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Περίληψη 
Εισαγωγή: Η παρούσα διπλωµατική εργασία εστιάζει στο πλαίσιο εφαρµογής του νέου 

Γενικού Κανονισµού για την Προστασία προσωπικών δεδοµένων στο δηµοτικό σχολείο. 

Όπως είναι γνωστό, οι κοινωνίες γίνονται όλο και πιο ψηφιοποιηµένες. Ο ρυθµός των 

τεχνολογικών εξελίξεων και ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων επηρεάζει 

κάθε έναν καθηµερινά και µε κάθε τρόπο.  Υπό το πρίσµα αυτών των αλλαγών, τα νοµικά 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που διασφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής 

και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν πρόσφατα αναθεωρηθεί. Οι 

µεταρρυθµίσεις για την προστασία των δεδοµένων που διατυπώνονται, προτείνονται ή 

αποφασίζονται, από την ΕΕ είναι εκτεταµένες και µερικές φορές πολύπλοκες, µε επιπτώσεις 

σε άτοµα, οργανισµούς και επιχειρήσεις, ειδικότερα µάλιστα, σε θέµατα Παιδείας και Υγείας 

που άπτονται ευαίσθητων δεδοµένων. Η µη συµµόρφωση, των σχολικών µονάδων, µε τον 

κανονισµό 679/16, µπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, παραβάσεις, πρόστιµα και αντιδικίες. 

Σκοπός: Η παρούσα διπλωµατική εργασία στοχεύει αρχικά στην αναλυτική καταγραφή των 

δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νέα ευρωπαϊκή νοµοθεσία και στη 

διαµόρφωση ενός πλαισίου εφαρµογής για την εναρµόνιση της λειτουργίας του σχολείου µε 

τον ΓΚΠΔ. Η σύνδεση µάλιστα, δασκάλου µαθητή, αποτελεί µοναδική ιδιαιτερότητα σε 

σχέση µε τους, γενικής εξυπηρετικής φύσεως, Δηµοσίους Οργανισµούς, αλλά και 

επιχειρήσεις. Η διερεύνηση των νοµικά ενδεδειγµένων και κατάλληλων τρόπων εφαρµογής 

στο δηµοτικό σχολείο, αποτελεί στόχο της προτεινόµενης Διπλωµατικής  Εργασίας. 

Υλικό και µέθοδος: Η παρούσα εργασία στηρίχθηκε τόσο στη δευτερογενή έρευνα, δηλαδή 

στη µελέτη της υπάρχουσας νοµικής βιβλιογραφίας όσο και στην πρωτογενή έρευνα, δηλαδή 

στη µελέτη και επεξεργασία της νοµοθεσίας (Κανονισµοί και Οδηγίες Ε.Ε., Σύνταγµα, Νόµοι 

και Κανονιστικές Πράξεις), καθώς επίσης και στην επεξεργασία της νοµολογίας της Αρχής 

Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επιπρόσθετα για τη µελέτη του 

ερευνώµενου υλικού εφαρµόστηκε η ποιοτική ανάλυση και συγκεκριµένα το µεθοδολογικό 

εργαλείο της θεµατικής ανάλυσης.  

Συµπεράσµατα: Η εφαρµογή του κανονισµού όπως ενσωµατώνεται στο εσωτερικό δίκαιο, 

ισχύει για όλο το προσωπικό του σχολείου, τους γονείς-κηδεµόνες, τους µαθητές και άλλους 

εµπλεκόµενους (π.χ. ερευνητές, υποψήφιους πτυχιούχους πρακτικής), στον βαθµό που 

σχετίζονται µε αυτά. Από την άλλη πλευρά, τα σχολεία χειρίζονται µεγάλο αριθµό 

προσωπικών δεδοµένων συµπεριλαµβανοµένων ευαίσθητων δεδοµένων, σε απλή ή, όλο 



Σελ.	5	
	

περισσότερο, σε ψηφιακή µορφή. Εποµένως, το σχολείο καλείται να διαµορφώσει µια σαφή 

και κατανοητή πολιτική χειρισµού και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, προκειµένου 

να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παραβίασης τους.  

 

Λέξεις – Κλειδιά: ΓΚΠΔ, προστασία δεδοµένων, ευαίσθητα δεδοµένα, εφαρµογή 

κανονισµού στα σχολεία, µαθητική βάση δεδοµένων myschool, δικαιώµατα Μαθητή, 

φωτογράφιση βιντεοσκόπηση στα σχολεία, Οδηγία 95/46, Κανονισµός 2016/679, Ν.4624/19 
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Synopsis 

 

Introduction: This thesis focuses on the implementation of the General Data Protection 

Regulation’s provisions at Primary Schools. As states and societies are becoming more and 

more computerized, technological advances and the way personal data are processed affect 

everyone. In the light of these changes, the European Union (EU) legal frameworks that 

ensure privacy and personal data protection have been recently revised. Data protection 

reforms are extensive and sometimes complex, with implications for individuals, businesses, 

organizations and, especially, in education and health sectors where sensitive data are held. 

Failure to comply with rules imposed by Regulation 679/2016 may result to data leaks or 

other infringements and schools may face fines and legal disputes. 

Purpose: The purpose of this thesis is primarily to record in detail the rights and obligations 

arising from the new European legislation and to formulate an implementation framework to 

harmonizing school operations to GDPR. The teacher-student unique relation differentiates 

schools to other public service providers and business. The aim of this Diploma Thesis is to 

explore the legally appropriate ways to applying GDPR in primary school. 

Methodology and Tools: This work was based on both primary research, (i.e. the study and 

processing of legislation (EU Regulations and Directives, Constitution, Laws and Ministerial 

rules) and secondary research (i.e. the study of existing court decisions, legal literature as well 

as the decisions issued by Data Protection Authority. Qualitative analysis was applied, and in 

particular the methodological tool of GDPR thematic analysis. 

Conclusions: The GDPR as incorporated in domestic law applies to all school staff, parents, 

guardians, students and other stakeholders (e.g. researchers, prospective graduates, 

statisticians, state agencies etc.) involved in student data processin. On the other hand, schools 

handle a large number of personal data including sensitive data, in simple or increasingly 

digital form. Therefore, the schools are required to formulate a clear and understandable 

policy, well known to all stakeholders for handling and protecting personal data and 

minimizing the risk of breaches. 

Keywords: GDPR, Data Protection, sensitive data, School Implementation pack, myschool, 

national pupil database, pupil rights, image & video permission, Directive 95/46, Regulation 

2016/679, L.4624/19 
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Εισαγωγή 
Μια αρχική ανάγνωση του Γενικού Κανονισµού Προσωπικών Δεδοµένων (ΓΚΠΔ) και της 

οδηγίας 95/46 ΕΕ, δηλαδή του Ν.2472/97 και η ανίχνευση των πρώτων αναφορών της 

βιβλιογραφίας, κατέδειξε τον πλούτο των νοµικών αντικειµένων και το βάρος απαιτούµενων 

νοµικών γνώσεων ήδη πολύπλοκων για ένα νοµικό, πόσο δε µάλλον για µη νοµικό. Τα 

υποκείµενα όµως των νόµων είναι µαθητές – γονείς και οι καλούµενοι, να διαχειρισθούν την 

εφαρµογή του, είναι δάσκαλοι. Ενωρίς εφάνη, ότι όργανο – κριτήριο της έρευνας 

αναγκαστικά θα ήταν η επίπτωση όλων αυτών, στην διοικητική διάσταση, µε την νοµική να 

δίδει και επεξηγεί τα λογικά βήµατα συµµόρφωσης. Με επιπτώσεις όµως στην εκπαιδευτική, 

κοινωνική, παιδαγωγική διάσταση του έργου των δασκάλων. 

Η προστασία που παρέχει ο κανονισµός, αφορά δικαιώµατα του ανθρώπου, δικαιώµατα στην 

ιδιωτικότητα του συγκεκριµένου ατόµου, δηλαδή στην αναγκαιότητα περιορισµού της 

προσπέλασης, επεξεργασίας, διακίνησης, προβολής τους δηµοσίως, άνευ αποχρώντος λόγου. 

Οπότε πρώτη κατεύθυνση είναι η διευκρίνιση όρων όπως ιδιωτικότητα (αυτό που τα κείµενα 

αναφέρουν ως privacy) – δηµοσιότητα, δικαιώµατα (ανθρώπινα ή πολιτικά), που χρήζουν 

προστασίας. Το κεφάλαιο 1 αφορά αυτά ακριβώς. Βασική έκπληξη ήταν ότι ενώ ακριβής 

ορισµός ιδιωτικότητος δεν υπάρχει, υπάρχει εκτεταµένο νοµοθετικό κρατικό και υπερκρατικό 

πλέγµα προστασίας. 

Αυτό το πλέγµα διευρυνόµενο απετέλεσε την βάση της οδηγίας 95/46 η οποία εξετάζεται στο 

κεφάλαιο 2, επιλεκτικά, πάντοτε µε το προαναφερθέν κριτήριο και όχι µε την τυπική κατ’ 

ακολουθίαν, παράθεση όλων των διατάξεων, που εύκολα ανευρίσκονται άλλωστε, στα 

διάφορα ΦΕΚ. Η έκπληξη εδώ, αφορά το γεγονός της συνταγµατικής προστασίας τους στην 

Ελλάδα, ήδη από τις απαρχές του νεότερου κράτους, πολύ πριν την συγκρότηση 

υπερκρατικών οργανισµών προστασίας. 

Η νοµική και πρακτική εµπειρία της οδηγίας, µε πρόθεση σύγκλισης των νοµοθεσιών των 

κρατών – µελών, σε µεγάλο βαθµό ενσωµατώθηκε στον ΓΚΠΔ, του οποίου οι πρόνοιες και οι 

διαφορές διερευνώνται, στο 3ο Κεφάλαιο, υπό το φως πάντα, του σχολικού έργου.  

Διερεύνηση, η οποία κατέστησε επιβεβληµένη την σκιαγράφηση του διοικητικού µηχανισµού 

των Σχολείων και των τηρουµένων αρχείων, κάτι που µε τη σειρά του ανέδειξε το θέµα 

αντιστοίχισης αρµοδιοτήτων, κατά τους ορισµούς του Κανονισµού. Αυτά καταγράφονται στο 

Κεφάλαιο 4 ώστε να αποτελέσουν ξεκάθαρη αναφορά νοµικού υποβάθρου για την προστασία 

των δεδοµένων των υποκειµένων, στα σχολεία. 
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Στο Κεφάλαιο 5, η λειτουργία των σχολείων και ο ρόλος των δασκάλων, υπό τον ΓΚΠΔ, 

ανέδειξε την ύπαρξη παγιωµένων πολλές φορές, αντιλήψεων, των οποίων η ανασκευή 

κατέστη αναγκαία και απετέλεσε ταυτόχρονα, απάντηση στα εγειρόµενα ερωτήµατα γονέων. 

Ιδίως σε θέµατα φωτογράφισης µαθητών, διακίνησης πληροφοριών υγείας τους και, κυρίως, 

το θέµα εµπιστευτικότητος των δασκάλων, το οποίο συνήθως αγνοείται. Η ολοένα και 

αυξανόµενη χρήση των ΤΠΕ και η µεταφορά των δεδοµένων των µαθητών, καθώς και η 

αναγκαιότητα καθορισµού υπευθύνου προστασίας στα σχολεία, εξετάζεται επίσης. 

Λαµβανοµένων τούτων υπόψη, παρέχεται, στο 6ο Κεφάλαιο, ένας πίνακας πρακτικών µεταξύ 

Σχολείων, Αρχών Προστασίας και Υπουργείων Ελλάδος – Αγγλίας. Συναρθρώθηκε επίσης 

ένα εργαλείο εφαρµογής, σε µορφή σειράς κειµένων και υποδειγµάτων προς γονείς, 

καλύπτοντας ιδίως το θέµα συγκατάθεσης.  

Η εφαρµογή αυτή µπορεί να προσαρµοσθεί ανάλογα και να λειτουργήσει στα σχολεία, ώστε, 

χωρίς διοικητική ή άλλη επιβάρυνση, πλην φωτοτυπιών, εύκολα να προσαρµοσθούν µε τις 

πρόνοιες του ΓΚΠΔ. Μπορεί η εφαρµογή αυτή να θεωρηθεί ως «παραδοτέο» (κατά την 

ορολογία των ερευνητικών έργων), της διπλωµατικής αυτής. 

Στο κεφάλαιο 7 γίνεται ένας σχολιασµός των διαφορετικών αντιµετωπίσεων, επί του ιδίου 

θέµατος βάσει του ΓΚΠΔ, ελληνικών και αγγλικών νοµοθετικών πλαισίων. Και κάποιες 

ρυθµίσεις που απαιτούνται.  

Τα συµπεράσµατα µπορεί να σηµατοδοτούν το πεπερασµένο πεδίο αυτής της εργασίας. Η 

έναρξη ισχύος και µελέτη των επιπτώσεων του Κανονισµού όµως, θα αποτελέσει αντικείµενο 

ερευνών και εργασιών, σε πληθώρα πεδίων επιστηµών: νοµικής, διοικητικής, παιδαγωγικής, 

εκπαιδευτικής, πληροφορικής, ψυχολογίας κ.ο.κ. Κάποια ερωτήµατα προτείνονται για 

περαιτέρω έρευνα.  

Η εργασία είχε ολοκληρωθεί, όταν ψηφίσθηκε (στο τέλος Αυγούστου 2019) η ελληνική 

προσαρµογή του Κανονισµού. Προσετέθη, ως παράρτηµα V, µία συζήτηση επ’ αυτού. 

Τα υπόλοιπα παραρτήµατα αφορούν  φακέλους, αρχεία, πιστοποιητικά κ.λπ. που τηρούνται 

υποχρεωτικά σε κάθε σχολείο καθώς και υποδείγµατα από πρακτικές σχολείων του 

Ηνωµένου Βασιλείου. 
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Κεφάλαιο 1: Το δικαίωµα στην ιδιωτικότητα 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η κατάδειξη παραδειγµατικών νοµοθεσιών που αφορούν 

διαχρονικά την σφαίρα της ιδιωτικότητας, την προστασία της, τους περιορισµούς που 

επιβάλλει η εκάστοτε νοµοθεσία / εξουσία, καθώς και το πρόβληµα των διώξεων επί τη βάσει 

συγκεκριµένων «τιµών» των χαρακτηριστικών οµάδων προσώπων. 

Ως δεδοµένα (data) νοούνται τιµές ή ιδιότητες χαρακτηριστικών (µεταβλητών - variables) 

υποκειµένων (subjects ή περιπτώσεων - cases)1, που καταχωρούνται σε αρχείο (file). Αν το 

υποκείµενο αυτό είναι πρόσωπο, τότε τα δεδοµένα των χαρακτηριστικών της οντότητός του, 

που προσιδιάζουν το συγκεκριµένο υποκείµενο, λέγονται προσωπικά δεδοµένα. Στην 

ορολογία των υπολογιστών οι όροι αντίστοιχα είναι δεδοµένα – πεδία – εγγραφές - αρχείο 

(data – fields – records – file). Η έννοια «αρχείο» (file) παραπέµπει σε δοµηµένο (εσωτερικά) 

αντικείµενο (structured object)2. Τα δεδοµένα και αρχεία µπορεί να ευρίσκονται σε φυσικό 

υπόστρωµα (οιοδήποτε υλικό) ή σε ηλεκτρονικό (σε ψηφιακή µορφή) και να είναι 

αποθηκευµένα σε φυσικό χώρο (π.χ.ντουλάπι, Η/Υ) ή να είναι αναρτηµένα κάπου στο 

διαδίκτυο (ιστοσελίδες, cloud). Σε κάθε περίπτωση λογίζονται ως πράγµα κατά τον 947 ΑΚ 

εδαφ.β. Οµοίως και η βάση δεδοµένων κατά τον Ν.2121/93άρθρο2α. 

Η επίσηµη καταγραφή κάποιων δεδοµένων υποκειµένων, ανάγεται στους προϊστορικούς 

χρόνους ως απλές απαριθµήσεις πληθυσµών (Βαβυλωνία (3800 π.Χ.), Κίνα (2238π.Χ.), 

Αίγυπτος (3000 π.Χ.).  Η απογραφή του Κέκροπος (3000 π.Χ.) φαίνεται να είναι η πρώτη µε 

καταγεγραµµένο τον σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων3.Η εξέλιξη και 

διάδοση της γραφής βοήθησε τις υπηρεσίες των κρατών στην καταγραφή προσωπικών 

δεδοµένων για λόγους ληξιαρχικούς (γραµµή αίµατος, κληρονοµικά), φορολογίας, 

δυνατότητα εκλογής σε πολιτειακά αξιώµατα και στράτευσης. Οι απογραφές, συν τω χρόνω, 

περιλαµβάνουν περισσότερα χαρακτηριστικά. Τα δεδοµένα που συλλέγονται, µέσω της 

επεξεργασίας, χρησιµοποιούνται σε πολλούς τοµείς της ατοµικής, κοινωνικής, οικονοµικής, 

θρησκευτικής  και κρατικής λειτουργίας. 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων τα µετατρέπει σε δυνάµει πληροφορία και εισάγει το 

ερώτηµα ποια ανήκουν στην σφαίρα της ιδιωτικότητος (privacy) και ποια δηµοσιότητος 

																																																													
1Carlberg, Conrad (2011) Statistical analysis:microsoft excel 2010. Indianapolis Usa. Pearson Education  
2Powell, Gavin (2006) Beginning Database Design. Indiana, USA. Wiley Publishing, Inc.(p.6,408,444).  
3 «Οὗτος γὰρ βουλόµενος τὸ τῶν Ἀθηναίων γένος πληθυνθῆναι ἐκέλευσεν αὐτοὺς λίθους λαβεῖν καὶ ἐνεγκεῖν εἰς 
τὸ µέσον, ἐξ ὧν ἔγνω δισµυρίους αὐτοὺ ςὄντας· ἀπὸ Κέκροπος οὗν φησι τοὺς ὄχλους λαοὺς ὀνοµασθῆναι» 
(Φιλόχωρος ο Αθηναίος, Σχόλια εις τον Πίνδαρον, Ολυµπιόνικος 9,70). 
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(publicity) αλλιώς προσβασιµότητος· κατά πόσον δηλαδή, τα δεδοµένα µπορούν να 

γνωστοποιούνται σε τρίτους, ποιος τα γνωστοποιεί και το εύρος της γνωστοποίησης. 

