαδικασίας είναι το Υπουργείο Παιδείας-Κράτος, εκτελούντες την 

επεξεργασία οι εκπαιδευτικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι της εκπαίδευσης και υποκείμενο 

αυτής, ο μαθητής, οι γονείς και οι ασκούντες την επιμέλειά του. Επειδή οι μαθητές της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, Ιδιωτικής ή Δημόσιας Εκπαίδευσης, είναι ανήλικοι, 

πρωταγωνιστικός και ιδιαίτερα σημαντικός θεωρείται ο ρόλος του γονέα ή κηδεμόνα.     

                                                           
207 Αναλυτικά η Οδηγία 1/2011 της ΑΠΔΠΧ είναι διαθ. στο http://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/1809-chrisi-
kameras-systhmata-vinteoskopisis.html και στο δικτυακό τόπο της Αρχής: www.dpa.gr  
208 Ο Νόμος 3917/2011(ΦΕΚ 22/Α/21-2-2011), αναφέρεται στη Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε 

επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων 
δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και 
συναφείς διατάξεις.  
Διαθ. στο: http://www.e-nomothesia.gr/kat-dedomena-prosopikou-kharaktera/n-3917-2011.html?q=39172011  

http://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/1809-chrisi-kameras-systhmata-vinteoskopisis.html
http://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/1809-chrisi-kameras-systhmata-vinteoskopisis.html
http://www.dpa.gr/
http://www.e-nomothesia.gr/kat-dedomena-prosopikou-kharaktera/n-3917-2011.html?q=39172011
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Οι εκπαιδευτικοί, στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, απλών και ευαίσθητων, 

επιβάλλεται να γνωρίζουν, ως εκτελούντες την επεξεργασία, τις λεπτομερείς συνθήκες 

κάτω από τις οποίες μπορούν να λειτουργούν νόμιμα, να επεξεργάζονται, να δημοσιεύουν 

και να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, είτε ηλεκτρονικά στον 

υπολογιστή και στο Διαδίκτυο, είτε στο πλαίσιο ενός δομημένου μη ηλεκτρονικού αρχείου. 

Ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης, ο έλεγχος της νομιμότητας και της ασφάλειας της 

επεξεργασίας των πληροφοριών που αφορούν μαθητές χρήζει εκτεταμένης προσοχής και 

αυστηρότητας. Οι ανήλικοι μαθητές διανύουν το στάδιο της εφηβείας και της σωματικής, 

πνευματικής, ψυχολογικής ανάπτυξης, στο οποίο κάθε μη έννομη επεξεργασία στοιχείων, 

που τους αφορά, δύναται να επιφέρει σοβαρά  τραύματα στον ευαίσθητο ψυχισμό τους και 

στη ζωή τους  γενικότερα. 

4.1 Εισαγωγικά 
 

Η ηλεκτρονική διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών που 

αφορούν μαθητές, εκτείνεται σε ένα σύνολο πληροφοριακών συστημάτων ή 

δραστηριοτήτων με τη χρήση των  ΤΠΕ,  που είναι τα ακόλουθα : 

1. Το Πανελλήνιο σχολικό Δίκτυο -  ΠΣΔ 

2. Η Ηλεκτρονική Πύλη Διοικητικής Διαχείρισης - Myschool 

3. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα  eTwinning 

4. Το Πρόγραμμα «ΕΥΖΗΝ» 

5. Οι Σχολικές Δραστηριότητες με χρήση των Web 2.0 -  Κοινωνικά Δίκτυα 

6. Η Διαχείριση  με τη χρήση Τεχνολογιών Βιντεοεπιτήρησης  στα σχολεία 

7. Η Διαχείριση Ευαίσθητων Δεδομένων Μαθητών (Με Ειδικά Προβλήματα, 

Μαθησιακές Δυσκολίες, Ανήκοντες σε  Ειδικές Ομάδες) 

8. Η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Μαθητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 

9. Η Διάθεση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτους 

10.  Η Καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων μετά τη λήξη της περιόδου επεξεργασίας 
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4.1.1 Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο -  ΠΣΔ 
 

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο – ΠΣΔ είναι  το Εθνικό Δίκτυο του Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) που συνδέει ηλεκτρονικά και με ασφάλεια τα  

σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβάνοντας και τα 

ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Συνδέει επίσης τους εποπτευόμενους  φορείς από το  

ΥΠ.Π.Ε.Θ, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τα διοικητικά στελέχη - Διευθυντές, τους 

εκπαιδευτικούς  και φυσικά τους μαθητές209.  

Το ΠΣΔ είναι το μεγαλύτερο ελληνικό δημόσιο δίκτυο, ως προς το πλήθος των χρηστών 

του. Διασυνδέει 573 διοικητικές μονάδες, 16.453 σχολεία, 1.300.000 μαθητές και 160.000 

εκπαιδευτικούς. Χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων και ανήκει στα 5 παγκόσμια 

σχολικά δίκτυα  που ακολουθούν πρωτόκολλο IPv6210. Από τα στοιχεία211 του ΠΣΔ, η μέση 

καθημερινή δικτυακή κίνηση προς το Διαδίκτυο, υπερβαίνει τα 5 Gbps.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 32 του Ν. 3966/2011, η διοίκηση και η διαχείριση του ΠΣΔ ανήκει 

στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε)212. Το Ι.Τ.Υ.Ε είναι υπεύθυνο 

και για την καλή λειτουργία της τεχνικής υποδομής του ΠΣΔ. Το βασικό κέντρο δεδομένων 

του ΠΣΔ (datacenter) βρίσκεται στην Αθήνα ενώ υπάρχουν ακόμη τρία, μικρότερης 

δυναμικότητας, από τα οποία το ένα εδρεύει στη Θεσσαλονίκη  και τα άλλα δύο στην 

Πάτρα.   

Το Πανελλήνιο σχολικό Δίκτυο δημιουργήθηκε το 2000, από τη χρηματοδότηση του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας213. Σήμερα η λειτουργία του καλύπτεται μόνο από εθνικούς 

πόρους. Παρέχει καθημερινά στην εκπαιδευτική κοινότητα ένα σύνολο υπηρεσιών που 

                                                           
209 Ο ορισμός του ΠΣΔ προέρχεται από τον επίσημο ιστότοπό του: www.sch.gr  
210 Το διαδίκτυο λειτουργεί με τη διαβίβαση δεδομένων σε μικρά πακέτα που δρομολογούνται ανεξάρτητα διαμέσου δικτύων, όπως 

προδιαγράφεται από ένα πρωτόκολλο διεθνών επικοινωνιών, που είναι γνωστό ως Πρωτόκολλο του Ίντερνετ. Το 1984, με την 4η έκδοση 
του Πρωτοκόλλου του Ίντερνετ (IPv4), εξασφαλίστηκαν περισσότερες από 4 δισεκατομμύρια. διευθύνσεις, εξαιτίας όμως της 
αυξανόμενης ζήτησης για νέες υπηρεσίες διαδικτύου, το Φεβρουάριο του 2011 εκχωρήθηκαν οι τελευταίες εναπομένουσες διευθύνσεις 
του IPv4. Η αφομοίωση του IPv6 θα καθιστά διαθέσιμο έναν – πρακτικά απεριόριστο – αριθμό διευθύνσεων στο διαδίκτυο, 

υποστηρίζοντας την εκρηκτική μεγέθυνση των νέων υπηρεσιών στο μέλλον. 
 Βλ. αναλυτικά για το IPv6 του ΠΣΔ στο: http://blogs.sch.gr/internet-safety/archives/515  
211  Τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στο www.sch.gr/tieinaitoschmenu/2009-10-04-08-50-34    
212 Αναλυτικά για το ΙΤΥΕ, βλ. http://www.cti.gr/el/generalinfo-el 
213 Βλ. Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας στο δικτυακό τόπο της Ψηφιακής Σύγκλισης:  
       http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/ 

http://www.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/internet-safety/archives/515
http://www.sch.gr/tieinaitoschmenu/2009-10-04-08-50-34
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προάγουν την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην 

εκπαίδευση. (Α.1 – Εικόνα 1)  

Οι κύριες υπηρεσίες του ΠΣΔ είναι: 

1. Ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο των Σχολικών και Διοικητικών Μονάδων της 

Εκπαίδευσης. Η σύνδεση παρέχεται δωρεάν, χρησιμοποιώντας γραμμές  ADSL, οπτικές 

ίνες ή σπανιότερα επιλεγόμενες γραμμές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣΔ, η 

ευρυζωνικότητα προσεγγίζει το 98%214. Από πρακτικής πλευράς, αυτό σημαίνει ότι οι 

μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο από τα 

σχολεία της επικράτειας καθημερινά, με αρκετά ικανοποιητικές ταχύτητες. 

2. Η Δικτυακή  Πύλη215 του ΠΣΔ θεωρείται ένας αξιόλογος ιστότοπος, με πλούσιο 

ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, παρουσίαση δραστηριοτήτων και δικτυακών τόπων 

σχολείων ή εκπαιδευτικών, με πολύ υψηλά στατιστικά επισκεψιμότητας. Ιδιαίτερη 

αναφορά γίνεται από την πύλη, σε δράσεις και υλικό που αφορούν την ασφάλεια των 

μαθητών κατά την πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο. Διαφορετική περιοχή, εμπλουτισμένη 

με ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές, αποτελεί η Μαθητική Πύλη216. 

3. Η Κεντρική Πιστοποίηση Χρηστών217, δίνει την δυνατότητα στους χρήστες του ΠΣΔ 

να εισέλθουν στις υπηρεσίες του από ένα μόνο σημείο (Single Sign On),  γράφοντας μόνο 

μία φορά τα στοιχεία ταυτοποίησης τους (Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης). Ειδικά 

για τους μαθητές, στο σημείο αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση με την ασφαλή είσοδο, 

αυστηρά με τους  προσωπικούς κωδικούς που παρέχονται από το σχολείο φοίτησης, στην 

αποσύνδεση από την υπηρεσία στο τέλος κάθε εργασίας, καθώς και στις λειτουργίες 

Περιήγησης InPrivate218 από τον φυλλομετρητή περιήγησης και την επιλογή εκκαθάρισης 

προσωπικών δεδομένων (Clear Private Data)219.  

                                                           
214 βλ. Αναλυτικά για   τους  Επιμέρους Δείκτες Ευρυζωνικότητας στο ΠΣΔ, στη δικτυακή πύλη: www.sch.gr 
215Διαθέσιμη στο  http://www.sch.gr 
216 Διαθέσιμη στο http://students.sch.gr 
217  Βλ. αναλυτικές πληροφορίες για την υπηρεσία στο www.sso.sch.gr   ειδικότερα στο σύνδεσμο: Ασφαλής Χρήση, στον 
οποίο παρέχονται ένα σύνολο Οδηγιών για τον χρήστη και την ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων. 
218 Πρόκειται για λειτουργία που παρέχεται στις Ρυθμίσεις των Browsers, για την διαγραφή της διαδικτυακής 
συμπεριφοράς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείται Η/Υ που είναι διαμοιρασμένος (γραφείο ή εργαστήριο 
Πληροφορικής) 
219 Ανάλογη υπηρεσία των περιηγητών με την οποία διαγράφονται τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης δίνει κατά την 
περιήγησή του στο Διαδίκτυο (Κωδικοί, ιστορικό περιήγησης κ.α.) 

http://www.sso.sch.gr/
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4. Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο είναι  η δημοφιλέστερη ίσως υπηρεσία του ΠΣΔ. 

Προσφέρει τη δυνατότητα διακίνησης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών του 

ΠΣΔ με ασφαλή τρόπο220. Η υπηρεσία αυτή τα τελευταία χρόνια παρέχεται και στους 

μαθητές  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ακολουθείται, από ένα αυστηρό πρωτόκολλο 

συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των μαθητών, η οποία γίνεται από 

εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας φοίτησης, με δικαιώματα διαχειριστή, που του 

παρέχονται από τον Διευθυντή του σχολείου. Ο Διαχειριστής των μαθητικών 

λογαριασμών προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες221: 

α) Ζητά σε ειδικό έντυπο, που εκτυπώνεται από το ΠΣΔ, γονική συγκατάθεση για τη 

δημιουργία μαθητικού λογαριασμού για τον κάθε μαθητή. Στο έντυπο αναγράφονται το 

ονοματεπώνυμο του μαθητή ή της μαθήτριας, η τάξη φοίτησης, το ονοματεπώνυμο του 

γονέα, το τηλέφωνο επικοινωνίας, η ημερομηνία συγκατάθεσης και η υπογραφή του 

γονέα ή κηδεμόνα. Στο έντυπο γονικής συγκατάθεσης, ορίζεται με σαφήνεια, ως 

προϋπόθεση δημιουργίας μαθητικού λογαριασμού, «η τήρηση των βασικών κανόνων 

ασφαλούς και ορθής χρήσης του Διαδικτύου με επίβλεψη του εκπαιδευτικού στο 

σχολείο και του γονέα-κηδεμόνα στο σπίτι». 

β) Δημιουργεί και ενεργοποιεί τους λογαριασμούς στην ειδική πλατφόρμα του ΠΣΔ, 

γ) Με ειδικό έντυπο αίτησης γονέα, γνωστοποιεί τα στοιχεία του μαθητικού 

λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) στον γονέα ή κηδεμόνα του 

μαθητή, καθώς και τους όρους ασφαλούς χρήσης222. Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή 

διαγραφή των μαθητικών λογαριασμών υπεύθυνο είναι το σχολείο, μέσω του 

διαχειριστή εκπαιδευτικού. 

5. H υποστήριξη Χρηστών (Help-Desk)223. 

                                                           
220 Η ασφαλής ανταλλαγή γίνεται με κρυπτογράφηση τύπου SSL(Secured Socket Layer) και εξασφαλίζει την 

κρυπτογράφηση στη διαδρομή από τον Η/Υ του χρήστη μέχρι τους εξυπηρετητές Ηλ. Ταχυδρομείου του ΠΣΔ. 
Εξασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα της επικοινωνίας με την αδυναμία ουσιαστικά να 
υποκλέψει κάποιος το μήνυμα στη διαδρομή αυτή. Αναπτύσσεται μεταξύ δύο συστημάτων που το ένα λειτουργεί ως 
Server και το άλλο ως client. Πιστοποιεί τα δύο μέρη επικοινωνίας και εγκαθιδρύει ένα ασφαλή, κρυπτογραφημένο 
δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών. 
221 Οι ενέργειες ορίζονται ρητά από εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο: 
http://register.sch.gr/students/help/files/egk_MailSt.pdf 
222 Σε περίπτωση εκτεταμένης παραβίασης όρων χρήσης και άρνησης συμμόρφωσης του χρήστη σε επανειλημμένες 

ειδοποιήσεις, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα αναστολής της σύνδεσης του στο δίκτυο 
223 Διαθ. στο http://www.sch.gr/helpdesk 
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6. Η Υπηρεσία Τηλεκπαίδευσης224, η οποία παρέχει ένα ιδιαίτερα εύχρηστο 

διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας  με ασφαλή και προσωποποιημένη πρόσβαση. 

7. Η Υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης225, ένα ιδιαίτερα σύγχρονο και χρήσιμο εργαλείο 

εκπαίδευσης, που χρησιμοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2014 για την ενημέρωση  

ενός πολύ μεγάλου αριθμού μαθητών από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος, για θέματα σχετικά με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 

8. H Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης226 (n- τάξη). Παρέχεται σε εκπαιδευτικούς 

και μαθητές, με βασικό στόχο να εμπλουτίσει το μάθημα με σύγχρονα εργαλεία 

διδασκαλίας, ενισχύοντας τη διαδικασία της μάθησης. Οι μαθητές εγγράφονται στην 

ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος που έχει δημιουργήσει ο καθηγητής τους, 

χρησιμοποιώντας τους κωδικούς (username και password) του μαθητικού τους 

λογαριασμού στο ΠΣΔ. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ορίσει το μάθημά του ως 

ανοικτό ή κλειστό και παρέχει, μέσω της πλατφόρμας e-class, ένα σύνολο εργαλείων ΤΠΕ, 

εποικοδομητικής χρήσης του Διαδικτύου. Έχει την απόλυτη ευθύνη για τον έλεγχο και την 

ασφάλεια των μαθητών του και των πληροφοριών που τους αφορούν. 

Αξιόλογο θεωρείται το σύνολο των όρων ασφαλούς χρήσης που παρέχεται στον κάθε 

χρήστη της ηλεκτρονικής τάξης, στην αρχική σελίδα εισόδου της πλατφόρμας e-class. Μία 

σειρά ορισμών, καθορίζουν τον «Φορέα», «τον χρήστη», «τη χρήση», «τα 

μεταδεδομένα», «τους εγγεγραμμένους», «την υπηρεσία», «το περιεχόμενο του 

διαδικτυακού τόπου». Αποσαφηνίζεται η νόμιμη χρήση και στην παρ. 5 ορίζεται ρητά και 

με σαφήνεια η Πολιτική Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων οφείλει να είναι σύννομη, να γίνεται για καθορισμένους 

σκοπούς και για ορισμένο χρόνο που έχει γνωστοποιηθεί στο υποκείμενο πριν την 

επεξεργασία, με προϋπόθεση τη συναίνεση του ατόμου που ανήκουν. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, οι γονείς-κηδεμόνες έχουν κάθε δικαίωμα να γνωρίζουν και να συναινούν  

στην όλη διαδικασία. Το ΠΣΔ, δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία σε τρίτους, εκτός 

αν κριθεί απαραίτητο για  την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού τόπου. Έχει όμως τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για στατιστικούς λόγους ή για 

                                                           
224 Περισσότερα στοιχεία για την υπηρεσία  είναι διαθ. στο http://e-learning.sch.gr 
225 Διαθέσιμη στο http://meeting.sch.gr 
226 H υπηρεσία είναι διαθέσιμη από την Πύλη eclass.sch.gr 
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ενημερωτικούς σκοπούς. Ο χρήστης, έχει το δικαίωμα της αντίρρησης, όπως αυτό έχει 

προαναφερθεί στον Νόμο 2472/97,  Άρθρο 13 και τη δυνατότητα επικοινωνίας με το 

διαχειριστή (administrator) του δικτυακού τόπου,  για τη διασταύρωση της ύπαρξης  

προσωπικού αρχείου.  

Επίσης, γίνεται ενημέρωση για πιθανή συλλογή προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης 

χρήστη – μαθητή, αναφορά στη χρήση cookies από τον δικτυακό τόπο, καθώς και 

τεχνολογιών παρακολούθησης  διευθύνσεων πρωτοκόλλου από την επικοινωνία του 

προγράμματος περιήγησης με τον εξυπηρετητή. Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης, από 

τον μαθητή, μη αποδοχής χρήσης cookies, αλλά υπάρχει προειδοποίηση για μη 

ολοκληρωμένη πρόσβαση σε ορισμένες δυνατότητες της πύλης227. 

9. Οι εκπαιδευτικές κοινότητες και τα ιστολόγια228 είναι υπηρεσία ψηφιακών 

εργαλείων 2ης γενιάς (Web 2.0)229, που ενεργούν παραγωγικά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, προσφέροντας ποικίλες δυνατότητες. Το ΠΣΔ παρέχει ένα απόλυτα ασφαλές 

πλαίσιο δημιουργίας ιστολογίων, από μέλη  που είναι πιστοποιημένα σ’ αυτό. Παρ’ όλα 

αυτά, στα ιστολόγια (blogs) αναρτώνται συνήθως φωτογραφίες των μαθητών του 

σχολείου, από δραστηριότητες, εκδηλώσεις, εξορμήσεις ή εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2, στοιχ α’ του Νόμου 2472/97, οι φωτογραφίες αποτελούν 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γιατί από αυτές προσδιορίζεται η ταυτότητα των 

«υποκειμένων», ανήλικων μαθητών. Κρίνεται αναγκαία η έγγραφη συγκατάθεση του 

γονέα-κηδεμόνα για τη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε φωτογραφίας μαθητή. Φυσικά, 

ένα σύνολο καλών πρακτικών δημοσίευσης φωτογραφικού υλικού μαθητών λογίζονται ως 

απολύτως απαραίτητες. 

 Αποφυγή ονοματεπωνύμων μαθητών στις φωτογραφίες τους, 

 Δημοσίευση ομαδικών φωτογραφιών, 

 Εφαρμογή Εργαλείων θολότητας (blur tool)  στα πρόσωπα των μαθητών και 

σμίκρυνση των φωτογραφιών, 

                                                           
227 Η συλλογή  των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιεί ο Φορέας στον  δικτυακό τόπο, τα οποία προέρχονται 

από την απευθείας αποστολή από τους χρήστες ή συλλέγονται κατά την  περιήγηση και χρήση του δικτυακού τόπου από 
τους χρήστες, γίνεται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι όροι χρήσης είναι διαθ. στο: http://eclass.sch.gr/info/terms.php 
228 Διαθέσιμη στο http://blogs.sch.gr 
229 Μήτρου Λ. (2010)., Ιδιωτικότητα και WEB 2.0, ΔiMEE, Τεύχος 3, p. 319-327 
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 Διαγραφή του υλικού, όταν οι μαθητές αποφοιτήσουν από το σχολείο 

 Προσεκτικός, καθημερινός έλεγχος από τον εκπαιδευτικό για το υλικό που 

δημοσιεύεται από τους μαθητές στα ιστολόγια της σχολικής μονάδας. 

10. Στις υπηρεσίες δημιουργίας Ηλεκτρονικών σχολικών περιοδικών230 και εφημερίδων, 

που παρέχει το ΠΣΔ, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην αποκάλυψη και δημοσιοποίηση 

των προσωπικών δεδομένων των μαθητών κατά τη διαδικασία παραγωγής του 

περιεχομένου τους. 

11. Η Φιλοξενία Ιστοσελίδων από το ΠΣΔ δίνει τη  δυνατότητα στις σχολικές μονάδες να 

δημιουργήσουν και να ανανεώνουν με εύκολο και απλό τρόπο τον δικτυακό τους τόπο. Οι 

κίνδυνοι από τη δημοσιοποίηση και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, που 

αφορούν τους μαθητές που φοιτούν στο σχολείο, ελαττώνονται μόνο αν τηρούνται, κατά 

την επεξεργασία, οι απαραίτητοι ηθικοί, φιλοσοφικοί και τεχνολογικοί κανόνες. Στη 

δικτυακή πύλη του ΠΣΔ, υπάρχει ειδικό έντυπο συγκατάθεσης γονέα-κηδεμόνα231 για την 

ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο σε σχολική ιστοσελίδα. Ειδικότερα για ανάρτηση υλικού 

που αφορά διαγωνισμό σε Ευρωπαϊκό έργο η συγκατάθεση του γονέα επιβάλλεται να 

είναι έγγραφη232. 

Στις  23 Απριλίου του 2013 η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης 

Πελοποννήσου, με εγκύκλιο233 (3627/23-4-2013), απέστειλε σε όλα τα σχολεία οδηγίες 

σχετικές με τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και βίντεο από σχολικές δραστηριότητες. 

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη φειδώ στην προβολή και δημοσιοποίηση 

φωτογραφιών ή βίντεο από σχολικές δραστηριότητες και  υπάρχει επιτακτική ανάγκη της 

συναίνεσης του γονέα, διαφορετικά πρόκειται για προσβολή στην προσωπικότητα και 

                                                           
230 Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο http://schollpress.sch.gr  και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Στηρίζεται στο ανοιχτό λογισμικό Wordpress  και αποσκοπεί στην ομαδικότητα, τη συνεργατική 
μάθηση, την έκφραση των μαθητών στον γραπτό λόγο και στη δυνατότητα βιωματικής μάθησης. 
231Προϋπόθεση Συγκατάθεσης του γονέα , είναι: «ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα όπως κάθε πληροφορία που 

αναφέρεται στο παιδί μου, για παράδειγμα το όνομα, τη διεύθυνση της οικίας μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή 
κινητό), τα ενδιαφέροντα, επιδόσεις στο σχολείο, κ.ο.κ. σύμφωνα και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα». Διαθέσιμο στο http://blogs.sch.gr/internet-safety/files/2010/10/protParAgr1.pdf 
232 Παρ’ ότι σύμφωνα με τον Νόμο 2472/97 για την επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων αρκεί η προφορική 

συγκατάθεση και κατά τον Νόμο 3471/06 η ηλεκτρονική ή έντυπη, στην περίπτωση του ΠΣΔ η  συγκατάθεση του γονέα  
επιβάλλεται  να είναι έγγραφη. Για τον τύπο της συγκατάθεσης βλ. αναλυτικά Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου, Ε. (2007) 
Προσωπικά Δεδομένα, ο.π. σελ. 60-62. και Έντυπο Συγκατάθεσης Γονέα από το ΠΣΔ, διαθ. στο : 
 http://blogs.sch.gr/internet-safety/files/2010/10/protParAgr1.pdf  
233 Διαθ. στο http://messinia.mysch.gr/web/protect 

http://schollpress.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/internet-safety/files/2010/10/protParAgr1.pdf


 
 

76 
 

στην αξιοπρέπεια των μαθητών, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και 

παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η ΑΠΔΠΧ  το 2011, σε ερώτημα Διεύθυνσης Δημοτικού Σχολείου για τις προϋποθέσεις 

της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μαθητών κατά τη δημιουργία ιστοσελίδας 

του σχολείου, αποφάνθηκε ότι τα ονοματεπώνυμα, οι φωτογραφίες και οι εργασίες των 

μαθητών αποτελούν απλά προσωπικά δεδομένα. Επομένως, σύμφωνα με το Άρθρο 5 

παρ. 1 του Νόμου 2472/97, η επεξεργασία των παραπάνω  προσωπικών πληροφοριών 

επιτρέπεται όταν το υποκείμενο των δεδομένων δώσει τη συγκατάθεσή του. Επειδή οι 

μαθητές είναι ανήλικοι, τη συγκατάθεση απαιτείται να δώσουν οι ασκούντες τη γονική 

μέριμνα234 (Γ/ΕΞ/2635-1/2011 της Αρχής). 

