
   

 

Η Αρχή έκρινε... 

 Αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα 

από δικηγόρους 

Η Αρχή έκρινε ομόφωνα ότι η ΚΥΑ 

45231/20.04.2017, η οποία αφορά την 

υποχρέωση των δικηγόρων για αποδοχή μέσων 

πληρωμής με κάρτα (POS), βρίσκεται εκτός των 

ορίων της εξουσιοδότησης της διάταξης του 

άρθρου 65 του ν. 4446/2016, και ως εκ τούτου 

είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα, κατά το 

μέρος που αφορά τους δικηγόρους, και κατά 

πλειοψηφία ότι η επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, την οποία 

συνεπάγεται η εγκατάσταση και λειτουργία 

POS, γίνεται για σαφώς καθορισμένους και 

νόμιμους σκοπούς και δεν έρχεται σε αντίθεση 

με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων. Δείτε τη 

γνωμοδότηση 3/2017. 

Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 

Η Αρχή εξέτασε τη νέα, τροποποιημένη 

γνωστοποίηση επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων που υπέβαλε ο Οργανισμός 

Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών αναφορικά με 

το ηλεκτρονικό εισιτήριο, σε συνέχεια της υπ’ 

αριθμ. 1/2017 γνωμοδότησής της, η οποία είχε 

θέσει τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρούνται ώστε η επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων να είναι σύμφωνη με τις επιταγές 

του σχετικού νομικού πλαισίου και να μη 

θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και 

ελευθερίες των ατόμων. Η Αρχή, με τη νέα 

γνωμοδότησή της 4/2017, έκρινε ότι η νέα 

γνωστοποίηση του ΟΑΣΑ έχει εναρμονιστεί σε 

ικανοποιητικό βαθμό με τις προϋποθέσεις που 

έθεσε η Αρχή στη γνωμοδότηση 1/2017, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας, όμως, θα πρέπει να 

προβεί σε κατάλληλες τροποποιήσεις του 

συστήματος. Περαιτέρω, η αποτε-

λεσματικότητα των σχετικών τροποποιήσεων 

θα πρέπει να τεκμαίρεται από μελέτη 

εκτίμησης επιπτώσεων στην προστασία 

προσωπικών δεδομένων, την οποία ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εκπονήσει 

και η οποία θα πρέπει να αποτυπώνεται σε 

εγκεκριμένο από τη διοίκηση του ΟΑΣΑ 

έγγραφο και να είναι διαθέσιμη έως τις 25 

Μαΐου 2018.  

Προϋποθέσεις τοποθέτησης κάμερας 

στην είσοδο διαμερίσματος 

Με τη γνωμοδότηση 5/2017, η Αρχή έθεσε τις 

προϋποθέσεις τοποθέτησης κάμερας στην 

είσοδο διαμερίσματος/γραφείου αποκλειστικά 

και μόνο για τον σκοπό της προστασίας των 

προσώπων που διαμένουν ή εργάζονται σε 

αυτό, καθώς και των αγαθών των ενοίκων του 

διαμερίσματος. Η εγκατάσταση κάμερας στον 

χώρο εισόδου διαμερίσματος που 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κατοικία, 

όταν η λαμβανόμενη εικόνα δεν καταγράφεται, 

εμπίπτει στο πλαίσιο της άσκησης 

δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή 

οικιακών και συνεπώς δεν έχει εφαρμογή ο ν. 

2472/1997. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 

καταγραφής εικόνας, υπό την προϋπόθεση ότι 

είναι τεχνικά εφικτός ο περιορισμός του πεδίου 

εμβέλειας της κάμερας στον απολύτως 

απαραίτητο χώρο μπροστά από τη θύρα 

εισόδου του διαμερίσματος. Εάν, ωστόσο, 

πραγματοποιείται καταγραφή των δεδομένων 

εικόνας και η εμβέλεια της κάμερας, λόγω της 

χωροθέτησης των εισόδων των διαμερισμάτων 

και του ανελκυστήρα του ορόφου, δεν μπορεί 

να περιοριστεί στον απολύτως απαραίτητο 

χώρο μπροστά από την είσοδο του 

διαμερίσματος (ανεξαρτήτως αν το διαμέρισμα 

χρησιμοποιείται ως κατοικία ή επαγγελματικός 

χώρος), η τοποθέτηση της κάμερας επιτρέπεται 

με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των 

ενοίκων του ορόφου που διαμένουν στα 
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επηρεαζόμενα διαμερίσματα. Οποιαδήποτε 

διαβίβαση δεδομένων εικόνας προερχόμενων 

από σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε τρίτους 

(εκτός διωκτικών αρχών ή δικαστηρίων) 

καθιστά τη χρήση μη οικιακή και σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται λήψη ή καταγραφή 

δεδομένων ήχου.  