 

1.1. Ιδιωτικότητα-Δηµοσιότητα στην Πολιτική Κοινωνία του Ελληνορωµαϊκού 

Πολιτισµού 

Η έννοια της ιδιωτικότητος για ορισµένα προσωπικά, κατά την σηµερινή άποψη, 

χαρακτηριστικά και δεδοµένα (όπως θρησκεία, φυλή, οικονοµική κατάσταση, νόθο ἠ µη, 

παιδί) ήταν εξαιρετικά περιορισµένη στην Αρχαία Ελλάδα και το δίκαιο της εποχής. Οι 

Έλληνες πολίτες δεν διαφέρουν ούτε αντιδιαστέλλονται νοµικά, από το Ελληνικό Κράτος –

Πόλις, αλλά συγκροτούν την εκκλησία του Δήµου (Πόλεως). Η πόλη του Αριστοτέλη δεν 

ταυτίζεται µε τη σύγχρονη έννοια του κράτους που υποδηλώνει  µηχανισµό εξουσίας που 

ασκείται έναντι των πολιτών οπότε καταλήγει στη διάκριση της ιδιωτικής από τη δηµόσια 

σφαίρα ζωής.  

Από τα οµηρικά χρόνια, τα χρόνια των µεγάλων νοµοθετών και εν συνεχεία στον Χρυσούν 

Αιώνα,  ο Πολίτης έχει απεριόριστη ελευθερία γνώµης, παρρησία, απολαµβάνει ισηγορίας, 

ισονοµίας, ισοκρατίας, ισογονίας, ισοψηφίας, ισοτιµίας ως θεµελιωδών αξόνων της µετοχής 

στην Πόλι..  Ως πρόσωπο ιερό εδικαιούτο της προστασίας του νόµου για κάθε συκοφαντική 

προσβολή της τιµής του. Η ψευδοµαρτυρία εθεωρείτο προσβολή της Πόλεως.  

Ισότητα χωρίς ελευθερία, τόσο πολιτική όσο και ατοµική του Αθηναίου Πολίτη δεν θα 

µπορούσε να υπάρξει. Η ελευθερία και η ανεκτικότητα στην ιδιωτική του ζωή4 (χωρίς στη 

δηµόσια να παραβαίνεται ο νόµος) οφείλετο στο γεγονός της απουσίας νόµων, που θα είχαν 

σαν αποτέλεσµα µια κρατικά εξαναγκαστή ηθικότητα5. Η σφαίρα της ιδιωτικότητος δεν 

ανιχνεύεται στο νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας (βάσει νόµων και θεσµών).  Περιελάµβανε 

αποκλειστικά τα τεκταινόµενα εντός της Οικίας (Εστίας, Οικογένειας κ.λπ.) ως εφαρµογή του 

«τα εν οίκω µη εν Δήµω». Η οικία (οικογένεια) είναι κατά τον Αριστοτέλη6 αναγκαία 

συνθήκη ύπαρξης Πόλεως. Στην οικία αναπτύσσονται τριών ειδών σχέσεις: συζυγική, 

γονεϊκή, δεσποτική7και εξυπηρετεί τόσο βιολογικές και βιοτικές ανάγκες, όσο και ανάγκες 

«εὖ ζῆν». Δεδοµένου ότι η Πόλη δεν είναι απλή συγκατοίκηση αλλά σχέση κοινωνίας, κάθε 

Πολίτης αυτοπροαιρέτως εκθέτει τον εαυτό του στη δηµόσια σφαίρα, στην οποία και 
																																																													
4 «Ἀνεπαχθῶς δέ τά ἴδια προσοµιλοῦντες»  [Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος κ.37, 11-12] 
5Maskivker, Julia (2010) “Participation and Rights in Athenian Democracy”, The European Legacy. 15-7, pp. 
859 
6 «Πρότερον καί ἀναγκαιότερον οἰκία πόλεως» [Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια, 1162α, στ. 18-19.] 
7Πολιτικά, 1253b, στ. 1-12 
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συνεχώς ενεργεί. Ως έλλογον ον τόσο στη δηµόσια σφαίρα όσο και στην ιδιωτική, ενεργεί 

ηθικά κατά προαίρεσιν8. Η προαίρεσις, δηλαδή, χρειάζεται αξιολογική διάγνωση του 

πρακτέου, ως οδηγητική προς την πράξη.  

Η απόσυρση στα µη δηµόσια, δεν σηµαίνει και αυθαιρεσία πράξεων. Οι µεγάλοι κλασικοί 

εναποθέτουν τη µη δηµοσιοποίηση και προστασία της οικίας στον ίδιο τον Πολίτη. 

Χαρακτηριστικό της ατοµικής ελευθερίας είναι ότι δεν ασκούσε ποτέ δίωξη η πολιτεία, αλλά 

ο ίδιος ο πολίτης που είχε υποστεί επίθεση ή προσβλητική συµπεριφορά από κάποιον 

συµπολίτη του. Αυτή η ελευθεροφροσύνη συνέβαλε ώστε η δηµόσια σφαίρα να µη θεωρείται 

ασυνέχεια της ιδιωτικής, να αποφευχθεί το πνεύµα του ατοµικισµού και της επιδίωξης του 

ιδίου συµφέροντος και εν τέλει δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας να αλληλοεπιδράσουν. Επειδή 

η απουσία κανονιστικής παρέµβασης στην ιδιωτική ζωή µπορεί να συνεπαγόταν την 

ασυδοσία στη δηµόσια, αυτό  απετρέπετο από τον σεβασµό του Αθηναίου πολίτη στους 

νόµους (διά δέος), διότι οι νόµοι τον προστάτευαν από την αδικία9. 

Ο Πολίτης της αρχαίας Ελλάδος είναι πάντοτε δηµόσιο πρόσωπο, αφού µετέχει αµέσως ή 

εµµέσως στη λειτουργία, διακυβέρνηση και τους Θεσµούς της Πόλεως. Τα εισοδήµατά του, η 

φυλετική καταγωγή του, το θρήσκευµα, οι πολιτικές πεποιθήσεις του, το επάγγελµά του, ο 

σεβασµός στους γονείς κ.λπ., οφείλουν να είναι  εκ των προτέρων γνωστά. Αφού απαρτίζουν, 

κατά περίπτωση, τα κριτήρια για την ανάληψη ή µη, αξιωµάτων (όπως δικαστικά, 

βουλευτικά, «υπουργικά»), αλλά και υποχρεώσεων (πχ. εξοπλισµοί, φορολογίες, χορηγίες). Η 

επεξεργασία, χρήση και εκµετάλλευση των δεδοµένων τους, από κρατικούς λειτουργούς ή 

τρίτους εις βάρος των Πολιτών δεν νοείτο, αφού δεν υπήρχαν καταδιωκτικοί  ή άλλοι, 

µηχανισµοί, εκτός του κυριάρχου Σώµατος και ως εκ τούτου δεν υπήρχε ανάγκη για 

δηµιουργία νοµικής θωράκισής τους. Διάκριση µη χορήγησης «υπηκοότητος» υπήρχε, αλλά 

αφορούσε τα πολιτικά δικαιώµατα και όχι την παραµονή και ανάπτυξη της οικονοµικής 

δραστηριότητας του µη-Πολίτη. 

Κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους, διαφοροποιείται η πόλις σε κυρίαρχο κράτος (civitas) από τον 

πολίτη (citizen). Η κοινωνική βάση του Κράτους αλλάζει από τον Πολίτη Πρόσωπο σε 

Πολίτη επικεφαλής οικογένειας (pater familias) µε συγκεκριµένη περιουσία και ατοµική 

οντότητα, που απαρτίζει Ρωµαϊκό πληθυσµό µε συγκεκριµένα δικαιώµατα (εµπράγµατα, 

																																																													
8 «οὐ γὰρ κοινὸν ἡ προαίρεσις καὶ τῶν ἀλόγων» [Αριστοτέλους Ηθικ άΝικοµάχεια  1111b14-15]. 
9 «άπ’ άψελία τῶν ἀδικούµενων» [Θουκυδίδου, Περικλέους Επιτάφιος, Κεφ. 37, στ. 13-15. Βλ.και Ι. Θ. 
Κακριδής, Ερµηνευτικά σχόλια στον Επιτάφιο του Θουκυδίδη, σ. 30-33]. 
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ενοχικά, ελευθερίας, δικαστικής δικαιοδοσίας, ανάδειξης σε αξιώµατα κ.λπ.)  που είναι 

σεβαστά και που καταγράφονται στο Ταµείο δηµοσίων εσόδων (Aerarium populi romani). 

Οι Ρωµαίοι πολίτες είχαν δικαίωµα αγωγής αποζηµίωσης (actio iniuriarum) όχι µόνο για 

σωµατικές επιθέσεις αλλά και για επιθέσεις κατά της τιµής.  Εδώ ακριβώς διαφαίνεται, αν και 

δεν ορίζεται επακριβώς, η απαρχή της ιδιωτικότητος και της προσωπικότητος του ατόµου, η 

οποία για να κατοχυρωθεί ως αυταξία οφείλει να εντάσσεται και προστατεύεται, σε 

πρόβλεψη νόµου µε συγκεκριµένη δυνατότητα δράσεως, από το ίδιο το προσβαλλόµενο 

άτοµο.  Και µάλιστα, το πρόσωπο ως κάτοχος ενός πραγµατικού δικαιώµατος στην ιδιωτική 

ζωή, πρέπει να έχει την επιλογή να επιτρέπει ἤ όχι σε άλλους την είσοδο ή γνώση στοιχείων 

της προσωπικής σφαίρας.  

Υπό την έννοια αυτή, είναι παράδοξο το γεγονός ότι η ιδιωτικότητα - που θα µπορούσε να 

θεωρηθεί µαζί µε την ιδιοκτησία, ως πυρήνας του ιδιωτικού δικαίου - είναι τόσο κοντά στην 

ιθαγένεια (citizenship) - που θα µπορούσε να θεωρηθεί ως βάση του δηµοσίου δικαίου10. 

Κατά την ύστερη Ρωµαϊκή περίοδο, στην ανατολική επικράτειας της Κωνσταντινουπόλεως –

Νέας Ρώµης, την λεγοµένη «Βυζαντινή» Αυτοκρατορία», παρατηρείται µετάπτωση στον 

εταιρικό οικονοµικό τύπο11, που γενικεύεται σε όλο το Βυζάντιο. Η  µετάβαση ακριβώς στον 

τύπο της εταιρικής οικονοµίας, σε αντίθεση µε την δουλοπαροικία της Δύσεως, καθιστά άνευ 

αντικειµένου τη δουλεία δηλαδή τη ώνια εργασία και θέτει σε άλλες βάσεις την ατοµική, 

κοινωνική και πολιτική ελευθερία.  

 

1.2. Ιδιωτικότητα – Δηµοσιότητα κατά τον Μεσαίωνα 

Η πτώση της Ρώµης, και µία χιλιετία αργότερα, η άλωση της Νέας Ρώµης Κων/πολης και η 

επικράτηση στη Δύση της φεουδαρχικής συγκρότησης οδήγησε στη «δικαιακή» λειτουργία 

βάσει εθιµικών κωδίκων12. Ο Μεσαίωνας αποτελεί µια ιδιαιτερότητα που προσιδιάζει 

αποκλειστικά στη δυτική παρειά της ευρωπαϊκής ηπείρου και ορίζει την µετακύλησή της στο 

δεσποτικό κοσµοσύστηµα.  Η ρευστότητα των συνόρων, οι θρησκευτικές διαµάχες, οι 

µεγάλες ανακαλύψεις, οι µεταναστεύσεις στον Νέο Κόσµο, δεν άφηναν ιδιαίτερα περιθώρια 

																																																													
10 Ανατροπή του παράδοξου χωρεί ή µε θεώρηση της ιδιωτικότητας ως ζητήµατος δηµοσίου δικαίου ή µε 
αποδοση ιδιότητας του πολίτη στο ιδιωτικό δίκαιο είτε µε κατάργηση κάθε διάκρισης. 
11Κοντογιώργης, Γιώργος (2006) Το ελληνικό κοσµοσύστηµα. Αθήνα: Σιδέρης 
12 όπου  «...έθιµο είναι ένα λελογισµένο κατεστηµένο, άγραφο, απαραίτητο και ωφέλιµο για κάποιες ανθρώπινες 
ανάγκες και το κοινό όφελος της χώρας, φυλάσσεται από τον πρίγκηπα και είναι γνωστό σε όλους εδώ και 
σαράντα χρόνια...», J. D'Ableiges, Le Grand Coutumier de France, έκδ. E. Laboulaye, R. Dareste, Παρίσι 1868, 
σ. 192 
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νοµικής προστασίας ατοµικών δικαιωµάτων. Ακόµη και από αρχιτεκτονική οπτική, ο 

συνήθης τύπος σπιτιών στη δυτική Ευρώπη (ένα δωµάτιο µε ένα κρεβάτι για διαβίωση και 

κοινό ύπνο)13, δεν διευκόλυνε την ιδιωτικότητα, σε αντίθεση µε τα ελληνικά και ρωµαϊκά 

κτίσµατα. Ειδικά τα ελληνικά, µε την βοήθεια της γεωµετρίας, της αρχιτεκτονικής και των 

υλικών κατασκευής, ελαχιστοποιούσαν την έκθεση σε κοινή θέα, ενώ ταυτόχρονα 

µεγιστοποιούσαν τον εισερχόµενο φωτισµό. 

 

1.3. Ιδιωτικότητα – Δηµοσιότητα κατά τους Νεότερους Χρόνους 

Η Δύση, επί µία χιλιετία θα συρθεί σε µια ανθρωποκεντρική τροχιά, κυρίως από  τον 10ο 

αιώνα, µε διαδοχικές µεταλλάξεις, από την ιδιωτική στην κρατική δεσποτεία και στο 

λεγόµενο κράτος έθνος. Έως ότου στο µεταίχµιο του 19ου-20ού αιώνα και, ιδίως, στη 

διάρκεια του 20ού αιώνα, ολοκληρωθεί η πρώιµη φάση της14. 

Κατά την διάρκεια της µετεξέλιξης αυτής, σηµαντική επαναφορά στην προστασία του 

απορρήτου των επιστολών απετέλεσε ο νόµος Περί Ταχυδροµείων15, του Βρετανικού 

Κοινοβουλίου το 1710 επί βασιλίσσης Άννας, ο οποίος υποχρέωνε τους ταχυδροµικούς 

υπαλλήλους, όλης της Κοινοπολιτείας και των αποικιών, να ορκισθούν ότι θα προστατεύουν 

το απόρρητο των επιστολών. Το µετέπειτα Κογκρέσο των ΗΠΑ περιέλαβε την ίδια πρόνοια 

το 1792. 

Η προσήλωση στην ιδιωτικότητα, των Βρετανών, αποτυπώνεται στη ρήση του William Pitt, 

1ου Κόµη του Chatham, Βουλευτή και υπουργού, το 1763:« Ο φτωχότερος άνθρωπος µπορεί 

στο σπίτι του να προσβάλει όλες τις δυνάµεις του Στέµµατος. Μπορεί να είναι εύθραυστο, η 

στέγη του µπορεί να κουνιέται, ο άνεµος µπορεί να πνέει µέσα από αυτό, η καταιγίδα να µπει, η 

βροχή να µπει, αλλά ο βασιλιάς της Αγγλίας δεν µπορεί να εισέλθει [απρόσκλητος], και η 

φρουρά του δεν τολµά να διασχίσει το κατώφλι της ερειπωµένης αγροικίας»16.  

Στην αρχή της βιοµηχανικής επανάστασης και λίγο πριν ξεσπάσει η αµερικανική, σε ένα 

χειρόγραφο σηµείωµα στις 20 Αυγούστου 1770, ο επαναστάτης και µελλοντικός Πρόεδρος 

των Ηνωµένων Πολιτειών, John Adams, εξέφρασε την υποστήριξή του για την έννοια της 
																																																													
13Ferenstein, Greg (2015) The birth and death of privacy: 3,000 years of history told through 46 images. 
https://medium.com/the-ferenstein-wire/the-birth-and-death-of-privacy-3-000-years-of-history-in-50-images-
614c26059e acq.15-08-19 
14Κοντογιώργης, Γιώργος (2006) Το ελληνικό κοσµοσύστηµα. Αθήνα: Σιδέρης 
15 Post Office (Revenues) Act 1710. The citation of this Act by this short title was authorised by Short Titles Act 
1896. https://en.wikipedia.org/wiki/Post_Office_(Revenues)_Act_1710 acq.15-8-19 
16Οµιλία κατά τη συζήτηση του  Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, House of Commons (March 1763), quoted in 
Lord Brougham, Historical Sketches of Statesmen Who Flourished in the Time of George III (1855), I, p. 42. 
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ιδιωτικής ζωής: «... Δεν έχω οιαδήποτε ηθική ή άλλη υποχρέωση ... να δηµοσιεύσω στον κόσµο 

σε τι ποσό ανέρχονται τα έξοδα ή τα έσοδά µου, σε ετήσια βάση..»17. 

