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Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων αποτελεί
έναν  από  τους  τέσσερις  πυλώνες  δράσης  των
νοµικών  υπηρεσιών  κοινωνής  της  πληροφορίας
Data  &  Protection  (οι  άλλοι  τρεις  είναι  η
πνευµατική  ιδιοκτησία,  η  πρόσβαση  στα  έγγραφα
και η ελευθερία της έκφρασης).

 Η  διασφάλιση  της  προστασίας  των  προσωπικών
δεδοµένων  έχει  ανατεθεί  από  το  άρθρο  9Α  του
Συντάγµατος  σε  ανεξάρτητη  αρχή,  την  Αρχή
Προστασίας  Δεδοµένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα.
Το  2009   συµπληρώθηκε  ένα  έτος   από  την
ανανέωση της ηγεσίας της Αρχής, µετά την  εκλογή
νέου Προέδρου και την αντικατατάσταση αρκετών
από τα µέλη της κατά το  2008.

Στο  πλαίσιο  του  κοινοβουλευτικού  ελέγχου  που
ασκείται  στην Αρχή  εντάσσεται  και  η υποχρέωση
της  να  υποβάλλει κάθε έτος Ετήσια Έκθεση των
δραστηριοτήτων  της  στην  Βουλή.  Με  την
ανάγνωση της  Ετήσιας Έκθεσης ενηµερωνόµαστε
για τον τρόπο µε τον οποίο η ίδια η Αρχή αξιολογεί
την αποδοτικότητά της.

Με  το  παρόν  κείµενο  αξιολογούµε  την
αποτελεσµατικότητα της Αρχής κατά το έτος 2009,
χρησιµοποιώντας  ως  στοιχεία  τις  δηµοσιευµένες
αποφάσεις  και  το  υπόλοιπο  υλικό  που  βρίσκεται
αναρτηµένο  στην  ιστοσελίδα  της  (www.dpa.gr),
καθώς και σε άλλες διαδικτυακές πηγές. 

Ως  “αποτελεσµατικότητα” της  Αρχής  ορίζουµε  το
κατά πόσον είναι πράγµατι αναγκαία και χρήσιµη η
Αρχή  στον  πολίτη,  µε  κριτήρια  την  ταχύτητα
διεκπεραίωσης  µιας  υπόθεσης,  την  ορθότητα των
αποφάσεών  της,  της  αναλογικότητα των
κυρώσεων  που  επιβάλλει,  της  παροχής  µιας
πραγµατικά εναλλακτικής µορφής προστασίας σε

σχέση  µε  τη  δικαστική  προστασία  που  παρέχεται
από τη Δικαιοσύνη. Κριτήριο αποτελεσµατικότητας
επίσης είναι το κατά πόσον ασκεί  αυτεπαγγέλτως
τις  αρµοδιότητές  της,  χωρίς  δηλαδή  προηγούµενη
υποβολή  αναφοράς  ή  καταγγελίας  και  το  κατά
πόσον  ασκεί  επικοινωνιακή  πολιτική για  να
ενηµερώνει τους πολίτες για τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις τους.

Για  την  εκτίµηση  της  αποτελεσµατικότητας  της
Αρχής  στην  παρούσα  αξιολόγηση  λαµβάνονται
υπόψη τα εξής κριτήρια:

(α)  η  εµπρόθεσµη  ή  καθ'  υπέρβαση  προθεσµιών
διεκπεραίωση υποθέσεων, 

(β) η τυχόν αντιφατικότητα των αποφάσεών της, 

(γ) ο έλεγχος συνταγµατικότητας και η αµεσότητα
εφαρµογής του ευρωπαϊκού/διεθνούς δικαίου, 

(δ) ο αριθµός των αυτεπάγγελτων επεµβάσεών της,

(ε)  η  βαρύτητα  των  κυρώσεων  σε  σχέση  µε  την
εκάστοτε περίπτωση, 

(στ) η επικοινωνιακή πολιτική της Αρχής.

Η  ανάπτυξη  που  ακολουθεί  είναι  διαρθρωµένη
σύµφωνα  µε  τα  παραπάνω  κριτήρια,  ενώ  ως
τελευταίο κεφάλαιο περιλαµβάνεται η σύνοψη των
συµπερασµάτων.  

Το έτος 2009 η Αρχή άσκησε πιο αποτελεσµατικά
τις αρµοδιότητές της,  απέχοντας όµως αρκετά από
τη  δηµιουργία  µια  σχέση  εµπιστοσύνης  µε  τους
πολίτες,  στην υπηρεσία των οποίων έχει ταθχεί.

Αθήνα, 15 Δεκεµβρίου 2010

Βασίλης Σωτηρόπουλος



Α.  Τήρηση προθεσµιών διεκπεραίωσης 
υποθέσεων από την Αρχή 

Ως διοικητικό όργανο που υπάγεται στο νοµικό πρόσωπο του Δηµοσίου, η Αρχή υποχρεούται κατ' αρχήν να
διεκπεραιώνει  τις  υποθέσεις  της  εντός  πενήντα  (50)  ηµερών,  όπως  ορίζει  το  άρθρο  4  του  Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και όπως δέχθηκε σε έγγραφό του ο Συνήγορος του Πολίτη. Η  τήρηση αυτής της
προθεσµίας επιβάλλεται και από τη φύση των αρµοδιοτήτων της Αρχής: οι καθυστερήσεις στον τοµέα της
προστασίας προσωπικών δεδοµένων µπορεί να είναι καταστροφικές για τους πολίτες, ιδίως µε τις ταχύτητες
που κινείται η κοινωνία της πληροφορίας. Με δεδοµένες τις δραµατικές καθυστερήσεις που συνεπάγεται η
προσφυγή στη Δικαιοσύνη, η τήρηση των 50 ηµερών από την Αρχή αποτελεί κριτήριο για το κατά πόσον
πράγµατι λειτουργεί ως ένας εναλλακτικός µηχανισµός εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που αφορούν τα
προσωπικά δεδοµένα.  .