Υποχρέωση ειδικής ατομικής 

ενημέρωσης των οφειλετών για τη 

διάθεση των δεδομένων τους  

Εξετάστηκαν υποθέσεις που διαβιβάστηκαν 

στην Αρχή από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή και αφορούν στον 

τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσης 

ενημέρωσης οφειλετών από την τράπεζα 

Eurobank για τη διάθεση των δεδομένων τους 

σε Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών. Ελήφθη 

επίσης υπόψη η δειγματοληπτική διερεύνηση 

άλλων σχετικών εκκρεμών υποθέσεων. Η Αρχή 

διαπίστωσε ότι η σχετική ενημέρωση 

πραγματοποιείται από τους δανειστές με τρόπο 

γενικό, τυποποιημένο και μη ευκρινή, ότι όταν 

τελικώς ο δανειστής αποφασίζει να διαθέσει τα 

στοιχεία του οφειλέτη σε συγκεκριμένη 

εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, το 

υποκείμενο των δεδομένων δεν ενημερώνεται 

για την απόφαση αυτή, και ότι ένας δανειστής 

μπορεί να αναθέσει την ενημέρωση οφειλετών 

σε διαφορετικές εταιρείες διαδοχικά σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Με βάση όλα τα 

παραπάνω, η Αρχή έκρινε ότι στο εξής πρέπει 

να γίνεται ειδική ατομική ενημέρωση των 

οφειλετών για τη διάθεση των δεδομένων τους 

σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, να 

παρέχει ένα εύλογο διάστημα πριν από τη 

διάθεση για την άσκηση των δικαιωμάτων 

πρόσβασης και αντίρρησης και να μεριμνήσει 

ώστε η ενημέρωση αυτή να γίνεται με κάθε 

πρόσφορο τρόπο. Δείτε την απόφαση 98/2017. 

Άδεια σε τράπεζες ενημέρωσης δια του 

Τύπου για τη διάθεση στοιχείων σχετικών 

με ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις  

Οι τράπεζες Alpha Bank και Eurobank ζήτησαν 

από την Αρχή τη χορήγηση άδειας ενημέρωσης 

δια του Τύπου των υποκειμένων των 

δεδομένων για τη διάθεση στοιχείων σχετικών 

με ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις σε Εταιρείες 

Διαχείρισης Απαιτήσεων. Στην υπόθεση αυτή 

άσκησε παρέμβαση και η Ελληνική Ένωση 

Τραπεζών υπέρ των αιτουσών τραπεζών-μελών 

της. Η Αρχή, συνεξέτασε, λόγω συνάφειας, τα 

αιτήματα, και δέχθηκε, εν μέρει, τα 

υποβληθέντα αιτήματα. Ειδικότερα: α) για όσες 

απαιτήσεις έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και 

παραμένουν σε καθυστέρηση μέχρι και την 

ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, 

χορήγησε στις αιτούσες τράπεζες άδεια για 

ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων 

δια του Τύπου σχετικά με τη διάθεση των 

σχετικών δεδομένων στις αντίστοιχες εταιρείες 

διαχείρισης απαιτήσεων, υπό συγκεκριμένους 

όρους, β) για όσες απαιτήσεις καταστούν 

ληξιπρόθεσμες ή είναι ακόμα ενήμερες μετά 

την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

απόφασης, επισήμανε στις αιτούσες τράπεζες 

την υποχρέωσή τους να ενημερώνουν στο εξής 

καταρχήν εξατομικευμένα με κάθε πρόσφορο 

τρόπο όλα τα υποκείμενα των δεδομένων που 

σχετίζονται με τις απαιτήσεις αυτές σχετικά με 

τη διάθεση των σχετικών δεδομένων τους στις 

αντίστοιχες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. 

Επέτρεψε, κατ’ εξαίρεση την δια του Τύπου 

ενημέρωση στις περιπτώσεις αυτές μόνον αν 

εξατομικευμένη ενημέρωση δεν καθίσταται 

αποδεδειγμένα εφικτή. Δείτε την απόφαση 

87/2017.  

Πρόστιμα σε πάροχο τηλεπι-

κοινωνιακών υπηρεσιών για παράνομη 

επεξεργασία δεδομένων πιστωτικής 

κάρτας συνδρομητή 

Από τα στοιχεία του φακέλου που προσκόμισε 

συνδρομητής της εταιρείας Vodafone, η Αρχή 

διαπίστωσε ότι η εταιρεία α) παρανόμως 

τηρούσε στο αρχείο της στοιχεία πιστωτικών 

καρτών συνδρομητών που προέβαιναν σε 

μεμονωμένες πληρωμές λογαριασμών (δηλαδή 

συνδρομητών που δεν είχαν δώσει πάγια 

εντολή για εξόφληση) χωρίς τη συγκατάθεσή 

τους και για χρονικό διάστημα 3 μηνών και β) 