12. Η Ασφάλεια των ανηλίκων μαθητών στο Διαδίκτυο, αποτελεί προτεραιότητα και 

θεμελιώδη αρχή για το ΠΣΔ. Η υπηρεσία ελέγχου του περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό 

μέσω του ΠΣΔ λειτουργεί από το 1999, εφαρμόζοντας λειτουργία ασφαλούς 

περιεχομένου (με αποκλεισμό κάθε είδους ακατάλληλου περιεχομένου), προσαρμοσμένη 

στις νομικές απαιτήσεις.  Από το 2006 λειτουργεί στην πύλη του ΠΣΔ ο ενημερωτικός 

κόμβος για την «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»235, ο οποίος εμπλουτίζεται συνεχώς με 

ενημερωτικό και εκπαιδευτικό αξιόλογο υλικό για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς-

κηδεμόνες και  ιδιαίτερα τους μαθητές. 

Μέσω του ΠΣΔ, η Διεύθυνση Δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, πραγματοποιεί online 

ημερίδες ενημέρωσης, για την Ασφαλή Πλοήγηση, την προστασία προσωπικών 

δεδομένων, τον «σεβασμό» της «ψηφιακής συμπεριφοράς» των μαθητών.  

Το ΠΣΔ, από το 2013, υιοθέτησε τη δράση eSafety Label236  του Ευρωπαϊκού Σχολικού 

Δικτύου (EUN)237, ως  εθνικός συντονιστής. Τα σχολεία  έχουν τη δυνατότητα λήψης μιας 

ειδικής πιστοποίησης ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος για τους εκπαιδευτικούς 

και τους μαθητές. Για την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι οι 

                                                           
234  Πηγή: http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/ANNUALREPORTS/AR2011/ARXH_PROSTASIAS_2011.PDF 
235 Διαθέσιμο στο http://internet-safety.sch.gr 
236 Αναλυτικά στοιχεία της δράσης είναι διαθ. στην διεύθυνση: www.esafetylabel.eu 
237 Πηγή: http://www.eun.org/ 
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ποσοτικοί δείκτες της eSafety Label, γιατί κατατάσσουν την χώρα μας  στην πρώτη θέση 

σε πανευρωπαϊκό επίπεδο238. 

Σημαντική πρωτοβουλία αποτελεί η δράση του ΠΣΔ «Καλέστε έναν ειδικό για το 

Ασφαλές Διαδίκτυο»239,  στην οποία ειδικοί, πιστοποιημένοι εκπαιδευτικοί επισκέπτονται 

και ενημερώνουν τους μαθητές της χώρας  για πρακτικές ασφάλειας των προσωπικών  

τους πληροφοριών στο Διαδίκτυο. 

13. Yπάρχει διασύνδεση του ΠΣΔ με Ευρωπαϊκές Δράσεις  στις οποίες συμμετέχουν 

μαθητές από πολλά ευρωπαϊκά σχολεία, υλοποιώντας ένα σύνολο καινοτόμων 

ερευνητικών δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 το eTwinning240  

 και την ελληνική πιλοτική δράση για την «ενεργειακή αποδοτικότητα στα σχολεία με 

χρήση IPv6»241 . 

Από το ΠΣΔ επισημαίνεται ότι όλες οι υπηρεσίες είναι ασφαλείς με βασική 

προϋπόθεση να τηρούνται απαράβατα οι κανονισμοί ορθής χρήσης, καθώς και ο Κώδικας 

Δεοντολογίας που τις διέπει.  

4.1.2 Το πληροφοριακό σύστημα  “Myschool” 
 

Το Myschool είναι ένα πληροφοριακό σύστημα  που συνιστά εργαλείο καθημερινής 

διοικητικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων της χώρας αλλά και των δομών διοίκησης 

που βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Περιφερειακές 

Διευθύνσεις και Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). 

Άρχισε να λειτουργεί πιλοτικά242 το 2013 και σήμερα λειτουργεί στα σχολεία της Α/θμιας 

και Β/θμιας Εκπαίδευσης με ελάχιστες ειδικές εξαιρέσεις κυρίως Ιδιωτικών Σχολείων. 

                                                           
238 Με δεδομένα 26/1/2016, τα ελληνικά σχολεία που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή δράση ετικέτας ψηφιακής ασφάλειας 

έχουν χαρακτηρισθεί: 4 χρυσά, 16 αργυρά και 197 χάλκινα σχολεία σε σύνολο 217 πιστοποιημένων στην επικράτεια.Πηγή: 
www.esafetylabel.eu  
239 Διαθέσιμη στο http://internet–safety.sch.gr/call-an-expert  
240  Διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο: http://etwinning.sch.gr 
241 Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιείται ένα σύστημα καταγραφής σε πραγματικό χρόνο της κατανάλωσης ενέργειας στα 
σχολεία, με έξυπνους μετρητές ενέργειας, που εγκαθίστανται στα σχολεία, ένα πληροφοριακό σύστημα ανάλυσης 
δεδομένων που συγκεντρώνονται, ένα IPv6 δίκτυο που τα διασυνδέει και μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την φιλοξενία 
των αναλύσεων. Διαθ. στο http://gen6.sch.gr. 
242 Εγκύκλιος Πιλοτικής Λειτουργίας του Myschool του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 42456/Δ1/28.3.2013, ενώ η Εγκύκλιος  

171490/Δ2/12.11.2013 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.   για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και 
Γυμνάσια και την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας για Λύκεια 

http://www.esafetylabel.eu/
http://internet–safety.sch.gr/call-an-expert
http://etwinning.sch.gr/
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Αντικατέστησε τις επιμέρους μηχανογραφικές εφαρμογές e-school, e-datacenter και survey. 

Ακολουθεί διεθνείς πρακτικές αξιοποίησης πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης 

κλίμακας, επιχειρώντας τη μείωση της γραφειοκρατίας, την παροχή υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας243 στην εκπαιδευτική κοινότητα, την αποδοτικότερη διοίκηση καθώς 

και την υποστήριξη της διαφάνειας στη δημόσια παιδεία. (Παράρτημα Α.1 – Εικόνα 2) 

Στο συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα καταγράφεται, με την είσοδο του μαθητή 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός,  προσωπικών δεδομένων 

του μαθητή  και των γονέων του ή των ασκούντων την επιμέλεια: 

Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατέρα και Μητέρας, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Επώνυμο 

Πατέρα, Επάγγελμα Πατέρα, Μόρφωση Πατέρα, Υπηκοότητα και Γλώσσα Πατέρα, Γένος 

Μητέρας, Εθνικότητα, Επώνυμο Μητέρας, Επάγγελμα Μητέρας, Μόρφωση Μητέρας, 

Υπηκοότητα και Γλώσσα Μητέρας, Επώνυμο, Επάγγελμα, Μόρφωση, Υπηκοότητα  και 

Γλώσσα Κηδεμόνα, Στοιχεία Επικοινωνίας Μαθητή και Κηδεμόνα όπως Διεύθυνση, 

Τηλέφωνο, Φαξ, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Αριθμός Δημοτολογίου, Δήμος Εγγραφής, Αριθμός 

Μητρώου Αρρένων και Δήμος Μητρώου Αρρένων244. 

Στις εμφανιζόμενες καρτέλες του συστήματος, υπήρχε και πεδίο για την καταχώρηση 

του ευαίσθητου προσωπικού δεδομένου για το Θρήσκευμα, το οποίο, αν και δίνει την 

δυνατότητα επιλογής διαφόρων θρησκευμάτων, δεν συμπληρώνεται στην παραγωγική 

λειτουργία του συστήματος. Για το ζήτημα των θρησκευτικών πεποιθήσεων, λόγω της 

βαρύτητάς του ως ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, θα γίνει ειδική αναφορά στην 

παράγραφο 4.1.2.2 της παρούσας εργασίας. 

Στην  αρχική καρτέλα  καταχώρησης Γενικών στοιχείων του μαθητή, ορίζεται με επιλογή 

από αναδυόμενη λίστα αν ο μαθητής ανήκει στην κατηγορία των Αλλοδαπών ή 

Παλλινοστούντων245, είναι Μωαμεθανός ελληνικής υπηκοότητας, ή αν είναι μαθητής με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

                                                           
243 Αναφέρονται στην εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η βελτίωση και η ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου, η μείωση άσκησης 

διοικητικού έργου, η καλύτερη λήψη αποφάσεων από την διοίκηση, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η έρευνα.  
244 Εγχειρίδιο Χρήσης Myschool: https://myschool.sch.gr/help/manual_mySchool_sxoleia.pdf 
245 Αλλοδαποί είναι οι μαθητές που δεν είναι Ελληνικής Καταγωγής, ενώ Παλλινοστούντες είναι αυτοί που ένας εκ των 

γονέων τους έχει ελληνική καταγωγή και έχουν έρθει στην Ελλάδα από χώρες εντός και εκτός ΕΕ (Έλληνες της διασποράς, 
Πόντιοι από την Πρώην Σοβιετική Ένωση. Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. www.statistics.gr 
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Επίσης καταχωρούνται στοιχεία που επηρεάζουν την έκδοση των αποτελεσμάτων 

φοίτησης και τον υπολογισμό της βαθμολογίας του και χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή 

απαραίτητων στατιστικών στοιχείων246. 

Στοιχεία που αφορούν την φοίτηση του μαθητή, τον Αριθμό και το Βιβλίο Μητρώου, τον 

τρόπο εγγραφής στην σχολική μονάδα, τις μετεγγραφές που πιθανόν τον ακολουθούν, 

βαθμούς, απουσίες, διαγωγή, επιβληθείσες ποινές και ηθικές αμοιβές αναγράφονται σε 

σχετικά πεδία της εφαρμογής. Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ 

καταχωρούνται τα απαιτούμενα στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων (Δήλωση Συμμετοχής, 

Κωδικός Υποψηφίου, Κατάσταση Αίτησης Πανελλαδικών). Δηλώνονται επίσης, για κάθε 

μαθητή, οι απαλλαγές σε μαθήματα που τυχόν λαμβάνει, είτε λόγω θρησκευτικών 

πεποιθήσεων είτε λόγω προβλημάτων υγείας. 

 Τα βασικά προσωπικά στοιχεία μεταβιβάζονται από την Πρωτοβάθμια στα  αντίστοιχα 

σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γυμνάσιο – Λύκειο ή ΕΠΑΛ,  τη χρονική στιγμή 

της εγγραφής του μαθητή στην ανώτερη βαθμίδα. Στις περιπτώσεις μετεγγραφής μαθητή 

από τη μία σχολική μονάδα σε άλλη, κατόπιν αίτησης μετεγγραφής που γίνεται μέσω του 

συστήματος, τα στοιχεία του μαθητή διαβιβάζονται και γίνονται ορατά και επεξεργάσιμα 

στο νέο σχολείο φοίτησης. 

Σύμφωνα με εγκύκλιο247 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την έναρξη της Παραγωγικής Λειτουργίας της 

ψηφιακής πλατφόρμας, ο διαχειριστής της σχολικής Μονάδας  καλείται να ενημερώνει 

καθημερινά τα στοιχεία που αφορούν τους μαθητές, επιβεβαιώνοντας με ειδική επιλογή – 

πλήκτρο στην αρχική σελίδα, την εφαρμογή ανά 15 ημέρες.  

Στην ψηφιακή πλατφόρμα του Myschool, έχουν ορισθεί διαφορετικές κατηγορίες 

χρηστών με δικαιώματα πρόσβασης αποκλειστικά στα δεδομένα και στις δυνατότητες 

επεξεργασίας που απορρέουν από τη θεσμική τους ιδιότητα. Για κάθε σχολική μονάδα, 

Υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής, ο οποίος με πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του 

Σχολείου, στην κατανομή εργασιών, κατά την έναρξη του σχολικού έτους, ορίζει διαχειριστή 

εκπαιδευτικό της εφαρμογής, συνήθως καθηγητή Πληροφορικής. Στη συνέχεια, δικαιώματα 

                                                           
246 Σύμφωνα με  το έγγραφο Γ/ΕΙΣ/1735/17-3-2014 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς την ΑΠΔΠΧ 
247 Εγκύκλιος  171490/Δ2/12.11.2013 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.   για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας στα Νηπιαγωγεία, 

Δημοτικά και Γυμνάσια και την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας για Λύκεια 
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«Υπευθύνου Τμήματος», αποδίδονται σε εκπαιδευτικό, υπεύθυνο κάθε τμήματος, ο οποίος 

διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία, τις απουσίες και τη βαθμολογία των μαθητών του 

τμήματός του. Οι λογαριασμοί υπευθύνων τμήματος είναι προσωπικοί, εκδίδονται από το 

ΠΣΔ με πάγιες διαδικασίες και αυστηρά με αυτούς πραγματοποιείται η είσοδος στο 

σύστημα. Στη Σχολική Μονάδα και στον Διευθυντή της αποδίδονται οι κωδικοί  πρόσβασης 

στην  εφαρμογή. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του κωδικού πρόσβασης από τον Διευθυντή 

και τον διαχειριστή, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη  για τη διαχείριση των 

δεδομένων στην πλατφόρμα. 

Σημειώνεται ότι στο Myschool αποτυπώνεται  ένας μεγάλος αριθμός δεδομένων που 

αφορούν τη σχολική μονάδα, την κτηριακή υποδομή, τους εκπαιδευτικούς, στοιχεία τα 

οποία  δεν αποτελούν πεδίο μελέτης της παρούσας εργασίας. Με τη χρήση φίλτρων και 

«κλειδιών» αναζήτησης που διαθέτει, παρέχει τη δυνατότητα, πλήρους εικόνας της 

Σχολικής Μονάδας, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, κάθε χρονική στιγμή που αυτό ζητηθεί. 

Η εφαρμογή λειτουργεί διαδικτυακά, με την υποστήριξη οποιουδήποτε παρόχου 

υπηρεσιών Internet, σε αντίθεση με την προϋπάρχουσα εφαρμογή διαχείρισης e-school, η 

οποία λειτουργούσε μόνο μέσω του ΠΣΔ.  Δεν επιτρέπει την πρόσβαση χρηστών που 

προέρχονται από IP διεύθυνση  του εξωτερικού. Τα μεταδιδόμενα δεδομένα διακινούνται 

κρυπτογραφημένα  με χρήση πρωτοκόλλου HTTPS248.  Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. διατηρεί τα στοιχεία της 

Βάσης Δεδομένων στο υπολογιστικό κέντρο του Υπουργείου, όπου φιλοξενούνται οι 

servers249. 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής και Νότιας 

Χαλκιδικής, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του στις  18/11/2013, κατέθεσε στις 

26/11/2013 έγγραφη καταγγελία250 στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

σχετικά με την ψηφιακή εφαρμογή MySchool. Στο κείμενο της καταγγελίας αναφέρεται  το 

αίτημα για έλεγχο: 

                                                           
248 https://app.myschool.sch.gr/Default.aspx, To HTTPS είναι τα αρχικά  του όρου Hypertext Transfer Protocol  Secure και 

αποτελεί  συνδυασμό του Hypertext Transfer Protocol (HTTP) και του πρωτοκόλλου SSL/TLS.  Το HTTPS παρέχει 
κρυπτογραφημένη επικοινωνία και ασφαλή αυθεντικοποίηση με ένα web server. Η βασική ιδέα του HTTPS είναι να 
κρυπτογραφεί τα δεδομένα  και να εγγυάται ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας εξασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα που 
μεταφέρονται είναι προστατευμένα από "τρίτους" που στοχεύουν πρόσβαση σε αυτά. Πηγή: http://www.netcomm.gr  
249 Στην βάση, σύμφωνα με το Υπουργείο δεν έχει επιλεγεί σχήμα κρυπτογράφησης γιατί υπάρχει εξαιρετικά ενισχυμένη 
φυσική ασφάλεια, θεωρείται πρακτικά αδύνατον να αφαιρεθούν οι σκληροί δίσκοι και διαφυλάσσεται η υπολογιστική 
απόδοση.  
250 Πρόκειται για την  Γ/ΕΙΣ/7549/26-11-2013 προσφυγή προς την ΑΠΔΠΧ, η οποία συμπληρώθηκε με την Γ/ΕΙΣ/7550/26-
11-2013. 

https://app.myschool.sch.gr/Default.aspx
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 α) Νομιμότητας της ψηφιακής εφαρμογής του συστήματος Μyschool ως προς την 

προστασία προσωπικών δεδομένων μαθητών, γονέων και κηδεμόνων,  

β) Νομιμότητας και δικαιοδοσίας Διευθυντών και Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων να 

συγκεντρώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται από την ψηφιακή εφαρμογή για τους μαθητές 

και 

 γ) Τυχόν παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων και απόσυρσης της ψηφιακής 

πλατφόρμας/εφαρμογής. 

Η Αρχή, στο πλαίσιο εξέτασης της  υπόθεσης, για να ασκήσει τις προβλεπόμενες από το 

Ν.2472/1997 αρμοδιότητές της, διαβίβασε αντίγραφο της καταγγελίας και ζήτησε από το 

ΥΠ.ΠΕ.Θ (τότε ΥΠΑΙΘ),  εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη του  εγγράφου251 της,  τις 

σαφείς απόψεις του σε καθένα από τα ζητήματα που τίθενται στην καταγγελία. 

Επικεντρώνοντας στο βασικό αίτημα της Αρχής προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ, ζητήθηκαν διευκρινήσεις : 

1) Για τις νομοθετικές διατάξεις βάσει των οποίων το αρμόδιο Υπουργείο έχει αρμοδιότητα  

να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα των μαθητών και των γονέων-κηδεμόνων 

τους μέσω του  πληροφοριακού συστήματος, 

2) Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος, 

3) Τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και το είδος των προσωπικών δεδομένων που 

συγκεντρώνονται, 

4) Για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της συλλογής καθενός από τα συγκεκριμένα 

στοιχεία που προσδιορίζονται στην καταγγελία  για α) την επίτευξη του επιδιωκόμενου 

σκοπού της επεξεργασίας και β) για τη σχολική φοίτηση. 

5) Για την περιγραφή της λειτουργίας του  πληροφοριακού συστήματος και για τη γενική 

αρχιτεκτονική της τεχνολογικής και δικτυακής υποδομής που υποστηρίζει την επεξεργασία. 

                                                           
251 Πρόκειται για το έγγραφο με Αρ. Πρωτ. ΑΠΔΠΧ Γ/ΕΞ/1090/18-2-2014 ενώ με το έγγραφο ΑΠΔΠΧ Γ/ΕΞ?2781/05-05-
2014, ζήτησε πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία και επεξηγήσεις σχετικά με την επεξεργασία, τα μέτρα ασφαλείας κλπ.  
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί, στο σημείο αυτό, ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ., δεν απάντησε252 στα 

ερωτήματα της Αρχής εντός του χρονικού διαστήματος που ορίσθηκε (15 ημέρες). Στη 

συνέχεια, ακολούθησε αλλεπάλληλη επικοινωνία Αρχής και ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το τελικό 

απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου στάλθηκε στην Αρχή, μετά από αρκετά μεγάλο 

χρονικό διάστημα253.  

Στην Αρχή έχει επίσης  υποβληθεί ένας μεγάλος αριθμός αιτημάτων και ερωτημάτων 

σχετικών με το Myschool, καθώς και προσφυγές από την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης 

Εκπαίδευσης254 (ΟΛΜΕ), τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.) και την Ένωση 

Γονέων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης. Βασικός άξονας όλων τίθεται η ασφάλεια και η 

προστασία των προσωπικών δεδομένων – απλών και ευαίσθητων - των μαθητών, κατά τη 

συλλογή και επεξεργασία τους από το πληροφοριακό σύστημα. 

Η σκέψη της Αρχής, σχετικά με τη νομιμότητα του Myschool, στηρίχθηκε στη νομοθεσία 

που αφορά τα προσωπικά δεδομένα και την Ελληνική Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα: 

1) Σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2472/97, ο σκοπός συλλογής των 

προσωπικών δεδομένων, δηλαδή η υποστήριξη της διαδικασίας εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού και διοίκησης των σχολικών μονάδων, είναι θεμιτός και νόμιμος. 

2) Κατά το Άρθρο 2 στοιχ. ζ του Ν. 2472/97, Υπεύθυνος Επεξεργασίας  της Κεντρικής 

Βάσης Δεδομένων του Συστήματος αποτελεί τόσο το ΥΠ.Π.Ε.Θ., όσο και η Σχολική 

Μονάδα που συγκεντρώνει και διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών της, στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

3) Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 2472/97 η νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων τηρεί 

απαράβατα α) την αρχή της νομιμότητας του σκοπού και του τρόπου επεξεργασίας, β) 

την αρχή της  αναλογικότητας, γ) την αρχή της ακρίβειας και δ) την αρχή της χρονικής 

διάρκειας τήρησης των δεδομένων.  

Η συλλογή των δεδομένων των μαθητών προβλέπεται από διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. Ειδικά το Άρθρο 7 του ΠΔ 200/1998 (Α’ 161) προβλέπει ένα σύνολο 

                                                           
252 Έγγραφο της ΑΠΔΠΧ με αρ. Πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1735/17-3-2014. 
253 Έγγραφο με αρ. Πρωτ. ΑΠΔΠΧ Γ/ΕΙΣ/4833/5.8.2014 
254 Έγγραφο με αρ. Πρωτ. ΑΠΔΠΧ Γ/ΕΙΣ/1535/7-3-.2014 , Έγγραφο με αρ. Πρωτ. ΑΠΔΠΧ Γ/ΕΙΣ/1565/10-3-2014, Έγγραφο με 
αρ. Πρωτ. ΑΠΔΠΧ Γ/ΕΙΣ/1663/13-3-2014 αντίστοιχα. 
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προσωπικών στοιχείων απαραίτητων για την εγγραφή των νηπίων στα Νηπιαγωγεία. 

Το Άρθρο 7 παρ. 3 του ΠΔ 201/1998 περιγράφει αναλυτικά τα στοιχεία εγγραφής στη 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα  στοιχεία αυτά αποτελούν και αναγραφόμενα στοιχεία 

στο Μyschool. 

 Εστιάζοντας στα ειδικότερα στοιχεία που συλλέγονται από το πληροφοριακό 

σύστημα, απαραίτητη είναι η συλλογή δεδομένων μαθητών που φοίτησαν σε σχολείο 

του εξωτερικού, γιατί ρυθμίζεται με διαφορετικό τρόπο η εξαγωγή αποτελεσμάτων 

φοίτησης και προαγωγής του255, για τα δύο πρώτα σχολικά έτη σε ελληνικό σχολείο. 

Για τους Μωαμεθανούς μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Γυμνασίου 

και μόνο για αυτούς, αναγράφεται το θρήσκευμα  γιατί διαφοροποιείται ο Βαθμός 

Προαγωγής  στο μάθημα των Αρχαίων και των Νέων Ελληνικών (Άρθρο 5 του ΠΔ 

264/1976)256. 

Όσον αφορά τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες257, υπάρχει ειδική 

καταχώρηση, μόνο για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων258. Η διαφοροποίηση 

αφορά τις διαδικασίες της έκδοσης του Τίτλου Απολυτηρίου και ειδικότερα για το 

Λύκειο, οι μαθητές αυτοί έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

χωρίς συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 

Για τους μαθητές που ορίζονται ως «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» ή «στρατευμένοι» και 

φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η καταχώρηση των παραπάνω 

ιδιοτήτων τους διαφοροποιεί τον τρόπο εξέτασής259 τους, και κρίνεται αναγκαία και 

νόμιμη. 

4) Σύμφωνα με το απαντητικό έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., πολλά από τα στοιχεία που 

περιέχονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Myschool έχουν «κληρονομηθεί» από την 

                                                           
255 Πρόκειται για το Άρθρο 3 του ΠΔ 182/1984 για τα Γυμνάσια, το Άρθρο 1 παρ. 45 του ΠΔ 68/2014 και του Άρθρου 11 
παρ. 4 του Ν. 4275/2014 για τα Λύκεια και Άρθρο 26 του ΠΔ 50/2008 για τα ΕΠΑΛ. 
256 Η βάση Προαγωγής για τους μαθητές αυτούς ορίζεται στο 8, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα στο 10 και ο γενικός μέσος 

όρος βαθμολογίας τουλάχιστον 10. 
257 Ορίζονται στο Άρθρο 1 του Ν. 2817/2000 
258 Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του ΠΔ 191/1992 
259 Σύμφωνα με το ΠΔ 182/1984 για τα Γυμνάσια, το Άρθρο 33 του ΠΔ 60/2006 για τα Λύκεια και το Άρθρο 25 του ΠΔ 
50/2008 για τα ΕΠΑΛ. 



 
 

84 
 

υφιστάμενη εφαρμογή e-school και δεν υπάρχει νομική τεκμηρίωση για την 

αναγκαιότητα της καταχώρισής τους. 

Συγκεκριμένα, στοιχεία που αφορούν τη μόρφωση, τη γλώσσα του πατέρα και της 

μητέρας του μαθητή έχουν μεταφερθεί αυτούσια από την υφιστάμενη εφαρμογή e-

schοol, δεν αποτελούν υποχρεωτική πληροφορία στην καταχώριση του μαθητή, 

παρέχονται  από τους γονείς με τη θέλησή τους και αφορούν αποκλειστικά τη 

στατιστική επεξεργασία στοιχείων εκ μέρους τον ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τα πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας με την οικογένεια του μαθητή, επίσης, μεταβιβάστηκαν από την 

εφαρμογή e-school, ενώ το τηλέφωνο ως στοιχείο επικοινωνίας υπάρχει στο  έντυπο 

Ατομικό Δελτίο Μαθητή, το οποίο συμπληρώνεται από τον γονέα κατά την εγγραφή 

του μαθητή στο σχολείο. Δεν είναι υποχρεωτικά και παρέχονται εθελουσίως από τους 

γονείς με προφανή πρακτικό σκοπό, δηλαδή την ενημέρωσή τους σε περίπτωση 

ανάγκης. 

Επιπρόσθετα, οι ποινές που επιβάλλονται στον μαθητή στη διάρκεια της μαθητικής 

του ζωής αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της φοίτησης του μαθητή και τηρούνται 

στο «Βιβλίο Ποινών – Ποινολόγιο» του σχολείου. Η εφαρμογή Myschool υιοθετεί, σε 

ειδικό πεδίο, την ψηφιακή εκδοχή του ποινολογίου, της οποίας τα δεδομένα 

υπόκεινται στον εξής περιορισμό: οι ποινές του μαθητή ως ηλεκτρονική πληροφορία 

παραμένουν στη σχολική μονάδα που επιβλήθηκαν και καμία άλλη σχολική μονάδα, 

στην οποία μελλοντικά θα φοιτήσει,  δε θα τηρεί αυτή την πληροφορία. 