Η  προθεσµία  των  50  ηµερών  έχει  τηρηθεί  σε
είκοσι  (20)  από  τις  92  δηµοσιευµένες  ατοµικές
αποφάσεις.  Πρόκειται  για  ποσοστό  18,4%  των
δηµοσιευµένων  υποθέσεων,  το  οποίο  παραµένει
εξαιρετικά  χαµηλό.  Ωστόσο  πρέπει  να
υπογραµµιστεί  η  βελτίωση  που  υπάρχει  σε  σχέση
µε  το  προηγούµενο  έτος  2008,  κατά  το  οποίο  η
προθεσµία είχε τηρηθεί µόνο σε µία (1) από τις 47
δηµοσιευµένες αποφάσεις της Αρχής. 

Σε   31  δηµοσιευµένες  περιπτώσεις,  η  Αρχή
εξέδωσε  αποφάσεις  για  υποθέσεις του  έτους  2009
(28,52%).  Σηµειώνεται  βελτίωση  σε  σχέση  µε  το
προηγούµενο  έτος,  κατά  το  οποίο  µόλις  11
αποφάσεις  αφορούσαν  υποθέσεις  του  2008
(5,17%).  

Οι  υπόλοιπες  αποφάσεις  του  2009  αφορούν
υποθέσεις που εκκρεµούσαν στην Αρχή από τα έτη
2008 [33 περιπτώσεις],  2007 [19 περιπτώσεις] και
2006 [4 περιπτώσεις].

Θα πρέπει να ληφθεί  υπόψη ότι  οι  δηµοσιευµένες
αποφάσεις  ενδεχοµένως  να  µην  απηχούν  µε
ακρίβεια  την  πραγµατική  κατάσταση,  καθώς  η
Αρχή  δηµοσιεύει  στον  διαδικτυακό  της  τόπο  τις
αποφάσεις που έχουν ένα γενικότερο νοµολογιακό
ενδιαφέρον και για τις οποίες µπορεί να αφιέρωσε
πάνω  από  µία  συνεδρίαση  του  Συµβουλίου  της.
Επίσης δεν δηµοσιεύονται τα ενηµερωτικά έγγραφα
που εξάγονται από την Γραµµατεία της Αρχής και
τα  οποία  σε  πολλές  περιπτώσεις  καθορίζουν  τις
υποχρεώσεις  των  υπεύθυνων  επεξεργασίας  σε
ατοµικές υποθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, όµως, ο πολίτης έχει δικαίωµα
να  διεκπεραιώνεται  η  υπόθεσή  του  εντός  50
ηµερών,  όπως  ορίζει  ο  νόµος,  ο  οποίος  δεν
διακρίνει  ανάλογα  µε  το  αν  η  υπόθεση  έχει
“νοµολογιακό ενδιαφέρον” ή όχι. Η παραβίαση των
προθεσµιών  εκ  µέρους  της  Αρχής  ακυρώνει  τον
σχεδιασµό  των  φυσικών  και  νοµικών  προσώπων
που προσφεύγουν. σε αυτήν και τελικά καθιστά την
προστασία της άχρηστη. 

Με  έγγραφο  της  4.8.2009  του  Συνηγόρου  του
Πολίτη υπενθυµίζεται στην Αρχή εκκρεµότητα για
απάντησή της σε καταγγελία πολίτη.  Στο  έγγραφο
αυτό  επισηµαίνεται  ότι  σύµφωνα  µε  τη
γνωµοδότηση  591/2000 του  Νοµικού  Συµβουλίου
του  Κράτους  και  οι  συνταγµατικά κατοχυρωµένες
ανεξάρτητες αρχές εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  που
καθιερώνει  υποχρέωση  απάντησης.  Ο  Συνήγορος
του Πολίτη αναφέρει ότι αυτό το έγγραφο “κατέστη
δε  αναγκαίο  µόνο  µετά  από  πολύµηνες  µάταιες
προσπάθειες  για  απ'  ευθείας  επικοινωνία  µας  µε
τους οικείους χειριστές”. 

Εντός  του  έτους  2009  ασκήθηκαν  εναντίον  της
Αρχής πέντε (5) αγωγές αποζηµίωσης, ενώπιον του
Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών,  για  άπρακτη
παρέλευση  της  προβλεπόµενης  προθεσµίας.  Οι
υποθέσεις των εναγόντων εκκρεµούσαν στην Αρχή
από τον Ιούλιο του 2007, τον Νοέµβριο του 2007,
τον Ιούνιο του 2008, τον Σεπτέµβριο του 2008 και
τον Δεκέµβριο του 2008.