παρανόμως επεξεργάστηκε τα δεδομένα 

πιστωτικής κάρτας του προσφεύγοντος που της 

είχαν χορηγηθεί μεν νομίμως σε προηγούμενη 

πληρωμή λογαριασμού από τον ίδιο, πλην 

όμως αποθηκεύτηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή 

του ή άλλο νόμιμο λόγο και χρησιμοποιήθηκαν 

περαιτέρω για πληρωμή επόμενου 

λογαριασμού του ιδίου χωρίς τη συγκατάθεσή 

του. Για τους λόγους αυτούς, επιβλήθηκαν στην 

εταιρεία οι αντίστοιχες κυρώσεις. Επιπλέον, η 

Αρχή επεσήμανε στην εταιρεία την υποχρέωσή 

της να συμμορφωθεί με τις συστάσεις που της 

είχε ήδη απευθύνει με την απόφαση 71/2017 

σχετικά με την ικανοποίηση των δικαιωμάτων 

ενημέρωσης και πρόσβασης των υποκειμένων 

των δεδομένων σε καταγεγραμμένες 

συνομιλίες. Δείτε την απόφαση 89/2017. 

Απόρριψη αιτήματος περί χορήγησης 

άδειας λειτουργίας ηλεκτρονικού αρχείου 

με δεδομένα υγείας  

Η Αρχή έκρινε ότι δεν είναι απαραίτητη, 
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αναγκαία ούτε πρόσφορη η σύσταση και 

λειτουργία ηλεκτρονικού αρχείου για την 

εθελοντική παροχή υπηρεσιών υγείας και την 

εν γένει ανάπτυξη της δραστηριότητας της 

Ομάδας Αιγαίου στον τομέα αυτό και στον 

χώρο που προσφέρονται οι εν λόγω υπηρεσίες, 

δηλαδή τα μικρά και ακριτικά νησιά της χώρας. 

Επίσης, έκρινε ότι η επίμαχη τήρηση 

ηλεκτρονικού αρχείου και η επεξεργασία 

ευαίσθητων δεδομένων υγείας των κατοίκων 

των νησιών αυτών είναι δυσανάλογη της 

συχνότητας των εθελοντικών και έκτακτων 

επισκέψεων της Ομάδας στα νησιά, καθώς στο 

ενδιάμεσο χρονικό διάστημα θεωρείται βέβαιο 

ότι κάτοικοί τους θα έχουν υποβληθεί σε 

ιατρικές εξετάσεις και θα έχουν λάβει ιατρική 

φροντίδα από τον αγροτικό ιατρό, με 

αποτέλεσμα το εν λόγω ηλεκτρονικό αρχείο να 

καθίσταται ανενημέρωτο και επομένως μη 

πρόσφορο για την επίτευξη των σκοπών 

σύστασής του. Αντιθέτως, οι εθελοντικές 

υπηρεσίες της Ομάδας Αιγαίου μπορούν να 

επιτευχθούν εξίσου αποτελεσματικά με τον 

ηπιότερο τρόπο της παράδοσης των 

αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων στον 

κατά τόπους αγροτικό ιατρό. Δείτε την 

απόφαση 97/2017. 

Παράνομη ανάρτηση σε ιστότοπο 

κειμένου διδακτορικής διατριβής  

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παρανόμως 

ανήρτησε στον ιστότοπό του το κείμενο της 

διδακτορικής διατριβής του προσφεύγοντος, 

χωρίς τη συγκατάθεση και την προηγούμενη 

ενημέρωσή του, πριν από τη λήξη της τριετίας 

για την οποία ο προσφεύγων είχε ζητήσει 

εγγράφως και κατά πάγια πρακτική του ΕΚΤ τη 

δέσμευσή της. Επίσης, ο προσφεύγων έχει 

δικαίωμα να γνωρίζει σύμφωνα με το άρθρο 12 

του ν. 2472/1997 τους χρήστες που κατέβασαν 

το κείμενο της διδακτορικής του διατριβής κατά 

το χρονικό διάστημα που βάσει της παραπάνω 

έγγραφης δήλωσής του η διατριβή του όφειλε 

να είναι δεσμευμένη. Δείτε την απόφαση 

99/2017. 

Σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε χώρους 

εργασίας 

Η Αρχή, με την υπ’ αριθμ.  101/2017 απόφασή 

της, επέβαλε στην εταιρεία «Little Kook» 

πρόστιμο για παραβάσεις των άρθρων 4, 6, 11 

του ν. 2472/1997. Διατάσσει, επίσης τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας όπως προβεί στις 

ακόλουθες ενέργειες, ενημερώνοντας σχετικά 

την Αρχή: α) να αφαιρέσει τις κάμερες που 

βρίσκονται στο εσωτερικό των καταστημάτων, 

εκτός από τις κάμερες που βρίσκονται στις 

εισόδους και τα ταμεία. Η εστίαση των 

καμερών πρέπει να  περιορίζεται στα αγαθά 

που προστατεύουν, β) να καταστρέψει κάθε 

σχετικό αρχείο με προσωπικά δεδομένα 

εργαζομένων και πελατών που συλλέχτηκε από 

το ως τώρα εγκατεστημένο σύστημα 

βιντεοεπιτήρησης, και να ενημερώσει σχετικά 

την Αρχή, γ) να υποβάλει στην Αρχή 

γνωστοποίηση του συστήματος βιντεο-

επιτήρησης, μετά τις επιβληθείσες 

τροποποιήσεις. 

Ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης 

σε καταγεγραμμένη συνομιλία 

Η Αρχή, με την υπ’ αριθμ.  102/2017 απόφασή 

της, απευθύνει σύσταση στην εταιρεία WIND 

να προσαρμόσει τις υφιστάμενες διαδικασίες 

ώστε να παρέχει στα υποκείμενα την 

κατάλληλη ενημέρωση καθώς και τη 

δυνατότητα πρόσβασης στο καταγεγραμμένο 

ηχητικό αρχείο, στην περίπτωση αμφισβήτησης 

του περιεχομένου της απομαγνητοφώνησης με 

το οποίο έχει ικανοποιήσει το προβλεπόμενο 

από το άρθρο 12 του ν. 2472/1997 δικαίωμα 

πρόσβασης του υποκειμένου σε τηλεφωνική 

συνομιλία η οποία έχει καταγραφεί στα 

πλαίσια του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3471/2006. 

Άδεια στον ΟΑΕΔ για πρόσβαση 

υποψηφίων σε ευαίσθητα δεδομένα 

συνυποψήφιων  τους 

Η Αρχή έδωσε άδεια για χορήγηση ευαίσθητων 

δεδομένων από τον ΟΑΕΔ σε υποψηφίους 

βάσει προκηρύξεως για πλήρωση μόνιμων 

θέσεων του Δημοσίου σχετικά με 

συνυποψηφίους τους με σκοπό την άσκηση 

νομίμων δικαιωμάτων. Τα χορηγούμενα 

δεδομένα αποτελούν βάση για την αξιολόγηση 

των υποψηφίων. Δείτε τις αποφάσεις 79, 80, 

91, 93, 103/2017. 

Νόμιμη η διασύνδεση αρχείων των 

ασφαλιστικών εταιρειών  

Η Αρχή εξέτασε τα αιτήματα ασφαλιστικών 

εταιρειών οι οποίες ζήτησαν να επιτραπεί η  

διασύνδεση δεδομένων από τα αρχεία των 

πελατών των δύο εταιρειών, καθώς και να 

χορηγηθεί άδεια για να ενημερωθούν τα 

υποκείμενα των δεδομένων για τη διασύνδεση 

αυτή μέσω Τύπου. Σχετικά με το πρώτο αίτημα, 

η Αρχή, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει δυσκολία 

λήψης της συγκατάθεσης στην προκειμένη 

περίπτωση, καθώς και ότι ο σκοπός που 

επιδιώκεται (διαχείριση των πελατολογίων σε 

ενοποιημένη βάση) είναι συμβατός με τον 

αρχικό σκοπό επεξεργασίας, έκρινε ότι οι 

αιτούσες έχουν έννομο συμφέρον και επέτρεψε 
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την εν λόγω διασύνδεση, αποφασίζοντας τη 

χορήγηση σχετικής άδειας. Η Αρχή απέρριψε το 

δεύτερο αίτημα, κρίνοντας ότι η ατομική 

ενημέρωση είναι εφικτή, αφού πρόκειται για 

ενεργούς πελάτες με γνωστά στοιχεία 

διεύθυνσης κατοικίας, τηλεφώνου ή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δείτε την 

απόφαση 81/2017. 

Προειδοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας 

για μη ικανοποίηση του δικαιώματος 

πρόσβασης και αντίρρησης 

Κατόπιν προσφυγής στην Αρχή για μη 

ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης από 

το Υπουργείο Παιδείας σε δεδομένα που 

αφορούν τον προσφεύγοντα ως υποκείμενο 

των δεδομένων, η Αρχή απηύθυνε αυστηρή 

προειδοποίηση στο Υπουργείο να ικανοποιήσει 

το δικαίωμα πρόσβασης του προσφεύγοντα 

χορηγώντας του όλα τα στοιχεία που τηρεί στο 

αρχείο του και τα οποία τον αφορούν, να τηρεί 

και να εφαρμόζει στο εξής τα προβλεπόμενα 

στις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 

2472/1997 και να επιβλέπει τις ενέργειες των 

εποπτευόμενων υπηρεσιών του. Δείτε την 

απόφαση 85/2017. 