Η επίσηµη αναγνώριση της ιδιωτικότητος ως πολιτικό δικαίωµα, έρχεται µε την πρόοδο της 

τεχνολογίας, όπως Τηλεγραφίας (Ηλεκτρική 1837), τηλέφωνου (1876), «στιγµιαία» 

φωτογραφική µηχανή KODAK (1888), κ.ο.κ. Μαζί έρχεται και η αναγκαιότητα προστασίας 

εξ αυτής. Προστασία, που υπεισέρχεται σταδιακά στους νόµους και τα συντάγµατα. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι τα ακόλουθα: 

- Αµερικανικές εταιρείες και ΜΜΕ χρησιµοποίησαν, ανενδοίαστα, για διαφηµιστικούς 

λόγους, πορτρέτα, σκίτσα και φωτογραφίες της νεαράς (21 ετών, τότε) 1ης Κυρίας των ΗΠΑ, 

Frances, συζύγου του Αµερικανού Προέδρου Grover Cleveland (1885-89, 1893-97) χωρίς την 

συγκατάθεσή τους, επιδιώκοντας την έµµεση προτροπή των καταναλωτών στα συγκεκριµένα 

προϊόντα και υπηρεσίες. Ελλείψει σχετικού νόµου ο Πρόεδρος δεν µπορούσε να κάνει τίποτε. 

Μόνο όταν η βιοµηχανία προκάλεσε την οργή ενός άλλου προέδρου, οδήγησε τελικά το 

1903, σε έναν από τους πρώτους νόµους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, µε 

προβλεπόµενο πρόστιµο µέχρι $1.000 της εποχής, για µη εξουσιοδοτηµένη χρήση εικόνας 

κάποιου για εµπορικούς σκοπούς18. 

-Αντίστροφο παράδειγµα είναι η αίτηση (και έγκριση τελικά) από τον υπουργό Πολέµου των 

ΗΠΑ, Edwin Stanton ((1862) νοµικού, προς τον Πρόεδρο Λίνκολν  για παρακολούθηση 

τηλεγραφικών γραµµών19. 

-Η διάδοση των εφηµερίδων και εντύπου λόγου (που κάλυπτε πλέον ολοένα µεγαλύτερο, 

αλλά και µορφούµενο, µέγεθος πληθυσµού και, σε κάθε περίπτωση το πολιτικό, τεχνικό και 

νοµικό προσωπικό) είχε σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη της δηµοσιογραφίας και την, 

συνήθως a priori, αποδοχή κάθε γραπτού κειµένου. Η εφεύρεση της στιγµιαίας φωτογραφικής 

µηχανής (Kodak)20, συνέτεινε στην ευκολία πληροφόρησης και πειστικότητας της εικόνας. Η 

τηλεφωνία επέτεινε την αµεσότητα της επικοινωνίας. Ο κόσµος είχε γίνει ξαφνικά πολύ 

µικρός.  

																																																													
17 Οικογενειακά Χειρόγραφα του Προέδρου Άνταµς, Ιστορική Εταιρεία της Μασαχουσέτης. 
https://www.masshist.org/adams/adams-family-papers acq.15-08-19 
18Dunlap, Annete (2009). Frank: The story of Frances Cleveland.  State University of New York, p.42 }. 
19Benjamin P. Thomas, Harold M. Hyman (1962)Stanton: The Life and Times of Lincoln's Secretary of War. 
New York: Knopf  Doubleday Publishing Group. p.153. 
20 Με την έννοια της σύγχρονης, φορητής και ταχύτατης αποτύπωσης προσώπων και γεγονότων, τη στιγµή που 
λαµβάνουν χώρα. 
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1.3.1. Γένεση του Δικαιώµατος Προστασίας των Προσωπικών Δεδοµένων 

Η ίδια η εξέλιξη της τεχνολογίας, οδήγησε δυο δικηγόρους της Βοστώνης (Samuel Warren 

and Louis Brandeis) να διερευνήσουν το εξής ερώτηµα: κατά πόσον οι Αµερικανοί διαθέτουν 

«κοινό δίκαιο» που να προστατεύει µε επιτυχία την ιδιωτικότητα στα δικαστήρια.  

Από νοµική άποψη, το κοινό δίκαιο (γνωστό και ως δικαστικό προηγούµενο ή δικαστικό 

δίκαιο) είναι το νοµικό πλέγµα που προέρχεται από αποφάσεις πολιτειακών δικαστηρίων. Το 

καθοριστικό χαρακτηριστικό του «κοινού δικαίου» είναι ότι προκύπτει ως προηγούµενο. Οι 

Η.Π.Α. είναι µια χώρα κοινού δικαίου. Σε όλες τις πολιτείες εκτός από τη Λουϊζιάνα (που 

βασίζεται στον γαλλικό αστικό κώδικα), το κοινό δίκαιο της Αγγλίας21 υιοθετήθηκε ως 

γενικός νόµος του κράτους, ΕΚΤΟΣ όταν το Σύνταγµα, το Κογκρέσο ή οι οµοσπονδιακοί 

νόµοι προβλέπουν διαφορετικά. Οι δικαστές καθιερώνουν το κοινό δίκαιο µέσω γραπτών 

γνωµών που δεσµεύουν τις µελλοντικές αποφάσεις των κατωτέρων δικαστηρίων στην ίδια 

περιφέρεια δικαιοδοσίας22. Οι ευρύτεροι τοµείς του νόµου, οι οποίοι αφορούν κυρίως 

ιδιοκτησία, συµβάσεις και αδικοπραξίες, αποτελούν κατά παράδοση µέρος του κοινού 

δικαίου. Αυτοί οι τοµείς του νόµου βρίσκονται ιδιαίτερα στη δικαιοδοσία των πολιτειών και 

εποµένως τα πολιτειακά δικαστήρια αποτελούν την πρωταρχική πηγή του κοινού δικαίου. Το 

σηµαντικό είναι ότι το κοινό δίκαιο αλλάζει µε την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της 

κοινωνίας και µπορεί να προβλέπει διαφορετικά σε κάθε πολιτεία. 

Οι δικηγόροι Βοστώνης λοιπόν, Samuel Warren and Louis Brandeis (και µελλοντικός 

δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ο δεύτερος) δηµοσίευσαν το 1890 την 

εργασία τους, ουσιαστικά σχέδιο νόµου, «Το δικαίωµα στην ιδιωτικότητα»23.  Σε αυτήν, 

µεταξύ άλλων θεωρούν τις επιπτώσεις της τεχνολογίας, ανεξαρτήτως µέσου, πάνω στο 

δικαίωµα αυτό. Μάλιστα αναφέρονται στις φορητές κάµερες και στο πρόβληµα της έµµεσης 

παραβίασης της εµπιστοσύνης. Η δηµοσιογραφία επίσης, προκαλεί ακριβώς τα ίδια 

προβλήµατα διότι ο Τύπος ξεπερνά, προς κάθε κατεύθυνση, τα προφανή όρια της ευπρέπειας 

και του σεβασµού, καθιστώντας µάλιστα ως είδηση, απλές εικασίες, ψεύδη ή κακογλωσσίες. 

Επί πλέον θέτουν το νοµικό ζήτηµα της αποζηµίωσης όχι για οποιαδήποτε προσβολή 

περιουσίας, πνευµατικών δικαιωµάτων, συκοφαντίας, λίβελου ή για έργω και λόγω εξύβριση, 

																																																													
21 που ονοµάστηκε έτσι επειδή ήταν "κοινό" σε όλα τα δικαστήρια του βασιλέως της Αγγλίας και προήλθε από 
τις αποφάσεις των που ακολούθησαν τη  Νορµανδική κατάκτηση το 1066 
22 Black's Law Dictionary – Common law (10th ed.). Thomson West; 2014. ISBN-10: 0314613005, p. 334 
(available also on line at https://thelawdictionary.org/} 
23Samuel Warren and Louis Brandeis, (1890) The Right to Privacy, 4 Harvard Law Review p. 193-220 { 
Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5. (Dec. 15, 1890), pp. 193-220  published by The Harvard Law Review 
Association, https://www.jstor.org/stable/1321160?seq=7#metadata_info_tab_contents 
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που ούτως ή άλλως προβλέπονται σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά και στην αναγκαιότητα 

θέσπισης ηθικής βλάβης για προσβολή του αισθήµατος του υποκειµένου.  

Γράφουν χαρακτηριστικά «Η ένταση και η πολυπλοκότητα της ζωής, που συνοδεύει την 

πρόοδο του πολιτισµού, έχουν καταστήσει αναγκαία κάποια υποχώρηση από την [δηµόσια] 

σφαίρα και ο άνθρωπος, υπό την επιρροή του πολιτισµού, έχει γίνει πιο ευαίσθητος στη 

δηµοσιότητα, έτσι ώστε η άφεση κατά µόνας24 και η ιδιωτικότητα να γίνουν περισσότερο 

απαραίτητες για το άτοµο. Αλλά η σύγχρονη επιχείρηση και οι εφευρέσεις, εισβάλλοντας στην 

ιδιωτική του ζωή, τον υποβάλλουν σε ψυχικό πόνο και αγωνία, πολύ µεγαλύτερη από αυτή που 

θα µπορούσε να προκληθεί από απλή σωµατική βλάβη».  

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή δικαιολογείται από τους 

ίδιους λόγους για τους οποίους είναι στον σύγχρονο κόσµο πλέον τόσο δηµοφιλείς: την 

εισβολή και εµπέδωση της τεχνολογίας στην προσωπική σφαίρα. Εάν η εισβολή στην 

ιδιωτική ζωή συνιστά νοµική ζηµία, υπάρχουν τα στοιχεία για την απαιτούµενη 

αποκατάσταση, δεδοµένου ότι η αξία της ηθικής βλάβης, που προκαλείται από µια πράξη που 

είναι παράνοµη καθαυτή, αναγνωρίζεται ως βάση αποζηµίωσης25. 

Το πρόβληµα της προϋπάρχουσας νοµοθεσίας για αδικήµατα όπως εξύβριση, συκοφαντία, 

δυσφήµιση, είναι ότι το ίδιο το αδίκηµα (και οι προβλεπόµενες αποζηµιώσεις) θεµελιώνονται 

στη φθορά που υφίσταται ο ενάγων, η προσωπικότητά του, ως προς τις εξωτερικές του 

σχέσεις µε την κοινότητα.  

Όσο οδυνηρές είναι οι ψυχικές επιπτώσεις σε µια τέτοια περίπτωση, όπως η δυσφήµιση, 

βεβαίως άσχηµη ή ακόµα και κακόβουλη, αν  η ίδια η πράξη είναι άλλως νοµότυπη, η 

ταλαιπωρία που προκαλείται είναι damnum absque injuria (ζηµία χωρίς τραύµα), που δεν 

αποτελεί βάση για νοµική ενέργεια26.Ο τραυµατισµός των συναισθηµάτων µπορεί όντως να 

																																																													
24 «the right to be let alone» – αναφέρει ρήση του Δικαστή Cooley στο Torts, 2d ed., p. 29. [p. 195 Note 4 
inoriginaltext]. 
25 Σηµ. οι συγγραφείς αναφέρονται και σε ψυχική οδύνη. Στην ελληνική έννοµη τάξη η ψυχική οδύνη 
προϋποθέτει νεκρό θύµα. Η Ελλην. Νοµοθεσία ορίζει ότι, εκτός από τις υλικές ζηµίες, υπάρχει και η ηθική 
βλάβη, η οποία δεν είναι άµεσα αποτιµητή σε χρήµα και εναπόκειται στο Δικαστήριο να την προσδιορίσει { 
https://nomikisimvouli.blogspot.com/2012/01/blog-post_15.html }  : πρόκειται για εκείνες τις περιπτώσεις, όπου 
βλάπτονται έννοµα αγαθά, όπως η προσωπικότητα, η σωµατική υγεία και ακεραιότητα, η υπόληψη, η τιµή κ.λπ. 
ενός ανθρώπου. Για να υπάρξει ηθική βλάβη, απαιτείται µία παράνοµη και υπαίτια (δόλος ή αµέλεια) πράξη 
εναντίον του υποκειµένου, ήτοι µία άδικη πράξη, η οποία δεν είναι απαραίτητα και ποινικό αδίκηµα και που 
προξενεί ψυχική ταλαιπωρία και πόνο, στρες και γενικά δυσάρεστα συναισθήµατα, για σύντοµο ή και για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
26 πχ το παράδειγµα του αιτήµατος του Διογένους του Κυνικού (412πΧ, Σινώπη) προς τον Μ. Αλέξανδρο 
(«Αποσκότισόν µε») ή το πρόβληµα µείωσης κερδών εξ αιτίας της ανεξέλεγκτης δηµιουργίας οµοειδών 
επιχειρήσεων λόγω ελευθερίας της ιδιωτικής πρωτοβουλίας). 
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ληφθεί υπ’ όψη κατά τον προσδιορισµό του ποσού της αποζηµίωσης, λόγω ηθικής βλάβης27, 

αλλά το σύστηµά µας, δεν παρέχει τρόπο θεραπείας από µια εκ προθέσεως και αδικαιολόγητη 

παραβίαση του εσώτερου συναισθήµατος της ιδιωτικότητος του άλλου.  

1.3.2. Εξαιρέσεις Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής 

Στον γενικό νόµο προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας που πρότειναν οι Warren & Brandeis, 

πρέπει να επισηµανθούν τρεις εξαιρέσεις των οποίων η πιθανή ενσωµάτωση απασχόλησε 

τους νοµικούς πλειάδος κρατών: 

1. Το δικαίωµα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής δεν απαγορεύει τη δηµοσίευση 

ζητήµατος που αφορά δηµόσιο ή γενικό συµφέρον. Ο σχεδιασµός του νόµου πρέπει να είναι 

τέτοιος ώστε να προστατεύει, εκείνα τα άτοµα των οποίων οι υποθέσεις δεν έχουν νόµιµο 

ενδιαφέρον για  την κοινότητα, από τη µεταφορά τους σε ανεπιθύµητη δηµοσιότητα. Ο 

γενικός στόχος είναι να προστατευθεί το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής. Στο βαθµό όµως που 

πριν δηµοσιοποιηθεί κάτι, η ζωή του υποκειµένου είχε παύσει να είναι ιδιωτική, στον ίδιο 

βαθµό η προστασία σε αυτή, είναι πιθανόν να αίρεται. 

2. Το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή δεν απαγορεύει την κοινοποίηση οποιουδήποτε θέµατος, 

µολονότι στη φύση του είναι ιδιωτικό, εφόσον η δηµοσίευση πραγµατοποιείται υπό συνθήκες 

που αφορούν την επικοινωνία µε οποιαδήποτε άλλη δηµόσια, δηµοτική ή περιφερειακή 

υπηρεσία  ή σε οποιοδήποτε όργανο οιονεί δηµόσιο. Ούτε ο νόµος θα απαγορεύει 

οποιαδήποτε δηµοσίευση ιδιωτικών στοιχείων ενός ατόµου κατά την εκπλήρωση ορισµένων 

δηµόσιων ή ιδιωτικών καθηκόντων, νοµικών ή ηθικών ή κατά την άσκηση των δικών του 

υποθέσεων, σε θέµατα που αφορούν το δικό του συµφέρον.  

3. Ο νόµος πιθανά δεν θα παρέχει αποζηµίωση για την εισβολή στην ιδιωτική ζωή µε 

προφορική δηµοσίευση, ελλείψει ειδικής ζηµίας. Άλλως περιορίζεται η ελευθερία του λόγου. 

Την ίδια εποχή συµβαίνει καταλυτική αλλαγή στην επεξεργασία των δεδοµένων. Για τις 

ανάγκες καταχώρισης και επεξεργασίας των στοιχείων της επικείµενης απογραφής του 1890 

στις ΗΠΑ, ο µηχανικός ορυχείων Herman Hollerith (Columbia University, 1879) 

κατασκευάζει για τον σκοπό28 αυτό, την πρώτη ηλεκτρική µηχανή πινακοποίησης, µέτρησης 

																																																													
27 Το Δικαστήριο, για να προσδιορίσει κατόπιν αγωγής, το ύψος της εύλογης χρηµατικής ικανοποίησης, 
συνεπεία ηθικής βλάβης, δεν αποφασίζει αυθαίρετα, αλλά εξετάζει το µέγεθος της βλάβης, το βαθµό 
υπαιτιότητας του δράστη και την οικονοµική κατάσταση των µερών (γι' αυτό σε υποθέσεις π.χ. συκοφαντικής 
δυσφήµισης δια του τύπου, οι "παθόντες" ζητούν µεγάλα ποσά, εκατοµµυρίων, από κανάλια, εφηµερίδες κ.λπ.. 
Που, θεωρητικά, είναι οικονοµικά εύρωστα). 
28 Patent No. 395,782 of Jan. 8, 1889, USA 
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και ταξινόµησης (Hollerith Electric Tabulating System), µε δυνατότητα ταχύτατης 

επεξεργασίας πεδίων καταχωρίσεων29. 

Η επίδραση της εφεύρεσης και των µετέπειτα µοντέλων της, δεν αφορούσε µόνο απογραφικά 

δεδοµένα, αλλά και σε λογιστήρια, αποθήκες, ένοπλες δυνάµεις, ληξιαρχεία, σχολεία κ.λπ.. 