Η µικρή βελτίωση που παρουσιάζει η Αρχή ως προς την ταχύτητα του χειρισµού των υποθέσεων οφείλεται
κυρίως στην λειτουργία ενός τριµελούς Τµήµατος, το οποίο εξετάζει υποθέσεις που παρουσιάζουν συνήθη
χαρακτηριστικά.  Ωστόσο,  η  ευλαβική  τήρηση  της  50ήµερης  προθεσµίας  θα  πρέπει  να  αποτελέσει
πρωταρχικό στόχο  της Αρχής,  καθώς η  ευελιξία  και  η  άµεση  επέµβαση  που  εγγυάται  η εξειδίκευση των
µελών  της,  αποτελούν  τους  κεντρικούς  δικαιολογητικούς  λόγους  για  την  λειτουργία  ενός  ανεξάρτητου
θεσµικού οργάνου, πέραν των δικαστηρίων και της κλασικής διοικητικής µηχανής. 



Β. Αντιφατικότητα αποφάσεων της Αρχής 

Η ισότητα όλων απέναντι  στο νόµο και η  δυνατότητα  του πολίτη  να µπορεί να προβλέψει την τύχη  της
υπόθεσής  του ενώπιον της  Αρχής επιβάλλει  την τήρηση συνοχής  στις όµοιου  θέµατος αποφάσεις της.  Η
ασφάλεια  δικαίου αποτελεί ένα ουσιώδες  κριτήριο αποτελεσµατικότητας,  επειδή ο πολίτης δεν πρέπει να
αιφνιδιάζεται από απρόβλεπτες κρίσεις της Αρχής. Η υπερδεκαετής λειτουργία της επιβεβαιώνει ότι υπάρχει
µια σειρά ζητηµάτων, στα οποία οι κρίσεις της Αρχής είναι γνωστές και η αποτελεσµατική προστασία προς
τους  πολίτες  επιβάλλει  την  αυτοσυγκράτηση,  την  συµφωνία  προς  τη  “νοµολογία” της  και  την  αποφυγή
απότοµων κι αναιτιολόγητων “στροφών”. 

Με  την  απόφαση  39/2009,  η  Αρχή  απέρριψε
αίτηµα  εκδοτικού  οίκου,  ο  οποίος  ζήτησε  την
εγκατάσταση  καµερών  έξω  από  το  κτίριό  του,
προκειµένου  οι  φύλακες  να  ενεργοποιούν
µηχανισµούς ασφαλείας όταν διαπιστώνουν έλευση
κινδύνου.  Σύµφωνα  µε  την  απόφαση,  η
εγκατάσταση  κάµερας  αποτελούσε  “δυσανάλογο
µέτρο προστασίας, καθώς ο ίδιος σκοπός µπορεί να
επιτευχθεί µε άλλα ηπιότερα µέσα,  λιγότερο επαχθή
για  τα  υποκείµενα.  Τέτοιο  µέσο  θα  µπορούσε  να
αποτελέσει  η  διενέργεια  περιπολιών  από  τους
φύλακες.  Επιπλέον,  κρίνεται  ότι  µέσω  του
κυκλώµατος  αυτού  θα  συλλέγονται  περισσότερα
δεδοµένα από όσα απαιτούνται για την ικανοποίηση
του σκοπού της επεξεργασίας (προστασία προσώπων
και αγαθών).”

Με  την  απόφαση  45/2009  όµως,  η  Αρχή
επιφυλάχθηκε  να  αποφανθεί  εντός  ενός  έτους
οριστικά  για  την  νοµιµότητα  της  λειτουργίας
συστήµατος καµερών βιοµετρικής ανάλυσης για
τον  έλεγχο  εισόδου  σε  καταστήµατα  της  Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος και επέτρεψε “δοκιµαστικά
τη  λειτουργία  του  συστήµατος  µόνο  στα  152
καταστήµατα της τράπεζας,  στα οποία έχει ήδη το
εν  λόγω  σύστηµα  εγκατασταθεί”,  υποχρεώνοντας
την τράπεζα να τηρεί τα δεδοµένα για 24 ώρες µετά
τη  λήψη  τους,  υποχρεώνοντας  για  πληρέστερη
ενηµέρωση  των  υποκειµένων  των  δεδοµένων  κι
επιβάλλοντας πρόστιµο 30.000 ευρώ για παράβαση
του  άρθρου  6  του  Ν.2472  (έλλειψη
γνωστοποίησης). 

Με  την  απόφαση  74/2009,  η  Αρχή  απαγόρευσε
την  λειτουργία  συστήµατος  καµερών
βιοµετρικής  ανάλυσης  για  τον  έλεγχο  των
εργαζοµένων  στην  Εθνοdata,  θεωρώντας  ότι  “ο

έλεγχος  της  φυσικής  πρόσβασης  (της  εισόδου  στο
χώρο) µπορεί να επιτευχθεί µε ηπιότερα µέσα, όπως
κάρτα  πρόσβασης,  χωρίς  βιοµετρικά  στοιχεία.  Οι
ιδιαίτερες  απαιτήσεις  ασφαλείας  που  επικαλείται  ο
υπεύθυνος  επεξεργασίας  υφίστανται  µόνο  για
συγκεκριµένους  χώρους  ή  εφαρµογές  λογισµικού
όπου γίνεται επεξεργασία των κρίσιµων δεδοµένων
(server  room,  χώρος  αποθήκευσης  εγγράφων,
ηλεκτροµηχανολογικές  εγκαταστάσεις  κλπ)”.
Πρόκειται  δηλαδή  για  περίπτωση  που  δεν
συνέτρεχε ούτε για την πρόσβαση του κοινού στις
τράπεζες,  αντίθετα  µε  αυτά  που  δέχθηκε  η
απόφαση 45/2009. 