Στην αρχική εφαρμογή και λειτουργία του Myschool, ένα απαιτούμενο πεδίο 

συμπλήρωσης ήταν ο AMKA  του μαθητή στην αρχική καρτέλα των γενικών στοιχείων 

του μαθητή. Σύμφωνα με το ΥΠ.Π.Ε.Θ, η χρήση του ΑΜΚΑ έχει ως κύριο στόχο την 

ακριβή ταυτοποίηση του μαθητή και την αποφυγή διπλογραφιών και λανθασμένων 

συσχετίσεων μαθητών με σχολικές μονάδες, επειδή είναι το μοναδικό στοιχείο 

ταυτοποίησης που παρέχεται σε όλους τους πολίτες. Ισοδύναμο στοιχείο κρίνει το 

ΥΠ.Π.Ε.Θ ότι θα μπορούσε να είναι ένας μοναδικός αριθμός μητρώου ο οποίος 

αποδίδεται σε κάθε μαθητή κατά την εισαγωγή του στο εκπαιδευτικό σύστημα και θα 

τον ακολουθεί μέχρι την έξοδο του από αυτό.  Επισημαίνεται ότι ο ΑΜΚΑ αποτελεί 
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ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο και αφορά απόρρητα στοιχεία για την υγεία του 

μαθητή.  

Κατά την αρχή της αναλογικότητας260, η επεξεργασία απαιτεί τα δεδομένα που 

είναι απολύτως απαραίτητα για το σκοπό που επιδιώκει, δηλαδή την υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την 

παροχή μόρφωσης στους μαθητές και διοίκησης των σχολείων. Το ΑΜΚΑ, σύμφωνα με 

την σκέψη της Αρχής,  δεν κρίνεται νομοθετικά αναγκαίο στοιχείο261. 

5) Όσον αφορά την ανάγκη υψηλού επιπέδου ασφαλείας262,  το οποίο εξασφαλίζει την 

προστασία των δεδομένων, η σκέψη της Αρχής εστιάζεται αρχικά στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως 

υπεύθυνο επεξεργασίας και στη συνέχεια στον εκτελούντα την επεξεργασία, δηλαδή 

στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος. Επειδή η Βάση 

Δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος Myschool είναι προσπελάσιμη μέσω του 

Διαδικτύου και φιλοξενεί έναν πολύ μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων, μεταξύ των 

οποίων και ευαίσθητα, των μαθητών όλης της χώρας, επιβάλλεται: 

α) Η κρυπτογράφηση κατά τα διεθνή πρότυπα, τουλάχιστον των δεδομένων  

ταυτοποίησης των μαθητών, των γονέων και των κηδεμόνων τους, 

β)  Η δυνατότητα δημιουργίας ατομικών λογαριασμών χρηστών, που θα αποδίδονται 

σε εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας,  με περιορισμένες φυσικά 

επιμέρους δυνατότητες, ώστε να αποφευχθεί η χρήση του μοναδικού λογαριασμού του 

Διευθυντή  από διαφορετικά άτομα παράλληλα. Με τον τρόπο αυτό επιμερίζεται η 

διεκπεραίωση του μεγάλου εύρους απαιτούμενων εργασιών με δικλείδες  μεγαλύτερης 

ασφάλειας, 

γ)   Η μη δυνατότητα πρόσβασης των Διευθυντών των προϊσταμένων διοικητικών 

δομών στα ονοματεπώνυμα των μαθητών των σχολείων που έχουν στην περιοχή 

ευθύνης τους. Απαιτείται επίσης η κατάργηση πρόσβασης στα στοιχεία αυτά, καθώς και 

                                                           
260 Άρθρο 4 του Ν. 2472/97 
261 Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. , δήλωσε στο υπόμνημά του με Αριθμ. Πρωτ. ΑΠΔΠΧ. ΕΞ/2693/4.8.2014 , ότι δρομολογείται νομοθετική 

ρύθμιση για την θεσμοθέτηση Ενιαίου Αριθμού Μαθητή, για την παρακολούθηση της φοίτησης του ή της Πρόωρης 
Εγκατάλειψης από το σχολείο. 
262 Σύμφωνα με το Άρθρο 10 παρ 3 και παρ 4 του Ν. 2472/97. 



 
 

86 
 

στα μητρώα  και στις τάξεις εγγραφής των μαθητών, των υπαλλήλων της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 

δ)  Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, γονέων και κηδεμόνων τους, να είναι ορατά 

μόνο από τους υπεύθυνους της σχολικής μονάδας φοίτησης, 

ε)  Η κατάλληλη επιμόρφωση και εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος  σε 

ζητήματα προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών, 

στ)   Η αναγκαιότητα καταγραφής των ενεργειών στο σύστημα, 

ζ)   Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα μόνο μέσω IP263 διευθύνσεων του ΠΣΔ, 

δεδομένου ότι οι χρήστες της είναι πιστοποιημένοι από την Κεντρική Υπηρεσία 

Πιστοποίησης του ΠΣΔ. Με τον τρόπο αυτό θα μειωνόταν ο κίνδυνος διαδικτυακών 

επιθέσεων, 

η) Η κατάρτιση Σχεδίου Ασφαλείας και ο προσδιορισμός των τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων προστασίας της επεξεργασίας των πληροφοριών, καθώς και ο 

έλεγχος εφαρμογής της πολιτικής ασφαλείας  και από το ΙΤΥΕ – Διόφαντος. 

Στην Απόφαση264 139/2014 της Αρχής για τη νόμιμη λειτουργία του πληροφοριακού 

συστήματος Myschool, καλείται το ΥΠ.Π.Ε.Θ. να τηρεί, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, 

μόνο τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών που επιτρέπονται από τις αντίστοιχες 

νομοθετικές διατάξεις. 

Να διαγράψει όλα τα δεδομένα που  δεν υπόκεινται σε συγκεκριμένες νομοθετικές 

ρυθμίσεις. Πράγματι, στη σημερινή ψηφιακή εικόνα της εφαρμογής, το πεδίο που 

αφορούσε το  ΑΜΚΑ του μαθητή και στοιχεία για το Ατομικό Δελτίο Υγείας, έχουν 

διαγραφεί από τη βάση.  

Να ορίσει ανώτατο χρόνο τήρησης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο  

Myschool. Η σχολική μονάδα φοίτησης σήμερα έχει τη δυνατότητα να τηρεί τα 

                                                           
263 Internet Protocol διευθύνσεις που παρέχονται μόνο από το ΠΣΔ 
264 H Απόφασης της Αρχής 139/2014 δημοσιεύτηκε στις 2-10-2014   με αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5902/2-10-2014 και το κείμενό 
της είναι διαθ. στον δικτυακό τόπο της Αρχής www.dpa.gr 
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δεδομένα για την τρέχουσα σχολική χρονιά και  να έχει πρόσβαση στα στοιχεία των  δύο 

προηγούμενων σχολικών  ετών. 

Να εφαρμόσει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας  και να κοινοποιήσει προς την Αρχή 

αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των παραπάνω μέτρων. Απαιτήθηκαν επίσης 

από την Αρχή περιοδικές – ανά δίμηνο – εκθέσεις υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος. 

  4.1.2.1 Στοιχεία Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή 

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)  συμπληρώνεται υποχρεωτικά από ειδικό 

γιατρό, οικείων Κέντρων Υγείας ή Νοσοκομείων ή Ιδιωτικών Ιατρείων, για κάθε μαθητή.  

Αποτελεί υποχρεωτικό έγγραφο που συνοδεύει τον  μαθητή για την εγγραφή του σε 

κάθε βαθμίδα265 εκπαίδευσης, από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο (Ανανεώνεται ανά δύο 

χρόνια στην Πρωτοβάθμια και ανά τρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) . 

Η συμπλήρωση και η αρχειοθέτηση του Α.Δ.Υ.Μ. έχει σκοπό την παρακολούθηση της 

υγείας του μαθητή  και τη διαπίστωση της δυνατότητας να συμμετέχει στο μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής και στις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου. Περιέχει το 

ονοματεπώνυμο του μαθητή, του γονέα, την ημερομηνία και αναλυτικό ιατρικό πόρισμα. 

Το πρωτότυπο φυλάσσεται στο σχολείο και το αντίγραφο στο Βιβλιάριο Υγείας του μαθητή, 

από τους γονείς του. Χαρακτηρίζεται ως απόρρητο έγγραφο, μη ανακοινώσιμο, παρά μόνο 

για την ενημέρωση των αρμόδιων εκπαιδευτικών και υπόκειται στις αρχές προστασίας 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η τήρηση του σχετικού αρχείου, κατά τον νόμο, 

γίνεται μόνο από τον Διευθυντή του σχολείου με τη συνεργασία του καθηγητή Φυσικής 

Αγωγής266. Είναι σημαντικό ότι η αδικαιολόγητη παράβαση του απορρήτου των Α.Δ.Υ.Μ., 

εκτός από ποινικό αδίκημα, συνιστά και πειθαρχικό παράπτωμα267. 

Αρχικά, η ευαίσθητη φύση των δεδομένων, που περιέχονται στο Α.Δ.Υ.Μ., οδήγησε 

συγκεκριμένο γονέα στην Αρχή, ο οποίος υποστήριξε ότι η προστασία των συγκεκριμένων 

πληροφοριών επιβάλλει τη μη συμπλήρωση του δελτίου. Η Αρχή εξέτασε διεξοδικά το 

                                                           
265 Άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ Α’ 267, Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες Διατάξεις). 
266 Πρόσβαση στο φάκελο έχει ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας και μόνο.  Διαθέσιμο το κείμενο του νομικών 

διατάξεων  στον ιστότοπο: http://www.fa3.gr/diefth_fa_ypepth/deltia-ygeias-koini-apofasi.htm 

267 Απόφαση αρ. 139/2014 της Αρχής για το Myschool, παρ. 5α, αναφορά στο Α.Δ.Υ.Μ. 
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ζήτημα και εξέδωσε απόφαση268, κατά την οποία, η επεξεργασία των δεδομένων που 

καταγράφονται στο Α.Δ.Υ.Μ., είναι επιτρεπτή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Η τήρηση του σχετικού αρχείου επιβάλλεται να γίνεται από πρόσωπο δεσμευμένο με 

το ιατρικό απόρρητο. Ορίζεται μάλιστα ως απαραίτητη η τήρηση από σχολίατρο της οικείας 

ή άλλης σχολικής υπηρεσίας. Το πρόσωπο αυτό οφείλει να ενημερώνει τον Διευθυντή για 

τα προβλήματα υγείας των μαθητών. 

β) Επιβάλλεται  η γνωστοποίηση προς την Αρχή, από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας των 

αρχείων, για την παροχή της κατά νόμο απαιτούμενης άδειας τήρησης αρχείου  με 

ευαίσθητα δεδομένα. 

Στη συνέχεια, στην Απόφαση 139/2014 της Αρχής για το Myschool, γίνεται εκτενής 

λόγος για το Α.Δ.Υ.Μ. στην παρ. 5α, εξαιτίας του γεγονότος ότι στον σχεδιασμό της 

ψηφιακής εφαρμογής, κατά την πιλοτική λειτουργία, αποτυπωνόταν, σε συγκεκριμένες 

ηλεκτρονικές φόρμες, ένα σύνολο πεδίων που αφορούσαν στο Δελτίο Υγείας ( Α.Δ.Υ.Μ.) και 

ιστορικό, με τα αναλυτικά στοιχεία της υγείας του μαθητή. Τα παραπάνω στοιχεία, βέβαια, 

δεν υπάρχουν στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος. Ωστόσο, η Αρχή,  στη σκέψη 

της, αναλύει λεπτομερέστατα τη μη αναγκαιότητα και τη μη νομιμότητα τήρησης των 

στοιχείων της υγείας του μαθητή σε ηλεκτρονική μορφή.  

Κατά συνέπεια, το Myschool δεν απαιτεί σήμερα, από τη σχολική μονάδα, την 

καταχώριση των στοιχείων αυτών στην πλατφόρμα του. Τα Α.Δ.Υ.Μ. φυλάσσονται σε κάθε 

σχολική μονάδα της χώρας μόνο σε έντυπη μορφή, όπως ορίζει ο νόμος. 

4.1.2.2 Ευαίσθητα δεδομένα θρησκευτικών πεποιθήσεων των μαθητών 

Το πρόβλημα της αποκάλυψης ευαίσθητων δεδομένων, που αναφέρονται στις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις  των μαθητών, εμφανίζεται σε δύο θέματα της σχολικής ζωής 

του μαθητή. Το πρώτο αφορά στο αρχείο που περιέχει τις δηλώσεις των γονέων και 

κηδεμόνων των μαθητών που επιθυμούν την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών. 

Το δεύτερο αφορά στην αναγραφή του θρησκεύματος στους τίτλους σπουδών της 

Πρωτοβάθμιας και στους απολυτήριους τίτλους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

                                                           
268 Απόφαση αρ, 17/2003 της Αρχής με ημερομηνία 21-4-2003, διαθ. στο www.dpa.gr 



 
 

89 
 

Η απαλλαγή από το μάθημα αφορά τόσο τη διδασκαλία του, όσο και την προφορική και 

γραπτή αξιολόγηση, οπότε και τη βαθμολογία στο συγκεκριμένο μάθημα. Δηλώνεται στο 

Myschool, στην καρτέλα «Μαθήματα», όπως επίσης και η μη προσμέτρηση στην τελική 

βαθμολογία του μαθητή. 

Σύμφωνα με την τελευταία ερμηνευτική εγκύκλιο269 12773/Δ2/23.1.2015 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 

η απαλλαγή του μαθητή από τα Θρησκευτικά χορηγείται με Υπεύθυνη Δήλωση και των δύο 

γονέων, αν είναι ανήλικος, στην οποία αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός 

Ορθόδοξος και «εξ αυτού» επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης. Δεν είναι 

υποχρεωτική η γνωστοποίηση του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει, παρά μόνο αν το 

επιθυμεί. 

Επισημαίνεται ότι η Αρχή με παλαιότερη Σύστασή270 προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  ζητούσε να «μεριμνήσει για την άμεση τροποποίηση των σχετικών 

ρυθμίσεων και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να μην αναγράφεται, ούτε να 

επιτρέπεται η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών 

δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης». Στην ίδια Σύσταση, η Αρχή απαιτούσε την άμεση 

έκδοση οδηγίας προς τις διοικητικές εκπαιδευτικές αρχές καθώς και προς τα σχολεία, με 

την οποία η γονείς θα δήλωναν την επιθυμία τους για την απαλλαγή από το μάθημα, χωρίς 

όμως να δηλώσουν, αν δεν το θέλουν, το θρήσκευμα στο οποίο ανήκουν ή αν είναι άθεοι. 

Στη συνέχεια, η Ένωση Αθέων, απευθύνθηκε στην Αρχή, ζητώντας παρέμβαση για την 

εγκύκλιο του Υπουργείου σχετικά με την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, με 

τρόπο που να υποστηρίζει την ελεύθερη θρησκευτική συνείδηση των γονέων και κατ’ 

επέκταση των παιδιών. Το βασικό επιχείρημα ήταν η παραβίαση του δικαιώματος της 

προστασίας ενός ευαίσθητου προσωπικού δεδομένου, όπως είναι το θρήσκευμα. Η 

Γνωμοδότηση της Αρχής για το θέμα, βασίστηκε στο ακόλουθο σκεπτικό271:   

                                                           
269 Σύμφωνα με το κείμενο της εγκυκλίου: «Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές 

(άρ.16, παρ.2 του Συντάγματος) και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της 
εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους 
μαθητές, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους, που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να 
απαλλαγούν από την παρακολούθησή του». 
270 Πρόκειται για την Σύσταση της ΑΠΔΠΧ 77α/2002 
271 Αναλυτικά το σκεπτικό της ΑΠΔΠΧ στη Γνωμοδότηση 4/2015 με Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/06-08-2015 
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Αναμφίβολα κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς272 του, της θρησκευτικής συνείδησης και της προστασίας των δεδομένων 

που το αφορούν.  Ένας από τους σκοπούς της παιδείας είναι η ενίσχυση της θρησκευτικής 

συνείδησης  και η διάπλαση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. Το μάθημα των 

Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό μάθημα  γενικής παιδείας, στην ελληνική εκπαίδευση. 

Αξίωμα273 αποτελεί ότι το θρήσκευμα είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο και η 

καταχώρησή του και η επεξεργασία του σε αρχείο, ηλεκτρονικό ή μη, υπόκειται στις 

διατάξεις του Ν. 2472/97 και ιδίως στην αρχή της αναλογικότητας274. 

Στους γονείς των μαθητών, που επιθυμούν την απαλλαγή από το μάθημα των 

Θρησκευτικών, παρέχεται η δυνατότητα  να ζητήσουν την απαλλαγή χωρίς απαραίτητα να 

δηλώσουν ότι δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Η επίκληση λόγων θρησκευτικής συνείδησης 

επιβάλλει τη μη συμμετοχή στο μάθημα. 

Η  Γνωμοδότηση 4/2015 της Αρχής για τη δήλωση της απαλλαγής από το μάθημα των 

Θρησκευτικών,  για λόγους θρησκευτικής συνείδησης,  με την ουσιαστική έννοια του όρου, 

δεν εναντιώνεται στις νομοθετικές διατάξεις του Ν. 2472/97 και κατά συνέπεια δεν 

παραβιάζεται το δικαίωμα των γονέων και του ανήλικου μαθητή, για σεβασμό στα 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

Η ίδια Γνωμοδότηση της Αρχής  αποφάνθηκε και για την καταγγελία275 γονέων μαθητή 

της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου,  στην περιοχή της Αττικής, κατά του Διευθυντή του Λυκείου, 

για την άρνησή του να χορηγήσει την απαλλαγή από το μάθημα των  Θρησκευτικών στον 

γιο τους. Η Αρχή θεώρησε ότι το ζήτημα της απαλλαγής από το συγκεκριμένο μάθημα είναι 

μείζονος σημασίας και το παρέπεμψε στην Ολομέλειά της. Η υπόθεση εξετάστηκε στην 

Αρχή στις 20 Μαΐου του 2015 και η Απόφαση 94/2015 της Αρχής για το ζήτημα αναφέρει τα 

ακόλουθα: 

 Ο Διευθυντής του Λυκείου απέρριψε το αίτημα των γονέων αρχικά προφορικά και, στη 

συνέχεια, εγγράφως, επικαλούμενος την εγκύκλιο 133099/Γ2/19.09..2013 του Υπουργείου 

                                                           
272 Άρθρο 5 παρ.1 και 9Α του Συντάγματος 
273 Άρθρο 2 περ. α’ και β’ του Ν. 2472/97 
274 Άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. α’ και β’ του Ν. 2472/97 
275 Απόφαση 94/2015 της Αρχής με αρ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 
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Παιδείας. Η μητέρα του μαθητή προσέφυγε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αττικής, η οποία ακύρωσε την απόφαση του Διευθυντή, λόγω έλλειψης νόμιμης αιτιολογίας 

και επέστρεψε την υπόθεση στον Διευθυντή, ζητώντας νέα νόμιμη κρίση.  

Ο Διευθυντής επέμεινε στην απορριπτική απόφασή του για τη μη χορήγηση απαλλαγής 

στο μάθημα, επειδή στον Απολυτήριο τίτλο του Γυμνασίου του μαθητή αναγραφόταν ως 

θρήσκευμα το «Χριστιανός Ορθόδοξος». Η μητέρα προσέφυγε ξανά στην Δευτεροβάθμια, η 

οποία έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή της, αλλά, για να δοθεί τελικά η απαλλαγή στο 

παιδί της, της ζητήθηκε να υποβάλει ρητή αναφορά ότι ο γιος της δεν είναι «Χριστιανός 

Ορθόδοξος». Μετά από τα παραπάνω η μητέρα προσέφυγε στην Αρχή. 

Η Αρχή, σκεπτόμενη σύμφωνα με τον νόμο, αποφάνθηκε ότι η δήλωση επιθυμίας των 

γονέων για απαλλαγή του ανήλικου παιδιού τους από το μάθημα των Θρησκευτικών, για 

λόγους θρησκευτικής συνείδησης, δεν έρχεται σε αντίφαση με τις διατάξεις του  Άρθρου 4 

παρ. 1 στοιχ. α’ και β’ του Ν. 2072/97. 

Ακόμη, στο κείμενο της Απόφασης επισημαίνεται ότι: 

α) Το ζήτημα της  νόμιμης ή όχι άρνησης  του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου να 

χορηγήσει την απαλλαγή, ορθά κρίνεται από τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια στα 

οποία η μητέρα έχει κάθε δικαίωμα να προσφύγει, 

β) Σύμφωνα με τη γνώμη δύο μελών της Ολομέλειας της Αρχής, η δημοκρατική αρχή 

επιβάλλει, σε ανάλογα θέματα  μείζονος σημασίας, ότι θα πρέπει οι ρυθμίσεις να 

γίνονται  με διατάξεις συγκεκριμένου νόμου ή κανονιστικές διοικητικές πράξεις276 που 

δημοσιεύονται, κατά τη συνταγματική αρχή της διαφάνειας, στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης και όχι με υπουργικές εγκυκλίους που δεν έχουν την ίδια βαρύτητα και δε 

δημοσιεύονται σε ΦΕΚ. 

                                                           
276 Όπως αναφέρεται στην Απόφαση 94/2015 της Αρχής, κατά το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος:  

«Ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων, με ειδική 
εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όριά της. Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της 
διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα 
τεχνικό ή λεπτομερειακό» 
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4.1.3 Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα  eTwinning 

To eTwinning277 είναι μία Ευρωπαϊκή Δράση μέσω της οποίας, τα σχολεία από 

διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας εργαλεία των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται σε θέματα που αποφασίζουν από 

κοινού αποκομίζοντας πολιτισμικά, κοινωνικά και παιδαγωγικά οφέλη.(Α.1 – Εικόνα 3) 

Η υλοποίηση του προγράμματος eTwinning ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2005, ως τμήμα 

του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη συνέχεια ενσωματώθηκε ως 

μέρος του Comenius278 στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, ενώ από το 2014 υποστηρίζεται 

σαν τμήμα του Erasmus+279, του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eTwinning, 

σήμερα στη δράση συμμετέχουν 32 Ευρωπαϊκές χώρες, μαθητές από 110.000 σχολικές 

μονάδες της Ευρώπης και 230.000 εκπαιδευτικοί. Υποστηρίζεται από την Κεντρική 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης (ΚΥΣ) και από ένα μεγάλο δίκτυο Εθνικών Υπηρεσιών 

Στήριξης (ΕΥΣ). Στην χώρα μας υπεύθυνη διάδοσης και υποστήριξης του προγράμματος 

eTwinning είναι η Ελληνική Υπηρεσία του έργου που λειτουργεί με την εποπτεία του 

Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ). 

Στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης, ο ρόλος της δράσης eTwinning είναι καθοριστικός, 

καθώς παροτρύνει τους νέους280 να προβάλλουν τον πολιτισμό της χώρας τους, τους 

βοηθάει  να αποκτήσουν και να εξασκήσουν  τις ικανότητες τους  στις σύγχρονες ΤΠΕ και 

προσδίδει προστιθέμενη αξία στη συμβατική μάθηση. Υπερκαλύπτοντας τη στενή έννοια 

                                                           
277 Περισσότερα στοιχεία για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο: http://www.etwinning.gr/etwin/about 
278 «Το πρόγραμμα Comenius κάλυπτε την προσχολική έως και τη μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επιδίωκε να 

αναπτύξει την κατανόηση μεταξύ διάφορων ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσω ανταλλαγών και συνεργασίας σχολείων από 
διαφορετικές χώρες. Στόχος του ήταν η προσωπική βελτίωση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων και η καλλιέργεια της 
έννοιας του Ευρωπαίου πολίτη». Βλ. Δικτυακός τόπος ΥΠ.Π.Ε.Θ.: www.minedu.gr 
279 Το Erasmus+ «είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον 

αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ενεργητικότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας»: 
http://www.iky.gr/erasmusplus  
280  Μπορούν στη δράση να λάβουν μέρος μαθητές από 3 έως 19 ετών. Η συνεργασίας αναπτύσσεται με Νηπιαγωγεία, 

Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια. 

http://www.iky.gr/erasmusplus
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της θεματικής συνεργασίας, οδηγεί σε μία πολυ-επίπεδη σύμπραξη των μαθητών, των 

εκπαιδευτικών, των σχολικών τάξεων και της Σχολικής Διεύθυνσης. 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του eTwinning έχει δημιουργηθεί με γνώμονα τον σεβασμό 

της ιδιωτικότητας των μελών της. Το περιβάλλον εργασίας που παρέχεται στα σχολεία, 

στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, είναι ιδιαίτερα ασφαλές όσον αφορά τη 

συνεργασία, την ανταλλαγή ιδεών και τη διαμοίραση κοινών αρχείων που περιέχουν 

προσωπικά δεδομένα. Περιλαμβάνει τη Διαδικτυακή πύλη του eTwinning, το eTwinning 

Desktop,  το TwinSpace, το Ημερολόγιο του Έργου, το Εργαστήρι Εκμάθησης και τις Ομάδες. 

Κατά την υλοποίηση της δράσης, στα παραπάνω εργαλεία συλλέγονται και υποβάλλονται 

σε επεξεργασία διάφορες προσωπικές πληροφορίες για τις οποίες ακολουθείται ο 

Κανονισμός (EC) 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 

Δεκεμβρίου 2000, για την προστασία των ατόμων κατά τη διαδικασία επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων από όργανα και φορείς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την 

ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων αυτών281. 

Τα εργαλεία της διαδικτυακής πλατφόρμας δίνουν την δυνατότητα στα μέλη της να 

καταχωρίσουν τις απαραίτητες πληροφορίες  για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 

έργου. Τα στοιχεία που συλλέγονται282 υπόκεινται σε διαδικασίες επεξεργασίας, την 

ευθύνη των οποίων έχει ο Ελεγκτής Στοιχείων, προϊστάμενος της ομάδας Α5 - για την 

Επαγγελματική Κατάρτιση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων του Εκτελεστικού Οργανισμού 

Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (Educational, and Culture 

Executive Agency -  EACEA)283. Η νομοθετική βάση στήριξης των διαδικασιών επεξεργασίας 

των προσωπικών δεδομένων είναι: 

                                                           
281 Σύμφωνα με την πολιτική Απορρήτου που υποστηρίζει το eTwinning και το κείμενό της είναι διαθέσιμο στο επίσημο 

ιστότοπο του προγράμματος: https://www.etwinning.net/el/pub/misc/privacy_statement.htm  
282 Τα στοιχεία καταχωρούνται από τους χρήστες με την υποβολή εντύπων online,  σε διάφορα σημεία της πλατφόρμας 
του eTwinning.  Οργανώνονται από έναν πάροχο υπηρεσιών (European Schoolnet), εντός συμβολαίου υπηρεσιών με τον 
EACEA.  Τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων του παρόχου. 