Έθεσε µάλιστα και την βάση για την επιστήµη των πληροφοριακών συστηµάτων- ιδιαίτερα 

µε την εφεύρεση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πλέον η καταχώριση, επεξεργασία και 

κοινοποίηση σε τρίτους, δεδοµένων, ήταν άµεσα εφικτή.  

 

1.4. Σχηµατικές Ακαδηµαϊκές Θέσεις  ορισµού της ιδιωτικότητος 

Στη βιβλιογραφία παρατηρούνται αναφορές σε διαφορετικές κατηγορίες ιδιωτικότητος  

ανάλογα µε τον τοµέα ενδιαφέροντος ή εισάγονται λέξεις µη επιδεχόµενες ακριβή ορισµό, 

επιτείνοντας ενδεχοµένως το πρόβληµα επακριβούς καθορισµού της αξίας, που πρέπει να 

προστατεύεται, ώστε να καθοριστούν και οι σχετικές πρόνοιες νόµου. Άλλωστε η γενικότερη 

στάση των ακαδηµαϊκών µπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής30: 

-Σε αυτούς που ερευνούν για ένα ενοποιητικό πλαίσιο όπου συµβάλλουν όλες οι επιµέρους 

έννοιες και παραδείγµατα 

-Σε αυτούς που αναζητούν έναν επακριβή προσδιορισµό για συγκεκριµένους τοµείς. 

-Σε αυτούς που στέκονται µε σκεπτικισµό στο θέµα και στην αξία της ιδιωτικότητος στην 

κοινωνία.  

Ενδεικτικά: 

Ο Αµερικανός καθηγητής και νοµικός Alan Westin, προσδιόρισε τέσσερις καταστάσεις 

ιδιωτικότητος31 και των αντίστοιχων δικαιωµάτων:  

-Μοναχικότητος (ελεύθερος παρατήρησης από οιονδήποτε τρίτο, ο.π. 1021), 

-Οικειότητος (αποκλεισµό των άλλων κατά την ενάσκηση προσωπικών σχέσεων, ο.π., 1023), 

																																																													
29 "The Electric Tabulating Machine". Journal of the Royal Statistical Society. Blackwell Publishing. 57 (4): 
678–682.) Η εταιρεία του και 4 άλλες συνέπηξαν την εταιρεία Computing Tabulating Recording (CTR) που το 
1924 µετονοµάσθηκε στη γνωστή IBM (International Business Machine). 
30Parent, W. A. (1995) Privacy: A brief survey of the conceptual landscape. Santa Clara High Technology Law 
Journal, 11 (1), pp.11-21. 
31Westin Alan (1966) Privacy and Freedom: Issues and Proposals for the 1970’s. Part I; The Current Impact of 
Surveillance on Privacy, Disclosure, and Surveillance’, in Columbia Law Review, 66, (1966), 1003-1050. 
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-03315-5_2 
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-Ανωνυµίας («το άτοµο βρίσκεται µεν σε δηµόσιους χώρους ή κάνει δηµόσια πράγµατα, αλλά 

εξακολουθεί να αναζητά και να βρίσκει την ελευθερία από ταυτοποίηση και επιτήρηση», ο.π. 

1023) και της  

-Κοινωνικής αποδοχής των επιφυλάξεων («όταν η ανάγκη του ατόµου να περιορίσει την 

επικοινωνία για τον εαυτό του [την έκθεσή του] προστατεύεται από την εθελούσια 

διακριτικότητα εκείνων που τον περιβάλλουν», ο.π.1024). 

Κατά τον καθηγητή Graeme T. Laurie (Professor of Medical Jurisprudence, Edinburgh 

Unversity) η ιδιωτικότητα µπορεί να θεωρηθεί πρώτον ως κατάσταση µη προσπέλασης στο 

φυσικό σώµα ή στον ψυχολογικό εαυτό του ατόµου (χωρική προστασία της ιδιωτικής ζωής). 

Δεύτερον ως κατάσταση στην οποία το άτοµο έχει τον έλεγχο των προσωπικών πληροφοριών 

(ενηµερωτική ιδιωτικότητα). Υπό αυτές τις δύο αντιλήψεις η ιδιωτικότητα µπορεί να 

θεωρηθεί ως κατάσταση διαχωρισµού από τους άλλους32. Εξ αντιθέτου η Judith Jarvis 

Thomson33, θεωρεί ότι δεν υπάρχει ηθική σηµαντικότητα στην ιδιωτικότητα ως τέτοια. 

Αντιθέτως οιοδήποτε «δικαίωµα» επιλέξουµε ως ιδιωτικότητα µπορεί ευκολότερα να 

αντιµετωπισθεί µε αναφορά σε δικαιώµατα προστατευόµενα σε άλλους τοµείς. Όπως π.χ. 

ιδιοκτησίας, ανθρώπινα, συνταγµατικά, αλληλογραφίας κ.λπ.. 

Τα ανωτέρω ενδεικτικά παραδείγµατα, µαζί µε τα αναφερόµενα στο προαναφερθέν άρθρο 

των Warren – Brabdeis αποτελούν τη βάση, σε µεγάλο βαθµό, των εννοιών ιδιωτικότητος και 

δικαιωµάτων, στα επόµενα έτη, παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας.  

 

1.5. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής κατά το Ελληνικό Σύνταγµα και το διεθνές δίκαιο 

Κατά το Σύνταγµα προστατεύεται η ιδιωτική ζωή ως ατοµικό δικαίωµα. Ειδικότερα, κατά την 

παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Συντάγµατος: «Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η 

ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι απαραβίαστη. Καµία έρευνα δεν γίνεται σε 

κατοικία, παρά µόνο όταν και όπως ορίζει ο νόµος και πάντοτε µε την παρουσία εκπροσώπων 

της δικαστικής εξουσίας». Επίσης, κατά το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων 

του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία κυρώθηκε µε το ΝΔ 53/1974 και έχει υπερνοµοθετική ισχύ 

,σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος: «Κάθε πρόσωπο δικαιούται στο σεβασµό 

της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. Δεν 

																																																													
32 Challenging medical-legal norms: the role of autonomy, confidentiality, and privacy in protecting individual 
and familial group rights in genetic information, University of Edinburgh, Scotland, Cambridge University Press 
in Legal and Ethical Aspects of Genetic Privacy  2001. 
33Thomson, J.T. , 1975, ‘The right to privacy’ Philosophy and Public Affairs 4, 295 
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επιτρέπεται επέµβαση δηµοσίας αρχής στην άσκηση του δικαιώµατος αυτού παρά µόνο στο 

µέτρο που αυτή η επέµβαση προβλέπεται υπό του Νόµου και αποτελεί µέτρο το οποίο, σε µια 

δηµοκρατική κοινωνία, είναι αναγκαίο δια την εθνική ασφάλεια, την δηµοσία ασφάλεια, την 

οικονοµική ευηµερία της χώρας, την προάσπιση της τάξης και την πρόληψη ποινικών 

αδικηµάτων, την προστασία της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασία των δικαιωµάτων και 

ελευθεριών άλλων». Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής 

περιλαµβάνει την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου, ήτοι, κατ’ αντιδιαστολή προς 

την κοινωνική ζωή, αφορά το σύνολο των σχέσεων και των δραστηριοτήτων του που το ίδιο 

θέλει να κρατήσει µακριά από τη δηµοσιότητα, είτε αποκλειστικά για τον εαυτό του, είτε για 

έναν στενό κύκλο, τον οποίο ο ίδιος κάθε φορά προσδιορίζει. Δηλαδή, η ιδιωτική ζωή είναι ο 

χώρος που το ίδιο το άτοµο «αυτοπροσδιορίζει», προκειµένου να ασκεί µέσα σε αυτόν τις 

προσωπικές και οικογενειακές δραστηριότητες, απερίσπαστος από παρεµβάσεις και 

παρενοχλήσεις τρίτων34.  

Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει σαφής ορισµός της ιδιωτικότητος παρά τη σωρεία 

προσεγγίσεων από διακεκριµένους συγγραφείς. Η φυσιολογική συνείδηση της µοναδικότητος 

και µη επαναληπτικότητος, του συγκεκριµένου ατόµου από όλους τους άλλους, καθιστά 

ανέφικτη την συγκεκριµενοποίηση του όρου.  Τόσο οι διεθνείς συµβάσεις όσο και οι 

συνταγµατικές αναφορές είναι εκ των πραγµάτων γενικόλογες. Οι εφαρµοστικοί νόµοι 

αναγκαστικά στενοί, εξαντλούνται σε ορισµένες εκφάνσεις της. Στο δικαστικό επίπεδο, 

µπορεί βεβαίως να ερµηνεύονται ευρύτερα, λαµβάνοντας υπόψιν και άλλες παραµέτρους. 

Όµως αν η ιδιωτικότητα δεν µπορεί να υπαχθεί σε ακριβή ορισµό, πώς µπορεί να υπάρξει 

επαρκής και αποτελεσµατική νοµική προστασία; Και εδώ ακριβώς είναι. που υπεισέρχονται 

οι νοµοθεσίες περί προστασίας των ευρύτερων της ιδιωτικότητος, προσωπικών δεδοµένων.

																																																													
34	Βλ. Καράκωστα, Προστασία της ιδιωτικότητας στην Κοινωνία της Πληροφορίας, ΔιΜΕΕ 2004, σελ. 54, 
Μαυριά, Το συνταγµατικό δικαίωµα του ιδιωτικού βίου, 1982, σελ. 65.	
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Κεφάλαιο 2. Περί Προσωπικών Δεδοµένων 

Η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας του ανθρώπου, όπως αποτυπώνεται στην Οικουµενική 

Διακήρυξη των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ (1948), έχει υπερκρατική ισχύ.  Σε 

ορισµένες µάλιστα χώρες είχε θεµελιωθεί και σε Συνταγµατικό επίπεδο. Στην Ευρώπη 

υιοθετήθηκε στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (ΕΣΔΑ) το 1950, ως ένα 

από τα θεµελιώδη προστατευόµενα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ο περιορισµός του δικαιώµατος 

σεβασµού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, κατοικίας και αλληλογραφίας από δηµόσια 

αρχή απαγορεύεται, εκτός εάν είναι σύµφωνος και προβλέπεται µε νόµο, που επιδιώκει 

σηµαντικά και θεµιτά δηµόσια συµφέροντα και είναι απαραίτητο σε µια δηµοκρατική 

κοινωνία. 

Τα δικαιώµατα αυτά υιοθετήθηκαν πολύ πριν από την ανάπτυξη των υπολογιστών και του 

Διαδικτύου και την άνοδο της κοινωνίας της πληροφορίας. Ναι µεν η τεχνολογία επέφερε 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε άτοµα, επιχειρήσεις και κοινωνίες, ταυτόχρονα όµως 

παρουσιάσθηκαν νέοι κίνδυνοι για το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής ζωής. Ως απάντηση 

στην ανάγκη θέσπισης ειδικών κανόνων, που διέπουν τη συλλογή και χρήση προσωπικών 

πληροφοριών, προέκυψε µια νέα έννοια ιδιωτικού απορρήτου, γνωστή σε ορισµένα δικαιακά 

συστήµατα ως «προσωπική πληροφορία (δεδοµένα)» και σε άλλα ως δικαίωµα στον 

«πληροφοριακό αυτοκαθορισµό35, που οδήγησε στην ανάπτυξη ειδικών νοµικών ρυθµίσεων, 

οι οποίες παρέχουν προστασία προσωπικών δεδοµένων και οι οποίες καταδεικνύονται στο 

παρόν κεφάλαιο. 

Το δικαίωµα στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων στην Ευρώπη ξεκίνησε τη 

δεκαετία του 1970 µε τη θέσπιση σχετικής νοµοθεσίας, από ορισµένα κράτη. Η Σουηδία 

υιοθέτησε το 1973, τον πρώτο παγκοσµίως, νόµο σε εθνικό επίπεδο για τον έλεγχο της 

επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών από τις δηµόσιες αρχές και τις µεγάλες 

επιχειρήσεις και µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980, ακολούθησαν Γαλλία, Γερµανία, 

Ολλανδία, Αγγλία36.  

Ο πρώτος επίσηµος ορισµός περί προσωπικών δεδοµένων, που εκφεύγει των εκφάνσεων της 

ιδιωτικότητος, ανευρίσκεται στην «Σύµβαση για την προστασία των προσώπων έναντι της 

																																																													
35 Ακριβέστερα µε την έκφραση «informational self determination», νοείται ο καθορισµός από το ίδιο το άτοµο, 
των πληροφοριών για κοινοποίηση, που το αφορούν. 
36 Handbook on European Data Protection Law, 2018, by EU Agency for Fundamental Rights & Council of 
Europe, Direc. General of Human Rights and Rule, ISBN 978-92-9491-901-4 web Edition, σελ. 18} 
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αυτόµατης επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» του Συµβουλίου της Ευρώπης 

της 28/1/81»37, γνωστής και ως Σύµβασης 108.  

Σύµφωνα µε το άρθρο2α της Σύµβασης «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε 

πληροφορία σχετικά µε ταυτοποιηµένο ή ταυτοποιήσιµο άτοµο που καλείται «υποκείµενο 

δεδοµένων»38 . 

Στη συνέχεια θεσπίστηκαν εργαλεία προστασίας δεδοµένων σε επίπεδο Ε.Ε. (η οδηγία 95/46 

του 1995, ο Χάρτης Θεµελιωδών δικαιωµάτων της ΕΕ, 2000 κ.α. που αναλύονται στη 

συνέχεια) και, η προστασία δεδοµένων, εξελίχθηκε σε ξεχωριστή αξία, διάφορη του 

σεβασµού της ιδιωτικής ζωής.  

Το άρθρο 6 της ανωτέρω συµβάσεως ορίζει ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων ως 

«Τα προσωπικά δεδοµένα που αποκαλύπτουν φυλετική προέλευση, πολιτικές απόψεις ή 

θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, καθώς και προσωπικά δεδοµένα σχετικά µε την υγεία ή τη 

σεξουαλική ζωή» και αποκλείει τα δεδοµένα αυτά από αυτόµατη επεξεργασία, εκτός εάν η 

εσωτερική νοµοθεσία παρέχει κατάλληλες διασφαλίσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες.  

2.1. Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων στην ΕΕ και την Ελλάδα 

Το 1995 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εκδίδει την «οδηγία 95/46 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών»39.  Δύο χρόνια αργότερα η Ελλάδα εκδίδει 

τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ. Α/50/97)40 που εναρµονίζει την κοινή εσωτερική νοµοθεσία µε την 

Οδηγία αυτή. 

																																																													
37 CETS 108  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/ /conventions/rms/0900001680078b37 acquired 
2-7-19.  
38 Η ανωτέρω σύµβαση κυρώθηκε µε τον Ν. 2068/ 1992 ΦΕΚ 118A/9-7-92 και, σύµφωνα µε το άρθ. 28, παρ1 
του Σ1975, υπερισχύει κάθε άλλου νόµου ή διατάξεως. Η Σύµβαση 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι το 
πρώτο και µέχρι σήµερα το µόνο διεθνές νοµικά δεσµευτικό µέσο που ασχολείται µε την προστασία των 
δεδοµένων. Η Σύµβαση  ολοκληρώθηκε µε την έγκριση του τροποποιητικού πρωτοκόλλου CETS αριθ. 223. 
39(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=el) Η οδηγία 
καταργήθηκε µε την ενσωµάτωση άρθρων της στον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (GDPR) 
40 Παρ’ ότι ο Νόµος αναµένεται να καταργηθεί µε τον υπό έκδοση ελληνικό νόµο ενσωµάτωσης του 
Κανονισµού  ΕΕ 2016/679, εν τούτοις αποτελεί βάση µελέτης και κατανόησής του. Τροποποιήσεις βάσει 
Ν.2819/2000 (ΦΕΚ Α 84), Ν.2915/2001 (ΦΕΚ Α 109), Ν.3471/ 2006 (ΦΕΚ Α 133), Ν.3625/2007 (ΦΕΚ Α 290), 
Ν.3783/2009 (ΦΕΚ Α 136), Ν.3917/2011 (ΦΕΚ Α 22), Ν.3994/2011 (ΦΕΚ Α 165), Ν.4139/2013 (ΦΕΚ Α 74) 
κ.λπ.. 
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2.1.1. Ο Νόµος 2472/97 (µεταφορά οδηγίας ΕΕ 95/46 στο εσωτερικό δίκαιο)41 

Ο νόµος αφορά κάθε δηµιουργία και τήρηση αρχείου δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε 

µέσα εγκατεστηµένα στην ελληνική επικράτεια, µηχανογραφηµένου ή µη πλην εκείνων που 

τηρούνται από φυσικά πρόσωπα για οικιακή χρήση, δικαστικές αρχές και υπηρεσίες τους στα 

πλαίσια απονοµής δικαιοσύνης (άρθρα 3.2,  3.3).  

Ορίζει ως δικαίωµα του υποκειµένου την ενηµέρωση για την τήρηση δεδοµένων του, την 

συγκατάθεσή του, την πρόσβαση σε αυτά,  διόρθωση ή διαγραφή τους, αντίρρηση στην 

επεξεργασία και δικαστική προστασία. Μάλιστα απαιτεί, µεταξύ άλλων, την γνωστοποίηση 

πρόθεσης και άδεια τήρησης αρχείου προσωπικών δεδοµένων, την πρόνοια  καθορισµού του 

χρόνου τήρησης των δεδοµένων καθώς και  εκείνη της συγκατάθεσης του υποκειµένου για 

την επεξεργασία των δεδοµένων του.   