Με  την  απόφαση  77/2009,  η  Αρχή  επιτρέπει
“δοκιµαστικά”  για  ένα  έτος  τη  λειτουργία
καµερών  σε  10  παιδικές  χαρές  του  Δήµου
Αθηναίων, σε ώρες  εκτός ωραρίου, σε χώρους που
η πρόσβαση δεν επιτρέπεται. Η Αρχή αποφαίνεται
ότι κατά τις άλλες ώρες οι κάµερες δεν πρέπει να
λειτουργούν  και  υποχρεώνει  στον  Δήµο  να
προσκοµίσει  µετά  από  ένα  έτος  “συγκριτική
µελέτη”  για  την  αποτελεσµατικότητα  και  την
αναλογικότητα του µέτρου. 

Ενώ λοιπόν η Αρχή διέγνωσε και στις 4 υποθέσεις
για  λόγους  προστασίας  ότι  υπάρχουν  ηπιότερα
µέτρα  από  την λειτουργία  των  καµερών,  στις  δύο
περιπτώσεις  (της  ΕΤΕ  και  του  Δήµου  Αθηναίων)
επέτρεψε  “δοκιµαστικά”  τις  κάµερες.  Παρά  την
ετερότητα  των  περιπτώσεων,  στον  πυρήνα  των
αιτιλογικών  σκέψεων,  οι  δύο  αποφάσεις  που
επιτρέπουν  τις  κάµερες  είναι  αντιφατικές  προς  τις
άλλες δύο που τις απαγορεύουν. 

 

Η έλλειψη συνοχής ανάµεσα στις αποφάσεις,  ιδιαίτερα όταν αφορούν το κρίσιµο ζήτηµα της λειτουργίας
συστηµάτων  παρακολούθησης  από  πανίσχυρους  οργανισµούς,  θέτουν  σε  αµφιβολία  της
αποτελεσµατικότητα της Αρχής, ως προς την τήρηση της ισότητας και της ασφάλειας δικαίου. Η µείωση του
επιπέδου  προστασίας  είναι  εξίσου  καταδικαστέα  µε  την  αβεβαιότητα  που  συντηρείται  από  την  έλλειψη
συνοχής. 



Γ.  Έλεγχος  συνταγµατικότητας  και  αµεσότητα
εφαρµογής ευρωπαϊκού /διεθνούς δικαίου

Ως ανεξάρτητο και ειδικό όργανο, η Αρχή διαθέτει την ευχέρεια της υποβολής της εκάστοτε νοµοθεσίας σε
έλεγχο συνταγµατικότητας. Λόγω της σχέσης της νοµοθεσίας περί προσωπικών δεδοµένων µε το ενωσιακό
και το  ευρύτερο  ευρωπαϊκό δίκαιο,  η Αρχή  οφείλει  επίσης  να ερµηνεύει  και  να εφαρµόζει  τις  ηµεδαπές
διατάξεις σύµφωνα µε αυτά τα κανονιστικά σύνολα. Η αποτελεσµατική προσφυγή ενώπιον εθνικής αρχής
(άρθρο  13 ΕΣΔΑ)  προϋποθέτει  ότι,  ως  προς  τις  αρµοδιότητές  της,  η  Αρχή  οφείλει  να  επισηµαίνει  την
αντίθεση της νοµοθεσίας σε ανθρώπινο δικαίωµα που κατοχυρώνεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Με  την  απόφαση   75/2009,  η  Αρχή  υπέβαλε  σε
έλεγχο  συµβατότητας  τον  Ν.3448/2006
(“Περαιτέρω  χρήση  πληροφοριών  του  δηµόσιου
τοµέα”)  προς  την  Οδηγία  2003/98/ΕΚ.  Ενώ  η
Οδηγία αναφέρει ότι οι διατάξεις της εφαρµόζονται
µε  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  της  Οδηγίας
95/46  (περί  προστασίας  και  ελεύθερης
κυκλοφορίας προσωπικών δεδοµένων), το άρθρο 3
παρ. 2 του Ν.3448 αναφέρει ότι η περαιτέρω χρήση
πληροφοριών  του  δηµόσιου  τοµέα  επιβάλλει  την
προηγούµενη  απάλειψη  των  προσωπικών
δεδοµένων  από  τα  επίµαχα  έγγραφα.  Η  Αρχή
προέβη  σε  συστολή  του  γράµµατος  της  εν  λόγω
εθνικής  διάταξης  και  σύµφωνη  µε  το  κοινοτικό
δίκαιο  ερµηνεία  αναφέροντας  ότι  “η  αδόκιµη
γραµµατική  διατύπωση  του  νόµου  (...)  που  δεν
ανταποκρίνεται  σε  αντίστοιχη  διάταξη  της
µεταφερόµενης κοινοτικής οδηγίας,  δεν δικαιολογεί
αντίθετη ερµηνεία, η οποία θα οδηγούσε στο άτοµο
της  αδυναµίας  περαιτέρω  χρήσης  καταλόγων  µε
ονοµατεπώνυµα και άλλα προσωπικά στοιχεία. Στην
περίπτωση  αυτή  η  προστασία  των  φυσικών
προσώπων  που  περιλαµβάνονται  στον  κατάλογο
επιτρέπεται  µε  την  εφαρµογή  των  διατάξεων  του
Ν.2472/1997 και των λοιπών συναφών διατάξεων.”