Απαλλαγή μελών συλλόγου από 

υποχρέωση γνωστοποίησης  

Η Αρχή δέχτηκε το αίτημα του Συλλόγου 

Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθε-

ραπευτών Ελλάδος για την απαλλαγή των 

μελών του από την υποχρέωση γνωστοποίησης 

για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την 

έναρξη της επεξεργασίας και από την 

υποχρέωση λήψης άδειας για τη συλλογή και 

την επεξεργασία. Δείτε την απόφαση 86/2017. 

Απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας 

επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων  

Κρίθηκε από την Αρχή ότι εταιρεία που 

επεξεργάζεται δεδομένα υποκειμένων που δεν 

είναι απευθείας πελάτες της, αλλά είναι 

ασφαλισμένοι σε συνεργαζόμενες με αυτήν 

ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικά 

ταμεία, αποκλειστικά για σκοπούς και με τον 

τρόπο που καθορίζουν οι τελευταίοι, θεωρείται 

εκτελούσα την επεξεργασία δεδομένων, για 

λογαριασμό των παραπάνω υπευθύνων, και 

συνεπώς δεν υπέχει υποχρέωση 

γνωστοποίησης και λήψης άδειας για την 

επεξεργασία αυτή. Δείτε τις αποφάσεις 88, 

94/2017. 

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για 

διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ 

Η Αρχή απέρριψε προσφυγή αλλοδαπού για 

διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ, λόγω του 

ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τέλεσε το 

αδίκημα της χρήσεως πλαστών εγγράφων, 

αποφασίσθηκε δε η διατήρηση της 

καταχώρισής του πριν από την παρέλευση 

τριετίας από την αρχική εγγραφή του. Δείτε τις 

αποφάσεις 90, 95/2017. 

Απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας 

ευαίσθητων δεδομένων υγείας σε τρίτο 

Η Αρχή απέρριψε αίτημα για χορήγηση 

ευαίσθητων δεδομένων υγείας σε Μονάδα 

Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για 

χρήση ενώπιον της Αρχής Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής λόγω μη 

αποστολής της αιτήσεως από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας. Δείτε την απόφαση 96/2017. 
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Ευρωπαϊκά-Διεθνή  

Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 

Η ΟΕ29, στην τελευταία της συνάντηση, 

εξέτασε ορισμένα κρίσιμα θέματα όσον 

αφορά την εφαρμογή του Γενικού Κανο-

νισμού Προστασίας Δεδομένων και την 

Ασπίδα Προστασίας. Υιοθέτησε σημαντι-

κά κείμενα, όπως τις κατευθυντήριες 

γραμμές για την Εκτίμηση Επιπτώσεων 

στην Προστασία Δεδομένων, την Κατάρ-

τιση Προφίλ και τη Γνωστοποίηση Περι-

στατικών Παραβίασης Δεδομένων. 

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 

γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με 

τον Γενικό Κανονισμό 2016/679: wp250 

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 

την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη 

αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης προφίλ: wp251 

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=36,82,172,237,200,183,54,193
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=143,217,196,130,102,132,209,137
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=4,47,171,8,29,134,57,253
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=193,213,90,239,102,89,119,85
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=95,106,20,170,243,4,105,233
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=54,181,221,145,5,20,152,7
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=198,194,68,106,18,173,204,230
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=231,23,254,29,193,136,160,24
mailto:contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47741
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47742
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Η Αρχή απαντά… 

1. Σε ποιες περιπτώσεις η τοποθέτηση και 

χρήση καμερών σε είσοδο διαμερίσματος 

σε πολυκατοικία θεωρείται «οικιακή» και 

δεν εμπίπτει στη νομοθεσία για τα 

προσωπικά δεδομένα; 

Όταν οι κάμερες λαμβάνουν εικόνα 

αποκλειστικά στον ιδιωτικό σας χώρο. 

Όταν επιβλέπουν τον απολύτως απαραίτητο 

χώρο της εισόδου σας, χωρίς να γίνεται 

καταγραφή εικόνας ή ήχου (π.χ. για να βλέπετε 

ποιος σας χτυπάει το κουδούνι). 

Όταν είναι τεχνικά εφικτός ο περιορισμός του 

πεδίου εμβέλειας της κάμερας (με καταγραφή 

εικόνας), στον απολύτως απαραίτητο χώρο 

μπροστά από την είσοδο του διαμερίσματος 

σας, χωρίς να επηρεάζονται (παρακο-

λουθούνται) σε καμία περίπτωση άλλα 

διαμερίσματα.  

Στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν έχετε 

υποχρέωση γνωστοποίησης των καμερών στην 

Αρχή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβου-

λευθείτε τη γνωμοδότηση 5/2017. 