 

2.2 Επεξήγηση Ορισµών 

«Υποκείµενο» των δεδοµένων», (άρθρο 2.γ ) το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδοµένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή µπορεί 

να προσδιορισθεί αµέσως ή εµµέσως, ιδίως βάσει αριθµού ταυτότητας ή βάσει ενός η 

περισσότερων συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη 

φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονοµική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.  

«Δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα», κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε υποκείµενο 

(άρθρο 2.α). Δεν λογίζονται ως δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως 

συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν µπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείµενα 

των δεδοµένων.  

«Ευαίσθητα δεδοµένα», τα δεδοµένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα 

πολιτικά φρονήµατα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συµµετοχή σε 

συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα 

σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συµµετοχή σε συναφείς µε τα 

ανωτέρω ενώσεις προσώπων  (άρθρο 2.β). 

 

																																																													
41 Σηµείωση: ο Νόµος µαζί µε τις τροποποιήσεις και αναφορές του εκτείνεται σε µεγάλο αριθµό σελίδων. Στα 
πλαίσια της παρούσης   παρατίθενται και επεξηγούνται συνοπτικά οι βασικές πρόνοιες, που αφορούν την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία ανευρίσκονται στα αρχεία των Σχολείων.  
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«Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε εργασία ή σειρά εργασιών 

που πραγµατοποιούνται µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών και 

εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο2.δ) 

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»(άρθ.2.ζ) οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο 

επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος 

της επεξεργασίας καθορίζονται µε διατάξεις νόµου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή 

κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια, βάσει των οποίων 

γίνεται η επιλογή του, καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο. 

«Εκτελών την επεξεργασία», οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα για λογαριασµό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός (άρθρο 2.η). 

«Τρίτος» λογίζεται «.. κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, 

ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, εκτός από το υποκείµενο των δεδοµένων, τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άµεση εποπτεία ή για λογαριασµό του 

υπεύθυνου επεξεργασίας»  (άρθρο 2.θ).  

«Αποδέκτης», το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε 

άλλος οργανισµός, στον οποίο ανακοινώνονται ή µεταδίδονται τα δεδοµένα, ανεξαρτήτως αν 

πρόκειται για τρίτο ή όχι (άρθρο 2.ι). 

«Συγκατάθεσητου υποκειµένου» στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, κάθε δήλωση 

βουλήσεως, ελευθέρας, ρητής και εν πλήρη επίγνωση, µε την οποία το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδοµένα δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει πληροφόρηση 

τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδοµένα ή τις κατηγορίες δεδοµένων που 

αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνοµα, την επωνυµία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου 

επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση µπορεί να ανακληθεί 

οποτεδήποτε, χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα. 
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2.3 Προϋποθέσεις επεξεργασίας 

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόµιµης επεξεργασίας πρέπει :                 

α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεµιτό και νόµιµο για καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους 

σκοπούς και να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών.  

β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει 

των σκοπών της επεξεργασίας.  

γ) Να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενηµέρωση.  

δ) Να διατηρούνται σε µορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισµό της ταυτότητας των 

υποκειµένων τους µόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, κατά την κρίση της 

Αρχής, για την πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους. 

Μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής, η Αρχή µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να 

επιτρέπει τη διατήρηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς επιστηµονικούς ή 

στατιστικούς σκοπούς, εφ΄ όσον κρίνει ότι δεν θίγονται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση 

τα δικαιώµατα των υποκειµένων τους ή και τρίτων (άρθρο 4.1). 

 

2.3.1. «Εξαίρεση Συγκατάθεσης» 

Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται µόνον όταν το υποκείµενο των 

δεδοµένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.  Κατ’ εξαίρεση42 επιτρέπεται η επεξεργασία και 

χωρίς τη συγκατάθεση, όταν:  

α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύµβασης, στην οποία συµβαλλόµενο 

µέρος είναι υποκείµενο δεδοµένων ή για τη λήψη µέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειµένου 

κατά το προσυµβατικό στάδιο.  

β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου 

επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από τον νόµο.  

γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος του υποκειµένου, εάν 

αυτό τελεί σε φυσική ή νοµική αδυναµία να δώσει τη συγκατάθεσή του.  

δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δηµόσιου συµφέροντος ή έργου που 

εµπίπτει στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας και εκτελείται από δηµόσια αρχή ή έχει ανατεθεί 

																																																													
42 Ν2472/97 (άρθρο5. παρ.2.). Παρόµοια εξαίρεση υφίσταται και στη γενική απαγόρευση επεξεργασίας 
ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων καθώς και στη γνωστοποίηση τήρησης αρχείων. 
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από αυτή είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται 

τα δεδοµένα.  

ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννοµου συµφέροντος 

που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα 

δεδοµένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς δικαιωµάτων και συµφερόντων των 

προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα και δεν θίγονται οι θεµελιώδεις ελευθερίες 

αυτών.  

 

2.3.2. Η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα43 

Με τον ίδιο νόµο ιδρύεται η ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα που εποπτεύει την εφαρµογή του Νόµου, χορηγεί άδειες τήρησης αρχείων, 

εκδίδει συστάσεις, αποφάσεις, οδηγίες, γνωµοδοτήσεις , κανονιστικές πράξεις (κεφ. .Δ) και 

επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται στον ίδιο νόµο (κεφ. Ε).  

Η τήρηση αρχείων γνωστοποιείται στην Αρχή (άρθρο4.1), πλην των υπηρεσιών ή έργου προς 

το δηµόσιο, σωµατείων, κοµµάτων και επιχειρήσεων µε αρχεία προµηθευτών πελατών, 

µελών, συνδροµητών κ.λπ., εφόσον δεν αποστέλλονται σε αποδέκτες πλην των 

επιβαλλοµένων δια νόµου44. 

 

2.4 Συνταγµατική κατοχύρωση Προσωπικών Δεδοµένων 

2.4.1. Στην Ελλάδα 

Συνταγµατική προστασία υπήρχε µόνο στα πλαίσια της ισότητος και µη διακρίσεων των 

πολιτών, της ελευθερίας έκφρασης, έρευνας, διδασκαλίας, της ανάπτυξης της 

προσωπικότητος, της ιδιωτικότητος του προσώπου και άλλων του Συντάγµατος 197545. Ρητή 

συνταγµατική αναφορά στα προσωπικά δεδοµένα δεν υπήρχε. [Ας σηµειωθεί ότι είναι 

διαφορετικής σηµασίας η συµφωνία µε το Σύνταγµα από την κατοχύρωση από το Σύνταγµα]. 

Με τον  Ν.2472/97 όµως ήταν ορατός ο κίνδυνος ενδεχόµενου περιορισµού των ανωτέρω 

(όπως της ελευθερίας έκφρασης κ.α.) συνταγµατικών προνοιών υπέρ των προσωπικών 

δεδοµένων. Όµως δεν νοείται «υποχώρηση» των συνταγµατικά προβλεπόµενων δικαιωµάτων 

στον κοινό νόµο, αλλά ούτε δηµιουργία κανονιστικής Αρχής που δεν αντλεί εξουσία από 
																																																													
43 www.adp.gr 
44 άρθρο 7Α, που προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α 84) 
45 άρθρα 2,5,9, 14, 16, 17, 19 Σ1975 
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θεµελιώδη, δηλαδή συνταγµατικά κατοχυρωµένο, κανόνα. (Εξαιρετικές οι επισηµάνσεις του 

νοµικού Β. Σωτηρόπουλου για τη σηµασία του άρθρου 9Α, βλ. βιβλιογραφία). Έτσι εισήχθη, 

στην αµέσως εποµένη αναθεώρηση, στο σύνταγµα του 2001 το άρθρο 9Α: «Καθένας έχει 

δικαίωµα προστασίας από την συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως µε ηλεκτρονικά µέσα, 

των προσωπικών του δεδοµένων, όπως νόµος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόµος 

ορίζει». 

Αποτέλεσµα είναι οι προϋπάρχοντες N.2472/97 και  Ν.2774/1999 (για την προστασία 

προσωπικών δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα), να καταστούν εκ των υστέρων, 

οιονεί εκτελεστικοί του συντάγµατος νόµοι, αυξηµένης τυπικής ισχύος. Την έκταση της 

οποίας καθόρισε η ακόλουθη νοµολογία  ΣΕ «/2010: Η κρίση της Αρχής Προστασίας 

Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να περιορίζεται στον κύκλο των αρµοδιοτήτων της 

ως διοικητικού οργάνου και να µην επεκτείνεται και επί ζητηµάτων που αποτελούν αντικείµενο 

δικαιοδοτικής κρίσεως και εκκρεµούν ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων»46. (Στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ παρατίθενται µερικές αποφάσεις της Αρχής, σε σχέση µε τα σχολεία). 

Ταυτόχρονα µε την προσθήκη του άρθρου 9Α προσετέθη και το άρθρο 5Α:   

1. Καθένας έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση, όπως ο νόµος ορίζει. Περιορισµοί στο δικαίωµα 

αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν µε νόµο µόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και 

δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέµησης του εγκλήµατος ή προστασίας 

δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων. 

2. Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της 

πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, 

ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε των 

εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19. 

Επισηµαίνεται εκ νέου ότι ο Ν.2472/97 δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση επεξεργασίας 

δεδοµένων η οποία πραγµατοποιείται: από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση αποκλειστικά 

προσωπικών ή οικιακών δραστηριοτήτων (άρθρο 3.2.α). Στην περίπτωση που υποκείµενο 

θεωρεί ότι προσβάλλεται το δικαίωµά του, εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις προσβολής της 

προσωπικότητός του. Αστική ευθύνη του Δηµοσίου δεν προβλέπεται.  

																																																													
46Ιγγλεζάκης, Ιωάννης ΝοΒ (2011),150] {http://iglezakis.gr/2013/03/17/νοµολογια-για-το-αρθρο-9α-του-
συνταγµατ/ ανακτηθέν 2/7/19}. 
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Πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι η Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων κατέστη µεν 

θεµελιώδες δικαίωµα δια της εισαγωγής της στο Σύνταγµα, όχι όµως απόλυτο, όπως τα 

προβλεπόµενα στην Οικουµενική Διακήρυξη των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και την 

ΕΣΔΑ. 

 

2.4.2. Στην ΕΕ 

Χάρτης Θεµελιωδών Δικαιωµάτων (2000) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΕ, η προστασία δεδοµένων αναγνωρίστηκε ως ξεχωριστό 

θεµελιώδες δικαίωµα. Αυτό επιβεβαιώνεται στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 

της ΕΕ, καθώς και στο άρθρο 8 του Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ47:  

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων που τον 

αφορούν. 

2. Τα δεδοµένα αυτά πρέπει να υποβάλλονται σε δίκαιη επεξεργασία για συγκεκριµένους 

σκοπούς και βάσει της συγκατάθεσης του ενδιαφεροµένου ή βάσει άλλης νόµιµης βάσης που 

ορίζει ο νόµος. Ο καθένας έχει δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα που συλλέγονται σχετικά µε 

αυτόν και το δικαίωµα να το διορθώσει. 

3. Η συµµόρφωση µε τους κανόνες αυτούς υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής. 

Ο Χάρτης Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ ενσωµατώθηκε στο ευρωπαϊκό σύνταγµα δέκα 

χρόνια µετά την έγκρισή του από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ. Την εποχή εκείνη ο Χάρτης 

εξελίχθηκε από µια «επίσηµη διακήρυξη» σε πειστικό δικανικό επιχείρηµα ενώπιον των 

ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Αναφέρεται στη νοµολογία τόσο των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων 

όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Ωστόσο, η ιστορία έδειξε 

ότι τα αναφερόµενα του Χάρτη αποτελούν αντικείµενο πολιτικού ανταγωνισµού και 

ακαδηµαϊκής αντιπαράθεσης48. Ο Χάρτης κατέστη νοµικά δεσµευτικός ως πρωτογενές49 

δίκαιο της ΕΕ, όταν τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβόνας50 την 1η Δεκεµβρίου 2009 (Ο 

																																																													
47 Charter οf Fundamental Rights οf The European Union (2000/C 364/01)  
48 David Anderson Q.C. & Cian C. Murphy, EUI Working Papers - LAW 2011/08, The Charter Of Fundamental 
Rights: History And Prospects In Post-Lisbon Europe European University Institute Badia Fiesolana I – 50014 
San Domenico di Fiesole (FI) Italy www.eui.eu cadmus.eui.eu  ISSN 1725-6739 } 
49 Το ενωσιακό δίκαιο αποτελείται από τις Συνθήκες και το παράγωγο δίκαιο. Οι Συνθήκες, ήτοι η Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εγκρίνονται 
από το σύνολο των κρατών µελών της ΕΕ, αποκαλούνται δε και «πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο». Οι κανονισµοί, 
οι οδηγίες και οι αποφάσεις της ΕΕ εγκρίνονται από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί 
σχετικώς δυνάµει των Συνθηκών και αποκαλούνται συνήθως «παράγωγο ενωσιακό δίκαιο». 
50 Treaty on European Union, OJ 2012 C 326,  TFEU, OJ 2012 C 326 (Άρθρ.,6.παρ.1). 
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Χάρτης θέτει ρητώς το επίπεδο της προστασίας αυτής ως θεµελιώδες δικαίωµα στο δίκαιο 

της ΕΕ. Οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα θεσµικά όργανα και τους οργανισµούς της 

ΕΕ, υποχρεώνοντάς τους να σεβαστούν τα δικαιώµατα που απαριθµούνται σ 'αυτά κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι διατάξεις του Χάρτη δεσµεύουν επίσης τα κράτη µέλη 

κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ (άρθρο 51.1 του Χάρτη). Το άρθρο 8 του Χάρτη, 

που διατυπώνεται πολλά χρόνια µετά την οδηγία 95/46 για την προστασία των δεδοµένων, 

πρέπει να νοηθεί ως ενσωµατώνουν ήδη προϋπάρχουσα νοµοθεσία της ΕΕ για την προστασία 

των δεδοµένων, όπως ακριβώς συνέβη και µε το άρθρο 9Α Σ. 

Η υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισσαβόνας αποτελεί ορόσηµο στην εξέλιξη της νοµοθεσίας 

για την προστασία των δεδοµένων, τόσο µε την υιοθέτηση του Χάρτη στο επίπεδο του 

πρωτογενούς δικαίου, όσο και για την παροχή του δικαιώµατος προστασίας των προσωπικών 

δεδοµένων. Το δικαίωµα αυτό προβλέπεται συγκεκριµένα στο άρθρο 16 της ΣΛΕΕ, στο 

πλαίσιο της Συνθήκης που αφορά τις γενικές αρχές της ΕΕ. Το άρθρο 16 δηµιουργεί επίσης 

µια νέα νοµική βάση, παρέχοντας στην ΕΕ την αρµοδιότητα να νοµοθετεί σε θέµατα 

προστασίας δεδοµένων. 

Πρόκειται για µια σηµαντική εξέλιξη, διότι οι κανόνες προστασίας δεδοµένων της ΕΕ - και 

συγκεκριµένα η οδηγία για την προστασία των δεδοµένων - αρχικά βασίζονταν στη νοµική 

βάση της εσωτερικής αγοράς και στην ανάγκη προσέγγισης των εθνικών νοµοθεσιών, ώστε 

να µην παρεµποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία δεδοµένων εντός της ΕΕ. Το άρθρο 16 της 

ΣΛΕΕ παρέχει πλέον µια ανεξάρτητη νοµική βάση για µια σύγχρονη και συνολική 

προσέγγιση στην προστασία των δεδοµένων, η οποία καλύπτει όλα τα θέµατα που εµπίπτουν 

στην αρµοδιότητα της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της αστυνοµικής και δικαστικής 

συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Το άρθρο 16 της ΣΛΕΕ επιβεβαιώνει επίσης ότι η 

συµµόρφωση προς τους κανόνες προστασίας δεδοµένων που έχουν θεσπιστεί σύµφωνα µε 

αυτήν πρέπει να υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητων εποπτικών αρχών. 
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Κεφάλαιο 3. Ο Γενικός Κανονισµός Προστασίας Δεδοµένων (ΓΚΠΔ) 
Αναγκαιότητα του Κανονισµού 

Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία, αποτέλεσε το βασικό 

νοµικό εργαλείο της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων από το 1995 έως το 2018. Η 

ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και προσώπων στην εσωτερική αγορά 

απαιτούσε την ελεύθερη ροή δεδοµένων, η οποία δεν µπορούσε να υλοποιηθεί εκτός εάν τα 

κράτη µέλη µπορούσαν να βασιστούν σε ένα ενιαίο υψηλό επίπεδο προστασίας των 

δεδοµένων.  

Ωστόσο, σύµφωνα µε το νοµικό σύστηµα της ΕΕ, οι οδηγίες δεν εφαρµόζονται άµεσα και 

πρέπει να µεταφερθούν στις εθνικές νοµοθεσίες των κρατών µελών. Αναπόφευκτα, τα κράτη 

µέλη διαθέτουν περιθώριο διακριτικής ευχέρειας για τη µεταφορά των διατάξεων της 

οδηγίας. Παρόλο που η οδηγία είχε ως στόχο την πλήρη εναρµόνιση στην πράξη 

µεταφέρθηκε διαφορετικά στα κράτη µέλη. Αυτό οδήγησε στη θέσπιση διαφόρων κανόνων 

προστασίας δεδοµένων σε ολόκληρη την ΕΕ, µε ορισµούς και διατάξεις, που ερµηνεύονται 

διαφορετικά στις εθνικές νοµοθεσίες. Τα επίπεδα εφαρµογής και η αυστηρότητα των 

κυρώσεων διαφέρουν επίσης µεταξύ των κρατών µελών. Οι εθνικές αρχές επίσης, ήταν 

αδύνατον να ανταπεξέλθουν µε την διαχείριση τεράστιου αριθµού ελεγχόµενων αρχείων.  