Με την Γνωµοδότηση 1/2009 η Αρχή  αξιολόγησε
τροπολογία  του  Ν.2472/1997,  σύµφωνα  µε  την
οποία  η  λειτουργία  συσκευών  συλλογής  κι
επεξεργασίας  δεδοµένων  ήχου  και  εικόνας  από
δηµόσιες αρχές εκφεύγει του πεδίου εφαρµογής του
νόµου για την προστασία προσωπικών δεδοµένων.
Η  Αρχή  υπέβαλε  την  συγκεκριµένη  τροποποίηση
σε  έλεγχο  συµβατότητας  προς  το  Σύνταγµα,  την

Ευρωπαϊκή  Σύµβαση  των  Δικαιωµάτων  του
Ανθρώπου, την σχετική νοµολογία του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, του
Συµβουλίου  της  Επικρατείας  και  του  Γερµανικού
Συνταγµατικού  Δικαστηρίου,  τον  Χάρτη
Θεµελιωδών  Δικαιωµάτων  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης,  την  Σύµβαση  (108)  για  την  προστασία
προσωπικών  δεδοµένων  και  το  Πρόσθετο
Πρωτόκολλο του 2001, καθώς και την Σύσταση (R)
15  1987  για  την  εφαρµογή  της  Σύµβασης  (108)
στον  αστυνοµικό  τοµέα.  Η  Αρχή  έκρινε  ότι  η
ρύθµιση  είναι  αντίθετη  στο  άρθρο  9Α  του
Συντάγµατος,  επειδή  δεν  προβλέπει  δικαιώµατα
προστασίας  του  υποκειµένου  των  δεδοµένων  και
δεν  περιγράφεται  ο  σκοπός  της  επεξεργασίας  των
δεδοµένων,  οπότε  δεν  πρόκειται  για  νόµο  που
διέπεται  από  τις  αρχές  της  προσβασιµότητας  και
προβλεψιµότητας  συνεπειών  κατά  την  νοµολογία
του ΕΔΔΑ,  ενώ βρίσκεται και σε αντίθεση µε την
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αφαίρεση της
σχετικής αρµοδιότητας της Αρχής, όσον αφορά τον
“τρίτο  πυλώνα”  (αστυνοµική  και  δικαστική
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις). 

Επίσης,  στην  Γνωµοδότηση  2/2009  η  Αρχή
αξιολόγησε  αντίστοιχα  µια  ρύθµιση  για  την
εξέταση DNA.

Ωστόσο,  η  Αρχή  δεν  αξιολόγησε  νοµοθετική
ρύθµιση  για  την  ταυτοποίηση  καρτοκινητών
τηλεφώνων,  µε  την  οποία  ετίθεντο  ανάλογα
ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας. 

 
Σύµφωνα  µε το άρθρο 19 του Ν.2472/1997, η Αρχή πρέπει να γνωµοδοτεί για κάθε ρύθµιση που έχει σχέση
µε  την  προστασία  προσωπικών  δεδοµένων.  Αυτή  η  γνωµοδοτική  της  αρµοδιότητα  δεν  όµως  ασκείται
αυτεπάγγελτα  και  µε  την  δέουσα  ταχύτητα  από  την  Αρχή,  ώστε  να  αποφεύγεται  η  ψήφιση
αντισυνταγµατικών νοµοθετηµάτων.



Δ. Αυτεπάγγελτες επεµβάσεις της Αρχής 

H oυσιαστική  προστασία  που  µπορεί  να  προσφέρει  η  Αρχή  είναι  στο  προληπτικό  επίπεδο,  όχι  δηλαδή
κατόπιν  καταγγελιών  των  ήδη  παθόντων  πολιτών.  Γι'  αυτό  είναι  εξοπλισµένη  µε  αυτεπάγγελτες
αρµοδιότητες  επέµβασης,  γεγονός  που  καθιστά  την  Αρχή  πολύ  πιο  ευέλικτη  θεσµικά,  σε  σχέση  µε  την
αστική, ποινική  διοικητική Δικαιοσύνη. Η δυνατότητα αυτεπάγγελτης επέµβασης της Αρχής αφορά βέβαια
και την καταστολή, δηλαδή την χωρίς καταγγελία επέµβαση “κατόπιν εορτής”. Η αυτεπάγγελτη επέµβαση
αποτελεί ένα σηµαντικό κριτήριο αποτελεσµατικότητας της Αρχής, διότι αποδεικνύει ότι είναι παρούσα στις
εξελίξεις, παρακολουθεί τα τεκταινόµενα της κοινωνικής ζωής και βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, ακόµη κι
όταν ο ίδιος δεν είναι σε θέση να ζητήσει τη βοήθειά της.

Από  τις  δηµοσιευµένες  αποφάσεις  της  Αρχής
προκύπτει ότι η µε δική της πρωτοβουλία επέµβαση
της  περιορίστηκε  στην έκδοση της  Γνωµοδότησης
3/2009 (η οποία αφορά το κύρος των εισαγγελικών
παραγγελιών  χορήγησης  εγγράφων)  και  της
απόφασης  46/2009  (η  οποία  αφορά  τροποποίηση
της Οδηγίας 1122/2000 για τη λειτουργία κλειστών
κυκλωµάτων τηλεόρασης). 

Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση της Αρχής για το
έτος  2009,  τον  Ιούνιο  του  έτους  αυτού
“διενεργήθηκε  τακτικός  έλεγχος  στα  αρχεία  της
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ  ο οποίος  κάλυψε  όλες  τις  διαδικασίες
που  εφαρµόζει  η  ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ,  προκειµένου  να
ερευνηθεί  η  συµµόρφωση  µε  τις  υποχρεώσεις  που
απορρέουν από τον Ν. 2472/1997 και τις επιµέρους
σχετικές αποφάσεις της Αρχής. Δόθηκε έµφαση στις
διαδικασίες  που  η  εταιρεία  έχει  θεσπίσει  για  την
ικανοποίηση  των  δικαιωµάτων  των  υποκειµένων,
καθώς  και  των  µέτρων  ασφάλειας  που  λαµβάνει

κατά  την  επεξεργασία.  Ζητήθηκαν  αναλυτικότερα
στοιχεία  από  την  εταιρεία  για  το  σύστηµα
βαθµολόγησης συναλλαγών  το οποίο  διαπιστώθηκε
ότι  ήταν  σε  πιλοτική  λειτουργία.  Το  πόρισµα  του
ελέγχου  αναµένεται  να  ολοκληρωθεί  εντός  του
πρώτου εξαµήνου του 2010.” (Ετήσια Έκθεση, σελ.
59). 

Σύµφωνα  µε  την  απόφαση  57/2009,  η  Αρχή
πραγµατοποίησε  έλεγχο  σε  εταιρία  για  την
λειτουργία  βιοµετρικου  συστήµατος,  κατόπιν
σχετικής γνωστοποίησης τήρησης αρχείου. 

Έλεγχος  µε  την  αποστολή  ερωτηµατολογίου
διενεργήθηκε  από  την  Αρχή  σε  εννέα  παρόχους
υπηρεσιών  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών,  κατ'
εφαρµογή  σχετικής  απόφασης  της  Οµάδας
Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46, όπου
απεστάλη  και το σχετικό πόρισµα  (Ετήσια Έκθεση
2009, σελ. 62). 

Οι δηµοσιευµένες αυτεπάγγελτες επεµβάσεις της Αρχής  κατά το έτος  2009, όπως και κατά το έτος 2008,
ήταν  µάλλον  ασήµαντες  ως  προς  την  ολοένα  αυξανόµενη  ανάγκη  για  προστασία  του  πολίτη  από  την
επεξεργασία  προσωπικών  δεδοµένων.  Η  Αρχή  µάλλον  “περιµένει”  από  τους  πολίτες  να  φέρουν  τις
υποθέσεις  τους  (για  να  ανταποκριθεί  και  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  µε  µεγάλη  καθυστέρηση),
συµπεριφερόµενη περίπου σαν δικαστήριο. Δεν είναι αυτός όµως ο ρόλος της, καθόσον η εκ των υστέρων
προστασία  µπορεί  να  καλυφθεί  και  από  τη  Δικαιοσύνη  (η  οποία  εξάλλου  µπορεί  να  επιδικάσει  και
αποζηµιώσεις, σε αντίθεση µε την Αρχή). 

Η  παράλειψη  της  ενασχόλησης  µε  την  κατάρτιση  και  έκδοση  οδηγιών  και  γενικότερα  τις  προληπτικές
επεµβάσεις,  µειώνει  την  αποτελεσµατικότητα  της  Αρχής.  Η  Αρχή  αποτελεί  θεσµό  διασφάλισης  της
προστασίας και όχι διαπίστωσης της παράβασης, στον οποίο κινδυνεύει να υποβαθµιστεί. 



Ε. Βαρύτητα των κυρώσεων

Οι πολίτες  που προσφεύγουν στην Αρχή κατόπιν της παραβιάσεως των δικαιωµάτων τους, αναµένουν όχι
πια την διαµεσολαβητική λειτουργία ενός “Συνηγόρου”, αλλά την διαπίστωση  των παραβιάσεων και την
επιβολή  κυρώσεων  στους  δράστες.  Η  βαρύτητα  αυτών  των  κυρώσεων  και  η  πληρότητα  µε  την  οποία
καταρτίζονται οι σχετικές αποφάσεις αποτελούν κριτήρια για την αποτελεσµατικότητα της Αρχής. Όταν ο
πολίτης διαπιστώνει ότι η Αρχή είναι σε θέση να επιβάλλει το νόµο µέσω των κυρώσεων, πείθεται ότι το
ανεξάρτητο αυτό όργανο δεν είναι περιττό, αλλά χρήσιµο για την προστασία των δικαιωµάτων του. Επίσης
πείθεται ότι αν παρανοµήσει θα υποστεί και τις κυρώσεις της Αρχής. 

Με την απόφαση 9/2009, η Αρχή επέβαλε πρόστιµο
5.000 ευρώ σε ιατρικό κέντρο επειδή δεν χορήγησε
προσωπικά  δεδοµένα  στο  υποκείµενο  το  οποίο
αφορούσαν και 10.000 ευρώ επειδή δεν τήρησε τις
υποχρεώσεις  ασφαλούς  τήρησης  των  δεδοµένων
αυτών. 

Με  την  απόφαση  10/2009,  η  Αρχή  επέβαλε
πρόστιµο  5.000  ευρώ  σε  ιδιωτική  εταιρία  για
επεξεργασία  ευαίσθητων  δεδοµένων  και  για  την
παράλειψη  προηγούµενης  ενηµέρωσης  των
υποκειµένων  των  δεδοµένων  και  επέβαλε  την
καταστροφή τους.   

Με  την  απόφαση  16/2009  η  Αρχή  επέβαλε
πρόστιµο  10.000 ευρώ  σε  τράπεζα  για  επειδή δεν
χορήγησε προσωπικά δεδοµένα στο υποκείµενο το
οποίο αφορούσαν. 

Με  την  απόφαση  28/2009  η  Αρχή  επέβαλε
πρόστιµο  5.000  ευρώ  σε  δηµοτική  επιχείρηση
επειδή  δεν  χορήγησε  προσωπικά  δεδοµένα  στο

υποκείµενο το οποίο αφορούσαν. 