Η Αρχή δεν εξετάζει θέματα καμερών που 

χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση. 

2. Σε περίπτωση που κάποιοι γείτονές 

μου διέρχονται αναγκαστικά μπροστά 

από την πόρτα του διαμερίσματός μου 

για να πάνε στο δικό τους, μπορώ να 

τοποθετήσω κάμερα στην είσοδό μου; 

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει, πριν 

προχωρήσετε σε εγκατάσταση κάμερας, να 

λάβετε τη συναίνεση των ενοίκων του ορόφου 

που διαμένουν στα επηρεαζόμενα 

διαμερίσματα, αφού τους παρέχετε κάθε 

σχετική πληροφορία για το πώς προτίθεστε να 

λειτουργήσετε την κάμερα. Ως επηρεαζόμενα 

θεωρούνται, κατ’ αρχήν, τα διαμερίσματα που 

βρίσκονται στον ίδιο όροφο με το δικό σας 

(εκτός από αυτά στα οποία η προσέλευση δεν 

προϋποθέτει διέλευση από τον επιτηρούμενο 

χώρο της εισόδου του διαμερίσματός σας). 

3. Σε περίπτωση που δεν συμφωνούν οι 

γείτονες του ορόφου μου να τοποθετήσω 

κάμερα στην είσοδό μου, τι γίνεται; 

Όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, θα 

πρέπει να ακολουθείται, εν μέρει, η διαδικασία 

του άρ. 15 παρ. 1 της οδηγίας 1/2011, δηλαδή 

να υπάρχει προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των 

2/3 των ενοίκων των επηρεαζόμενων 

διαμερισμάτων του ορόφου. Για τη 

διαμόρφωση της σύμφωνης γνώμης 

λαμβάνεται υπόψη μια ψήφος ανά 

κατοικημένο (ή χρησιμοποιούμενο) 

επηρεαζόμενο διαμέρισμα. 

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (ερ. 2 & 3), 

θεωρείστε υπεύθυνος επεξεργασίας για την 

εγκατάσταση της κάμερας και, επομένως, έχετε 

όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 

ν. 2472/1997 και την οδηγία 1/2011, όπως 

υποβολή γνωστοποίησης στην Αρχή, 

ικανοποίηση των δικαιωμάτων ενημέρωσης, 

πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων, 

τήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας της 

επεξεργασίας. 

4. Αν έχω κατάστημα ή γραφείο σε όροφο 

πολυκατοικίας, μπορώ να τοποθετήσω 

κάμερα που να επιβλέπει την είσοδό μου; 

Ισχύει ό,τι και για τις κατοικίες, με τη διαφορά 

ότι στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται πάντα η 

νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και 

θεωρείστε πάντα υπεύθυνος επεξεργασίας. 

Συνεπώς, μπορείτε να τοποθετήσετε κάμερα, 

με ή χωρίς καταγραφή εικόνας, όταν 

περιορίζεστε στον απολύτως απαραίτητο χώρο 

της δικής σας εισόδου και δεν επηρεάζονται 

άλλα διαμερίσματα. Αν επηρεάζονται άλλα 

διαμερίσματα, οφείλετε να λάβετε τη 

συναίνεση των ενοίκων τους, όπως 

περιγράφεται στην ερώτηση 2. 

Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις 

δεν επιτρέπεται η χρήση καμερών με 

καταγραφή ήχου! 

5. Τι ισχύει για τους χώρους στάθμευσης 

σε πολυκατοικία; 

Σε κοινόχρηστο χώρο στάθμευσης μπορείτε να 

τοποθετήσετε κάμερα για την επιτήρηση του 

οχήματός σας, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο 

σύστημα από την πολυκατοικία. Θα πρέπει 

όμως γι’ αυτό να ερωτηθούν οι υπόλοιποι 

ένοικοι, η κάμερα να εστιάζει αποκλειστικά στο 

όχημά σας και να τοποθετήσετε ευδιάκριτες 

πινακίδες (βλ. αναλυτικά στο άρθρο 15 παρ. 4 
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Για τις κάμερες στην είσοδο κατοικιών/γραφείων σε πολυκατοικία 
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της Οδηγίας 1/2011). Για αυτή την επεξεργασία, πρέπει να υποβάλετε γνωστοποίηση στην Αρχή. 

6. Τι μπορώ να κάνω αν υποπτεύομαι παραβίαση της νομοθεσίας; 

Χρειάζεται να απευθυνθείτε κατ’ αρχάς στον ένοικο που έχει τοποθετήσει και λειτουργεί τις κάμερες, θέτοντάς του τις αμφιβολίες ή τις αντιρρήσεις 

σας. Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας, τότε μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής www.dpa.gr: 

Θεματικές Ενότητες Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης  Συχνές Ερωτήσεις 

Νομοθεσία  Γνωμοδοτήσεις  Γνωμοδότηση 5/2017 

Δελτίο Τύπου 2/10/2017  Q&A`s για τη γνωμοδότηση 5/2017 
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Επικαιρότητα 

Στις 12.9.2017, ο Πρόεδρος της Αρχής Κ. 