Τέλος, από την εκπόνηση της οδηγίας (1995), σηµειώθηκαν σηµαντικές αλλαγές στην 

τεχνολογία των πληροφοριών. Συνολικά, οι λόγοι αυτοί οδήγησαν σε συζητήσεις σχετικά µε 

την ανάγκη εκσυγχρονισµού των κανόνων της ΕΕ. Οι συζητήσεις άρχισαν το 2009, όταν η 

Επιτροπή ξεκίνησε δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε το µελλοντικό νοµικό πλαίσιο για το 

θεµελιώδες δικαίωµα προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Μετά από µια µακρά νοµοθετική 

διαδικασία διαβούλευσης και διαπραγµατεύσεων µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της ΕΕ, η ΕΕ ενέκρινε τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των  

δεδοµένων τον Απρίλιο του 2016 (συντοµογραφικά «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»).  

Ο ΓΚΠΔ  διατηρεί και αναπτύσσει τις βασικές αρχές και τα δικαιώµατα του υποκειµένου των 

δεδοµένων που προεβλέποντο στην οδηγία. Επιπλέον, εισάγει νέες υποχρεώσεις οι οποίες 

απαιτούν από τους οργανισµούς να εφαρµόζουν την προστασία δεδοµένων εκ προοιµίου και 

βάσει σχεδιασµού, να ορίσουν έναν υπάλληλο προστασίας δεδοµένων όπου απαιτείται, να 
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συµµορφωθούν µε ένα νέο δικαίωµα, το της φορητότητος δεδοµένων και να συµµορφωθούν 

µε την αρχή της λογοδοσίας.  

3.1. Ισχύς του Κανονισµού και µεταφορά στο Εθνικό δίκαιο 

Μετά την υιοθέτησή του, ο κανονισµός για την προστασία των γενικών δεδοµένων 

προέβλεπε µεταβατική περίοδο δύο ετών. Ισχύει πλήρως από την 25 Μαΐου 2018, όταν 

καταργήθηκε η οδηγία 95/46 για την προστασία των δεδοµένων.  

Σύµφωνα µε το δίκαιο της ΕΕ, οι κανονισµοί ισχύουν άµεσα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για 

εθνική νοµοθετική προσαρµογή µέσω έκδοσης  εφαρµοστικών νόµων. Ο γενικός κανονισµός 

για την προστασία των δεδοµένων προβλέπει έτσι το ίδιο ενιαίο σύνολο κανόνων για την 

προστασία των δεδοµένων σε όλη την ΕΕ, δηµιουργώντας ένα περιβάλλον ασφάλειας 

δικαίου, από το οποίο µπορούν να επωφεληθούν οι οικονοµικοί φορείς και τα άτοµα ως 

«υποκείµενα των δεδοµένων».  

Ωστόσο, παρόλο που ο κανονισµός για την προστασία των γενικών δεδοµένων εφαρµόζεται 

άµεσα, τα κράτη µέλη αναµένεται να επικαιροποιήσουν τους υφιστάµενους εθνικούς νόµους 

για την προστασία των δεδοµένων ώστε να ευθυγραµµιστούν πλήρως µε τον κανονισµό, ενώ 

ταυτόχρονα αντανακλούν ένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας για ειδικές διατάξεις51.  

Οι βασικές διατάξεις και οι αρχές, που θεσπίζονται στον κανονισµό και τα ισχυρά 

δικαιώµατα που παρέχει στους ιδιώτες, αποτελούν ένα µεγάλο µέρος του ΓΚΠΔ. 

Πάντως ευστόχως ο Κανονισµός έχει χαρακτηρισθεί ως συγκεκαλυµµένη οδηγία52. 

Σηµειωτέον ότι η Ελλάδα υπέβαλε σε εσωτερική διαβούλευση (από 20/2/18 έως 5/3/18), 

σχέδιο Νόµου53 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα και κατάργησης του ν.2472/97.  σε εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679, 

που όµως δεν κατετέθη µέχρι τις εκλογές της 7-7-2019,  στο Κοινοβούλιο. Το νοµοσχέδιο, 

όπως είναι, δεν ακολουθεί την αρίθµηση του Κανονισµού, γεγονός που ενδέχεται να 

δηµιουργήσει σύγχυση στις αναφορές µεταξύ ΓΚΠΔ  και νόµου. 

																																																													
51 Βάσει της αιτιολογικής σκέψης αριθ.10. Ειδικότερα: «.. όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα για την τήρηση νοµικής υποχρέωσης, για την εκπλήρωση καθήκοντος που επιτελείται για λόγους 
δηµοσίου συµφέροντος ή για την άσκηση δηµόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της 
επεξεργασίας, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις για τον 
περαιτέρω προσδιορισµό της εφαρµογής του Κανονισµού. 
52 Ο κανονισµός παρέχει επίσης ένα περιθώριο ελιγµών στα κράτη µέλη για τον καθορισµό των διατάξεών του, 
συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων. Στο µέτρο αυτό, ο κανονισµός δεν αποκλείει 
το δίκαιο των κρατών µελών να καθορίζει τις περιστάσεις για συγκεκριµένες καταστάσεις επεξεργασίας, 
περιλαµβανοµένου του καθορισµού µε µεγαλύτερη ακρίβεια, των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες είναι νόµιµη η 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 
53 https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia 
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Τελικά στη χώρα µας δηµοσιεύθηκε στις 29 Αυγούστου 2019 στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως ο Νόµος 4624/2019  «Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».   

Ο νόµος αφορά: 

α) στην αντικατάσταση του νοµοθετικού πλαισίου που ρυθµίζει τη συγκρότηση και 

λειτουργία της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

β) τη λήψη µέτρων εφαρµογής του Κανονισµού 2016/679 (ΓΚΠΔ/GDPR) 

γ) την ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από 

αρµόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 

αδικηµάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων. 

Ο νόµος περιλαµβάνει πολλές ενδιαφέρουσες διατάξεις, µεταξύ των οποίων: 

Συγκατάθεση ανηλίκου 

1. Όταν εφαρµόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, η επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας 

των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννοµη, εφόσον ο ανήλικος έχει συµπληρώσει 

το 15ο έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεσή του. 

2. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών η επεξεργασία της παραγράφου 1 είναι σύννοµη 

µόνο µετά την παροχή συγκατάθεσης του νοµίµου αντιπροσώπου του. 

Επεξεργασία γενετικών δεδοµένων 

Κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ απαγορεύεται η επεξεργασία 

γενετικών δεδοµένων για σκοπούς ασφάλισης υγείας και ζωής. 

Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των σχέσεων 

απασχόλησης 

1. Δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζοµένων µπορούν να υποβάλλονται σε 

επεξεργασία για σκοπούς της σύµβασης εργασίας, εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο για 
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την απόφαση σύναψης σύµβασης εργασίας ή µετά τη σύναψη της σύµβασης εργασίας για την 

εκτέλεσή της. 

2. Στην περίπτωση που η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζοµένου έχει 

κατ’ εξαίρεση ως νοµική βάση τη συγκατάθεσή του, για την κρίση ότι αυτή ήταν αποτέλεσµα 

ελεύθερης επιλογής, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κυρίως: α) η υφιστάµενη στη σύµβαση 

εργασίας εξάρτηση του εργαζοµένου και β) οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες χορηγήθηκε η 

συγκατάθεση. Η συγκατάθεση παρέχεται είτε σε έγγραφη είτε σε ηλεκτρονική µορφή και 

πρέπει να διακρίνεται σαφώς από τη σύµβαση εργασίας. Ο εργοδότης πρέπει να ενηµερώνει 

τον εργαζόµενο είτε σε έγγραφη είτε σε ηλεκτρονική µορφή σχετικά µε τον σκοπό της 

επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωµά του να ανακαλέσει τη 

συγκατάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ. 

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ η επεξεργασία ειδικών 

κατηγοριών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 

του ΓΚΠΔ για τους σκοπούς της σύµβασης εργασίας επιτρέπεται, εάν είναι απαραίτητη για 

την άσκηση των δικαιωµάτων ή την εκπλήρωση νόµιµων υποχρεώσεων που απορρέουν από 

το εργατικό δίκαιο, το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας και 

δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρηθεί ότι το έννοµο συµφέρον του υποκειµένου των 

δεδοµένων σε σχέση µε την επεξεργασία υπερτερεί. Η παράγραφος 2 ισχύει επίσης για τη 

συγκατάθεση στην επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 

συγκατάθεση πρέπει να αναφέρεται ρητά στα δεδοµένα αυτά. Το άρθρο 22 παράγραφος 3 

εδάφιο β΄ εφαρµόζεται ανάλογα. 

4. Επιτρέπεται η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων 

των ειδικών κατηγοριών δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα των εργαζοµένων για τους 

σκοπούς της σύµβασης εργασίας βάσει συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Τα 

διαπραγµατευόµενα µέρη συµµορφώνονται µε το άρθρο 88 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ. 

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι 

τηρούνται ιδίως οι αρχές για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που 

ορίζονται στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ. 

6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 εφαρµόζονται επίσης, όταν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, 

συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών κατηγοριών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των 

εργαζοµένων, υπόκεινται σε επεξεργασία, χωρίς αυτά να αποθηκεύονται ή να προορίζονται 

να αποθηκευτούν σε ένα σύστηµα αρχειοθέτησης. 
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7. Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µέσω κλειστού κυκλώµατος οπτικής 

καταγραφής εντός των χώρων εργασίας, είτε είναι δηµοσίως προσβάσιµοι είτε µη, 

επιτρέπεται µόνο εάν είναι απαραίτητη για την προστασία προσώπων και αγαθών. Τα 

δεδοµένα που συλλέγονται µέσω κλειστού κυκλώµατος οπτικής καταγραφής δεν επιτρέπεται 

να χρησιµοποιηθούν ως κριτήριο για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των εργαζοµένων. 

Οι εργαζόµενοι ενηµερώνονται εγγράφως, είτε σε γραπτή είτε σε ηλεκτρονική µορφή για την 

εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώµατος οπτικής καταγραφής εντός των χώρων 

εργασίας. 

8. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως εργαζόµενοι νοούνται οι απασχολούµενοι µε 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών στο δηµόσιο και στον 

ιδιωτικό φορέα, ανεξαρτήτως του είδους της σύµβασης, οι υποψήφιοι για εργασία και οι 

πρώην απασχολούµενοι. 

Επεξεργασία και ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης 

1. Στον βαθµό που είναι αναγκαίο να συµβιβαστεί το δικαίωµα στην προστασία των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε το δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης και 

πληροφόρησης, συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας για δηµοσιογραφικούς σκοπούς και 

για σκοπούς ακαδηµαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, η επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται όταν: 

α) το υποκείµενο των δεδοµένων έχει παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή του, 

β) αφορά δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν προδήλως δηµοσιοποιηθεί από το ίδιο 

το υποκείµενο, 

γ) υπερέχει το δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωµα της πληροφόρησης 

έναντι του δικαιώµατος προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του 

υποκειµένου, ιδίως για θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος ή όταν αφορά δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα δηµοσίων προσώπων και 

δ) όταν περιορίζεται στο αναγκαίο µέτρο για την εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης 

και του δικαιώµατος ενηµέρωσης, ιδίως όταν αφορά ειδικών κατηγοριών δεδοµένα 

Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και ποινικές διώξεις, καταδίκες και τα σχετικά µε αυτές 

µέτρα ασφαλείας, λαµβάνοντας υπόψη το δικαίωµα του υποκειµένου στην ιδιωτική και 

οικογενειακή του ζωή. 
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2. Στον βαθµό που είναι αναγκαίο να συµβιβαστεί το δικαίωµα στην προστασία των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε το δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης και 

πληροφόρησης, συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας για δηµοσιογραφικούς σκοπούς, και 

για σκοπούς ακαδηµαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης δεν εφαρµόζεται: 

α) το Κεφάλαιο ΙΙ του ΓΚΠΔ «Αρχές», εκτός από το άρθρο 5, 

β) το Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ «Δικαιώµατα του Υποκειµένου», 

γ) το Κεφάλαιο ΙV του ΓΚΠΔ «Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία», 

εκτός από τα άρθρα 28, 29 και 32, 

δ) το Κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ «Διαβιβάσεις δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες 

χώρες ή διεθνείς οργανισµούς», 

ε) το Κεφάλαιο VII του ΓΚΠΔ «Συνεργασία και συνεκτικότητα και 

στ) το Κεφάλαιο IX του ΓΚΠΔ «Διατάξεις που αφορούν ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας». 

Η εσωτερική µεταφορά του ΓΚΠΔ έγινε µε τον Νόµο 4624/2019 ΦΕΚ A.137 / 19.54 

 

3.1.1. Εδαφικό Πεδίο Εφαρµογής 

Ο κανονισµός έχει περιεκτικούς κανόνες για το εδαφικό πεδίο εφαρµογής. Εφαρµόζεται σε  

επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην ΕΕ και ισχύει επίσης για τους υπεύθυνους επεξεργασίας 

και τους επεξεργαστές που δεν είναι εγκατεστηµένοι στην ΕΕ που προσφέρουν αγαθά ή 

υπηρεσίες στα υποκείµενα των δεδοµένων στην ΕΕ ή παρακολουθούν τη συµπεριφορά τους. 

Δεδοµένου ότι πολλές επιχειρήσεις του τεχνολογικού τοµέα, από το εξωτερικό της ΕΕ χώρο, 

κατέχουν σηµαντικό µερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά και εκατοµµύρια πελάτες στην ΕΕ, η 

υπαγωγή των εν λόγω οργανισµών και επιχειρήσεων, στους κανόνες της ΕΕ για την 

προστασία των δεδοµένων είναι σηµαντική για την προστασία των πολιτών της και για τη 

διασφάλιση ισότιµων όρων ανταγωνισµού.  

Μαζί µε τον κανονισµό για τη γενική προστασία δεδοµένων, η ΕΕ ενέκρινε νοµοθεσία για 

την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τις κρατικές αρχές για σκοπούς 

επιβολής του νόµου. Η οδηγία (ΕΕ) 2017/68055 θεσπίζει τους κανόνες και τις αρχές, που 

διέπουν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε σκοπό την πρόληψη, 

διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη ποινικών αδικηµάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, 
																																																													
54 Ψηφίσθηκε µετά την ολοκλήρωση της εργασίας, 29/8/19 . Βλέπε παράρτηµα V  
55 OJ L 119, 4 May 2016. Data Protection Directive for Police and Criminal Justice Authorities,Art.11 (1) 
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καθώς και για την ελεύθερη διακίνηση αυτών των δεδοµένων. Ουσιαστικά η οδηγία 

ισορροπεί µεταξύ του σεβασµού προστασίας δεδοµένων και της νόµιµης επεξεργασίας για 

λόγους ασφαλείας. Επιπλέον θεσπίζει κανόνες προστασίας από τις τεχνολογικές εξελίξεις που 

δηµιουργούν προφίλ, απαγορεύοντας κατ’ αρχήν αποφάσεις βασισµένες αποκλειστικά σε 

αυτόµατη επεξεργασία και µάλιστα ευαίσθητων δεδοµένων  

 

3.1.2. Εναρµόνιση νοµοθεσίας προστασίας Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας 

Για την προστασία της ιδιωτικότητος και των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών, ιδίως µε 

την ραγδαία εξάπλωση του ίντερνετ και των κοινωνικών δικτύων, η ΕΕ εγκαίρως εξέδωσε 

την οδηγία 2002/58/EC (OJL 201) για την ιδιωτικότητα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

γνωστή και ως «e-privacy Directive». Σε αυτή περιλαµβάνονται και απαγορεύσεις που 

αφορούν «spam sand cookies». Η αναγκαιότητα εναρµόνισης µε τον ΓΚΠΔ  οδήγησε την 

Επιτροπή στην υποβολή πρότασης Κανονισµού που θα αντικαταστήσει την οδηγία. 

Περιλαµβάνει µάλιστα και πρόνοιες για την εµπιστευτικότητα των µηνυµάτων, πέραν των 

παραδοσιακών τηλεπικοινωνιών, στις νεότερες, όπως skype, viber, messengers και 

γενικότερα στις λεγόµενες OTT (Over the Top) Services. Η διαβούλευση πάντως συνεχίζεται 

κατά τον χρόνο συγγραφής της παρούσας (7/2019). 

Επεξεργασία Δεδοµένων και διακίνησή τους από τα Όργανα και Θεσµούς της ΕΕ 

Μέχρι στιγµής, ισχύει ο Κανονισµός 45/2001 ΕΕ (OJ 2001 L 8.), που προβλέπει µεταξύ 

άλλων και την ίδρυση ειδικής ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής προστασίας δεδοµένων (EDPS). 

Όπως και µε τις επικοινωνίες, αναµένεται η έκδοση νέου εναρµονισµένου Κανονισµού. 

Αρµόδιο Δικαστήριο της ΕΕ  

Το ΔΕΕ (QJEU). είναι αρµόδιο να προσδιορίζει εάν ένα κράτος µέλος έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του βάσει της νοµοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων και για την 

ερµηνεία της νοµοθεσίας της ΕΕ προκειµένου να διασφαλίσει την αποτελεσµατική και 

οµοιόµορφη εφαρµογή της σε όλα τα κράτη µέλη. 