Με  την  απόφαση  44/2009  η  Αρχή  επέβαλε
συνολικό  πρόστικµο  6.000  ευρώ  σε  διαχειριστή
ιστοσελίδας για ανάρτηση προσωπικών δεδοµένων
χωρίς  τη  συγκατάθεση  των  υποκειµένων,  για
ανάρτηση  ευαίσθητων  δεδοµένων χωρίς  άδεια  και
επέβαλε την διαγραφή τους. 

Με  την  απόφαση  50/2009  η  Αρχή  επέβαλε
πρόστιµο  1.000  σε  ταχυδροµικό  ταµιευτήριο  για
την µη συµµόρφωση προς το δικαίωµα αντίρρησης
του  υποκειµένου  των  δεδοµένων  και  επέβαλε  την
διαγραφή τους. 

Με  την  απόφαση  83/2009  η  Αρχή  επέβαλε
πρόστιµο  25.000  ευρώ  σε  εταιρία  για  παράνοµη
αλίευση  ηλεκτρονικών  διευθύνσεων,  30.000 ευρώ
για µη προηγούµενη ενηµέρωση των υποκειµέρνων
των δεδοµένων και 10.000 ευρώ για διαβίβασή τους
σε τρίτες χώρες. 

Όπως  είχε  επισηµανθεί  και  στην  αξιολόγηση  αποτελεσµατικότητας  της  Αρχής  για  το  έτος  2008,  η
αποτελεσµατικότητα της κυρωτικής πολιτική επιβάλλει τη δηµοσίευση του follow-up των αποφάσεων: ποιες
από αυτές εκτελέστηκαν, ποια ανταπόκριση υπήρξε και πόσες από αυτές κατέπεσαν ύστερα από απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Ακόµη και σήµερα τέτοιο follow up δεν αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής, αλλά ούτε και στις Ετήσιες
Εκθέσεις της. 



ΣΤ. Επικοινωνιακή πολιτική 

Η αποστολή της Αρχής συνίσταται στην προσπάθεια εµπέδωσης των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που
εγγράφονται στο γενικό πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδοµένων.  Η διαµόρφωση συνείδησης και
κουλτούρας προστασίας προσωπικών δεδοµένων αποτελεί την “παιδευτική” αποστολή της Αρχής, την οποία
όµως  δεν  πρέπει  να  παραµελεί  ως  “θεωρητική”.  Πέρα  δηλαδή  από  το  νοµικό  πλαίσιο  και  τις  τυπικές
“αρµοδιότητες”, υπάρχει και η κοινωνική αποστολή του συγκεκριµένου δηµόσιου οργάνου. Η πολιτική µιας
ανεξάρτητης  αρχής  δεν  µπορεί  να  είναι  αποκλειστικά  “κυρωτική”,  και  κατασταλτική,  αλλά  πρέπει  να
περιλαµβάνει  και την διοργάνωση  σεµιναρίων,  την  επίσηµη (όχι  “υπηρεσιακή”) συνοµιλία µε πολιτικούς
παράγοντες και κοινωνικούς φορείς, την παρουσία στα µέσα ενηµέρωσης, την χρήση των νέων τεχνολογιών,
την επικοινωνία µε τους νέους, τους ηλικιωµένους, τους εµποδιζόµενους και τους αλλοδαπούς. 

Εντός του 2009, η Αρχή εξέδωσε έξι δελτία τύπου,
δύο  περισσότερα  από  το  2008.  Τα  δελτία  τύπου
αφορούσαν  την  Ευρωπαϊκή  Ηµέρα  Προστασίας
Δεδοµένων,  την  πρόσκληση  για  την  παρουσίαση
της Ετήσιας Έκθεσης, την παρουσίαση της Ετήσιας
Έκθεσης,  τις υπηρεσίες  τρισδιάστατης  περιήγησης
σε  δρόµους  ελληνικών  πόλτων  και  τις  τρεις
γνωµοδοτήσεις  που  εξέδωσε  η  Αρχή  (για  τις
κάµερες,  την  συλλογή  DNA και  τις  εισαγγελικές
παραγγελίες). 

Κατά  την  Ευρωπαϊκή  Ηµέρα  Προστασίας
Δεδοµένων, η Αρχή διοργάνωσε σεµινάριο µε θέµα
την  πρόσβαση  στα  δηµόσια  έγγραφα  και  την
προστασία  προσωπικών  δεδοµένων.  Όµως  το
σεµινάριο  απευθυνόταν  αποκλειστικά  σε  στελέχη
της δηµόσιας διοίκησης κι όχι στο γενικό κοινό. 

Την ίδια ηµέρα δύο στελέχη  της Γραµµατείας της
Αρχής (όχι µέλη του διοικητικού της συµβουλίου)
παρουσιάστηκαν σε εκποµπή της ΕΤ-1. 

Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση 2009, στελέχη της
Γραµµατείας  της  Αρχής  καθώς  και  µέλη  της
συµµετείχαν  σε  επιστηµονικά  συνέδρια  και
ηµερίδες και εκφώνησαν σχετικές οµιλίες. Αυτές οι

συµµετοχές  δεν   µπορούν  να  θεωρηθούν  όµως
στοιχεία  της επικοινωνιακής  πολιτικής  της  Αρχής,
παρόλο  που  οι  συµµετέχοντες  δηλώνουν  την
επίσηµη ιδιότητά τους, διότι: (α) οι εισηγήσεις τους
αφορούν το εξειδικευµένο κοινό του επιστηµονικού
τοµέα και (β) οι ηµερίδες αυτές δεν διοργανώθηκαν
από την ίδια την Αρχή. 