283 Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA), ο οποίος βρίσκεται στις 
Βρυξέλλες, λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2006.Ο ρόλος του συνίσταται στην υλοποίηση ορισμένων πτυχών των 15 και 
πλέον κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, της 
ενεργού συμμετοχής των πολιτών, της νεολαίας, των οπτικοακουστικών μέσων και του πολιτισμού. Πηγή: 
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/eacea/index_el.htm  

https://www.etwinning.net/el/pub/misc/privacy_statement.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/eacea/index_el.htm
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α) Το Άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής 2009/336/EC  στις 20 Απριλίου 2009, 

σύμφωνα με την οποία, ανατίθεται στον Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών 

Θεμάτων και Πολιτισμού – EACEA, η ευθύνη για τη διαχείριση της δράσης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, στα πεδία της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του 

Πολιτισμού με εφαρμογή του Κανονισμού του Συμβουλίου (EC) 58/2003 και 

β) Η Δράση Πρόγραμμα για τη Δια βίου Μάθηση (2007-2013)  σύμφωνα με την 

Απόφαση 1720/2006/ΕΚ284. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εγγύηση της ασφάλειας της πλατφόρμας eTwinning, 

ότι τα προσωπικά στοιχεία, που καταγράφονται, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται  και 

προβάλλονται, χρησιμοποιούνται  για συγκεκριμένους νόμιμους σκοπούς285. 

Είναι τακτικές οι συγκεντρωτικές στατιστικές, οι οποίες περιέχουν συνήθως των αριθμό 

των χρηστών κατά περίοδο, τα θέματα που επιλέγονται από τις ομάδες και τη συχνότητα 

χρήσης του λογαριασμού. 

Τονίζεται ότι κάθε χρήση των στοιχείων των χρηστών της πύλης του eTwinning,  οφείλει 

να γνωστοποιείται στον Ελεγκτή Στοιχείων, ο οποίος έχει το δικαίωμα του ελέγχου και της 

άδειας χρήσης. Ρητά, επίσης, ορίζεται στην πλατφόρμα ότι τα προσωπικά στοιχεία των 

χρηστών, άρα και των μαθητών, δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς. 

Στην ηλεκτρονική Πύλη του eTwinning καθορίζεται ότι η πρόσβαση στα προσωπικά 

στοιχεία περιορίζεται αυστηρά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον EACEA, στην Κεντρική 

Υπηρεσία Στήριξης (ΚΥΣ), ενώ οι Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης έχουν δυνατότητα πρόσβασης 

μόνο στα στοιχεία των χρηστών της αντίστοιχης χώρας. 

Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που 

αφορούν τα έργα που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος, αποθηκεύονται σε ασφαλείς 

διακομιστές του Ευρωπαϊκού Παρόχου Υπηρεσιών (European Schoolnet), οι οποίοι 

ακολουθούν τις οδηγίες και τις νόμιμες διατάξεις ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
                                                           
284 Bλ. Αναλυτικά στοιχεία στο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3Ac11082  
285 Οι σκοποί αναγράφονται αναλυτικά στην πολιτική απορρήτου του προγράμματος και είναι: α) η εύρεση συνεργατών, 

β) η παροχή πληροφοριών για τα έργα που υλοποιούνται από το πρόγραμμα, γ) η δυνατότητα επικοινωνίας, συνεργασίας, 
ομαδικότητας σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, δ) η δυνατότητα παρακολούθησης και διεύρυνσης των 
δραστηριοτήτων του έργου  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3Ac11082
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Για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών που συμμετέχουν σε έργο 

eTwinning στη σχολική μονάδα, υπεύθυνος είναι ο Διαχειριστής, εκπαιδευτικός που 

αναλαμβάνει την υλοποίησή του, ο οποίος, κατά την υποβολή του έργου στην πλατφόρμα, 

πραγματοποιεί την εγγραφή των μαθητών που θα εμπλακούν σ’ αυτό. Τα απαραίτητα 

στοιχεία, που απαιτούνται είναι: 

α) Το Ονοματεπώνυμο του μαθητή, 

β) Το σχολείο που ανήκει, η πόλη  και φυσικά η χώρα. 

 Επιβάλλεται, η ενημερωτική επιστολή προς τους γονείς, στην οποία ο 

εκπαιδευτικός: 

 Ενημερώνει τους γονείς του μαθητή για την πρόθεση υλοποίησης προγράμματος 

eTwinning στο σχολείο,  

 Παρέχει πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα και τους στόχους του,  

 Ζητά το έντυπο συγκατάθεσης γονέα ή κηδεμόνα στο οποίο δίδεται η έγγραφη 

συγκατάθεση για τη συμμετοχή του μαθητή, καθώς και για την ανάρτηση 

φωτογραφιών286 ή βίντεο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοσιοποίησης του 

προγράμματος.  

Ο Υπεύθυνος εκπαιδευτικός του προγράμματος στη συνέχεια, και αφού πάρει την 

έγγραφη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα, γνωστοποιεί στους μαθητές τα στοιχεία 

πρόσβασης287 στην Πύλη eTwinning. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στον μαθητή για τη 

συμπεριφορά του, κατά την είσοδο και την παραμονή του στην πλατφόρμα, την ανάρτηση 

υλικού, τη συμμετοχή του στα διάφορα Forums, την ανταλλαγή μηνυμάτων με τους 

μαθητές του άλλου σχολείου, τη δημοσίευση πληροφοριών στο προσωπικό προφίλ. Η 

χρήση εργαλείων Web 2.0, η πραγματοποίηση Τηλεδιάσκεψης μέσω της πλατφόρμας, η 

                                                           
286 Σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ, οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αναγράφεται στη 

διάταξη του Άρθρου 2 στοιχ. α΄ του Ν 2472/97, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, 
τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Στην περίπτωση 
ανηλίκου, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ατόμου που έχει την γονική μέριμνα. 
Βλ. http://www.etwinning.gr/support/general/401--video-  
287 Τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, είναι αυστηρά προσωπικά και δεν επιτρέπεται η 

δημοσιοποίησή τους σε κανέναν. Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ορθής χρήσης τους από τους 
μαθητές. Ορίζει επίσης τα δικαιώματα που θα έχει ο μαθητής στην πλατφόρμα, ως απλός χρήστης ή ως διαχειριστής με 
περισσότερα δικαιώματα, π.χ. την δημιουργία Forum στο έργο. 

http://www.etwinning.gr/support/general/401--video-
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ενσωμάτωση  φωνής των μαθητών σε συγκεκριμένες εφαρμογές επιβάλλουν τη συνεχή 

επαγρύπνηση του συντονιστή εκπαιδευτικού, σε κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει. 

Ο Διαχειριστής εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα στο TwinSpace, μία από τις βασικές 

σελίδες του προγράμματος, να ορίσει αν η σελίδα του έργου είναι δημόσια. Στην 

περίπτωση αυτή για κάθε δημοσίευση εικόνων, αρχείων ή βίντεο που περιλαμβάνουν του 

μαθητές, συστήνεται σύνεση και ιδιαίτερη προσοχή και απαιτείται έγγραφη γονική 

συναίνεση. 

Από την πλατφόρμα του eTwinning, παρέχεται το δικαίωμα στο διαχειριστή 

εκπαιδευτικό να έχει πρόσβαση στο ιστορικό της συνομιλίας των μαθητών. Τα αρχεία 

καταστρέφονται μετά  την πάροδο 3 μηνών. Σε περίπτωση μη ορθής συμπεριφοράς του 

μαθητή, σύμφωνη με τον Κώδικα Δεοντολογίας του έργου, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός έχει 

δικαίωμα να τον διαγράψει από το πρόγραμμα. Ο μαθητής επίσης έχει δυνατότητα να 

τροποποιήσει τα στοιχεία του προφίλ του και να προσθέσει φωτογραφία. Αυτό επιτρέπεται 

μόνο κατόπιν  σύμφωνης γνώμης του γονέα του.  

Στην ενότητα Ψηφιακή Ασφάλεια, στην Αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

του eTwinning, υπάρχει ένα σύνολο οδηγιών και καλών πρακτικών για την αποτελεσματική 

και ασφαλή χρήση των διαδικτυακών εργαλείων που παρέχονται στα μέλη της κοινότητας 

του eTwinning, εκπαιδευτικούς  και μαθητές. Τα  δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, 

η μη δημοσιοποίηση με αλόγιστο τρόπο των προσωπικών δεδομένων και ο σεβασμός στη 

συνεργασία, αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς του προγράμματος.  

4.1.4 Το πρόγραμμα «ΕΥΖΗΝ» 
 

Το ΕΥΖΗΝ ( Εθνική Δράση Υγείας για τη Ζωή των Νέων) είναι ένα πρόγραμμα του 

Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, που υλοποιείται σε συνεργασία  με το ΥΠ.Π.Ε.Θ288, με κύριο 

στόχο τη βελτίωση της υγείας των μαθητών. Ένα σύνολο επιμέρους στόχων του 

προγράμματος αφορούν στην ενημέρωση των γονέων για τη διαχρονική ανάπτυξη των 

παιδιών τους, στην πρόσβαση των μαθητών σε αξιόλογες υπηρεσίες υγείας, στην πρόληψη 

                                                           
288 Το πρόγραμμα ξεκίνησε το σχολικό έτος 2012-2013. Η  ονομασία του Υπουργείου Παιδείας ήταν Παιδείας 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία ιδιωτική εταιρεία στον 
τομέα την Διατροφής και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 
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και αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου, στην ενίσχυση του κοινωνικού σχολείου, στην 

επιμόρφωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και στον σχεδιασμό πολιτικών υγείας για τα 

παιδιά και τους εφήβους. (Α.1-Εικόνα 4) 

Απευθύνεται σε μαθητές των δύο πρώτων εκπαιδευτικών βαθμίδων της χώρας, 

Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. Για κάθε έτος, από το 2012 έως και 

σήμερα, καταγράφει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τον ρυθμό ανάπτυξης, τον τρόπο 

διατροφής, τη σωματική δραστηριότητα και τη φυσική κατάσταση των μαθητών. 

Παράλληλα, με συγκεκριμένες δράσεις, λειτουργεί συμβουλευτικά, ενημερωτικά και 

εκπαιδευτικά σε εκπαιδευτικούς, γονείς,  παιδιά και εφήβους289. 

Συγκεκριμένα οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής290, σύμφωνα με την αρχική εγκύκλιο 

193728/Γ4/17-12-2013 του τότε ΥΠΑΙΘ, αξιολογούν με ειδικές μετρήσεις τη σωματική 

διάπλαση  και τη φυσική κατάσταση των μαθητών, ενώ στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται 

να συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, στην ειδική ηλεκτρονική σελίδα του 

προγράμματος, για τις διατροφικές τους συνήθειες και τη φυσική  τους δραστηριότητα, στα 

εργαστήρια Πληροφορικής του σχολείου. Όλες οι παραπάνω αξιολογήσεις, εισάγονται στη 

Διαδικτυακή Πλατφόρμα291. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής του μαθητή στο 

πρόγραμμα, είναι η ύπαρξη στο σχολείο Ατομικού Δελτίου Υγείας του.  Ενυπόγραφη 

Δήλωση Συγκατάθεσης Γονέα, απαιτείται για το Παλίνδρομο Τεστ Αντοχής292.  Η καταγραφή 

των μετρήσεων αρχικά, για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, 

γινόταν με τον Αριθμό Μητρώου του μαθητή. 

Ακολουθεί αυτόματη επεξεργασία των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί και 

παράγεται μονοσέλιδη ατομική αναφορά για κάθε μαθητή. Το σχολείο έχει την υποχρέωση 

να εκτυπώσει και να παραδώσει τα αποτελέσματα στους μαθητές ή στους γονείς τους, 

διοργανώνοντας ειδική εκδήλωση.  

                                                           
289 Ο επίσημος δικτυακός τόπος του προγράμματος είναι: http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/Home.aspx 
290 Στα Νηπιαγωγεία από τους Νηπιαγωγούς. 
291 http://eyzin.minedu.gov.gr 
292 Oι δοκιμαζόμενοι τρέχουν παλίνδρομα (πήγαινε - έλα) μέχρι εξάντλησης, σε μια απόσταση 20 m που ορίζεται από δύο 

παράλληλες γραμμές και με ρυθμό που αυξάνει προοδευτικά κάθε λεπτό και καθορίζεται από ηχητικά σήματα που 
δίνονται από ένα κασετόφωνο. Tο χρονικό στάδιο, στο οποίο ο δοκιμαζόμενος θα σταματήσει το τρέξιμο αποτελεί και το 
δείκτη της καρδιοαναπνευστικής του αντοχής  (http://omadagoneis.blogspot.gr/2014/02/test.html ) 

 

http://omadagoneis.blogspot.gr/2014/02/test.html
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Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση του προγράμματος στο σχολείο είναι 

ο Διευθυντής, ενώ απαιτείται η συνεργασία των καθηγητών Φυσικής Αγωγής και 

Πληροφορικής ή των δασκάλων και των Νηπιαγωγών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται για τον κάθε μαθητή293 είναι η τάξη, το φύλο, 

το τμήμα, η ημερομηνία γέννησης, ο Αριθμός Μητρώου, η ημερομηνία αξιολόγησης, τα 

στοιχεία ανθρωπομετρίας, δηλαδή ύψος, βάρος, περίμετρος μέσης, οι μετρήσεις από το 

παλίνδρομο τεστ αντοχής, (αν υπάρχει η γονική συγκατάθεση) και μία σειρά ειδικών 

μετρήσεων φυσικής κατάστασης. Στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο περιέχονται είκοσι επτά 

(27) ερωτήσεις, για τις συνήθειες διατροφής και ενασχόλησης με ηλεκτρονικά παιχνίδια ή 

τηλεόραση κ.ά.  

H ΑΠΔΠΧ εξέτασε την νομιμότητα του προγράμματος ΕΥΖΗΝ ως προς τη συλλογή και 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων στα σχολεία της χώρας, μετά από ένα 

σύνολο αιτημάτων294, που υποβλήθηκαν σε αυτήν, για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως 

αναφέρεται στη Απόφαση 138/2014 της Αρχής ζητήθηκαν επεξηγήσεις  και διευκρινήσεις 

σχετικές με το  πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ.  

Επισημαίνονται, από τα απαντητικά έγγραφα και το σχετικό υπόμνημα του ΥΠ.Π.Ε.Θ 

προς την Αρχή, ορισμένα σημαντικά σημεία: 

 Ο Αριθμός Μητρώου του μαθητή είναι μοναδικός, καταχωρείται στο Myschool και 

διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα. 

 Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο θα αξιοποιήσει στατιστικά τα δεδομένα. 

 Πρόσβαση στα δεδομένα των μαθητών έχουν μόνο συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί της 

σχολικής μονάδας και μόνο για το τρέχον σχολικό έτος καταγραφής τους. 

 Η εφαρμογή της ιδιωτικής εταιρείας «COMSYS», που δημιούργησε την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του προγράμματος, υλοποιεί αλγορίθμους για το Χαροκόπειο, για την 

εξαγωγή της ατομικής αναφοράς, χωρίς λήψη των δεδομένων των μαθητών. 

                                                           
293 Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό έντυπο Οδηγιών Χρήσης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας του ΕΥΖΗΝ από την εταιρεία 

COMSYS, που είναι διαθέσιμη στο: http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/EyzinProject/UsefulMaterial.aspx  
294 Βλ. Αριθ, Πρωτ, ΑΠΔΠΧ Γ/ΕΙΣ/1047/17-02-2014, Γ/ΕΙΣ/2928/24-04-2014, Γ/ΕΙΣ/3234/23-05-2014, Γ/ΕΙΣ/3288/26-05-2014 

http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/EyzinProject/UsefulMaterial.aspx
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 Το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την επεξεργασία βρίσκεται στην 

υποδομή τεχνολογίας νέφους (cloud) της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Οι 

κωδικοί πρόσβασης των σχολείων αποθηκεύονται κρυπτογραφημένοι στη βάση 

δεδομένων του συστήματος. Η μετάδοση των δεδομένων γίνεται με 

κρυπτογράφησή τους, ακολουθώντας πρωτόκολλο HTTPS. 

 Οι γονείς ενημερώνονται από το σχολείο φοίτησης του παιδιού τους για την 

υλοποίηση του προγράμματος και έχουν κάθε δικαίωμα αντίρρησης. 

 Η διάρκεια του προγράμματος είναι πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη295. 

Σύμφωνα με τη σκέψη της Αρχής για το ζήτημα, ο απώτερος σκοπός του προγράμματος 

για τη βελτίωση της υγείας των μαθητών είναι θεμιτός296. Υπεύθυνος Επεξεργασίας297 είναι 

το ΥΠ.Π.Ε.Θ., το οποίο ζητάει με σχετικές εγκυκλίους από τα σχολεία τη συλλογή και την 

καταγραφή των προσωπικών δεδομένων των μαθητών τους. Καθορίζεται ο τρόπος 

επεξεργασίας, οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί πόροι εκτέλεσής της, χωρίς όμως να 

προβλέπεται ο έλεγχος. Δεν υπάρχει, όμως, νομοθετική βάση για τη συλλογή και 

επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων που συλλέγονται298. 

Αν και υπήρξε μειοψηφία ως προς τη νομιμότητα του ΕΥΖΗΝ από ένα μέλος της Αρχής, 

στην Απόφαση 138/2014, με πλειοψηφία κρίνεται ότι το πρόγραμμα δεν πληροί, για το 

σχολικό έτος υλοποίησής του, τις απαιτούμενες αρχές299 της νομιμότητας. Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

καλείται να λάβει μέριμνα για την ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων που έχουν 

συλλεχθεί μέχρι τώρα, οποιαδήποτε μελλοντική συλλογή δεδομένων μαθητών 

ακολουθήσει, επιβάλλεται να γίνει μόνο με την έγγραφη συναίνεση300 των γονέων. Τα 

δεδομένα πρέπει να καταχωρούνται ανώνυμα, χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης των 

μαθητών στους οποίους ανήκουν.  

                                                           
295 Από το 2012-2013 έως το 2016-2017 δε διαγράφονται στοιχεία από τη Βάση Δεδομένων του συστήματος για να 

υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής συγκριτικών αποτελεσμάτων. 
296 Άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2472/97 
297 Άρθρο 2 στοιχ. ζ του Ν. 2472/97 
298 Υπάρχουν μόνο  ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένα στοιχεία όπως οι δείκτες κινητικής και σωματικής ανάπτυξης 

μαθητών Γ’ Δημοτικού, στο πρόγραμμα Σπουδών για το Ολοήμερο Δημοτικό. 
299 Αρχή της νομιμότητας του σκοπού και του τρόπου επεξεργασίας, Αρχή της αναλογικότητας, την Αρχή της χρονικής 

διάρκειας και την αρχή της ακρίβειας. 
300 Αν δεν υπάρχει επαρκής νομοθετική κάλυψη, για την νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων, απαιτείται 
έγγραφη συγκατάθεση γονέα, επιβάλλεται ενημέρωση και το πρόγραμμα εφαρμόζεται προαιρετικά. 
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Επιπλέον, σημειώνεται ότι η καταχώρηση των στοιχείων των μαθητών το ακαδημαϊκό 

έτος 2014-2015, μετά την παραπάνω απόφαση της Αρχής, πραγματοποιήθηκε στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα με χρήση ενός μοναδικού κωδικού και όχι του Αριθμού Μητρώου 

του μαθητή. Η διαδικτυακή πλατφόρμα συνεχίζει να λειτουργεί και για το έτος 2015-2016, 

για την εφαρμογή του προγράμματος, για τα σχολεία που συμμετέχουν σήμερα 

προαιρετικά. 

4.1.5 Σχολικές Δραστηριότητες και Web 2.0 -  Κοινωνικά Δίκτυα  
 

Σύμφωνα με την παιδαγωγική θεωρία του εποικοδομητισμού του J. Piaget301, ο μαθητής 

μαθαίνει σε ένα περιβάλλον που είναι πλούσιο σε εξωτερικά ερεθίσματα και του δίνει τη 

δυνατότητα να αλληλεπιδρά μ΄αυτό, επειδή ο ίδιος κατασκευάζει ενεργητικά τη γνώση 

κατά τις διάφορες φάσεις της ανάπτυξής του, με βάση την υπάρχουσα εμπειρία του και τον 

αναστοχασμό του. 

Η διαδικασία ανάπτυξης Σχολικών Δραστηριοτήτων διενεργείται στα σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 

υλοποιώντας προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+  και eTwinning. 

Βασικοί άξονες του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης των παραπάνω 

δραστηριοτήτων είναι η βιωματική μάθηση, η ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των 

μαθητών, το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία, ο δημοκρατικός διάλογος, η 

ενεργή μαθητική συμμετοχή, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης302. 

Η χρήση και η αξιοποίηση των διαδικτυακών περιβαλλόντων και εργαλείων του Web 2.0 

στην εκπαίδευση συμβαδίζει με τις αρχές που διέπουν τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και 

συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στη συνεργασία, την ομαδικότητα, τη δημιουργικότητα 

και την υποστήριξη των καλών εκπαιδευτικών  πρακτικών μάθησης. 

 Η εκπαιδευτική κοινότητα, σχεδόν στο σύνολό της, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έχει 

υιοθετήσει, μέσα από τον ψηφιακό γραμματισμό, τα σύγχρονα εργαλεία των ΤΠΕ στην 

                                                           
301 http://www.learningandteaching.info/learning/piaget.htm 
302 Εγκύκλιος για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Σχολικών Δραστηριοτήτων του ΥΠΠΕΘ, σχολ. Έτους 2015-2016 με Αριθ. 

Πρωτ. 178852/ΓΔ4/06-11-2015 διαθ. στο: http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/ekpaidevtika-programmata/1037-
sxediasmos-ylopoihsh-programmatwn-scholikwn-drasthriothtwn.html 
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εφαρμογή της διδασκαλίας και  των καινοτόμων δραστηριοτήτων. Η καθημερινή χρήση των 

ψηφιακών μέσων, η αναζήτηση νέων εργαλείων που θα ενισχύσουν το ενδιαφέρον της 

μαθητικής κοινότητας, αλλά και του διδάσκοντα, έχουν εισαγάγει στην ελληνική 

εκπαίδευση τη χρήση των κοινωνικών δικτύων (Social Media), τη δημιουργία των 

ιστολογίων (blogs) ή συνεργατικών ιστοσελίδων (wikis), τη δημιουργία παρουσιάσεων με 

διαδικτυακά εργαλεία όπως το Prezi, από τις ομάδες που υλοποιούν, καθημερινά, δράσεις 

στα σχολεία. 

O όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0), περιγράφει τη «δεύτερη γενιά» υπηρεσιών του Παγκόσμιου 

Ιστού. Ο χρήστης γίνεται το επίκεντρο, παρεμβαίνει και διαμορφώνει το περιεχόμενο που ο 

ίδιος δημοσιεύει, χρησιμοποιώντας πληθώρα διαδραστικών εφαρμογών. Διευκολύνεται με 

τον τρόπο αυτό, σε μέγιστο βαθμό, η αλληλεπίδραση, η συνεργασία, η άμεση επικοινωνία, 

ο διαμοιρασμός περιεχομένου. Με εξειδικευμένα εργαλεία αναζήτησης (search), 

πρόσθεσης ετικέτας (tag), παράθεσης συνδέσμων (links), ή συγγραφής (authoring), οι 

ομάδες χρηστών δημιουργούν ψηφιακό περιεχόμενο (κείμενο, ακουστικό υλικό, 

φωτογραφίες, βίντεο), επικοινωνούν, μοιράζονται, εκφράζουν επιχειρήματα, τεκμηριώνουν 

γνώμες, διαμορφώνουν και διακινούν πληροφορία303. 

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Myspace, Pinterest,  

Twitter κ.ά.) αποτελούν διαδικτυακές υπηρεσίες, που παρέχουν τη δυνατότητα 

δημιουργίας δημόσιου ή ημι-δημόσιου προφίλ, σε ένα περιορισμένο σύστημα 

δημοσιοποίησης μιας λίστας άλλων χρηστών, με τους οποίους αναπτύσσουν μία σχέση και 

διαμοιράζουν κοινό περιεχόμενο. Δυνητικά, αποτελούν εργαλείο στο εκπαιδευτικό και 

διδακτικό πλαίσιο, καθώς οι μαθητές καθημερινά απασχολούνται στις online 

δραστηριότητες κοινωνικής δικτύωσης. Συμπερασματικά, ως ψηφιακοί χώροι, επεκτείνουν 

τον φυσικό χώρο και τον χρόνο της σχολικής τάξης, παρέχοντας συνεχιζόμενο μαθησιακό 

περιβάλλον και εκτός αυτής304. 

Ο προβληματισμός από την πλευρά των ενηλίκων, εκπαιδευτικών αλλά και γονέων, 

εμφανίζεται έντονος στα όρια, που καθορίζονται στους χώρους αυτούς, στους κινδύνους 

που αναμφίβολα υπάρχουν, καθώς και στον βαθμό ελέγχου και εποπτείας από τον 

                                                           
303 ΕΠΣΕΤ, Εθνικό και Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας, Τεχνολογίες Web 2.0, από τον ιστότοπο: 

www.epset.gr 
304 Οικονόμου Β., Κοινωνικά Δίκτυα και Εκπαίδευση. Δημοσιευμένο στο δικτυακό τόπο: https://economu.wordpress.com/  

https://economu.wordpress.com/
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διαχειριστή της ομάδας, που είναι υπεύθυνος για την  προστασία και τον σεβασμό των 

πληροφοριών, οι οποίες αφορούν πτυχές της προσωπικότητας του μαθητή και δεν 

επιτρέπεται να δημοσιοποιηθούν. 

Οι εκπαιδευτικοί, που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων και 

αποφασίζουν τη χρήση των εργαλείων Web 2.0 στην ομάδα τους, οφείλουν να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικοί, ακριβείς στις οδηγίες τους και να ενεργούν συνεχώς με γνώμονα την 

προστασία των προσωπικών πληροφοριών των μαθητών τους.  