Ταυτοποίηση Υποκειµένου 

Σύµφωνα µε το δίκαιο της ΕΕ καθώς και µε το δίκαιο του CoE, οι πληροφορίες περιέχουν 

δεδοµένα προσώπου εάν:  

• ένα άτοµο προσδιορίζεται ή µπορεί να προσδιοριστεί από αυτές τις πληροφορίες. ή  
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• ένα άτοµο, αν και δεν προσδιορίζεται, µπορεί να επισηµανθεί µε αυτές τις πληροφορίες 

κατά τρόπο που να επιτρέπει να εξακριβωθεί ποιος είναι το υποκείµενο των δεδοµένων 

διεξάγοντας περαιτέρω έρευνα.  

Και οι δύο τύποι πληροφοριών προστατεύονται µε τον ίδιο τρόπο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 

δίκαιο προστασίας δεδοµένων. Ωστόσο, για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού δικαίου 

προστασίας δεδοµένων δεν υπάρχει ανάγκη πραγµατικής αναγνώρισης του υποκειµένου των 

δεδοµένων. Αρκεί ο ενδιαφερόµενος να είναι αναγνωρίσιµος. Ένα πρόσωπο θεωρείται 

αναγνωρίσιµο εάν υπάρχουν αρκετά στοιχεία διαµέσου των οποίων το πρόσωπο µπορεί να 

αναγνωριστεί άµεσα ή έµµεσα.  

Σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη 26 του ΓΚΠΔ , το κριτήριο αναφοράς είναι κατά πόσο 

µπορεί να υπάρχουν διαθέσιµα µέσα και τρόποι αναγνώρισης από χρήστες των πληροφοριών· 

αυτό περιλαµβάνει και πληροφορίες που τηρούνται από τρίτους. 

Το κείµενο του ΓΚΠΔ καταλαµβάνει χώρο 88 πυκνογραµµένων σελίδων, που µαζί µε τα 

αναφερόµενα κείµενα και παραποµπές των αιτιολογικών σκέψεων, και ενδεικτικών 

περιπτώσεων ανέρχονται σε χιλιάδες. Κατωτέρω αναλύονται τα κυριότερα σηµεία, στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας, που έχουν σχέση µε ένα δηµόσιο φορέα όπως το δηµοτικό 

σχολείο. 

 

3.2 Επεξηγήσεις Ορισµών & διαδικασιών του ΓΚΠΔ που αφορούν Σχολεία. 

3.2.1. Θεµελιώδη δικαιώµατα του υποκειµένου 

Η αποτελεσµατικότητα των νοµικών κανόνων γενικά και των δικαιωµάτων των υποκειµένων 

των δεδοµένων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ύπαρξη κατάλληλων µηχανισµών για 

την επιβολή τους. Στην ψηφιακή εποχή, η επεξεργασία δεδοµένων ανευρίσκεται σε κάθε 

έκφανσή της και είναι όλο και πιο δύσκολο να ανιχνευθεί. Για να µετριαστούν οι 

ανισορροπίες εξουσίας µεταξύ των υποκειµένων των δεδοµένων και των Υπευθύνων, τα 

άτοµα έχουν συγκεκριµένα δικαιώµατα για να ασκούν µεγαλύτερο έλεγχο στην επεξεργασία 

των προσωπικών τους πληροφοριών. Το δικαίωµα πρόσβασης στα δικά τους δεδοµένα και το 

δικαίωµα διορθώσεώς τους κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του Χάρτη των 

Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ, έγγραφο που συνιστά πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ και έχει 

θεµελιώδη αξία στην έννοµη τάξη της. Το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ - και ειδικότερα ο ΓΚΠΔ 

(ενδεικτικά άρθρα. 13,14), θέσπισε ένα συνεκτικό νοµικό πλαίσιο το οποίο παρέχονται 

δικαιώµατα στα υποκείµενα των δεδοµένων έναντι των υπευθύνων επεξεργασίας. 
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Εκτός από τα δικαιώµατα πρόσβασης και διόρθωσης, ο ΓΚΠΔ  αναγνωρίζει µια σειρά άλλων 

δικαιωµάτων, όπως το δικαίωµα διαγραφής («δικαίωµα να λησµονηθεί»), το δικαίωµα 

αντίκρουσης ή περιορισµού της επεξεργασίας δεδοµένων και τα δικαιώµατα που σχετίζονται 

µε αυτοµατοποιηµένες αποφάσεις – π.χ. δηµιουργία προφίλ. Παρόµοιες διασφαλίσεις που 

επιτρέπουν στα υποκείµενα των δεδοµένων να ασκούν αποτελεσµατικό έλεγχο των 

δεδοµένων τους περιλαµβάνονται επίσης στη Σύµβαση 108. Στο άρθρο 9 απαριθµούνται τα 

δικαιώµατα που πρέπει να µπορούν να ασκούν τα άτοµα όσον αφορά την επεξεργασία των 

προσωπικών τους δεδοµένων. Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα 

δικαιώµατα αυτά είναι διαθέσιµα σε κάθε υποκείµενο των δεδοµένων εντός της δικαιοδοσίας 

τους και συνοδεύονται από αποτελεσµατικά νοµικά και πρακτικά µέσα που επιτρέπουν στα 

πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα να τα ασκούν. 

Εκτός από την παροχή δικαιωµάτων στους πολίτες, είναι εξίσου σηµαντικό να 

δηµιουργηθούν µηχανισµοί που θα επιτρέπουν στα υποκείµενα των δεδοµένων να 

αµφισβητούν τις παραβιάσεις των δικαιωµάτων τους, να αναφέρουν υπεύθυνους 

επεξεργασίας και να ζητούν αποζηµίωση. Το δικαίωµα αποτελεσµατικής προσφυγής, όπως 

κατοχυρώνεται από την ΕΣΔΑ και τον Χάρτη, απαιτεί να τίθενται στη διάθεση κάθε 

προσώπου τα ένδικα µέσα. 

Με τον νέο ΓΚΠΔ, τα δικαιώµατα, µε ευάριθµους περιορισµούς άσκησης, πλέον είναι:  

• Το δικαίωµα της ενηµέρωσης. 

• Το δικαίωµα της πρόσβασης. 

• Το δικαίωµα στη διόρθωση των δεδοµένων του. 

• Το δικαίωµα στη «λήθη». 

• Το δικαίωµα στον περιορισµό της επεξεργασίας. 

• Το δικαίωµα στη φορητότητα. 

• Το δικαίωµα της αντίρρησης – εναντίωσης. 

Περιορισµός στην πληροφόρηση επιτρέπεται, στην περίπτωση που το υποκείµενο έχει ήδη 

όλα τα δεδοµένα56. Αναζήτηση δεδοµένων από άλλη πηγή πρέπει να προβλέπεται σε σχετικό 

νόµο.  

Περιορισµός στο δικαίωµα λήθης και διαγραφής υπάρχει όταν συντρέχουν λόγοι: δηµοσίου 

ενδιαφέροντος, δικαιώµατος έκφρασης και πληροφόρησης, νοµικής υποχρέωσης ή εκτέλεσης 

δηµόσιας εξουσίας από τον Υπεύθυνο, ερευνητικοί, στατιστικοί, ιστορικοί.  
																																																													
56ΓΚΠΔ Art. 13 (4) and 14 (5) (a).). 
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3.2.2. Θεµελιώδεις Αρχές νοµιµότητος επεξεργασίας: 

• Η αρχή της νοµιµότητας, αντικειµενικότητας και διαφάνειας. 

• Η αρχή του περιορισµού του σκοπού. 

• Η αρχή της Αναλογικότητας - ελαχιστοποίησης των δεδοµένων. 

• Η αρχή της ακρίβειας των δεδοµένων. 

• Η αρχή του περιορισµού της περιόδου τήρησης των δεδοµένων. 

• Η αρχή της ακεραιότητας και εµπιστευτικότητας των δεδοµένων. 

• Η αρχή της λογοδοσίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας 

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ η επεξεργασία είναι σύννοµη µόνο εάν και εφόσον ισχύει 

τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) συναίνεση του υποκειµένου ή  

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύµβασης όπου το υποκείµενο των 

δεδοµένων είναι συµβαλλόµενο µέρος ή  

γ) για τη συµµόρφωση µε έννοµη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας ή  

δ) για τη διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος του υποκειµένου ή άλλου φυσικού προσώπου ή  

ε) για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο συµφέρον ή κατά την 

άσκηση δηµόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,  

στ) για τους σκοπούς των έννοµων συµφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 

τρίτος, εκτός εάν έναντι των συµφερόντων αυτών υπερισχύει το συµφέρον ή τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα και οι ελευθερίες του υποκειµένου των δεδοµένων που επιβάλλουν την 

προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείµενο των δεδοµένων 

είναι παιδί.  

Το στοιχείο στ) του πρώτου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στην επεξεργασία που διενεργείται από 

δηµόσιες αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  Επεξεργασία προσωπικών 

δεδοµένων για άλλους σκοπούς (π.χ. ερευνητικούς στατιστικούς κ.λπ.) επιτρέπεται µε 

στάθµιση κατά περίπτωση των προϋποθέσεων (π.χ. Ψευδοανωνυµοποίηση κ.λπ.) ή κατά τις 

πρόνοιες του άρθρου 23. 

3.2.3. Διάκριση µεταξύ Υπεύθυνου και Εκτελούντος Επεξεργασία 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Controller), είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που καθορίζει 

τους σκοπούς και τα µέσα αυτής, ενώ ο Εκτελών Επεξεργασία (Processor) είναι το φυσικό ή 
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νοµικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδοµένα για λογαριασµό του υπεύθυνου 

επεξεργασίας , ακολουθώντας αυστηρά τις δοθείσες οδηγίες. Θεωρητικά ο υπεύθυνος οφείλει 

να ασκεί έλεγχο επί της επεξεργασίας και φέρει ευθύνη για αυτήν, συµπεριλαµβανοµένης της 

νοµικής. Ωστόσο, µε τη αναθεώρηση των κανόνων προστασίας δεδοµένων, οι εκτελούντες 

επεξεργασία έχουν τώρα την αυτή υποχρέωση να συµµορφώνονται µε πολλές από τις 

απαιτήσεις που ισχύουν για τους υπευθύνους. Στον ιδιωτικό τοµέα, αυτό είναι συνήθως 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Στο δηµόσιο τοµέα, ο υπεύθυνος είναι συνήθως µια Αρχή.   

Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, οι λεπτοµέρειες της σχέσης µεταξύ Υπευθύνου και 

Εκτελούντος πρέπει να καταγράφονται σε γραπτή σύµβαση. Ο Εκτελών επεξεργασία, 

κατόπιν συµφωνίας µε τον Υπεύθυνο, µπορεί να εκχωρήσει σε άλλους υπο-εκτελούντες, 

τµήµα της επεξεργασίας, έχει όµως πλήρη ευθύνη έναντι αυτού. 

 

3.2.4. Τρίτοι και Αποδέκτες 

Τρίτος, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.10 του ΓΚΠΔ είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο, δηµόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, µε εξαίρεση το υποκείµενο των δεδοµένων, τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την 

άµεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι 

εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Δεν θεωρείται 

τρίτο το πρόσωπο που ανήκει σε διαφορετικό τµήµα στο συγκεκριµένο οργανισµό. Θεωρείται 

όµως τρίτο αν ανήκει σε θυγατρική ή εταιρεία holding. 

Αποδέκτης κατά το άρθρο 4 παρ. 9, είναι το «φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η 

υπηρεσία ή άλλος φορέας, στον οποίο κοινολογούνται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, 

είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δηµόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριµένης έρευνας σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης 

ή κράτους µέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδοµένων αυτών από τις 

εν λόγω δηµόσιες αρχές πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των 

δεδοµένων ανάλογα µε τους σκοπούς της επεξεργασίας».  

Η διαφοροποίηση έγκειται στο νόµιµο λήψης προσωπικών δεδοµένων. Ο αποδέκτης 

λαµβάνει νόµιµα τα δεδοµένα εφ’ όσον αυτή η λήψη γίνεται στα πλαίσια  καθηκοντολογίου 

εργασίας του. Ενώ για τον τρίτο πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένο νοµικό υπόβαθρο ή πλαίσιο 

συµφωνίας και συγκατάθεσης.  
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3.2.5. Συγκατάθεση και Εξαιρέσεις 

Είναι «συγκατάθεση» του υποκειµένου των δεδοµένων:  κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, 

συγκεκριµένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, µε την οποία το υποκείµενο των δεδοµένων 

εκδηλώνει ότι συµφωνεί, µε δήλωση ή µε σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείµενο 

επεξεργασίας τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν» (άρθρο4.παρ.11). 

Οι περιορισµοί στην παρεχόµενη προστασία επεξεργασίας δεδοµένων επιτρέπονται µόνο στο 

µέτρο που αντιστοιχούν σε δικαιώµατα και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 

22 και πρέπει να σέβονται την ουσία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών.  

Ενδεχόµενες εξαιρέσεις και περιορισµοί από αυτές τις βασικές αρχές µπορούν να 

υιοθετηθούν σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο εφόσον προβλεφθούν µε νόµο, επιδιώκουν 

ένα συγκεκριµένο νόµιµο σκοπό, είναι αναγκαίοι και αναλογικοί. Επί παραδείγµατι, όταν 

ένας δηµόσιος διοικητικός φορέας κράτους µέλους διαβιβάζει δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα σε άλλο δηµόσιο φορέα που επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδοµένα αυτά, τα 

υποκείµενα των δεδοµένων πρέπει να ενηµερώνονται για τη διαβίβαση ή την επεξεργασία. 

Τα αποστελλόµενα δεδοµένα πρέπει να είναι «κατάλληλα, συναφή και όχι υπερβολικά σε 

σχέση µε το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και / ή περαιτέρω επεξεργάζονται» . Οι 

κατηγορίες των επιλεγµένων δεδοµένων και η επεξεργασία τους πρέπει να είναι απαραίτητη 

για την επίτευξη του δηλωθέντος γενικού στόχου των εργασιών επεξεργασίας και ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να περιορίσει αυστηρά τη συλλογή δεδοµένων σε 

πληροφορίες που έχουν άµεση σχέση µε τον συγκεκριµένο επιδιωκόµενο σκοπό.  

Οι πρόσθετες απαιτήσεις βάσει του αστικού δικαίου για έγκυρη συγκατάθεση, όπως η νοµική 

ικανότητα, ισχύουν φυσικά και στο πλαίσιο της προστασίας των δεδοµένων, καθώς οι 

απαιτήσεις αυτές αποτελούν βασικές νοµικές προϋποθέσεις. Όσον αφορά τη νοµική 

ικανότητα των ανηλίκων να συνάπτουν συµβάσεις, ο ΓΚΠΔ  προβλέπει ότι οι κανόνες του 

σχετικά µε την ελάχιστη ηλικία των 16 ετών για τη λήψη έγκυρης συναίνεσης δεν 

επηρεάζουν το γενικό ενοχικό δίκαιο των κρατών µελών (άρθρο8.παρ.3). Η µη έγκυρη 

συναίνεση ατόµων που δεν έχουν νοµική ικανότητα έχει ως αποτέλεσµα την απουσία νοµικής 

βάσης για την επεξεργασία δεδοµένων σχετικά µε τα πρόσωπα αυτά. 

 

3.2.6. Μέτρα Ασφάλειας 

Η ασφάλεια και η εµπιστευτικότητα των προσωπικών δεδοµένων είναι καθοριστικής 

σηµασίας για την πρόληψη των δυσµενών επιπτώσεων για το υποκείµενο των δεδοµένων 
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(άρθρο32). Τα µέτρα ασφαλείας µπορούν να έχουν τεχνικό ή/και οργανωτικό χαρακτήρα. Η 

καταλληλότητα των µέτρων ασφαλείας πρέπει να καθορίζεται κατά περίπτωση και να 

επανεξετάζεται τακτικά. Περιλαµβάνει τόσο την φυσική προστασία διακράτησης των 

αρχείων προσωπικών δεδοµένων (ενδεικτικά περιορισµοί προσπέλασης στον χώρο, ασφαλείς 

servers, passwords διαβαθµισµένης ικανότητος, ειδικά ερµάρια φακέλων χρηµατοκιβώτια 

φύλαξης αντιγράφων ασφαλείας, κρυπτογράφηση  κ.λπ.) όσο και την δυνατότητα αποτροπής 

µη εξουσιοδοτηµένης ταυτοποίησης του υποκειµένου µέσω των παρεχοµένων, κατά 

περίπτωση, δεδοµένων.  

Επισηµαίνεται ότι η ψευδοανωνυµοποίηση ενέχει την δυνατότητα ταυτοποίησης εµµέσως, 

του υποκειµένου ενώ η ανωνυµοποίηση καταστρέφει κάθε αντιστοίχιση δεδοµένων και 

υποκειµένου. Εναπόκειται στον Υπεύθυνο και τον Εκτελούντα επεξεργασία, για την κατά 

περίπτωση εφαρµογή καλύτερης προστασίας. 

Τόσο η σύµβαση 10857 όσο και ο ΓΚΠΔ58 επιβάλλουν την αµελητί αναφορά στην Αρχή και 

στα υποκείµενα, κάθε παραβίασης ασφαλείας, που οδηγεί στην έκθεση σε κίνδυνο των 

δικαιωµάτων και ελευθεριών τους. 