Μενουδάκος επέδωσε στον Πρόεδρο της 

Βουλής, Ν. Βούτση, την Ετήσια Έκθεση 

πεπραγμένων της Αρχής για το έτος 2016. 

Δείτε περισσότερα εδώ.  

Σχετική κάλυψη από ΜΜΕ (ενδεικτικά):   

-http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/politiki/

ston-n-voutsi-i-ekthesi-tis-archis-

prostasias-dedomenon-prosopikou-

charaktira/   

-http://www.insider.gr/eidiseis/ellada/60755/ston-voytsi-i-ekthesi-gia-ta-prosopika-dedomena

-2016   

Με αφορμή την έκδοση και επίδοση της Έκθεσης Πεπραγμένων της για το 2016, η Αρχή 

διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου την ίδια ημέρα στην έδρα της. Δείτε τα βασικά σημεία της 

ομιλίας του Προέδρου της Αρχής, Κ. Μενουδάκου εδώ. 

Σχετική κάλυψη από ΜΜΕ (ενδεικτικά):  

-http://www.skai.gr/news/greece/article/355161/auxisi-9-stis-upotheseis-prostasias-

prosopikon-dedomenon-to-2016/  

- https://www.efsyn.gr/arthro/dyo-simantikes-ypotheseis-sto-mikroskopio-tis-arhis-prostasias-

dedomenon  

Ανακοινώσεις 

Σχετικά με τις διαβιβάσεις προσωπι-

κών δεδομένων σε χώρες στις ΗΠΑ 

(Privacy Shield), είναι πλέον διαθέσιμα 

στην ιστοσελίδα της Αρχής το έντυπο 

υποβολής καταγγελιών εμπορικής 

φύσης στις Αρχές Προστασίας Δεδομέ-

νων της ΕΕ (EU-US Privacy Shield com-

plaint form for submitting commercial 

related complaints to EU DPAs) και το 

έντυπο για την υποβολή των αιτήσεων 

στον Διαμεσολαβητή των ΗΠΑ (EU-US 

Privacy Shield - form for submission of 

requests to the US Ombudsperson). 

Η Ετήσια Έκθεση 2016 της Αρχής είναι 

διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της: Ετήσιες 

Ε κθέσεις => 2016.   

http://www.dpa.gr
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,124846&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=40,117,230,112,175,34,80,5
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=254,91,183,39,250,171,191,113
mailto:contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
http://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-Typou/?press=b7400b15-6c30-4825-909f-a7ec00b72184
http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/politiki/ston-n-voutsi-i-ekthesi-tis-archis-prostasias-dedomenon-prosopikou-charaktira/
http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/politiki/ston-n-voutsi-i-ekthesi-tis-archis-prostasias-dedomenon-prosopikou-charaktira/
http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/politiki/ston-n-voutsi-i-ekthesi-tis-archis-prostasias-dedomenon-prosopikou-charaktira/
http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/politiki/ston-n-voutsi-i-ekthesi-tis-archis-prostasias-dedomenon-prosopikou-charaktira/
http://www.insider.gr/eidiseis/ellada/60755/ston-voytsi-i-ekthesi-gia-ta-prosopika-dedomena-2016
http://www.insider.gr/eidiseis/ellada/60755/ston-voytsi-i-ekthesi-gia-ta-prosopika-dedomena-2016
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=151,205,79,212,85,141,129,31
http://www.skai.gr/news/greece/article/355161/auxisi-9-stis-upotheseis-prostasias-prosopikon-dedomenon-to-2016/
http://www.skai.gr/news/greece/article/355161/auxisi-9-stis-upotheseis-prostasias-prosopikon-dedomenon-to-2016/
https://www.efsyn.gr/arthro/dyo-simantikes-ypotheseis-sto-mikroskopio-tis-arhis-prostasias-dedomenon
https://www.efsyn.gr/arthro/dyo-simantikes-ypotheseis-sto-mikroskopio-tis-arhis-prostasias-dedomenon
http://www.dpa.gr/pls/portal/url/ITEM/57549C12795A39A7E050A8C07C242173
http://www.dpa.gr/pls/portal/url/ITEM/575494354EB53A53E050A8C07C2420AC
http://www.dpa.gr/pls/portal/url/ITEM/575494354EB53A53E050A8C07C2420AC
http://www.dpa.gr/pls/portal/url/ITEM/57549C12795639A7E050A8C07C242173
http://www.dpa.gr/pls/portal/url/ITEM/57549C12795439A7E050A8C07C242173
http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/ANNUAL_REPORTS/FILES/ANNUAL%202016%20V3.0%20WEB%20VIEW.PDF
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Εκδηλώσεις 

Στις 11-16.6.2017 η ειδικός επιστήμονας της Αρχής Ε. Σιουγλέ παρουσίασε μελέτη με τίτλο «An 

empirical investigation of ISO 9000 certification and firm performance from the perspective of 

personal data protection/security» στο πλαίσιο του 9ου International Conference & Summer School 

Economic Challenges in Enlarged Europe στο Ταλίν της Εσθονίας. 