 Η συνεχής και αδιάκοπη εποπτεία του περιεχομένου που δημοσιεύεται από τους 

μαθητές αποτελεί τον βασικό κανόνα. Επίσης, η επιλογή «ασφαλούς» διαδικτυακής 

εφαρμογής, η οποία επιτρέπει καλύτερο έλεγχο αποτελεί κύριο κριτήριο υλοποίησης 

αποτελεσματικότερης και ασφαλέστερης «διδασκαλίας». Η δημιουργία κλειστών ομάδων, 

με συγκεκριμένα δικαιώματα και οριοθετημένες ενέργειες για τη δημοσίευση 

περιεχομένου, το «κοινό συμβόλαιο»  της ομάδας και η αυστηρή τήρησή του για το 

σεβασμό των προσωπικών δεδομένων που δημοσιεύονται, θεωρούνται αναγκαία. 

Απαραίτητο είναι να ορισθούν, σαφείς και ακριβείς, κατευθυντήριες οδηγίες  για το υλικό 

των εργασιών που αναρτάται στα ιστολόγια (blogs), τις δημόσιες ή κλειστές συνεργατικές 

ιστοσελίδες (wikis), στα κοινωνικά μέσα (youtube) ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Οποιαδήποτε μορφή προσωπικών δεδομένων, σε εικόνα, βίντεο, ακουστικό υλικό 

δημοσιεύεται, θα πρέπει να συνοδεύεται από τη συγκατάθεση του γονέα. Επιβάλλεται, 

κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος και τη σύσταση της ομάδας, οι εκπαιδευτικοί να 

ενημερώσουν τους γονείς και να ζητήσουν την ενυπόγραφη συγκατάθεσή τους για τη 

συμμετοχή του μαθητή στο πρόγραμμα και τη δημοσιοποίηση  προσωπικών δεδομένων 

του. 

Για την ασφάλεια και την προφύλαξη των μαθητών, συστήνεται η  ανάρτηση ομαδικών 

και μακρινών φωτογραφιών305. Αποφεύγεται η ανάρτηση προσωπικών στοιχείων μαθητών 

ή φωτογραφιών  τους στα κοινωνικά δίκτυα306. Όταν το παραγόμενο ψηφιακό υλικό 

                                                           
305 Σύμφωνα με το Άρθρο 2 στοιχ. α’ του Ν. 2472/97 οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
306 «Για ανάρτηση υλικού (εικόνας/video κτλ.) στο Διαδίκτυο μπορεί κάποιος να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης (άρθρο 

13 του N. 2472/1997) προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποίησε την εν λόγω ανάρτηση. Αν το αίτημά του 
δεν ικανοποιηθεί, τότε μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για ανήλικους 
μαθητές, το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από τους γονείς τους. Σημειώνεται ωστόσο ότι ειδικά το Facebook και το 
Youtube παρέχουν τη δυνατότητα να «αναφέρει» κάποιος μία ανάρτηση η οποία τον αφορά και για την οποία δεν έχει 
δώσει τη συγκατάθεσή του – οπότε και δεν την επιθυμεί. Βλέπε επίσης σχετικά στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής 
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αποστέλλεται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή στις Περιφερειακές  Διευθύνσεις, πρέπει να 

συνοδεύεται από Βεβαίωση του Διευθυντή/τριας του σχολείου, στην οποία βεβαιώνεται ότι 

έχουν κατατεθεί στο σχολείο ενυπόγραφα έντυπα γονικής συγκατάθεσης307. Επιβάλλεται 

τέλος να δημιουργείται ένας λογαριασμός της ομάδας και όχι ατομικοί λογαριασμοί για 

κάθε μαθητή που ανήκει στην ομάδα.  

Μία πολύ καλή πρόταση για χρήση κοινωνικού δικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία 

αποτελεί το «Εdmodo»308. Είναι μία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που έχει σχεδιαστεί 

ειδικά για εκπαιδευτικούς και μαθητές και παρέχει την απαιτούμενη διαδικτυακή ασφάλεια 

για εφαρμογή στην εκπαίδευση. Στοχεύει στην ασφαλή χρήση ενός κοινωνικού δικτύου που 

προωθεί παράλληλα την οικοδόμηση της γνώσης309. (Α.1 – Εικόνα 5) 

Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή, από τον εκπαιδευτικό, απαιτείται στη χρήση υπηρεσιών 

νέφους, όπως το Google Drive ή το Dropbox. Μέσω των υπηρεσιών νέφους, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να διαμοιράζει αρχεία, να ανακοινώνει εργασίες, να αποστέλλει 

ανακοινώσεις ή ψηφιακό υλικό κάθε μορφής. Εξαιτίας της δυνατότητας χρήσης 

μεγαλύτερου χώρου αποθήκευσης ψηφιακού περιεχομένου, ενδείκνυται για την 

κοινοποίηση φωτογραφικού υλικού ή αρχείων βίντεο. Συνήθως, οι ομάδες που 

συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες διακινούν υλικό πολυμέσων. Η 

αποτελεσματικότητα της χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών  εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό  από 

τη διαφύλαξη της προσωπικής πληροφορίας που χαρακτηρίζει τα μέλη της ομάδας. Η 

σύνεση στην κοινοποίηση υλικού που περιέχει προσωπικά δεδομένα, σε συνάρτηση με την 

τήρηση όλων των κανόνων ασφαλούς χρήσης που παρέχουν οι υπηρεσίες νέφους, 

αποτελούν παραμέτρους μείωσης της διακινδύνευσης που επιφέρει η υιοθέτησή τους στο 

εκπαιδευτικό έργο. 

Η χρησιμότητα των υπηρεσιών του Web 2.0  και της κοινωνικής δικτύωσης στη 

μετάδοση της γνώσης, θεωρείται σήμερα αδιαμφισβήτητη. Η σωστή χρήση τους εγγυάται 

σε μεγάλο βαθμό την προστασία των προσωπικών πληροφοριών των εκπαιδευομένων, 

                                                                                                                                                                                     
www.dpa.gr, στην επιλογή «Μικροί πολίτες» -> «Δικτυώνομαι με ασφάλεια» -> Συμβουλές -> «Αναφορά περιστατικού 

παραβίασης». Πηγή: http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/295-32 
307 Βλ. Άρθρο 5 του Ν. 2472/97 
 

308 Ο Επίσημος ιστότοπος είναι: http://www.endmodo.com. Υποβλήθηκε ως έργο στη δράση Μάθηση 2.0 plus –
Καινοτομικές πρωτοβουλίες νέων και καλές πρακτικές για την αξιοποίηση των Διαδικτυακών Εργαλείων και Κοινοτήτων 
στο Τομέα της Εκπαίδευσης και της δια Βίου Μάθησης και έλαβε την διάκριση «ειδική μνεία ενδιαφέροντος» 
309  Το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο Edmondo στην διδακτική πράξη. Η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού γονέα, 
παρέχει ένα πρόσθετο εργαλείο για την ενεργή συμμετοχή και του γονέα στην σχολική ζωή. 

http://www.endmodo.com/
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εναρμονίζεται με τις νομικές απαιτήσεις και διαρθρώνεται σύμφωνα με το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο σε πέντε άξονες: 

1. Ορισμό Πολιτικών Αποδεκτής Χρήσης του Διαδικτύου, 

2. Εφαρμογή των απαραίτητων τεχνικών ρυθμίσεων, 

3. Διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας, 

4. Συνεργασία με ειδικές δράσεις για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, 

5. Δημιουργία θετικής αντιπρότασης με πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό310. 

Οι υπηρεσίες του Web 2.0 συμβάλλουν στη διαδικασία απόκτησης γνώσης από τους 

μαθητές και  αναπτύσσουν τη συλλογική νοημοσύνη μόνο αν χρησιμοποιούνται με 

προσοχή και υπευθυνότητα από τους εκπαιδευτικούς. Στην ετήσια έκθεση του Συνηγόρου 

του Πολίτη για το Έτος 2014311, αναφέρεται περίπτωση312 δημιουργίας λογαριασμού 

μαθητών σε δημοφιλή ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, με την καθοδήγηση  δασκάλου 

Δημοτικού σχολείου της χώρας. Οι λογαριασμοί των μαθητών δημιουργήθηκαν χωρίς τη 

συγκατάθεση των γονέων, εκθέτοντας τους ανήλικους μαθητές σε σοβαρούς διαδικτυακούς 

κινδύνους. Ο Συνήγορος επισημαίνει313 στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. την ανάγκη ενίσχυσης ενός 

προληπτικού και προστατευτικού πλαισίου στον χώρο της εκπαίδευσης, με συνεχή 

ενημέρωση  μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και 

ιδιαίτερα την ορθή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διαφύλαξη στοιχείων της 

προσωπικότητας. 

4.1.6 Διαχείριση Τεχνολογιών Βιντεοεπιτήρησης στα Σχολεία 
 

Στο τομέα της εκπαίδευσης, οι προτάσεις για τον τρόπο που μπορεί να γίνει ένα σχολείο 

«ασφαλές», τίθενται καθημερινά στον χώρο των συζητήσεων, από ειδικούς φορείς και τη 

σχολική κοινότητα. Το θέμα των σχολικών φυλάκων έχει απασχολήσει την κοινωνία και η 

πρόσληψή τους από τους Δήμους, για την προστασία των χώρων των σχολείων, προξένησε 

πληθώρα ποικίλων συζητήσεων.  

                                                           
310 Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΠΣΔ για την δημιουργία Ιστολογίων, ιστοσελίδων, Wiki, e-class, κ.α. 
311 Η ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2014, διαθέσιμη στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της αρχής: 
http://www.synigoros.gr/?i=kdet.el.ehtisies_ektheseis_documents.267097 
312 Πρόκειται για την υπόθεση 184249/2014 
313 Η πρόσβαση των μαθητών Δημοτικού κοινωνικά δίκτυα εκτός του ΠΣΔ, απαγορεύεται γιατί οι μαθητές είναι μικρότεροι 
από 13 ετών, ενώ εντός του ΠΣΔ επιτρέπεται μόνο με τη γονική συγκατάθεση. 
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Με το επιχείρημα της ασφάλειας των σχολείων και ειδικότερα των μαθητών, προτάθηκε  

η βιντεοεπιτήρηση των σχολικών χώρων εδώ και πολλά χρόνια. Δεν υπάρχουν 

αντικειμενικές μελέτες για τα οφέλη ή τα μειονεκτήματα της εφαρμογής συστημάτων 

επιτήρησης  μέσω τοποθέτησης καμερών στα σχολεία. Οι υπέρμαχοί της, προβάλλουν την 

αίσθηση ασφάλειας στην εκπαιδευτική κοινότητα, τον καλύτερο έλεγχο από τη διοίκηση 

του σχολείου, τον εύκολο εντοπισμό «των ενόχων» στις περιπτώσεις παραβατικών 

συμπεριφορών ή παραβίασης του σχολικού χώρου.  

Εμπειρικά, παραμένει αδιευκρίνιστο κατά πόσο η καταγραφή της σχολικής ζωής από 

κάμερες παρέχει αποτελεσματική λύση στα υπάρχοντα προβλήματα. Δυνητικά, καθιστά 

υπόπτους το σύνολο των μαθητών, των εκπαιδευτικών , των γονέων ή των επισκεπτών του 

σχολείου. Σίγουρα, θεωρείται μη ρεαλιστική η επιχειρηματολογία για την εξάλειψη του 

σχολικού εκφοβισμού (bulling), με την τοποθέτηση τεχνολογιών επιτήρησης με βίντεο 

στους σχολικούς χώρους.  

Επιπλέον, ο κίνδυνος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας των ανηλίκων, 

είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Η καταστρατήγηση της ελεύθερης συμπεριφοράς, η απώλεια του 

αυθορμητισμού και της παιδικής αφέλειας, η αίσθηση της ύπαρξης «Μεγάλου Αδελφού» 

στη μαθητική ζωή, η εδραίωση του φόβου και της ανησυχίας, η παραβίαση της ιδιωτικής 

ζωής,  υπόσχονται αναμφίβολα καταστροφικές συνέπειες. 

Καταλυτική είναι η παρουσία του νομοθέτη στους παραπάνω προβληματισμούς, 

δίνοντας ρητές και σαφείς οδηγίες για τις  νόμιμες ενέργειες  που μπορούν να γίνουν: 

 Σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 5 του Ν. 3917/2011, «επιτρέπεται η εγκατάσταση και η 

λειτουργία συστημάτων επιτήρησης, λαμβάνοντας και καταγράφοντας ήχο ή εικόνα, από 

Δημόσιες Αρχές, ΟΤΑ, φυσικά ή νομικά πρόσωπα στους χώρους που διαχειρίζονται, με 

σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών, κατά τις διατάξεις του Ν. 2472/97 και τις 

κατευθυντήριες οδηγίες της ΑΠΔΠΧ»314. 

Από την Οδηγία 95/46/ΕΚ (αιτιολογικές σκέψεις 14 έως 17)315 της, σε συνδυασμό με  το 

Άρθρο 2 στοιχ. α’ και δ’ και το Άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2472/97, συνάγεται αφενός μεν ότι τα  

                                                           
314 Το πλήρες κείμενο του νόμου, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής: 
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/NOMOTHESIA%20PROSOPIKA%20DEDOMENA/FILES/N_3917_11_TROPOP_APRIL1
3.PDF 
315 Το κείμενο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ είναι διαθέσιμο στο:  
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/95-46-ce/dir1995-46_part1_el.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/95-46-ce/dir1995-46_part1_el.pdf
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δεδομένα ήχου και εικόνας, όταν αφορούν φυσικά πρόσωπα, αποτελούν προσωπικά 

δεδομένα και αφετέρου ότι η αποθήκευση και η μετάδοση εικόνας και ήχου φυσικού 

προσώπου που προκύπτει από σύστημα βιντεοεπιτήρησης, μόνιμο ή κατά διαστήματα σε 

κλειστό ή ανοικτό χώρο που συγκεντρώνονται ή διέρχονται άτομα συνιστούν επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η ΑΠΔΠΧ, στις 31 Μαρτίου του 2011, εξέδωσε την Οδηγία 1/2011316, ως συνέχεια της 

Οδηγίας 1122/2000 και, στο Άρθρο 18 αυτής, δίδονται κατευθύνσεις για τον νόμιμο τρόπο  

με τον οποίο επιτρέπεται η εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης στα σχολεία και σε 

χώρους που δραστηριοποιούνται ανήλικοι. Εστιάζοντας στο Άρθρο 18 της συγκεκριμένης 

Οδηγίας, (Α.1 Εικόνα 6), δίδεται μεγάλη βαρύτητα: 

α) Στις αυστηρές προϋποθέσεις και στην ιδιαίτερη προσοχή, κατά τη λήψη απόφασης 

λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, οικοτροφεία, 

φροντιστήρια, 

β) Η λήψη Απόφασης είναι συλλογική και προκύπτει από τη σύμφωνη γνώμη του 

Διδακτικού Προσωπικού του Σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, της μαθητικής 

κοινότητας, 

γ) Η λειτουργία του συστήματος απαγορεύεται ρητά κατά τις ώρες λειτουργίας του 

σχολείου.  Επιβάλλεται οι ώρες λειτουργίας του συστήματος να αναγράφονται με ακρίβεια 

σε ειδικές αναρτημένες πινακίδες. Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας πρέπει να έχει 

ενημερωθεί γι’ αυτό317, 

δ) Τα δεδομένα πρέπει να διαγράφονται την επόμενη εργάσιμη μέρα, αν δεν υπάρχει 

γεγονός που χρήζει άλλης αντιμετώπισης, 

ε) Η διαχείριση του συστήματος πρέπει να γίνεται από υπεύθυνο, εξουσιοδοτημένο 

άτομο, 

στ) Η αξιολόγηση της λειτουργίας του, ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, επιβάλλεται να 

γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (όχι μεγαλύτερα του ενός έτους), 

                                                           
316 Το κείμενο της Οδηγίας 1/2011 δημοσιεύτηκε στις 13-4-2011 και είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της Αρχής: 

www.dpa.gr. H Οδηγία 1/2011 αντικατέστησε την 1122/2000 της Αρχής. Οι δύο Οδηγίες ξεκινούν από τη ίδια νομική βάση 
αλλά η νεότερη, καθοδηγεί πιο αναλυτικά και επικεντρώνει με διαφορετικές διατάξεις σε διαφορετικούς χώρους. 
317 Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση σχολικής εγκατάστασης με μεγάλη έκταση, χωρίς δυνατότητα χρήσης ηπιότερων μέσων 

φύλαξης (π.χ. φύλακες)  μπορεί να επιτραπεί η λειτουργία καμερών οι οποίες εστιάζουν σε απομακρυσμένα σημεία  και 
τις ώρες που το σχολείο λειτουργεί. Αυτό γίνεται μόνο μετά από γνωστοποίηση και έγκριση της Αρχής. 

http://www.dpa.gr/
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ζ) Τα στοιχεία αξιολόγησης πρέπει να είναι διαθέσιμα στους γονείς-κηδεμόνες, στους 

εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, στα άτομα που εργάζονται στον σχολικό χώρο και φυσικά 

στην Αρχή. 

η)  Κατ’ εξαίρεση, όταν το σύστημα βιντεοεπιτήρησης τοποθετηθεί σε βρεφονηπιακούς 

σταθμούς, επιτρέπεται η λήψη εικόνας από τους χώρους που κοιμούνται τα βρέφη, σε 

πραγματικό χρόνο, για αποφυγή κάθε κινδύνου που απειλεί την υγεία  και την ασφάλεια 

των βρεφών. Απαγορεύεται, όμως, η μετάδοση αυτών των εικόνων μέσω Διαδικτύου στους 

γονείς. 

 

4.1.6.1 Αποφάσεις της Αρχής για τη Βιντεοεπιτήρηση των ανηλίκων 
 

Στην ελληνική πραγματικότητα της εκπαίδευσης, η χρήση κλειστών κυκλωμάτων 

παρακολούθησης μαθητών δεν είναι διαδεδομένη. Αρκετά χρόνια πριν, το 2007, η 

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ)318 ζήτησε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., με 

υπόμνημά της, την απομάκρυνση των καμερών από διάφορα σχολεία, δηλώνοντας την 

αντίθεση των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του μέτρου. Ωστόσο, λίγο αργότερα, το 2008, 

ζητήθηκε από την  ΑΠΔΠΧ να αποφασίσει319 για την εγκατάσταση καμερών σε σχολεία του 

Ν. Καρδίτσας. Συγκεκριμένα για το 1ο ΕΠΑΛ-ΤΕΕ Σοφάδων που συστεγάζεται με το ΕΕΕΕΚ 

Σοφάδων και  για το Μουσικό Γυμνάσιο Καρδίτσας. Το γεγονός δημοσιεύτηκε στην 

εφημερίδα «Έθνος», στις 7 Ιουνίου 2007 με επιστολή της ΕΛΜΕ Ν. Καρδίτσας. Οι 

αιτιολογίες των δύο σχολείων ήταν η ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων κατά τις 

ώρες μη λειτουργίας και η περιφρούρηση από την είσοδο τοξικομανών, αντίστοιχα.  

Πρωταρχικός στόχος της Αρχής ήταν ο έλεγχος για την τήρηση της αρχής της 

αναλογικότητας. Σύμφωνα με την Απόφαση 27/2008, ο σκοπός εφαρμογής του μέτρου 

μπορούσε να εκπληρωθεί με πιο ήπια μέτρα, όπως, με την τοποθέτηση συναγερμού. Σε 

κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η λειτουργία των καμερών τις ώρες λειτουργίας του 

σχολείου, γιατί στην περίπτωση αυτή παραβιάζονται οι προσωπικές ελευθερίες κάθε 

μέλους της σχολικής κοινότητας. 

                                                           
318 Αναφέρεται το αίτημα της ΟΛΜΕ,στις 27 Ιουνίου 2007. Υπόμνημα προς το ΥΠΕΠΘ για την απεγκατάσταση καμερών 

από τα σχολεία, διαθέσιμο στο  http://olme-attik.att.sch.gr/files/ypomn/kameres270607.pdf 
319 Πρόκειται για την Απόφαση 27/2008 με Αριθ.Πρωτ. Γ/ΕΞ/1976 στις  1 Απριλίου του 2008, διαθέσιμη στο www.dpa.gr 
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Η απόφαση της Αρχής, και για τα δύο σχολεία, ήταν η αφαίρεση των εγκατεστημένων 

κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης από τους συγκεκριμένους χώρους. 

Γνωστοποιήσεις για εγκατάσταση τεχνολογιών επιτήρησης, με βίντεο, σε 

φροντιστηριακές μονάδες υποβλήθηκαν στην ΑΠΔΠΧ, από τους ιδιοκτήτες τους, με σκοπό 

την ασφάλεια των μαθητών, την αποφυγή κλοπών και βανδαλισμών και την προφύλαξη της 

περιουσίας των εκπαιδευτηρίων. Στην Απόφαση 49/2013320 της Αρχής αναφέρεται ότι τα 

κλειστά κυκλώματα λειτουργούν συνεχώς και λαμβάνουν εικόνα από την είσοδο των 

φροντιστηρίων και τους χώρους της γραμματείας. Με το επιχείρημα των δύσκολων 

οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που βιώνει η χώρα την τρέχουσα χρονική περίοδο, 

ζητείται, από τους ιδιοκτήτες, άδεια από την Αρχή, για εξαίρεση από την σχετική Οδηγία 

1/2011. 

Η Αρχή, εξετάζοντας το παραπάνω ζήτημα, απέρριψε τις αιτήσεις εξαίρεσης των 

ιδιοκτητών των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, από την εφαρμογή της παραπάνω Οδηγίας της. 

Καταγγελία321, επίσης, υποβλήθηκε στην ΑΠΔΠΧ, από μητέρα νηπίου για λειτουργία 

κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, σε αίθουσες ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, χωρίς να έχει 

προηγηθεί καμία ενημέρωση γονέων και να έχει ζητηθεί συγκατάθεση για τη χρήση του. Η 

καταγραφή και η επεξεργασία των δεδομένων γινόταν, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, 

και κατά τις ώρες λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου. Στο απαντητικό κείμενο, που ζήτησε η 

Αρχή από την καταγγελλομένη επιχείρηση του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου αναφέρεται ότι η 

χρήση του συστήματος διαρκεί από το 2005, είναι ενήμεροι οι γονείς, απαιτείται για την 

εποπτεία και τον έλεγχο του χώρου μεγάλων διαστάσεων, τα δεδομένα διαγράφονται ανά 

εβδομάδα και υπάρχουν  πέντε ενημερωτικές πινακίδες για την ύπαρξή του. 

Στην αναλυτική σκέψη322 της Αρχής για το θέμα, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 Η εγκατάσταση καμερών σε αίθουσες διδασκαλίας δεν ακολουθεί την αρχή της 

αναλογικότητας, υπάρχουν πιο ήπια μέσα προστασίας των αγαθών, όπως το κλείδωμα ή τα 

ηλεκτρονικά συστήματα συναγερμού, θεωρείται μη νόμιμη η λειτουργία οθόνης 

παρακολούθησης στο γραφείο της διοίκησης του σχολείου και δεν έχει υποβληθεί 

                                                           
320 Το κείμενο της Απόφασης 49/2013, στις 12-4-2013, είναι διαθ. στο: www.dpa.gr  
321 Πρόκειται για την Απόφαση 78/2013 με Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 της Αρχής. Διαθ. στο www.dpa.gr 
322 Το σκεπτικό της Αρχής για το συγκεκριμένο θέμα είναι μακροσκελές και περιγράφεται στο κείμενο της Απόφασης 
78/2013. Είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο www.dpa.gr 

http://www.dpa.gr/


 
 

109 
 

γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ, αν και το σύστημα  λειτουργεί από το 2005, παραβιάζοντας το 

Άρθρο 6 του Ν. 2472/97. 

Στην απόφαση της Αρχής, απευθύνεται ρητή εντολή απομάκρυνσης των καμερών από 

τις αίθουσες διαπαιδαγώγησης και ζητείται  φωτογραφικό υλικό που να αποδεικνύει την 

απεγκατάσταση τους. Στον αύλειο χώρο του εκπαιδευτηρίου, οι κάμερες επιβάλλεται να 

τοποθετηθούν περιμετρικά και η οθόνη παρακολούθησης από το γραφείο της διοίκησης 

πρέπει να καταργηθεί, γιατί ο σκοπός της επεξεργασίας  μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αυτή. 

Στη μονάδα αποθήκευσης του συστήματος, τα δεδομένα απαιτείται να διατηρούνται μόνο 

μία μέρα, εκτός αν παρατηρηθεί συμβάν323, που χρήζει περαιτέρω έρευνας. Τα υποκείμενα 

της επεξεργασίας έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης και της αντίρρησης για την 

επεξεργασία των δεδομένων τους. Καθορίζεται τέλος, με ακρίβεια, χρονικό περιθώριο 

είκοσι ημερών, στους υπευθύνους του ιδιωτικού σχολείου για την εκπλήρωση των 

παραπάνω υποχρεώσεων προς την Αρχή.  

Καταγγελία για τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης, το οποίο 

παραβιάζει τις διατάξεις του Άρθρου 18 της Οδηγίας 1/2011, έχει γίνει  και για το 1ο Γενικό 

Λύκειο Ελασσόνας, στη Θεσσαλία, με αφορμή το συμβάν κατάληψης στο σχολείο. Το 

γεγονός δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα «ΒΗΜΑ» στις 22/10/2012  και στο δημοσίευμα324 

αναφέρεται, επιπλέον, προσαγωγή μαθητών από την Ελληνική Αστυνομία. 