Επίσης  η  ιστοσελίδα  της  Αρχής  (www.dpa.gr)
παρ'όλο  που  πλέον  ενηµερώνεται  µε  µεγαλύτερη
αµεσότητα  και  παρέχει  µια  σαφέστερη  εικόνα για
τις  δραστηριότητες  του  οργάνου  (σε  σχέση  µε  το
2008),  παραµένει  µια  ιστοσελίδα  αρχαϊκή,  που
παρέχει  µεν  ορισµένες  υπηρεσίες  ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, αλλά χωρίς την πληρότητα  που θα
επέβαλε ο ρόλος της Αρχής.

Η  Αρχή,  παρ'  όλο  που  η  δράση  της  αφορά  την
κοινωνία  της  πληροφορίας,  δεν  έχει  εντάξει  στην
επικοινωνιακή  της  πολιτική  την  λειτουργία  των
υπηρεσιών  κοινωνικής  δικτύωσης  (facebook,
twitter)  και  γενικώς  τις  δυνατότητες  του
συµµετοχικού  Διαδικτύου  (Web  2.0),  µέσω  των
οποίων  θα  µετέδιδε  µε  µεγαλύτερη  εµβέλεια  το
µήνυµα της προστασίας προσωπικών δεδοµένων.  

Η Αρχή πρέπει να δώσει µεγαλύτερη έµφαση στην επικοινωνιακή της στρατηγική, καθώς έξι δελτία τύπου,
µία τηλεοπτική εµφάνιση υπαλλήλων  και µερικές οµιλίες  σε  συνέδρια  και ηµερίδες δεν επαρκούν για να
µεταδώσει µε αποτελεσµατικότητα το µήνυµά της προς την κοινωνία και την πολιτική ηγεσία. 
 



Συµπεράσµατα

Η ύπαρξη ανεξάρτητης αρχής για την προστασία προσωπικών δεδοµένων αποτελεί κριτήριο για τον
δηµοκρατικό  χαρακτήρα  του  πολιτεύµατος.  Πέρα  όµως  από  αυτήν  την  διαπίστωση,  η
αποτελεσµατική λειτουργία µιας Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων απαιτεί στρατηγικό
σχεδιασµό και ενεργό δράση από το ανθρώπινο δυναµικό που την στελεχώνει.

Η  ελληνική  Αρχή  Προστασίας  Δεδοµένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  κατά  το  έτος  2009  δεν
ικανοποιεί τις προσδοκίες ενός νέου θεσµού που έχει συµπληρώσει  10 χρόνια λειτουργίας, επειδή:

(α) δεν ενεργεί µε την ταχύτητα που επιβάλλει η νοµοθεσία, αλλά και οι ρυθµοί της Κοινωνίας της
Πληροφορίας, ώστε να αποτελέσει ένα εναλλακτικό µηχανισµό επίλυσης διαφορών 

(β) οι αποφάσεις της παρουσιάζουν ασυνέχειες µε αποτέλεσµα την αβεβαιότητα δικαίου του πολίτη
που απευθύνεται στην Αρχή ή κρίνεται από αυτήν

(γ)  οι  κρίσεις  της  ως  προς  την  συνταγµατικότητα  των  νόµων  και  την  άµεση  εφαρµογή  του
ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου είναι γενικά επιτυχείς και χρήσιµες, όµως δεν δηµοσιεύονται µε
την  ταχύτητα  που  επιβάλλεται  προκειµένου  να  αποφευχθεί  η  νοµοθετική  θέσπιση
αντισυνταγµατικών νοµοθετηµάτων 

(δ) οι αυτεπάγγελτες δράσεις είναι εξαιρετικά περιορισµένες 

(ε)  η επικοινωνιακή της πολιτική παραµένει άνευρη αν όχι ανύπαρκτη.

Η Αρχή  Προστασίας  Δεδοµένων Προσωπικού  Χαρακτήρα  κατά  το  έτος  2009 είχε  βελτιώσει µε
αργά  βήµατα  την  αποτελεσµατικότητά  της.  Ωστόσο,  τις  κρίσιµες  στιγµές,  κατά  τις  οποίες  οι
γνωµοδοτήσεις της θα αποτελούσαν φραγµό για την εισαγωγή αντισυνταγµατικών νοµοθεσιών, η
Αρχή  δεν  ήταν έτοιµη  να ανταποκριθεί µε  την  επιβαλλόµενη  ταχύτητα στο  ρόλο  της. Αλλά  και
µετά  την  έκδοση  των  εν  λόγω  γνωµοδοτήσεων,  η  Αρχή  δεν  επέµεινε  στην  κατάργηση  των
αντισυνταγµατικών νοµοθετηµάτων, ακόµη  και µετά την κυβερνητική  αλλαγή  του  2009, όταν οι
αρµόδιοι  πολιτικοί  είχαν  εκφράσει  –  σε  προγενέστερο  στάδιο  –  την  βούληση  εφαρµογής  των
γνωµοδοτήσεων. 

Οι µεγάλες  καθυστερήσεις συνεχίστηκαν και κατά  το  2009, µε δραµατικά  αποτελέσµατα  για  το
επίπεδο της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων στην χώρα. Σε αυτό συνέβαλε και η  απουσία
ενός  επικοινωνιακού  σχεδιασµού  επαρκούς  µετάδοσης  των  µηνυµάτων  για  τη  διαµόρφωση  µιας
κουλτούρας προστασίας προσωπικών δεδοµένων. 
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