Στις 6.10.2017 πραγματοποιήθηκε διάλεξη για τα προσωπικά δεδομένα στη Σχολή Νομικού Σώματος 

Στρατολογικού των Ενόπλων Δυνάμεων από την ειδικό επιστήμονα της Αρχής Κ. Καρβέλη.  

Στις 18.10.2017 πραγματοποιήθηκε η 2η Συνάντηση του Συμβουλευτικού Οργάνου του Ελληνικού 

Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου SaferInternet4Kids, με θέμα «Η προστασία των δεδομένων των 

παιδιών βάσει του νέου κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα», στην οποία συμμετείχε με 

εισήγηση με τίτλο «Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της παιδικής ηλικίας στον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων» η ειδικός επιστήμονας της Αρχής Φ. Παναγοπούλου. Δείτε περισσότερα εδώ. 

Στις 19.10.2017 έλαβε χώρα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών εκδήλωση, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής, στην οποία απηύθυνε 

χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Αρχής Κ. Μενουδάκος. Δείτε το πρόγραμμα εδώ. 
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Λίγα λόγια για την Αρχή 

Η  Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

είναι ανεξάρτητη συνταγματικά 

κατοχυρωμένη δημόσια Αρχή, συστά-

θηκε το 1997 και έχει ως αποστολή την       

εποπτεία της εφαρμογής του                

ν. 2472/1997 και άλλων ρυθμίσεων 

που αφορούν την προστασία του   

ατόμου από την επεξεργασία δεδομέ-

νων προσωπικού χαρακτήρα καθώς 

και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων 

που της ανατίθενται κάθε φορά. 

Εγγραφή 

Γ ια να λαμβάνετε το newsletter της 

Αρχής, στείλτε μας e-mail στη              

δ/νση newsletter@dpa.gr με θέμα      

ΕΓΓΡΑΦΗ  

Πρακτική Άσκηση στην Αρχή 

Η  Αρχή δίνει τη δυνατότητα πρα-

κτικής άσκησης σε φοιτητές που 

ενδιαφέρονται για θέματα του αντι-

κειμένου της. Η άσκηση διαρκεί από 3 

μήνες -κατ’ ελάχιστον- έως 1 έτος και 

είναι μη αμειβόμενη. 

Χρήσιμες Συνδέσεις 

Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29  

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

Δεδομένων    

Βιβλιογραφική Επικαιρότητα 

Το δικαίωμα στην προστασία από την επεξεργασία δεδομένων 
Βασιλική Ε. Χρήστου 
Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, Αθήνα 2017 
 

Μελέτες 

Αλέξανδρος Βαρβέρης, Τεχνικά και οργανωτικά θέματα - η «υποχρεωτική» τοποθέτηση υπευθύνου προστασίας δεδομένων, ΕφημΔΔ 
2017, σ. 206 επ. 

Γιώργος Γιαννόπουλος, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: οι νέες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του υπευθύνου επεξεργασίας, 
ΕφημΔΔ 2017, σ. 199 επ. 

Γιώργος Δελλής, Για μια πιο αποτελεσματική δημόσια προστασία των προσωπικών δεδομένων: ο «θαυμαστός καινούργιος κόσμος» του 
Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016, ΕφημΔΔ 2017, σ. 2 επ. 

Γρηγόρης Λαζαράκος, Ο θεσμός του υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (Data Protection Officer) στο νέο νομοθετικό πλαί-
σιο των προσωπικών δεδομένων μετά την υιοθέτηση του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 2016, σ. 243 επ.  

Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Περί της ασκήσεως ελέγχου επί των ανεξαρτήτων αρχών, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 2016, σ. 253 
επ. 

Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Η συνταγματικώς κατοχυρωμένη προστασία επί των αδειοδοτικών αποφάσεων της Aρχής Προστα-
σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) προς χορήγηση δεδομένων, Διοικητική Δίκη 2017, σ. 337 επ. 

http://saferinternet4kids.gr/nea/advisory-board-meeting/
http://www.bioethics.gr/images/pdf/EKDHLOSEIS-SYNEDRIA/Programma.jpg
mailto:contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
mailto:newsletter@dpa.gr
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/