4.1.7  Εφαρμογή Βιομετρικών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση  
 

Τεχνολογίες Βιομετρικών Μεθόδων ορίζονται325 οι τεχνικές αυτοματοποιημένης 

πιστοποίησης (identification) ή επιβεβαίωσης της ταυτότητας (Identity verification) ενός 

ατόμου από την ανάλυση σταθερών χαρακτηριστικών του. Τα προσωπικά δεδομένα, που 

καταγράφονται από τη χρήση βιομετρικών μεθόδων326, έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα γιατί 

                                                           
323  Τότε εφαρμόζονται σύμφωνα με την Οδηγία 1/2011, όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2,3,4 του Άρθρου 8 αυτής. 
324 Ανάλογο δημοσίευμα υπάρχει και στο εκπαιδευτικό ενημερωτικό δίκτυο www.alfavita.gr/arthra με ίδια ημερομηνία. 
325 Αναλυτικά στοιχεία για τις Τεχνολογίες Βιομετρίας αναφέρονται στο δικτυακό τόπο www.ibia.org, καθώς και στη 
θεματική ενότητα: Νέες Τεχνολογίες – Βιομετρικά, στον ιστότοπο της Αρχής www.dpa.gr  
326«Η συλλογή των βιομετρικών δεδομένων (π.χ. εικόνα του δακτυλικού αποτυπώματος, εικόνα της οφθαλμικής ίριδας, 

καταγραφή φωνής) γίνεται κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ατόμου στο βιομετρικό σύστημα. Ένας ειδικός 
αισθητήρας (συνήθως κάμερα ή σαρωτής) μετατρέπει το συγκεκριμένο βιομετρικό χαρακτηριστικό σε ηλεκτρονικό κώδικα 
τον οποίο αποθηκεύει - «πρότυπο» και αντιστοιχίζει με το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο. Κάθε φορά που το φυσικό 
πρόσωπο προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση μέσα από το συγκεκριμένο σύστημα, γίνεται έλεγχος της ταυτότητάς του, ο 
οποίος επιτυγχάνεται με την επανάληψη της σάρωσης, τον εκ νέου υπολογισμό του ηλεκτρονικού κώδικα και τη σύγκρισή 
του με το αποθηκευμένο πρότυπο. Ένα πρότυπο μπορεί να συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα ελέγχου πρόσβασης όπως για 

http://www.alfavita.gr/arthra
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αφορούν τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου (δακτυλικά αποτυπώματα, ανάλυση 

τύπων της ίριδας του ματιού, τα μοτίβα του αμφιβληστροειδούς, τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου, τη γεωμετρία του χεριού, το DNA, το σχήμα των αυτιών)327. Επίσης, τα 

χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως η υπογραφή, η ομιλία, το βάδισμα, ο 

τρόπος πληκτρολόγησης, προσδιορίζουν, με μαθηματικά μοναδικά τρόπο, το κάθε άτομο.  

Παρόλο που η εξέλιξή της σήμερα παρουσιάζεται ραγδαία, η χρήση της ανάγεται στην 

Κίνα του 14ου αιώνα. Οι κινέζοι έμποροι σφράγιζαν τα χέρια και τα πόδια των παιδιών σε 

χαρτί με μελάνι, για να τα διακρίνουν ευκολότερα.  

Στον χώρο της εκπαίδευσης διεθνώς, συναντάται εφαρμογή βιομετρικών συστημάτων 

αναγνώρισης μαθητών σε σχολεία των Η.Π.Α.328 και της Μεγάλης Βρετανίας. 

Στην ελληνική εκπαίδευση δεν έχει αποτυπωθεί, έως σήμερα, εφαρμογή των 

τεχνολογιών βιομετρίας. Ωστόσο, στην Απόφαση 59/2005 ζητήθηκε, από την ΑΠΔΠΧ, η 

άδεια εγκατάστασης πιλοτικού βιομετρικού  «Ευφυούς Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης 

Φιλάθλων και Διαπιστευμένων Ατόμων σε Αθλητικές Διοργανώσεις» , σε χώρο αθλητικών 

εγκαταστάσεων, για ερευνητικούς σκοπούς. Στον χώρο αυτό καθημερινά εισέρχονται και 

δραστηριοποιούνται ανήλικοι. Η Αρχή, μελετώντας το θέμα, έκρινε ότι δεν είναι σύμφωνη 

με τις διατάξεις του Ν. 2472/97 και δεν έδωσε την άδεια εγκατάστασης του συστήματος 

στην αιτηθείσα εταιρεία329.  

Η μελλοντική χρήση βιομετρικών συστημάτων πρόσβασης330, σε σχολικούς χώρους, 

είναι ένα ενδεχόμενο γεγονός που θεωρείται  πιθανόν από πολλούς. Οι ενστάσεις που 

προβάλλει το σύνολο της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας είναι ιδιαίτερα ισχυρές και 

έντονες: 

                                                                                                                                                                                     
παράδειγμα έναν κωδικό πρόσβασης (PIN). Tο βιομετρικό σύστημα δεν αποθηκεύει την πρωταρχική εικόνα του 
βιομετρικού χαρακτηριστικού του ατόμου αλλά το πρότυπο, που είναι σε ψηφιακή μορφή». Πηγή: www.dpa.gr 
327International Biometrics & Identification Association (IBIA),  https://www.ibia.org/biometrics/ 
328 Σε σχολείο της Αμερικής, η πρώτη εφαρμογή έγινε το 1995, στο Eegan High School της Μινεσσότα, για τον δανεισμό 

βιβλίων από την σχολική βιβλιοθήκη. Στην Μεγάλη Βρετανία η εφαρμογή ξεκίνησε το 2001 και μέχρι σήμερα είναι 
ιδιαίτερα  διαδεδομένη. Εφαρμόστηκε για την λειτουργία της σχολικής Βιβλιοθήκης, την πρόσβαση των μαθητών στις 
αίθουσες της τραπεζαρίας του σχολείου και για εγγραφή σε σχολικά μαθήματα. Περιορισμένη είναι η χρήση σε σχολεία 
της Σουηδίας και του Βελγίου. Πηγή: Ballard M., Schools can fingerprint children without parental consent, The Register, 7-
9-2006. Διαθ. στο: http://www.theregister.co.uk/2006/09/07/kiddyprinting_allowed/  
329 Απόφαση 59/2005 της Αρχής, διαθ. στο: www.dpa.gr 
330 Σε βιβλίο Αγγλικών της Α’ Λυκείου που διδάσκεται σε ελληνικό σχολείο, σε κείμενο αναφέρεται η ανάρτηση σε blog της 

μικρής Jane, που περιμένει στο γιατρό αρκετή ώρα για την τοποθέτηση του μικροτσίπ της, με ημερομηνία 14 Μαρτίου 
2110. 

http://www.theregister.co.uk/2006/09/07/kiddyprinting_allowed/
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α) Οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως πιθανοί «εγκληματίες», ενισχύοντας το αίσθημα της 

καχυποψίας και υποβαθμίζοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης προς αυτούς, 

β) Υιοθετείται η διαπαιδαγώγηση των νέων ανθρώπων χωρίς σεβασμό στα απαραβίαστα 

προσωπικά δεδομένα, 

γ) Με την καταγραφή και επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων στα σχολεία γίνεται 

σκληρότερη η εισχώρηση του κράτους στην ιδιωτική ζωή, 

δ) Η συλλογή και η αποθήκευση βιομετρικών πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων 

συνεπάγεται ολέθριες συνέπειες από εγκληματίες και πλαστογράφους που τις θεωρούν 

ελκυστικές πηγές νέων στοιχείων. 

ε) Το μοντέλο της Μ. Βρετανίας, με την απουσία συγκατάθεσης γονέα, δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί  στην ελληνική κοινωνία, 

στ) Κάθε άμεση και ακριβής ενημέρωση των γονέων, με τη χρήση βιομετρικών 

τεχνολογιών, π.χ. για την παρουσία ή όχι του παιδιού του στο σχολείο, χωλαίνει εμπρός 

στην παραβίαση του συνταγματικού δικαιώματος στην ελευθερία. 

Στον αντίποδα των μειονεκτημάτων της χρήσης βιομετρικών τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση, εμφανίζονται τα θετικά στοιχεία της εφαρμογής τους στην εξ αποστάσεως (e-

learning) εκπαίδευση μαθητών ή φοιτητών. Η αποτελεσματική και σίγουρη ταυτοποίηση 

των μαθητών-φοιτητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση πιθανόν αφορά περισσότερο 

ενήλικες φοιτητές και δεν αποτελεί αντικείμενο της  παρούσας εργασίας. Αναμφίβολα 

αποτελεί πεδίο μελέτης για μελλοντική εργασία. 

 

4.1.8 Διαχείριση Ευαίσθητων Δεδομένων Μαθητών (Ειδικά Προβλήματα, Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Ειδικές Ομάδες)                     
 

Ιδιαίτερη κατηγορία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στη συντριπτική 

πλειονότητά τους ευαίσθητων, αποτελεί η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, και διακίνηση 

των προσωπικών πληροφοριών που αφορούν μαθητές με ειδικά προβλήματα υγείας 

(Επιληψία, Σακχαρώδη Διαβήτη, Αυτοάνοσα νοσήματα, βαριές ειδικές παθήσεις κ.ά.), 

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Νοητική Στέρηση, Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, 

Δυσαριθμησία, Αυτισμό, Σύνδρομο Asperger) και ανήκοντες σε ειδικές ομάδες (Έχοντες 
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προβλήματα βαρηκοΐας, οπτικής οξύτητας, κινητικές αδυναμίες  ή προέρχονται από 

σχολεία του εξωτερικού).  

Σίγουρα, η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας που περιβάλλει αυτούς τους 

μαθητές είναι μεγάλη και οι απαιτούμενοι χειρισμοί των πληροφοριών, που το σχολείο έχει 

τη δικαιοδοσία να πράξει, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ακριβείς. 

Κατά την εγγραφή των μαθητών στο σχολείο, οι γονείς γνωστοποιούν στον Διευθυντή 

της σχολικής μονάδας κάθε ειδικό ζήτημα υγείας, συμπεριφοράς, μαθησιακής δυσκολίας ή 

άλλου είδους ειδικής κατηγορίας που αφορά τον μαθητή. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται 

αναλυτικά σε αποδεικτικά έγγραφα και κατατίθενται στη διοίκηση του σχολείου. Ανάλογα 

με την ιδιαιτερότητα του προβλήματος, τα έγγραφα που συνοδεύουν τους μαθητές μπορεί 

να είναι: 

α) Ιατρικές Γνωματεύσεις  από Δημόσια Νοσοκομεία, 

β) Γνωματεύσεις που αφορούν την απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, 

γ)Εξατομικευμένες εκθέσεις του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, 

Διάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών), 

δ) Συμβολαιογραφικές πράξεις Ανάθεσης Κηδεμονίας ή Αποφάσεις Δικαστηρίων για τη 

Γονική Μέριμνα σε περίπτωση Διαζευγμένων γονέων, 

ε) Στοιχεία που αφορούν τη φοίτηση του μαθητή σε τμήμα Ένταξης331 ή αίτηση 

Παράλληλης Στήριξης332. 

Τα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, που αφορούν τους συγκεκριμένους μαθητές, 

συλλέγονται και καταχωρούνται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Myschool333, στα 

                                                           
331 Σύμφωνα με το Άρθρο 2, παρ. 4 του Ν. 3699/2008: «Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

παρέχεται ΕΑΕ, η οποία -στο πλαίσιο των σκοπών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, μη 
τυπικής, άτυπης και δια βίου εκπαίδευσης- επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητά τους και να τους καταστήσει κατά 
το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή.» 
Αναλυτικά στο: http://www.pi-schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/entaksi/entaksi.htm 
 

332«Η υλοποίηση  εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα 

σχολεία γενικής αγωγής (παράλληλη στήριξη ) με την παροχή εκπαιδευτικού για κάθε μαθητή στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός 
υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Σε κάθε μαθητή με αναπηρία ή 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντιστοιχεί ένας εκπαιδευτικός ο οποίος τον υποστηρίζει στη μαθησιακή διαδικασία καθ’ 
όλη τη διάρκεια των μαθημάτων του». Αναλυτικά στο: http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/anakoinvseis/145-
parallhlh-sthrixh-mathhtwn.html 
 

333 Στην επιλογή Διαχείριση Τμημάτων, δημιουργούνται τα Τμήματα ένταξης και εισάγονται σε αυτά οι αντίστοιχοι 
μαθητές που φοιτούν. 

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/entaksi/entaksi.htm
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αντίστοιχα πεδία, όπως έχει αναλυτικά προαναφερθεί, οργανώνονται ηλεκτρονικά από τον 

Διευθυντή της σχολικής μονάδας φοίτησης σε ηλεκτρονικά αρχεία και γνωστοποιούνται 

άμεσα στον υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματος που φοιτά ο μαθητής και στους διδάσκοντες 

καθηγητές του. Η διαφύλαξη των ευαίσθητων πληροφοριών και η νόμιμη διαχείρισή τους 

αποτελεί πρωταρχικό στόχο και ευθύνη του Διευθυντή, καθώς και απαράβατη  υποχρέωση 

των εκπαιδευτικών στους οποίους γνωστοποιήθηκαν334.  

Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις παροχής των 

δεδομένων από το σχολείο σε πρόσωπα ή φορείς που αιτούνται τη γνωστοποίησή τους, για 

ερευνητικούς ή άλλους σκοπούς: 

Σε ερώτημα σχολείου για τη διαβίβαση στοιχείων μαθητών με ειδικές ανάγκες, στη 

Διεύθυνση Σχολικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων, που είχε στόχο την οργάνωση της 

μετακίνησής τους στα σχολεία φοίτησής τους. Η  Αρχή έκρινε νόμιμη335 τη διαβίβαση 

(Άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. β’ και Άρθρο 7Α παρ. 1 στοιχ. α’), με προϋπόθεση την ενημέρωση 

των γονέων των μαθητών, κατά το Άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2472/97. 

Ακόμη, η Αρχή εξέτασε την νομιμότητα  της επεξεργασίας δεδομένων οροθετικών 

μαθητών, από το σχολείο φοίτησής τους. Τίθεται απαραίτητο στοιχείο νόμιμης 

επεξεργασίας, η άντληση της πληροφορίας για το δεδομένο της «οροθετικότητας» από τον 

ίδιο τον μαθητή ή τον γονέα του και όχι από τον κοινωνικό του περίγυρο. Ως  δεύτερο 

στοιχείο απαιτείται η ενημέρωση του μαθητή ή των γονέων του ότι το σχετικό δεδομένο 

αναγράφεται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ( Άρθρο 7 παρ. 2 , περ. ε στοιχ. γγ 

του Ν. 2472/97). Συνιστά παράνομη επεξεργασία η υποχρεωτική υποβολή των μαθητών σε 

ιατρική εξέταση για την απόδειξη της οροθετικότητας. Επιπλέον, χρήζει εξέτασης η 

δυνατότητα ενημέρωσης από τον Διευθυντή προσώπων της σχολικής κοινότητας, είτε για 

τη διαφύλαξη της υγείας τους είτε για την ψυχολογική στήριξη των οροθετικών μαθητών. Σε 

κάθε περίπτωση ενημέρωσης για το θέμα, αυτή πρέπει να γίνεται με φειδώ και βασικό 

στόχο την ισότιμη παρουσία τους στη σχολική ζωή336.  

                                                           
334 Το Άρθρο 7 του Ν. 2472/97, καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας και διαχείρισης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, 

καθ’ εξαίρεση, καθώς στο στοιχ. 1 του Άρθρου ορίζεται ρητά ότι απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία των 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 
335 Πρόκειται για την απάντηση με Αρ. Πρωτ. ΑΠΔΠΧ Γ/ΕΞ/389-1/25.1.2012. «Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται για 

σκοπούς που συνδέονται άμεσα με σχέση εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα και είναι αναγκαία 
για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλει ο νόμος….» 
336 Υπόθεση με Αρ. Πρωτ. ΑΠΔΠΧ Γ/ΕΞ/2301-1/7.12.2012 
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Συνεχίζοντας τη μελέτη της επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στην 

εκπαίδευση, συναντάται η χορήγηση δύο αδειών από την ΑΠΔΠΧ στο ΥΠ.Π.Ε.Θ το 2012.  

Στην πρώτη περίπτωση, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μαθητών, Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που προέρχονται από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς 

και κοινωνικούς δείκτες, πρόκειται να συγκεντρωθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία, 

μέσω του θεσμού των ΖΕΠ337 ( Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας). Τα στοιχεία αφορούν 

τη φυλετική ή εθνική προέλευση των μαθητών, τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις τους, δεδομένα για την υγεία και την κοινωνική πρόνοια από ψυχολόγους, 

κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς επιστήμονες,  που συμμετέχουν στο ΕΣΠΑ 2007-2013 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με κύριο στόχο την ισότιμη ένταξή τους στην 

εκπαίδευση. 

Στη δεύτερη περίπτωση, η Αρχή χορήγησε άδεια για την πραγματοποίηση επεξεργασίας 

ευαίσθητων δεδομένων υγείας αποφοίτων ΑμεΑ, που επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε 

πρόγραμμα του ΕΣΠΑ μαθητείας αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση 

επαγγελματικής εμπειρίας. Σκοπός του προγράμματος  είναι η χορήγηση υποτροφιών σε 

απόφοιτους ΑμεΑ των  ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ (Επαγγελματικά Λύκεια και Σχολές), για απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω μαθητείας  2 έως 6 μήνες σε επιχειρήσεις ανάλογες των 

σπουδών τους, ώστε να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας338. 

Τέλος, η Αρχή χορήγησε, με απόφασή της, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Β΄ Αθήνας, άδεια διαβίβασης σε ασφαλιστική Εταιρεία ιατροπαιδαγωγικών γνωματεύσεων 

μαθήτριας, που αφορούσαν  επίδικο γεγονός σωματικής βλάβης και είχε στην κατοχή της, 

ως υπεύθυνη επεξεργασίας. Σκοπός της διαβίβασης των ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων της ανήλικης ήταν η δικαστική χρήση και βασική προϋπόθεση, η ενημέρωση της 

μαθήτριας ή των γονέων της, ως υποκείμενα των δεδομένων339. Στο κείμενο της ίδιας 

Απόφασης αναφέρεται ότι η Αρχή δεν επέτρεψε στο 1ο Γυμνάσιο και στο 1ο Λύκειο 

Χαλανδρίου, ως σχολεία φοίτησης της μαθήτριας, να ενημερώσουν την Ασφαλιστική 

εταιρεία, για τη συμμετοχή της στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή την αποχή της για 

                                                           
337 Πρόκειται για την γνωστοποίηση Άδειας της ΑΠΔΠΧ με Αρ. Πρωτ.ΓΝ/ΕΞ/441/22-3-2012.  

Πηγή: http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/dimotiko/2287-yposthrixh-sxoleia-zep.html 
338 Η υπόθεση αναφέρεται στην Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της ΑΠΔΠΧ του 2012 σελ. 55, διαθ. στο www.dpa.gr  
339 Πρόκειται για την Απόφαση 55/2013 της ΑΠΔΠΧ, διαθ. στο: www.dpa.gr   

http://www.dpa.gr/
http://www.dpa.gr/
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λόγους υγείας, εξαιτίας του ευαίσθητου χαρακτήρα του δεδομένου αυτού και της μη 

αναγκαιότητας του αιτούμενου στοιχείου. 

4.1.9 Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Μαθητών  στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 
 

Κατά τη διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων των μαθητών διενεργείται συλλογή 

και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, απλών αλλά και ευαίσθητων, για τη 

δυνατότητα συμμετοχής σε αυτές. Τα στάδια στα οποία πραγματοποιείται ηλεκτρονική 

επεξεργασία των πληροφοριών που αφορούν τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, οι οποίοι 

πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις είναι: 

α) Η υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης – Δήλωσης340 των υποψηφίων της Γ’ Λυκείου 

για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή την απόκτηση Απολυτηρίου. 

Πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή, από τον Διευθυντή ή από 

εκπαιδευτικό που έχει ο Διευθυντής ορίσει (συνήθως καθηγητή Πληροφορικής), στην 

πλατφόρμα του Myschool  και στο πεδίο Πανελλήνιες Εξετάσεις/Δηλώσεις  συμμετοχής 

Πανελληνίων. (Α.1 – Εικόνα 7) 

Μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση της Αίτησης, εκτυπώνονται, από τον υπεύθυνο 

εκπαιδευτικό, δύο αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των  προσωπικών  του 

στοιχείων, καθώς και των επιλογών του, που καταχωρήθηκαν και υπογράφει τα δύο 

έντυπα. Διατηρεί το ένα από αυτά στην κατοχή του, έως το πέρας των εξετάσεων, ενώ το 

άλλο φυλάσσεται στο σχολείο, με την απόλυτη ευθύνη του Διευθυντή. Επειδή η 

εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι καθοριστική για τη συμμετοχή του 

μαθητή στη διαδικασία των εξετάσεων, κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη διεξοδική, γραπτή 

ενημέρωση των μαθητών για τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής της, από εκπαιδευτικό που 

ορίζει ο Διευθυντής του σχολείου341.  

Επισημαίνεται ότι ο Κωδικός Αριθμός Υποψηφίου, που αναγράφεται στο έντυπο της 

Αίτησης – Δήλωσης του μαθητή, είναι μοναδικός, αποδίδεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ πριν την 

                                                           
340 Υπάρχουν 4 διαφορετικά υποδείγματα Αιτήσεων – Δηλώσεων, ανάλογα με τις επιμέρους κατηγορίες μαθητών. α) 

Μαθητή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑΕ(Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης), β) Απόφοιτου Λυκείου ή 
μαθητή Ξένου ή Μειονοτικού σχολείου γ) Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) δ) Κατόχου Απολυτηρίου ΕΠΑΛ 
(Ομάδα Β) και τέλος υπάρχει και υπόδειγμα Αίτησης Δήλωσης μαθητών της Γ’ Λυκείου που ενδιαφέρονται μόνο για 
ενδοσχολικό Απολυτήριο. Σε κάθε διαφορετικό υπόδειγμα υπάρχουν τα αντίστοιχα προσωπικά δεδομένα που 
καταχωρούνται στην ψηφιακή πλατφόρμα.Πηγή: www.minedu.gov.gr/EΞΕΤΑΣΕΙΣ 
341 Αριθ. Πρωτ. Φ 251/121121/Α5/23-1-15/ΥΠΑΙΘ, πρόκειται για την περσινή Εγκύκλιο του Υπουργείου, διαθ. στο 
edu.klimaka.gr 
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παραπάνω διαδικασία και αφού έχει προηγηθεί άντληση  των  στοιχείων των μαθητών της 

Γ’ Λυκείου από την πύλη του Myschool κάθε σχολείου. Το Υπουργείο αποστέλλει τις 

μηχανογραφικές καταστάσεις με τα ονομαστικά στοιχεία και του κωδικούς στα σχολεία για 

έλεγχο και επικαιροποίηση342. Ο Κωδικός Αριθμός Υποψηφίου δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ. 

Ο Υποψήφιος, απόφοιτος προηγούμενου σχολικού έτους, διατηρεί τον κωδικό που του 

αποδόθηκε, όταν φοιτούσε στο σχολείο. 

Το σχολείο, στη συνέχεια, εκτυπώνει, από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Myschool/ 

Αναφορές/Πανελλαδικές, την Κατάσταση Αιτήσεων και Μαθήματα Πανελλαδικών 

Εξετάσεων. Η κατάσταση με τα συγκεντρωτικά στοιχεία σφραγίζεται και αποστέλλεται με 

ευθύνη του Διευθυντή στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Πριν την διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το σχολείο εκτυπώνει από το 

Myschool, από τον σύνδεσμο Αναφορές/Πανελλαδικές Εξετάσεις/Δελτίο Εξεταζόμενου, την 

ταυτότητα του υποψηφίου. Στο Δελτίο Εξεταζόμενου αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία 

του μαθητή (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο και ο Κωδικός Υποψηφίου). 

Απαραίτητο επίσης στοιχείο του Δελτίου αποτελεί η πρόσφατη φωτογραφία του μαθητή, η 

οποία επικολλάται και σφραγίζεται από τον Διευθυντή σε αυτό. 

γ) Την περίοδο των Πανελλαδικών εξετάσεων, εκτυπώνονται από το σχολείο τα 

παρουσιολόγια των μαθητών που συμμετέχουν ανά μάθημα, στα οποία υπάρχει στήλη 

αναγραφής Προφορικής ( μαθητής ΕΑΕ) ή μη εξέτασης. Ανάλογα με το αν το σχολείο είναι 

εξεταστικό κέντρο ή όχι, τα παρουσιολόγια  με τα στοιχεία των μαθητών αποστέλλονται σε 

άλλη σχολική μονάδα, στην οποία διενεργούνται οι εξετάσεις γενικών ή ειδικών 

μαθημάτων.  

δ) Στο Βαθμολογικό Κέντρο, στο οποίο διενεργείται η βαθμολόγηση των γραπτών, 

γίνεται και η ηλεκτρονική  καταχώρηση σε ειδική Βάση Δεδομένων των μαθητών, των 

αντίστοιχων βαθμών τους, με εχεμύθεια, προσοχή και ακρίβεια. Τα στοιχεία αποστέλλονται 

στη συνέχεια στο Υπουργείο, το οποίο, πραγματοποιώντας τις απαιτούμενες ενέργειες, 

                                                           
342 Λανθασμένα στοιχεία στο Myschool, πιθανή μεταγραφή ή διαγραφή μαθητή. 
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διακινεί, μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τα στοιχεία (Ονομαστικά και Βαθμούς 

Μαθημάτων),   στα αντίστοιχα σχολεία343.  

Η αποστολή των βαθμολογιών ειδικών μαθημάτων στα ΕΠΑΛ πραγματοποιήθηκε  με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατά το σχολικό έτος 2014-2015, ενώ, την προηγούμενη σχολική 

χρονιά, τα δεδομένα αντλήθηκαν από το σχολείο με χρήση μοναδικών κωδικών, σε ειδική 

ψηφιακή πλατφόρμα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η αλλαγή στον τρόπο αποστολής344 των ιδιαίτερα 

σημαντικών προσωπικών πληροφοριών για κάθε υποψήφιο, στο σχολείο φοίτησης, 

σίγουρα αποτελεί πεδίο έρευνας για τη διασφάλιση και την προστασία τους. 

ε) Το επόμενο στάδιο ηλεκτρονικής επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων μαθητή 

συνίσταται στην υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου του. Η υποβολή του ΜΔ γίνεται σε 

καθορισμένο εύρος ημερομηνιών που ορίζεται345 από το Υπουργείο. Ο κάθε υποψήφιος 

προσέρχεται αρχικά στο σχολείο, ταυτοποιείται και, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, 

δημιουργεί τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας.  

Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και τον οκταψήφιο κωδικό των 

εξετάσεων, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στην σελίδα του Υπουργείου 

http://exams.it.minedu.gov.gr, στην οποία θα βρει προσυμπληρωμένα τα προσωπικά του 

στοιχεία και θα μπορεί να δημιουργήσει, τροποποιήσει , οριστικοποιήσει το προσωπικό του 

ΜΔ.  

Το σχολείο, ο Διευθυντής ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν εκπαιδευτικός, εισέρχεται 

στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα http://school.it.minedu.gov.gr, με τον 7ψήφιο κωδικό της 

σχολικής μονάδας και τον μοναδικό κωδικό ασφαλείας που παρέχεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

στον εκάστοτε Διευθυντή. Παρακολουθεί τη διαδικασία υποβολής ΜΔ, παρέχει κάθε 

δυνατή βοήθεια στους υποψήφιους μαθητές και ελέγχει τις περιπτώσεις στις οποίες δεν 

έχει υποβληθεί ΜΔ, πριν το τέλος της χρονικής προθεσμίας. Επισημαίνεται, στο σημείο 

αυτό, ότι η παρουσία της σχολικής μονάδας δεν είναι υποχρεωτική. Για τους υποψηφίους 

μαθητές που επιλέξουν να οριστικοποιήσουν το ΜΔ στο σχολείο, παρέχεται κάθε 

                                                           
343 «Διακίνηση Βαθμολογίας, παραλαβή αποκομμάτων, αποτελέσματα απόλυσης και χορήγηση Βεβαίωσης Πρόσβασης 
2015» Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΥΠΟΠΑΙΘ)  Φ. 251/96305/Α5/17-06-2015 
344 Εγκύκλιος 106617/Α3/3-7-2015 Αποστολή Βαθμών Ειδικών μαθημάτων Υποψηφίων ΕΠΑΛ (Ομάδας Α και Β) 
345  Η εγκύκλιος για το σχολ. Έτος: 2014-2015 με Αριθμ. Πρωτ. Φ251/93025/Α5/11-06-2015 διαθ στην επίσημη σελίδα του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.: http://minedu.gov.gr/entypa-utilities/56-entypa-exetasewn-genikou-lykeiou/13599-12-06-15-2015 

http://exams.it.minedu.gov.gr/
http://school.it.minedu.gov.gr/
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δυνατότητα πρόσβασης σε Η/Υ και στο διαδίκτυο, καθώς και κάθε βοήθεια ή συμβουλή 

ζητηθεί από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς.  

Επίσης, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τον 

χαρακτηρισμό των υποψήφιων  μαθητών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, καθώς τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης υποβάλλονται μόνο στο σχολείο. Η προστασία των 

ευαίσθητων δεδομένων των συγκεκριμένων μαθητών ορίζεται από τις διατάξεις του Νόμου 

2472/97 και η τήρησή τους αποτελεί προσωπική ευθύνη του Διευθυντή. 

στ) Η εκτύπωση της Βεβαίωσης Πρόσβασης346 του κάθε μαθητή, που συμμετείχε στις 

εξετάσεις και έχει πάρει Απολυτήριο, γίνεται από τον υπεύθυνο  εκπαιδευτικό που 

διαχειρίζεται το Myschool στη σχολική μονάδα, παραλαμβάνεται από κάθε μαθητή ή από 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτόν και αποτελεί το στάδιο ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

ε) Επισημαίνεται, τέλος, ότι η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιείται πλέον με χρήση κωδικού υποψηφίου σε 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα και όχι με ανακοίνωση ονομαστικών καταλόγων μαθητών, όπως 

συνέβαινε παλαιότερα. 

Τονίζεται ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση είναι, σύμφωνα347 με το ΥΠ.Π.Ε.Θ, αυστηρού δικαίου. Απαιτούν αυστηρή, 

ακριβή και συνεπή εφαρμογή, χωρίς οποιαδήποτε παρέκκλιση, για την  κατοχύρωση της 

αντικειμενικότητας και το αδιάβλητο του συστήματος επιλογής. Η διαφύλαξη κάθε 

προσωπικής πληροφορίας των μαθητών απορρέει από την ευλαβική τήρηση των νομικών 

ρυθμίσεων που τις αφορούν.   

4.1.10 Περιπτώσεις Διάθεσης Προσωπικών Δεδομένων μαθητών σε τρίτους  
 

Σημαντικό πεδίο μελέτης διαχείρισης δεδομένων αποτελεί η διακίνηση προσωπικών 

δεδομένων των μαθητών σε κάθε βαθμίδα της  εκπαίδευσης, για διάφορους λόγους και 

σκοπούς. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή και τήρηση των νόμιμων διατάξεων για την 

                                                           
346 «Σε περίπτωση απώλειας της Βεβαίωσης Πρόσβασης δεν εκδίδεται νέα, αλλά το Λύκειο που την είχε χορηγήσει 
τυπώνει αντίγραφο, στο οποίο ο Διευθυντής του Λυκείου κάτω από τη θέση αναγραφής του αριθμού πρωτοκόλλου 
αναγράφει χειρόγραφα τη φράση «σε αντικατάσταση λόγω απώλειας», την υπογράφει και τη σφραγίζει όπως την 
πρωτότυπη». 
347 Έγγραφο με Αριθ. Πρωτ. Φ 251/121121/Α5/23-1-2015 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Κεφ. 6 α) 
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αποφυγή κάθε παράνομης διακίνησης πληροφοριών που αφορούν μαθητές και 

διατηρούνται στο σχολείο φοίτησης.  

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το μείζον αυτό 

ζήτημα έχει οδηγήσει σε προσεκτικές ενέργειες, που προκύπτουν κατόπιν χορηγούμενης 

άδειας από την ΑΠΔΠΧ. 

Συγκεκριμένα, η ΑΠΔΠΧ  έκρινε348 ότι είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 2472/97, η 

συλλογή και επεξεργασία  απλών  και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μαθητών 

ηλικίας 9 έως 15 ετών, η οποία θα γίνει με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων που θα 

διανεμηθούν σε σχολεία της περιοχής του Πειραιά, από μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΕΚΠΑ. 

Χαρακτηρίζοντας την έρευνα καθορισμένη, σαφή και νόμιμη, θέτει ως προϋπόθεση στη 

φοιτήτρια την υποβολή γνωστοποίησης και αίτησης λήψης άδειας προς την Αρχή, όπως 

ορίζουν τα Άρθρα 6 και 7 του Ν. 2472/97. Δεν απαιτείται η παραπάνω υποχρέωση, αν 

αναγράφεται στα ερωτηματολόγια μόνο το έτος γέννησης των μαθητών και δεν υπάρχει 

ερώτηση που απαιτείται η αναγραφή της περιοχής κατοικίας τους, καθώς, στην περίπτωση 

αυτή, η έρευνα αποκτά στατιστικό χαρακτήρα και δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση των 

υποκειμένων. Φυσικά, στην απόφαση  ορίζεται το δικαίωμα συγκατάθεσης των  ανήλικων 

μαθητών μέσω των γονέων τους. 

Επίσης το 2010, η Αρχή χαρακτήρισε349 ως νόμιμη, τη  γνωστοποίηση των στοιχείων των 

γονέων μαθητών, από τη διεύθυνση του σχολείου, στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 

του σχολείου. Σκοπός της χορήγησης των προσωπικών στοιχείων ήταν η επικοινωνία για τη 

συμμετοχή των γονέων στις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και δεν 

υπήρχε απαίτηση ενημέρωσης και συγκατάθεσης των υποκειμένων. 

Σε υπόθεση διακίνησης απλών προσωπικών δεδομένων μαθητών, αναφέρεται το με Αρ. 

Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1274/2011 έγγραφό350 της Αρχής. Πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής 

Διατριβής στο ΕΚΠΑ, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας ζητά τα ονοματεπώνυμα, τον 

πίνακα βαθμολογίας και το σχολείο φοίτησης μαθητών που είχαν βαθμό Άριστα ( 18,5–20)  

στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις  του 2010. Η Αρχή στο 

                                                           
348 Απόφαση 4/2010 της Αρχής, διαθ, στο www.dpa.gr 
349 Πρόκειται για την υπόθεση 1235/2010 της Αρχής, έχει δημοσιευθεί στη Ετήσια Έκθεση του 2010 της Αρχής, σελ. 48  

διαθ. στο www.dpa.gr 
350 Η υπόθεση αναφέρεται με λεπτομέρειες στη Ετήσια Έκθεση της Αρχής για το έτος 2011, σελ. 54 και είναι διαθ. στο 
www.dpa.gr 
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σκεπτικό της αναφέρει ότι η απευθείας χορήγηση των παραπάνω στοιχείων εκθέτει τα 

προσωπικά δεδομένα των μαθητών και προτείνει τη διαβίβαση από την αρμόδια 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης μόνο των σχολείων και του  αριθμού των αριστούχων μαθητών σε 

κάθε σχολείο. Στη συνέχεια, τα σχολεία οφείλουν να ενημερώσουν και να ζητήσουν τη 

συγκατάθεση των μαθητών (γονέων στην περίπτωση ανηλίκων), για περαιτέρω συλλογή 

στοιχείων, μέσω ερωτηματολογίων ή συνεντεύξεων, απλών προσωπικών πληροφοριών 

σχετικών με τα μαθησιακά χαρακτηριστικά. Απαιτείται κάθε δυνατή ενέργεια, από τον 

ερευνητή, για τη διασφάλιση εχεμύθειας και ακεραιότητας των στοιχείων πριν την  

ανωνυμοποίηση των δεδομένων για κάθε μαθητή, κατά την ολοκλήρωση της έρευνας. 

Στην ίδια κατεύθυνση η Αρχή με την Απόφαση 113/2012351, χορήγησε άδεια στο 

Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών για να επιτρέψει σε ερευνήτρια την πρόσβαση στο Αρχείο 

Έκθετων Βρεφών του ιδρύματος, για τα έτη 1870-1950, για επιστημονική έρευνα με θέμα 

την κοινωνική ιστορία της Αθήνας, την περίοδο αυτή. Η άδεια της Αρχής χορηγήθηκε με 

βάση το Άρθρο 7, περ. στ)  του Ν. 2472/97, στο οποίο ορίζεται ως προϋπόθεση η 

ανωνυμοποίηση και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων 

των υποκείμενων προσώπων. 

Ακόμη, η Αρχή αντιμετώπισε ερώτημα Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου, για την 

νομιμότητα352 χορήγησης, σε κηδεμόνα μαθήτριας του σχολείου, της αναλυτικής 

Βαθμολογίας δύο συμμαθητών που ορίστηκαν ως παραστάτες στην παρέλαση της 25ης 

Μαρτίου. Ο κηδεμόνας στην παραπάνω υπόθεση ζητούσε επίσης και τα πρακτικά του 

Συλλόγου Διδασκόντων, στα οποία αναγράφεται ο ορισμός των παραστατών της 

παρέλασης. Η Αρχή αποφάνθηκε ότι τόσο η Αναλυτική Βαθμολογία των μαθητών, όσο και 

το αντίγραφο Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων, συνιστούν διοικητικά έγγραφα353, είναι 

νόμιμη η λήψη τους από τον αιτούντα, χωρίς  τη σύμφωνη γνώμη των υποκειμένων. 

                                                           
351 Η Απόφαση 113/2012  είναι διαθ. στο: www.dpa.gr  
352 Κατά τον Ν. 2472/97, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η υπόθεση αναφέρεται στο έγγραφο της 
Αρχής με Αρ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2187-1/2011, Ετήσια Έκθεση της Αρχής για το Έτος 2011, διαθ. στο www.dpa.gr 
353 Σύμφωνα με Άρθρο 5, παρ. 1 του Ν. 2690/1999, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα με γραπτή αίτησή του να έχει 

γνώση διοικητικών εγγράφων. Διοικητικά έγγραφα θεωρούνται όσα έγγραφα συντάσσονται από δημόσιες υπηρεσίες, 
όπως  εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της διοίκησης, γνωμοδοτήσεις, 
αποφάσεις. Κατά την παραπάνω διάταξη, η αιτούσα κηδεμόνας έχει «εύλογο ενδιαφέρον» να γνωρίσει την βαθμολογική 
υπεροχή των συμμαθητών, που τελικά ορίστηκαν ως παραστάτες στο σχολείο της κόρης της. 

http://www.dpa.gr/
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Επιπλέον, σε πρόσφατη απόφαση354 της Αρχής, επιβάλλεται κατά το Άρθρο 21 παρ.1 

στοιχ. α’ του Ν. 2472/97 κύρωση της προειδοποίησης σε Εκπαιδευτήρια για παράβαση των 

Άρθρων 4, 11 και 13 του Ν. 2472/97. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, στη σκέψη της 

Αρχής για τη συγκεκριμένη υπόθεση, το γεγονός ότι η προφορική ανακοίνωση προσωπικών 

δεδομένων μαθητή στους γονείς άλλων μαθητών, από το Διευθυντή του σχολείου, δε 

συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Άρθρο 2 στοιχ. δ’ του Ν. 2472/97) και δεν 

αποτελεί αρχείο, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 2472/97. Ως αποτέλεσμα, η 

καταγγελία των γονέων για μη νόμιμη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων του παιδιού 

τους σε τρίτα πρόσωπα δεν ευσταθεί, γιατί δεν εμπίπτει στις διατάξεις του παραπάνω 

νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .   

4.1.11 Καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά τη λήξη της περιόδου επεξεργασίας 
 

Στο Άρθρο 10 του Ν. 2472/97, ορίζεται με ρητό τρόπο ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

έχει την υποχρέωση να υιοθετεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για τη 

διασφάλιση των δεδομένων, από κάθε πιθανή καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, 

απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση τρίτων και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. 

Αρμόδια για την έκδοση οδηγιών και κανονιστικών ρυθμίσεων για αυτό το ιδιαίτερα 

σημαντικό ζήτημα, παραμένει η ΑΠΔΠΧ. 

Πράγματι με την Οδηγία 1/2005, που εξέδωσε, παρέχει μία σειρά από λεπτομερείς 

διευκρινήσεις για το θέμα αυτό: 

Αποτελεί, αρχικά, υποχρέωση του υπευθύνου να καταστρέφονται τα δεδομένα, αφού 

περατωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας τους. Η καταστροφή των έντυπων, ψηφιακών355 και 

κάθε μορφής αρχείων356 γίνεται καθημερινά ή σε προγραμματισμένες χρονικές περιόδους. 

Ασφαλής τρόπος καταστροφής θεωρείται αυτός που προκαλεί μη αναστρέψιμη 

καταστροφή και μη αναγνωρίσιμα υποκείμενα των δεδομένων μετά την πραγματοποίησή 

της. Ορίζεται ως υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, η εφαρμογή μηχανισμών  

ελέγχου για τη σωστή τήρηση της διαδικασίας καταστροφής που επιλέγεται. Η ανάθεση 

                                                           
354 Πρόκειται για την Απόφαση 54/2015 της Αρχής με Αρ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2906/21-05-2015 
355 Δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, διατηρούνται σε οποιοδήποτε φυσικό υπόστρωμα, όπως σκληρούς δίσκους Η/Υ, CD, 

DVD ή άλλα μέσα αποθήκευσης. Μπορεί να βρίσκονται είτε σε δομημένη μορφή( Βάση Δεδομένων), είτε σε διακριτά 
ηλεκτρονικά αρχεία ( κειμένου, πινάκων, εικόνες, πολυμέσων). 
356 Ο Νόμος ορίζει ως άλλη μορφή αρχείων τα δεδομένα που τηρούνται σε  βιντεοκασέτες ή μικροφίλμ 
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καταστροφής σε τρίτο πρόσωπο επιβάλλεται να γίνει εγγράφως, με σαφείς οδηγίες για τον 

τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο καταστροφής. Ειδικά το απόρρητο ευαίσθητων δεδομένων, 

διασφαλίζεται βέλτιστα με την πραγματοποίηση της καταστροφής τους από τον ίδιο τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας και όχι από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. 

Στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 1/2005, ορίζονται ακριβείς  ενέργειες για την καταστροφή 

δεδομένων σε  ηλεκτρονική μορφή. Η απλή διαγραφή ( π.χ.  με την εντολή DELETE) δεν 

επαρκεί, καθώς διαγράφεται μόνο η αναφορά στα δεδομένα, ενώ αυτά, με ειδικά 

λογισμικά, είναι δυνατόν να ανακτηθούν. Προτείνεται ως ασφαλής τεχνική καταστροφής, 

όταν τα δεδομένα τηρούνται σε επανεγγράψιμα μέσα αποθήκευσης, η αλλοίωση των 

δεδομένων με την αντικατάστασή τους με τυχαίους χαρακτήρες (overwrite). Η εφαρμογή 

της παραπάνω τεχνικής γίνεται με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων (file erasers, file 

shredders357, file pulveritizers358). Επίσης, στην καθημερινή καταστροφή προτείνεται η 

διαμόρφωση του υλικού υποστρώματος (Format). Στην προγραμματισμένη καταστροφή, 

απαιτείται Πρωτόκολλο Καταστροφής το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τους ειδικούς 

κανόνες359 που το συνοδεύουν και μπορεί εναλλακτικά να εφαρμοστεί η φυσική 

καταστροφή του υποστρώματος (Θρυμματισμός, κονιορτοποίηση, αποτέφρωση, τηρώντας 

φυσικά κάθε διάταξη διαχείρισης ειδικών αποβλήτων). Η καταστροφή περιλαμβάνει και 

κάθε αντίγραφο ασφαλείας (Backup) που διατηρεί ο Υπεύθυνος της επεξεργασίας. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Οδηγία 1/2005 δεν έχει ανανεωθεί, παρότι η τεχνολογία έχει 

εξελιχθεί ταχύτατα και ο όγκος της προσωπικής πληροφορίας έχει αυξηθεί  πολύ. 

Συμπερασματικά, από τη σύγχρονη έρευνα για τις τεχνικές μεθόδους καταστροφής 

ηλεκτρονικών αρχείων, χρησιμοποιούνται τέσσερεις διαφορετικοί τρόποι καταστροφής 

ανάλογα με τη βαρύτητα και τον απαιτούμενο βαθμό ασφαλείας των πληροφοριών360: 

 Η Διαγραφή/Διαμόρφωση(DELETE/FORMAT) του μέσου αποθήκευσης,  

 O Απομαγνητισμός (Degaussing) για τα μαγνητικά μέσα,  

                                                           
357 Βλ. αναλυτικά στο δικτυακό τόπο: http://www.fileshredder.org/  
358 Προγράμματα που μπορούν να διαγράψουν προσωπικά αρχεία και φακέλους από κάθε ψηφιακό αποθηκευτικό μέσο, 

χωρίς δυνατότητα ανάκτησης. Πηγή: http://ccm.net/download/download-8371-file-pulverizer  
359 Άρθρο 5, παρ. 3 της Οδηγίας 1/2005. Στο πρωτόκολλο καταστροφής αναγράφεται, η Ημερομηνία, η Περιγραφή των 

δεδομένων, Η μέθοδος καταστροφής, το Ονοματεπώνυμο του Υπευθύνου της Επεξεργασίας που είναι και ο Υπεύθυνος 

καταστροφής ή του προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί η καταστροφή. 
360 http://www.dataerasure.com/existing_methods_of_data_destruction.php  

http://www.fileshredder.org/
http://ccm.net/download/download-8371-file-pulverizer
http://www.dataerasure.com/existing_methods_of_data_destruction.php
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 Η Φυσική καταστροφή (Physical Destruction) και 

 Η Επανεγγραφή του αποθηκευτικού μέσου (Overwrite). 

Σημειώνεται τέλος ότι με πρόσφατο νομοθέτημα («Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση 

Εγγράφων», Π.Δ. 25/2014 ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014,  Άρθρο 11)361, προβλέπεται η υποχρέωση 

νόμιμης καταστροφής εντύπων και ηλεκτρονικών εγγράφων σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
361 Το Π.Δ. 25/2014 είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου: www.et.gr    

http://www.et.gr/
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Κεφάλαιο 5ο – Επίλογος 
 

 Η αλματώδης εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορικής  και η αναπόφευκτη είσοδος 

του ατόμου στην Κοινωνία της Πληροφορίας, αναμφίβολα οδήγησε στην έκθεση της 

προσωπικότητας και στην αποδοχή της  δημοσιοποίησης των προσωπικών δεδομένων του. 

Από τη μελέτη του τομέα της εκπαίδευσης, αποδεικνύεται καθημερινά ότι ο χώρος 

προσφέρεται για πολλές παραβιάσεις της ιδιωτικότητας και καταπάτησης της 

πληροφορικής αυτοδιάθεσης των προσώπων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτή. Παρ’ ότι οι 

σκοποί και οι προθέσεις αυτών που επιτελούν την επεξεργασία των πληροφοριών που 

αφορούν τους μαθητές είναι στο μέγιστο των περιπτώσεων «αγαθές», ο κίνδυνος αθέμιτης 

εισχώρησης σε ευαίσθητη πληροφορία είναι υπαρκτός και χαρακτηρίζεται  μεγάλος. 

5.1 Σύνοψη και Συμπεράσματα 
 

Δεν αρκεί, όμως, μόνο η αναγνώριση του προβλήματος, αλλά απαιτείται η άμεση 

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων των φορέων και ατόμων που εμπλέκονται στην 

διαχείρισή του.  

Παρατηρείται ότι τόσο το ευρωπαϊκό , όσο και το εθνικό, γενικό θεσμικό πλαίσιο  για τη 

διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων είναι ισχυρό, πυκνό και στοχεύει στα σύγχρονα 

προβλήματα  που ανακύπτουν, με τεχνογνωσία και σύγχρονες ρυθμίσεις. Δεν κρίνεται 

τυχαίο ότι σύμφωνα με  έρευνες παγκόσμιων μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως της 

Electronic Privacy Information Center362 και της Privacy International363, η χώρα μας κατέχει 

μία από τις υψηλές στην κατάταξη θέσεις, στην περιφρούρηση των προσωπικών 

δεδομένων των πολιτών της. 

Αναμφίβολα το γενικό, εθνικό, νομοθετικό πλαίσιο καλύπτει και τον χώρο της 

εκπαίδευσης αλλά απουσιάζει η σαφής και στοχευμένη αναφορά σε ιδιαιτερότητες που 

αφορούν  τους ανήλικους πολίτες, οι οποίοι χρήζουν αυξημένης  «θεσμικής» φροντίδας. 

Στις αδυναμίες της Κεντρικής, αρχικά, Διοίκησης εντοπίζονται ενέργειες, χωρίς επαρκή 

προετοιμασία, πολιτική συστράτευση  και  ουσιαστικό διάλογο. Υπηρεσίες αιχμής, όπως η 

διοίκηση των σχολικών μονάδων, υφίστανται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 

                                                           
362 Από τον επίσημο δικτυακό τόπο της οργάνωσης: http:// epic.org 
363 http://www.privacyinternational.org 
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τους, με μέτρα που επιβάλλονται «ανώριμα» και χωρίς τον απαιτούμενο χρόνο μελέτης και 

ολοκλήρωσής τους364. Προϋπόθεση επιτυχίας κάθε μεταρρύθμισης είναι μια πολιτική 

εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και τα νόμιμα διεθνή πρότυπα. 

Οι ακριβείς  και σαφείς οδηγίες προς όλες  τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Σχολικές 

Μονάδες, έτσι ώστε να απομακρύνεται οποιαδήποτε μη τεκμηριωμένη προσωπική 

εκτίμηση, η ενιαία πολιτική στην αντιμετώπιση προβλημάτων, η στήριξη των δημιουργικών 

πρωτοβουλιών, η προστασία των ευάλωτων ατόμων και ομάδων, επιβάλλεται να 

αποτελούν προτεραιότητα των κεντρικών πολιτικών επιλογών. 

Ο ρόλος της Αρχής είναι στην Ελλάδα πολύ σημαντικός, καθοριστικός και καταλυτικός. 

Απαραίτητη προϋπόθεση, στην επίτευξη των στόχων της, είναι η προληπτική παρουσία της 

στην επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με κάθε ζήτημα της εκπαίδευσης, ώστε να 

επιτευχθεί αναβαθμισμένη διοικητική λειτουργία. Αποδεικνύεται ότι η επιβολή κυρώσεων,  

εκ των υστέρων και αφού έχουν προηγηθεί ηθικά  και ψυχικά «εγκλήματα», παρά τις 

ενδεχόμενες  καλές προθέσεις , είναι αναποτελεσματική και προκαλεί κοινωνική κόπωση. 

Στη συνέχεια, όσον αφορά την ίδια την εκπαιδευτική μονάδα, η οποία υποχρεούται ή 

επιλέγει να διαχειριστεί τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών της, η ενδελεχής μελέτη του 

Ν. 2472/97  και των οδηγιών που ρυθμίζουν κάθε επιμέρους δραστηριότητα, οφείλει να 

αποτελεί την αφετηρία οποιασδήποτε ενέργειας. 

Η αρχή της Διαφάνειας στην εκπαίδευση ενεργεί αποτρεπτικά σε μη έννομη 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Βασικός γνώμονας κάθε δραστηριότητας, που σχετίζεται με διαχείριση  προσωπικών 

δεδομένων, είναι η απαράβατη τήρηση των αρχών της νομιμότητας του σκοπού και του 

τρόπου επεξεργασίας, της ακρίβειας, της αναλογικότητας και της χρονικής διάρκειας 

διατήρησης  των δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του προαναφερθέντα νόμου. 

Ως εκτίμηση, ορίζεται η απουσία ενημέρωσης,  για τη νομοθεσία που περιβάλλει τον 

δυναμικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και η οποία τροποποιείται ή συμπληρώνεται 

συνεχώς, προκαλώντας μεταβολές που απαιτούν ιδιαίτερη ατομική ευαισθησία, 

υπευθυνότητα και προσοχή κατά την  εφαρμογή τους. 

                                                           
364 Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του πολίτη 2014, διαθ. στο www.synigoros.gr 
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Στον Ν. 3471/2006, που αποτελεί ένα δεύτερο νομοθετικό εργαλείο επεξεργασίας των 

πληροφοριών, δίδεται έμφαση στην εισαγωγή τεχνολογιών που διασφαλίζουν τη θεμιτή 

χρήση των προσωπικών δεδομένων, απαιτεί όμως εκπαιδευτικούς  που κατανοούν τη 

σύγχρονη τεχνολογία, αναζητούν την ενασχόληση μαζί της και εντοπίζουν τους κινδύνους 

για τους μαθητές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Επομένως επιβάλλεται η άμεση ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τους νόμους που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων 

μαθητών και τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά την ηλεκτρονική καταγραφή και 

διαχείριση αυτών. 

Στη συνέχεια της μελέτης της ηλεκτρονικής διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών των 

ανήλικων μαθητών στην εκπαίδευση και εστιάζοντας στα συγκεκριμένα πληροφοριακά 

συστήματα  που αυτή διενεργείται, παρατηρούμε τα ακόλουθα: 

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει έναν ασφαλή τρόπο ηλεκτρονικής σύνδεσης των 

σχολείων της χώρας. Η Υπηρεσία ελεγχόμενης Πρόσβασης (Web – Filtering) στον Παγκόσμιο 

Ιστό από το Σχολικό Δίκτυο και ειδικότερα από το εργαστήριο Πληροφορικής, απαγορεύει 

την έκθεση του ανήλικου μαθητή σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Σίγουρα δεν αρκεί μόνο η 

χρήση τεχνολογιών φίλτρων, αλλά είναι απαραίτητη η ενεργητική και κριτική θέση 

μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Γενικότερα, απαιτείται η συνεχής ενημέρωση και η  

ανάπτυξη δεξιοτήτων ορθής χρήσης στο τρίπτυχο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επίσης, 

από την πλευρά του εκπαιδευτικού επιβάλλεται η εποπτεία και η καθοδήγηση την μαθητών 

στη δικτυακή κοινότητα, αρχικά μέσα από το σχολικό εργαστήριο με τη δημιουργία ενός 

Κώδικα Διαδικτυακής Συμπεριφοράς, ο οποίος μεταφέρεται και έξω από το σχολείο με έναν 

αυτόματο, βιωματικό τρόπο. 

Η ενδυνάμωση των δικαιωμάτων της ενημέρωσης και της συγκατάθεσης των 

υποκειμένων, μαθητών – γονέων, χρήζει προσεκτικών χειρισμών από το σχολείο προς την 

κοινωνία. Παρατηρείται το φαινόμενο μη συγκατάθεσης γονέα στη δημιουργία μαθητικού 

λογαριασμού που αποτελεί νόμιμο δικαίωμα, το οποίο, δυστυχώς, ανακύπτει από την 

έλλειψη σωστής πληροφόρησης και λεπτομερούς ενημέρωσης. 
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Στην πράξη, χωλαίνει η ενημέρωση των κηδεμόνων ολόκληρης της μαθητικής 

κοινότητας και η συλλογή των έντυπων συγκατάθεσης για τη δημοσίευση φωτογραφιών ή 

βίντεο. 

Οι πιστοποιημένοι χρήστες, οι αυστηρά προσωπικοί κωδικοί, η επαγρύπνηση του 

εκπαιδευτικού και του γονέα περιορίζει στο ελάχιστο τους κινδύνους που απειλούν τον 

μαθητή και προάγει το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες. Η ψηφιακή συμπεριφορά απορρέει 

από τη γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. 

Το Myschool,  ως ηλεκτρονικό σύστημα διοικητικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων 

της χώρας, αποτελεί  πεδίο διαμάχης των θετικών χαρακτηριστικών του από τη μία και του 

εγχειρήματος τοποθέτησης «Μεγάλου Αδελφού» στη σχολική κοινότητα από την άλλη. 

Απαιτεί καθημερινή πληθώρα εργασιών η οποία προσφέρει άμεση συγκεντρωτική εικόνα 

και αναμφίβολα έχει ισχυρά πρακτικά αποτελέσματα. Ο τεράστιος όμως όγκος προσωπικών 

δεδομένων, που διαχειρίζεται,  εγκυμονεί  ιδιαίτερους κινδύνους.  

Τρωτό σημείο αποτελεί ότι η ορθή επεξεργασία  πληροφοριών, μέσα από το εν λόγω 

πληροφοριακό σύστημα, προϋποθέτει την αρχή διατήρησης των στοιχείων για όσο χρόνο 

διαρκεί η επεξεργασία. Αποτελεί όμως και το  ηλεκτρονικό Μητρώο Μαθητών του 

σχολείου. Η ασφάλειά του ως ηλεκτρονικό αρχείο, αποθηκευμένο στους servers του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ, είναι αμφισβητήσιμη και η χρήση του μέσω του Διαδικτύου χαρακτηρίζεται 

επισφαλής. Το αντίστοιχο έντυπο Μητρώο διατηρείται για πάρα πολλά έτη στο Αρχείο του 

σχολείου και έχει πρόσβαση σε αυτό, στην αντίστοιχη καταχώριση, κάθε πολίτης που 

φοίτησε στο σχολείο κατά το παρελθόν και αιτείται  Αποδεικτικού Φοίτησης ή Απόλυσης. 

Το ερώτημα που δημιουργείται είναι αν απαιτείται ειδική ρύθμιση για τη διατήρηση ενός 

μέρους των δεδομένων των μαθητών, για μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο χρονικό 

διάστημα τήρησης στο ψηφιακό αρχείο.  

Το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, με πρόσβαση στα στοιχεία 

του συστήματος, προσθέτει περισσότερα άτομα ως εκτελούντες την επεξεργασία και 

απαιτεί όμοιο, υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας. Επιμερίζει βέβαια, τη διεκπεραίωση 

μεγάλου εύρους απαιτούμενων εργασιών με δικλείδες μεγαλύτερης ασφάλειας. 
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Επιβάλλεται, σύμφωνα με την Απόφαση365 της ΑΠΔΠΧ για το Myschool, η 

κρυπτογράφηση κατά τα διεθνή πρότυπα των δεδομένων ταυτοποίησης των μαθητών, των 

γονέων και των κηδεμόνων τους. 

Για την επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών που 

συλλέγονται από το Α.Δ.Υ.Μ., επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή των ρυθμιστικών διατάξεων 

και απαιτείται τακτικός έλεγχος αυτής της εφαρμογής από τις αρμόδιες προϊστάμενες 

διοικητικές αρχές.  

Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των μαθητών και των γονέων τους αποτελεί ευαίσθητο 

προσωπικό δεδομένο και χρήζει κοινής σταθερής πολιτικής δίχως προσωπικές εντάσεις και 

ακρότητες. Απαιτείται ενημέρωση της κοινωνίας, των πολιτών, των γονέων, των 

εκπαιδευτικών και φυσικά των μαθητών, χωρίς  την εμφάνιση ακραίων φαινομένων 

επιβολής  σχετικών απόψεων. Το δικαίωμα απόφασης αναγραφής του θρησκεύματος, 

στους Τίτλους Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

καθορίζεται από  τον νομοθέτη. Παρ’ ότι, με παλαιότερη Σύσταση366 της Αρχής, δεν 

επιτρέπεται η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών 

δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, στα έντυπα των αντίστοιχων τίτλων παραμένει το πεδίο 

για την αναγραφή του θρησκεύματος, προκαλώντας αντιπαλότητες στην εκπαιδευτική 

κοινωνία.  

Κατά την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας eTwinning  και 

Erasmus+, τα παιδαγωγικά οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές είναι τεκμηριωμένα και 

μετρήσιμα. Η ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων των μαθητών γίνεται όχι μόνο σε 

εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η ευθύνη του 

εκπαιδευτικού και του σχολείου που συμμετέχει στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων να 

ενημερώνεται, να τηρεί και να παρακολουθεί την πορεία αυτών των πληροφοριών 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.  Τεχνική αδυναμία της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας, η οποία χρήζει ρυθμιστικής βελτίωσης, είναι η ανάρτηση βίντεο μαθητών, 

μόνο μέσω του δημόσιου κοινωνικού μέσου Youtube367. 

                                                           
365 Απόφαση 139/2014 της ΑΠΔΠΧ, διαθ. στο www.dpa.gr  
366 Σύσταση 77α/2002 της ΑΠΔΠΧ., διαθ. στο www.dpa.gr  
367 Μία ασφαλέστερη αντιπρόταση αποτελεί η υπηρεσία βίντεο του ΠΣΔ 

http://www.dpa.gr/
http://www.dpa.gr/
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Η συλλογή και η ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων των μαθητών, στο πλαίσιο του 

προγράμματος Ε.Υ.Ζ.Η.Ν, προκάλεσε πληθώρα αντιδράσεων των γονέων, των 

εκπαιδευτικών, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, ως προς τη νομιμότητά της 

και τους στόχους της. Παρ’ ότι, σύμφωνα με την Απόφαση368 της Αρχής, ο απώτερος σκοπός 

του, δηλαδή η βελτίωση της υγείας των μαθητών, είναι θεμιτός, απουσιάζει η ειδική 

νομοθετική βάση τόσο για τη συλλογή, όσο και για την επεξεργασία των δεδομένων. Η 

Αρχή κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για τη μη νομιμότητα του προγράμματος και οδήγησε 

σε ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην βελτίωσή του.  Σήμερα, το πρόγραμμα, ενώ βρίσκεται 

στον 4ο  σχολικό έτος εφαρμογής του,  υλοποιείται σε ελάχιστα σχολεία της χώρας με 

προαιρετικό και υποτονικό χαρακτήρα. Λαμβάνοντας υπόψη την κοινή γνώμη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, διαφαίνεται  έντονα η ευαισθητοποίηση όλων, στο κρίσιμο 

ζήτημα της επέμβασης και της διακίνησης ευαίσθητης πληροφορίας  που αφορά παιδιά και 

εφήβους. 

Οι τεχνολογίες πληροφορικής, σήμερα, παρουσιάζουν ένα πλήθος συνεργατικών 

διαδικτυακών εργαλείων και εφαρμογών Web 2.0,  τα οποία συνδράμουν στη διαδικασία 

ανάπτυξης και γνώσης. Η ενίσχυση της πρωτοβουλίας, η βιωματική μάθηση, η καθημερινή 

ενασχόληση του μαθητή με τον υπολογιστή εντός και εκτός σχολείου, οφείλει να ισορροπεί 

με την προσωπική αξιοπρέπεια και τη διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής. Η επίτευξη αυτής της 

ισορροπίας διδάσκεται στην οικογένεια και στο σχολείο, έτσι ώστε ο ανήλικος να 

αναπτυχθεί σε υγιές ενήλικο. Η αναζήτηση ασφαλών  εργαλείων, η διακίνηση ελάχιστης 

προσωπικής πληροφορίας, η πιστή τήρηση των οδηγιών  ορθής χρήσης του Διαδικτύου και 

η συνεχής ενημέρωση αποτελούν καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση των διαδικτυακών 

απειλών.  

Το Άρθρο 18  της Οδηγίας 1/2011, ως αναθεώρηση της Οδηγίας 1122/2000, για την 

εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στα σχολεία  και σε χώρους που 

δραστηριοποιούνται ανήλικοι, παρέχει ακριβείς κατευθύνσεις για το κρίσιμο ζήτημα της 

ηλεκτρονικής παρακολούθησης των χώρων αυτών. Μελετώντας τις αποφάσεις και τις 

προσφυγές προς την ΑΠΔΠΧ και το Συνήγορο του Πολίτη, συμπεραίνεται ότι η ελληνική 

κοινωνία δεν επιτρέπει τη «φρούρηση» και την ηλεκτρονική εποπτεία των ανηλίκων στους 

χώρους της εκπαίδευσης.  

                                                           
368 Απόφαση 138/2014 της Αρχής, διαθ. στο www.dpa.gr  

http://www.dpa.gr/
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Αρνητική στάση αποτυπώνεται στην ελληνική εκπαίδευση και σε θέματα εφαρμογής 

τεχνολογιών βιομετρίας. Η μελλοντική χρήση τους αποτελεί σενάριο που χρήζει περαιτέρω 

μελέτης και έρευνας. 

Η διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή  

ανήκοντες σε ειδικές ομάδες, συναντάται καθημερινά σε κάθε σχολείο. Τα τμήματα 

Ένταξης, η Παράλληλη στήριξη, οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, οι  μαθητές που 

εντάσσονται σε ειδικές περιπτώσεις, δικαιούνται ασφαλές και εχέμυθο περιβάλλον 

εκπαίδευσης, χωρίς ίχνος διαφοροποίησης και  στιγματισμού. Η ηλεκτρονική επεξεργασία 

των προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων τους προϋποθέτει γνώση, υπευθυνότητα, 

ενημέρωση και διασφάλιση, με κάθε δυνατή τεχνολογική μέθοδο, των αρχείων 

επεξεργασίας. Οποιαδήποτε διακίνηση των δεδομένων αυτών σε τρίτους οφείλει να γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων. 

Όσον αφορά τη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων των μαθητών που συμμετέχουν 

στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η μελέτη κάθε ενέργειας, που εκτελείται, αναδεικνύει έναν 

ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο διαχείρισης δεδομένων. Ευάλωτα σημεία εμφανίζονται στη 

διακίνηση στοιχείων από το ένα σχολείο στο άλλο και της βαθμολογίας των μαθητών κατά 

την ανακοίνωσή τους στα Λύκεια της χώρας. Κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή ενιαίου 

τρόπου μεταφοράς των δεδομένων από και προς τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη 

διαδικασία, που να εγγυάται την προστασίας τους. 

Στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 1/2005, ορίζονται ακριβείς ενέργειες για την καταστροφή 

δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή. Απαιτείται η δημιουργία ενός πιο σύγχρονου θεσμικού 

πλαισίου που να ορίζει ρητά, τρόπους και τεχνικές και να επιβάλλει με διοικητικές 

κυρώσεις την τήρησή τους. Από τη σύγχρονη έρευνα369 συμπεραίνεται ότι η πιο προηγμένη 

και ασφαλής τεχνική μέθοδος καταστροφής ηλεκτρονικών αρχείων εξακολουθεί να είναι η 

επανεγγραφή του μέσου αποθήκευσης (overwrite) με τη χρήση κατάλληλων αλλά πλέον 

σύγχρονων λογισμικών, τα οποία έχουν πρόσβαση στους τομείς των κρυμμένων αρχείων, 

παρακάμπτοντας το BIOS (Basic Input Output System  και το OS (Operating System). Η 

διαγραφή επιτυγχάνεται με χρήση ασυνάρτητων δυαδικών ψηφίων (bits), η οποία εγγυάται 

                                                           
369 Περισσότερες πληροφορίες για τις τεχνικές καταστροφής ηλεκτρονικών αρχείων διαθ. στο: 

http://www.dataerasure.com/software_overwrite.php  

http://www.dataerasure.com/software_overwrite.php


 
 

131 
 

επίπεδο ασφαλείας διαγραφής και μη ανάκτησης δεδομένων εξαρτώμενη από τον αριθμό 

επανεγγραφών. 

5.2 Όρια και περιορισμοί της έρευνας 
 

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί, αυστηρά, η ηλεκτρονική  

διαχείριση προσωπικών δεδομένων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Αφορά τους ανήλικους μαθητές και επικεντρώνεται στις νομικές πτυχές που καλύπτουν το 

ζήτημα. Επισημαίνονται οι πολύ σημαντικές νομικές ρυθμίσεις για την προστασία της 

ιδιωτικότητας του ΟΗΕ και του ΟΟΣΑ που αναγράφονται στη Βιβλιογραφία. 

Πραγματοποιείται εκτενής αναφορά στα νομοθετήματα που θεσπίστηκαν για τα 

προσωπικά δεδομένα γενικά στον ευρωπαϊκό χώρο, και επικεντρώνεται στην αντίστοιχη 

σχετική ελληνική νομοθεσία, καθώς και στην εξειδίκευσή της στο χώρο των ανηλίκων 

μαθητών, μέσα από τις Αποφάσεις της Αρχής. Η έρευνα δεν εξετάζει την παγκόσμια 

πραγματικότητα στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά μόνο σκιαγραφεί τη σχετική νομοθεσία 

των ΗΠΑ για τους ανηλίκους. Δεν γίνεται καμία αναφορά την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην 

οποία φοιτούν ενήλικες.  

5.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις 
  

Η ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων γενικά και στην 

εκπαίδευση ειδικότερα αποτελεί κρίσιμο ζήτημα  για τη μελλοντική πραγματικότητα. Οι 

πτυχές της κοινωνίας που πλαισιώνουν τους ανηλίκους είναι ευαίσθητες, παρουσιάζουν 

πολλές ιδιαιτερότητες και απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς. Υπάρχουν πολλές 

μελλοντικές κατευθύνσεις έρευνας στο θέμα, οι οποίες σίγουρα θα αποτελέσουν 

αντικείμενο μελέτης για επόμενους ερευνητές. 

Οι υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ανακύπτουν καθημερινά, ως 

απαραίτητο εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η δημιουργία νέων υπηρεσιών 

διδασκαλίας, επικοινωνίας ή ψυχαγωγίας τα επόμενα χρόνια είναι πολύ πιθανόν να 

απαιτηθεί έντονα. Επίσης, η μελέτη των τεχνολογιών κωδικοποίησης που χρησιμοποιούνται 

σήμερα ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον αποτελεί πεδίο με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον έρευνας.  
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Η επιτακτική ανάγκη για προτάσεις ασφάλειας στα πληροφοριακά συστήματα, με αιχμή 

του δόρατος το Myschool, εμφανίζεται καθημερινά και αναζητά λύσεις από μελλοντικούς 

επιστήμονες. 

Η χρήση βιομετρικών μεθόδων για τη λειτουργία μιας εικονικής τάξης στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι ένα πρόβλημα που στην παρούσα εργασία μόνο 

αναφέρθηκε. Σίγουρα συνιστά πρόκληση για περαιτέρω έρευνα τα επόμενα χρόνια.  

Ο Νόμος 2472/97 στο Άρθρο 10, παρ. 3, ορίζει την υποχρέωση λήψης τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων και η Οδηγία 1/2005 δίνει λεπτομερείς διευκρινίσεις για τον τρόπο 

καταστροφής των ηλεκτρονικών αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Η συνεχής  

εξέλιξη και βελτίωση της πληροφορικής επιστήμης επιβάλλει την ανάπτυξη σύγχρονων 

τεχνολογιών καταστροφής ηλεκτρονικών αρχείων. 

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός  για την προστασία προσωπικών δεδομένων μελετάται 

και ολοκληρώνεται τους αμέσως επόμενους μήνες. Αναμφισβήτητα θα αποτελέσει 

αντικείμενο  κριτικής τοποθέτησης και μελλοντικής έρευνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

133 
 

Παράρτημα Α –  Υλικό Υποστήριξης 

Α.1  Εικόνες 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Πληροφοριακό σύστημα Myschool (https://myschool.sch.gr) 

http://www.sch.gr/
https://myschool.sch.gr/
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Eικόνα 3: Ηλεκτρονική Πύλη eTwinning (http://www.etwinning.gr/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eικόνα 4: Η ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΕΥ.Ζ.Η.Ν. ( http://eyzin.minedu.gov.gr) 

http://www.etwinning.gr/
http://eyzin.minedu.gov.gr/
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Εικόνα 5: Εκπαιδευτικό Κοινωνικό Δίκτυο Endmondo (https://www.edmodo.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα: 5.1: Δημιουργία Ηλεκτρονικής Εφημερίδας (http://1gym-sykeon.thess.sch.gr/) 

https://www.edmodo.com/
http://1gym-sykeon.thess.sch.gr/
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Εικόνα 6: Προϋποθέσεις Βιντεοεπιτήρησης σε σχολεία ( ΑΠΔΠΧ : http://www.dpa.gr/)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7 : Δήλωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις από το Myschool 

(https://myschool.sch.gr) 

http://www.dpa.gr/
https://myschool.sch.gr/
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Α.2 Νομοθεσία 
 

Διεθνή  και Ευρωπαϊκά Κείμενα 

Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

(Universal Declaration of Human Rights) 

ΟΗΕ (10-12-1948) 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ή 

Σύμβαση της Ρώμης για την Προστασία των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων των θεμελιωδών Ελευθεριών – Ε.Σ.Δ.Α. 

Συμβούλιο της Ευρώπης (4-11-

1950) 

Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων 

(International Covenant of Civil and Political Rights) 

ΟΗΕ (16-12-1966) 

Κατευθυντήριες Αρχές που διέπουν την προστασία της 

ιδιωτικότητας και τις διασυνοριακές ροές προσωπικών 

δεδομένων 

ΟΟΣΑ (1980) 

Σύμβαση 108 (του Στρασβούργου, για την προστασία των 

ατόμων  από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα) 

Συμβούλιο της Ευρώπης (28-01-

1981) 

Συμφωνία Σένγκεν (Schengen)  

Σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα 

14-06-1985 

Children’s Online Privacy Protection Act- COPPA Ομοσπονδιακός Νόμος των ΗΠΑ / 
21-04-2000 

Διακήρυξη Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Ευρωπαϊκή Ένωση 18-12-2000 

 Ευρωπαϊκές Οδηγίες - Κανονισμοί 

Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (24-10-1995) 

Κανονισμός 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της 

Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία  

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (18-12-2001) 

Οδηγία 2002/58/ΕΚ   για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 

στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ακυρώθηκε στις 8 Απριλίου 

2014 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (12-07-2002) 

Οδηγία 2006/24/ΕΚ για την διατήρηση των δεδομένων που 

υπόκεινται σε επεξεργασία από παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (15-03-2006) 
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Οδηγία 2009/136/ΕΚ 

Τροποποίηση των Οδηγιών 2002/22/ΕΚ  και 2002/58/ΕΚ 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (25-11-2009) 

Οδηγία 2011/93/ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 

κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 

πορνογραφίας 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (13-12-2011) 

Γνώμες - Ευρωπαϊκές Αποφάσεις 

Γνώμη 4/2010 σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας 

της FEDMA 

Ομάδα  εργασίας του Άρθρου 29 

Γνώμη 13/2011 για υπηρεσίες γεωεντοπισμού Ομάδα εργασίας του Άρθρου 29 

Γνωμοδότηση 3/2015 Ευρωπαίος Επόπτης  

Απόφαση  C-101/01 Lindqvist ΔΕΚ (6.11.2003) 

Ελληνικοί Νόμοι 

Ελληνικό Σύνταγμα – Άρθρο 2, 9, 19 1975 

Αναθεώρηση Συντάγματος – Άρθρο 9Α  6 -04-2001 

Νόμος 2472/97 για την Προστασία του Ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1997 

Νόμος 3094/2003 για τον Συνήγορο του Πολίτη και άλλες 

διατάξεις 

2003 

Νόμος 3194/2003  Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες 

διατάξεις 

2003 

Νόμος 3471/2006  για την Προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97 

2006 

Νόμος 3674/2008 για την διασφάλιση του Απορρήτου στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

2008 

Νόμος 3727/2008 για την προστασία των παιδιών κατά της 

γενετήσιας εκμετάλλευσης 

2008 

Νόμος 3917/2011 για τη Διατήρηση δεδομένων που 

παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με 

την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, τη χρήση 

συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή 

εικόνας σε δημόσιους χώρους και τις συναφείς διατάξεις 

2011 
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Νόμος 3966/2011 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις 

2011 

Εγκύκλιοι 

3627/23-4-2013 Οδηγίες για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών 

και βίντεο από σχολικές δραστηριότητες 

23 Απριλίου 2013 

133099/Γ2/19.09.2013 Ρύθμιση Μαθητικών Θεμάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ. 19.09.2013 

171490/Δ2/12.11.2013  για την έναρξη παραγωγικής 

λειτουργίας του Myschool στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά 

Γυμνάσια και της πιλοτικής λειτουργίας στα Λύκεια 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. 12.11.2013 

193728/Γ4/17-12-2013 Διενέργεια Προγράμματος ΕΥ.Ζ.Η.Ν 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. 17-12-2013 

Φ251/121121/Α5/23-1-15 για την υποβολή αίτησης στις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. 23-1-2015 

Φ251/93025/Α5/11-06-2015 Υποβολή Μηχανογραφικού 

Δελτίου Υποψηφίου 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. 11-6-2015 

Φ251/96305/Α5/17-06-2015 Διακίνηση Βαθμολογίας κ.α. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 17-06-2015 

106617/Α3/3-7-2015 Αποστολή Βαθμών Ειδικών Μαθημάτων 

Υποψηφίων ΕΠΑΛ 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. 2-7-2015 

178852/ΓΔ4/06-11-2015 Σχεδιασμός και Υλοποίηση 

Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. 6-11-2015 

12773/Δ2/23.11.2015  για την Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά 23-11-2015 

Προεδρικά Διατάγματα - ΠΔ 

264/1976 Ρύθμιση για τους Μωαμεθανούς μαθητές της Δ.Ε. 1976 

182/1984 Προαγωγή και Απόλυση των μαθητών Γυμνασίου 1984 

200/1998 (Α’ 161) Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων 13-07-1998 

201/1998  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων 1998 

60/2006 Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου 2006 

50/2008  Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠΑΛ 2008 

25/2014  Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση Εγγράφων 25-02-2014 

68/2014 Τροποποίηση Συμπλήρωση του ΠΔ 60/2006 για το 

Ενιαίο Λύκειο 

2014 
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178/2014  Ίδρυση Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος 

2014 

Οδηγίες της ΑΠΔΠΧ 

1122/2000 για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης ΑΠΔΠΧ 2000 

1/2005 για την Ασφαλή καταστροφή Προσωπικών δεδομένων ΑΠΔΠΧ 17-10-2005 

1/2011 σχετικά με τη  χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης ΑΠΔΠΧ 31-03-2011 

Γνωμοδοτήσεις της ΑΠΔΠΧ 

4/2015 για το θέμα της απαλλαγής από τα Θρησκευτικά 6-8-2015 

Αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ 

35/2001  για το προσωπικό ημερολόγιο Μαθήτριας 19-03-2001 

17/2003  για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή 21-4-2003 

59/2005 για χορήγηση άδειας εγκατάστασης ευφυούς 

βιομετρικού συστήματος σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων 

29-8-2005 

27/2008 για την εγκατάσταση καμερών σε σχολεία της 

Θεσσαλίας 

1-4-2008 

4/2010 Όροι για την επεξεργασία δεδομένων μαθητών σε 

ερωτηματολόγια για ερευνητικούς σκοπούς 

1-2-2010 

55/2013  Χορήγηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 

μαθήτριας 

17-4-2013 

78/2013 για τοποθέτηση καμερών σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο 2-7-2013 

138/2014 για την νομιμότητα του προγράμματος ΕΥ.Ζ.Η.Ν 2-10-2014 

139/2014 για τη νόμιμη λειτουργία του Myschool 2-10-2014 

54/2015 Επιβολή προειδοποίησης σε εκπαιδευτήρια, για μη 

νόμιμη γνωστοποίηση δεδομένων μαθητών 

21-5-2015 

94/2015  για την απαλλαγή μαθητή Λυκείου από το μάθημα 

των Θρησκευτικών 

6-8-2015 
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