 

3.2.7. Λογοδοσία Υπεύθυνου και Εκτελούντα 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υπόλογος (άρθρο 5.παρ.2 ΓΚΠΔ) α) για την θέσπιση και 

εφαρµογή ενεργά µέτρων, τα οποία - υπό κανονικές συνθήκες - θα εγγυώνται την τήρηση των 

κανόνων προστασίας των δεδοµένων στο πλαίσιο των εργασιών επεξεργασίας και β) να έχει 

έτοιµη τεκµηρίωση η οποία να αποδεικνύει στα υποκείµενα των δεδοµένων και στις 

εποπτικές αρχές τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την επίτευξη της τήρησης των κανόνων 

προστασίας δεδοµένων. Επισηµαίνεται ότι ανάλογη πρόβλεψη υπάρχει και στον ΟΟΣΑ59. 

Παρ’ ότι το άρθρο αναφέρεται µόνο στον Υπεύθυνο, εν τούτοις και ο Εκτελών αναµένεται 

επίσης να είναι υπόλογος, δεδοµένου ότι πρέπει να συµµορφώνεται µε τις προβλεπόµενες 

υποχρεώσεις που  συνδέονται στενά µε τη λογοδοσία. 

																																																													
57 Modernised Convention 108, Art. 7 (2) 
58 General Data Protection Regulation, Art. 33 (1). 
59 OECD (2013), Guidelines on governing the Protection of Privacy and trans border flows of personal data,Art. 
14. 
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3.2.8 Περιορισµοί των δικαιωµάτων 

Σύµφωνα µε το άρθρο 23 το κράτος µέλος µπορεί να περιορίζει µέσω νοµοθετικού µέτρου το 

πεδίο εφαρµογής των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων του κανονισµού εφ’ όσον κρίνεται 

αναγκαίο µε αναλογικό τρόπο, για λόγους ασφαλείας, εθνικής άµυνας, δηµοσίου 

συµφέροντος, πρόληψης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικηµάτων ή απειλών κατά της 

δηµόσιας ασφάλειας, προστασίας της δικαιοσύνης 60κ.λπ. 

 

3.3. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων (ευαίσθητα δεδοµένα) 

Ο Κανονισµός σε αντίθεση µε άλλες νοµοθεσίες, εισάγει (άρθρο 9.1) γενική, κατ’ αρχήν, 

απαγόρευση επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδοµένων, που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή 

εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή 

τη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και την επεξεργασία γενετικών 

δεδοµένων, βιοµετρικών δεδοµένων µε σκοπό την αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, 

δεδοµένων που αφορούν την υγεία ή δεδοµένων που αφορούν την ερωτική ζωή φυσικού 

προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισµό. 

Υπάρχει, ωστόσο, εξαντλητικός κατάλογος εξαιρέσεων από την απαγόρευση αυτή, οι οποίες 

περιέχονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. Και µεταξύ αυτών στα πλαίσια της παρούσας, όταν:  

-το υποκείµενο έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση … 

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του υπευθύνου 

επεξεργασίας στον τοµέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και 

κοινωνικής προστασίας … 

- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συµφερόντων του 

υποκειµένου των δεδοµένων … 

- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δηµόσιου συµφέροντος … 

- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελµατικής ιατρικής, 

εκτίµησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζοµένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής 

υγειονοµικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονοµικών και 

																																																													
60 Επί παραδείγµατι τα δικαιώµατα διαγραφής, καθορισµού χρόνου τήρησης αρχείων κ.λπ., περιορίζονται µε 
βάση την οδηγία 2006/24 (data retention period) που ενσωµατώθηκε στον Ν.3917/11 άρθρο5,7, για τη 
διατήρηση των ηλεκ/κών επικοινωνιών µέχρι 2 έτη και τη διαβίβασή τους προς αρµόδιες αρχές, όταν ζητηθεί 
άρση απορρήτου, βάσει του Ν.2225/1994. 
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κοινωνικών συστηµάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους 

µέλους ή δυνάµει σύµβασης µε επαγγελµατία του τοµέα της υγείας … 

- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δηµόσιου συµφέροντος στον τοµέα της 

δηµόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας 

ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονοµικής περίθαλψης 

και των φαρµάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του 

δικαίου κράτους µέλους, το οποίο προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριµένα µέτρα για την 

προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριών του υποκειµένου των δεδοµένων, ειδικότερα δε 

του επαγγελµατικού απορρήτου… 

- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δηµόσιο συµφέρον, για 

σκοπούς επιστηµονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς… 

 

3.3.1. Εµπιστευτικότητα 

Τόσο ο ΓΚΠΔ όσο και η οδηγία e-privacy θεωρούν την εµπιστευτικότητα σαν µέρος της 

γενικότερης αρχής της ασφάλειας.  Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ , η 

σύµβαση που δεσµεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα, πρέπει να ορίζει ότι ο 

τελευταίος εξασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα 

προσωπικά δεδοµένα έχουν δεσµευτεί για εµπιστευτικότητα ή ότι έχουν κατάλληλη νοµική 

υποχρέωση.  Το καθήκον εµπιστευτικότητας δεν επεκτείνεται σε καταστάσεις στις οποίες τα 

δεδοµένα καταλήγουν στη γνώση ενός προσώπου µε την ιδιότητά του ως ιδιώτη και όχι ως 

υπάλληλου σε Υπεύθυνο ή Εκτελούντα επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή, τα άρθρα 32 και 

28 του ΓΚΠΔ  δεν ισχύουν, αφού η χρήση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από ιδιώτες 

εκφεύγει της αρµοδιότητος του κανονισµού, όταν η χρήση αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο 

αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας (άρθρο 2.2.γ). Υπό την προϋπόθεση  

ότι η απαλλαγή αυτή δεν επεκτείνεται στη δηµοσίευση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε 

απεριόριστο αριθµό παραληπτών στο διαδίκτυο. 

Η υποχρέωση εµπιστευτικότητας εµπεριέχεται στην έννοια της ασφάλειας των δεδοµένων 

στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της εκσυγχρονισµένης σύµβασης 108. Για τους Εκτελούντας 

επεξεργασία, η εµπιστευτικότητα σηµαίνει ότι δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν τα δεδοµένα 

σε τρίτους ή άλλους παραλήπτες χωρίς εξουσιοδότηση. Για τους υπαλλήλους ενός υπεύθυνου 

επεξεργασίας ή εκτελούντος, η εµπιστευτικότητα απαιτεί την χρήση προσωπικών δεδοµένων 

µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες των αρµόδιων ανωτέρων τους. 
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Η υποχρέωση εµπιστευτικότητας πρέπει να περιλαµβάνεται σε κάθε σύµβαση µεταξύ 

Υπευθύνου και Εκτελούντος. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι και οι εκτελούντες επεξεργασία θα 

πρέπει να λάβουν ειδικά µέτρα για τη θέσπιση ενός νοµικού καθήκοντος εµπιστευτικότητας 

για τους υπαλλήλους τους, που συνήθως επιτυγχάνεται µε τη συµπερίληψη ρητρών 

εµπιστευτικότητας στη σύµβαση εργασίας του εργαζοµένου. Η παραβίαση του 

επαγγελµατικού καθήκοντος εµπιστευτικότητας τιµωρείται βάσει ποινικού δικαίου σε πολλά 

κράτη µέλη της ΕΕ και στα συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης 108. 

 

3.3.2. Κίνδυνοι και αξιολόγηση αντικτύπου 

Οι διαδικασίες επεξεργασίας παρουσιάζουν ορισµένους εγγενείς κινδύνους για τα δικαιώµατα 

των ατόµων. Τα προσωπικά δεδοµένα ενδέχεται να χαθούν ή κλαπούν, να αποκαλυφθούν σε 

µη εξουσιοδοτηµένα µέρη ή να υποστούν επεξεργασία παράνοµη. Φυσικά, οι κίνδυνοι 

ποικίλλουν ανάλογα µε τη φύση και το εύρος της επεξεργασίας. 

Καθώς αναδύονται οι νέες τεχνολογίες και η επεξεργασία γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκη, 

οι υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να αντιλαµβάνονται ενδεχόµενους κινδύνους, εξετάζοντας 

τις πιθανές επιπτώσεις της προβλεπόµενης επεξεργασίας πριν ξεκινήσει. Αυτό επιτρέπει 

στους οργανισµούς να εντοπίζουν, αντιµετωπίζουν και µετριάζουν τους κινδύνους εκ των 

προτέρων, περιορίζοντας σηµαντικά την πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στα άτοµα ως 

αποτέλεσµα της επεξεργασίας. 

Οι εκτιµήσεις των επιπτώσεων για την προστασία δεδοµένων προβλέπονται τόσο στο πλαίσιο 

του εθνικού δικαίου και του δικαίου της ΕΕ, όσο και στο νοµικό πλαίσιο του Συµβουλίου της 

Ευρώπης61. Το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ επιβάλλει µια παρόµοια και λεπτοµερέστερη υποχρέωση 

στους υπευθύνους. Ο κανονισµός δεν καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα διεξαχθεί η 

διερεύνηση των επιπτώσεων, αλλά υποδεικνύει µάλλον ποιοι µπορεί να είναι αυτοί οι 

κίνδυνοι. Περιλαµβάνει κατάλογο των εργασιών επεξεργασίας που θεωρούνται υψηλού 

κινδύνου και για τις οποίες είναι ιδιαίτερα αναγκαία µια εκ των προτέρων εκτίµηση των 

επιπτώσεων, καθώς και λίστα εξαιρέσεων. 

																																																													
61 Το άρθρο 10 παρ. 2 της εκσυγχρονισµένης σύµβασης 108 απαιτεί από τα συµβαλλόµενα µέρη να 
εξασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες "εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις της 
σκοπούµενης επεξεργασίας δεδοµένων στα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες των υποκειµένων των 
δεδοµένων πριν από την έναρξη αυτής της επεξεργασίας" και, µετά την αξιολόγηση, να σχεδιαστεί η 
επεξεργασία κατά τρόπο που να αποτρέπει ή να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους. 
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3.4. Βασικές διαφορές (Οδηγίας 95/46) Ν.2472/97 και ΓΚΠΔ 

Τα προσωπικά δεδοµένα επαναπροσδιορίστηκαν 

Η σηµαντικότερη αλλαγή στον ΓΚΠΔ είναι ο ορισµός των προσωπικών δεδοµένων ως 

οποιαδήποτε πληροφορία που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί, µόνη της ή σε συνδυασµό µε 

άλλα δεδοµένα, για τον εντοπισµό ενός ατόµου62. Δύο νέες κατηγορίες, βιοµετρικά και 

γενετικά δεδοµένα έχουν προστεθεί, πέραν των κλασικών δεδοµένων (όπως ονόµατα, 

φωτογραφίες, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αριθµοί τηλεφώνου, διευθύνσεις και 

προσωπικοί αριθµοί αναγνώρισης κοινωνική ασφάλιση, τραπεζικός λογαριασµός κ.λπ.). Τα 

δεδοµένα περιλαµβάνουν δακτυλικά αποτυπώµατα, σαρώσεις αµφιβληστροειδούς, γενικά, 

αλλά και διευθύνσεις IP, αναγνωριστικά κινητών συσκευών και γεωγραφική κατανοµή, κ.λπ.. 

Ο ΓΚΠΔ καλύπτει επίσης δεδοµένα σχετικά µε τη σωµατική, ψυχολογική, ψυχική, 

οικονοµική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα ενός ατόµου. Ο ΓΚΠΔ αντικατοπτρίζει τις 

αλλαγές στην τεχνολογία και τους τρόπους µε τους οποίους οι οργανισµοί συλλέγουν 

δεδοµένα για τους ανθρώπους.  

Η δηµιουργία προφίλ, η ανάπτυξη καταλόγου προτιµήσεων ενός ατόµου χρησιµοποιώντας το 

ιστορικό του προγράµµατος περιήγησης, το ιστορικό αγορών κ.λπ. δεν θα είναι πλέον 

αποδεκτή από τον ΓΚΠΔ εκτός εάν το συγκεκριµένο άτοµο έχει συναινέσει ρητά. 

 

3.4.1. Κατάργηση απαίτησης γνωστοποίησης στην Αρχή: 

Η γενική υποχρέωση γνωστοποίησης τήρησης αρχείου προσωπικών δεδοµένων στην Αρχή 

Προστασίας Δεδοµένων έχει καταργηθεί. Διαπιστώθηκε ότι η απαίτηση αυτή επέβαλλε 

περιττό οικονοµικό και διοικητικό φόρτο στις οργανώσεις και δεν ήταν επιτυχής στην 

επίτευξη του πραγµατικού σκοπού που είναι η προστασία των προσωπικών δεδοµένων. 

Αντίθετα, ο ΓΚΠΔ επικεντρώνεται πλέον σε διαδικασίες και µηχανισµούς όπως αξιολόγηση 

των επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή, προκειµένου να διασφαλιστεί η συµµόρφωση.  Για την 

τήρηση αρχείων δεν απαιτείται µεν ενηµέρωση της Αρχής, αλλά απαιτείται να υπάρχει 

Νοµική Βάση, την απόδειξη της οποίας και την εν γένει συµµόρφωση µε τον ΓΚΠΔ, φέρει ο 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας.  

																																																													
62 Θα µπορούσε να θεωρηθούν τα προσωπικά δεδοµένα ως «προέκταση ενός φυσικού προσώπου». 
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Ουσιαστικά η Αρχή «.. Δεν θα ελέγχει προληπτικά, αλλά κατασταλτικά και δειγµατοληπτικά,  

επ’ απειλή βαρύτερων προστίµων..»63. Επί πλέον υπόκειται και σε δικαστικό έλεγχο64. 

 

3.4.2.Συγκατάθεση 

Σκοπός του ΓΚΠΔ  είναι να δοθεί στους κατοίκους της ΕΕ καλύτερος έλεγχος για τον τρόπο 

µε τον οποίο χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα τους, ακόµα και αν τα δεδοµένα τους δεν 

χρησιµοποιούνται καθόλου. Η συναίνεση για τη χρήση των προσωπικών δεδοµένων πρέπει 

να είναι ρητή, συγκεκριµένη, σαφής και όχι από θέση µειωµένης ισχύος της βούλησης του 

υποκειµένου. Ο κανονισµός θέτει τέλος στις µακροσκελείς συναινέσεις χρηστών, τις οποίες 

οι χρήστες δεν διαβάζουν ποτέ. Το πιο σηµαντικό είναι ότι δεν µπορεί να ζητηθεί από τους 

καταναλωτές να συµφωνήσουν στους όρους των συµβάσεων µε αντάλλαγµα τη συγκατάθεσή 

τους. Επί πλέον διαφορετικά είδη δεδοµένων ή διαφορετικοί σκοποί65 χρήσης τους, απαιτούν 

χωριστή συγκατάθεση, εξαλείφοντας τις συµφωνίες πακέτο.  

Σε κάθε περίπτωση, συγκατάθεση που δεν είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύµβασης 

θεωρείται ότι δεν δόθηκε ελεύθερα άρα είναι µη σύννοµη. 

 

3.4.3. Δικαίωµα πρόσβασης 

Ο ΓΚΠΔ  έχει διευρύνει το ποσό των πληροφοριών που µπορεί να έχει το υποκείµενο σχετικά 

µε τα δικά του δεδοµένα. Για παράδειγµα, στο πλαίσιο της Οδηγίας 95/46, το υποκείµενο θα 

µπορούσε να γνωρίζει τον σκοπό της επεξεργασίας, τις κατηγορίες επεξεργασίας, τους 

παραλήπτες ή τις κατηγορίες στις οποίες αποκαλύπτονται τα δεδοµένα και την έκταση των 

αυτοµατοποιηµένων αποφάσεων. Τώρα, στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ , το υποκείµενο των 

δεδοµένων µπορεί επίσης να γνωρίζει την περίοδο διατήρησης, την ύπαρξη ορισµένων 

δικαιωµάτων, την πηγή δεδοµένων και τις συνέπειες της επεξεργασίας. Αναφέρει µάλιστα 

συγκεκριµένα τις υποχρεώσεις των υπευθύνων ως προς αυτό. 

 
																																																													
63Λεµπέση, Δήµητρα (2018) «Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισµός για την προστασία προσωπικών δεδοµένων 
(ΕΕ 2016/679) – Κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ – Συγκριτική́ µελέτη», Δελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, 
74(1733), σελ. 597.  
64 ΓΚΠΔ recital (118): «Η ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών δεν θα πρέπει να σηµαίνει ότι οι εποπτικές αρχές 
δεν µπορούν να υπόκεινται σε µηχανισµούς ελέγχου ή παρακολούθησης όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές 
τους δαπάνες ή σε δικαστικό έλεγχο». 
65 «Η έννοια του σκοπού .. συγκαταλέγεται στα παραγωγικά αίτια βούλησης υποκειµένων. Η αλλαγή, 
θεµελιώνει απρόοπτη µεταβολή των συνθηκών (ΑΚ288,388) και ανατροπή του δικαιοπρακτικού θεµελίου ..», 
καθιστώντας ανίσχυρη την προηγούµενη συγκατάθεση, ως δικαιοπραξία (ο.π. σελ. 507). 
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3.4.4. Δικαιώµατα µεταφοράς, διαγραφής και λήθης 

Οι κάτοικοι της ΕΕ  έχουν πλέον το δικαίωµα να ζητούν τη µεταφορά αυτών των δεδοµένων 

από ένα άτοµο ή έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλο, καθώς και το δικαίωµα λήθης.  

 

3.4.5. Έλεγχος επί αυτοµατοποιηµένων λήψεων αποφάσεων 

Πρόκειται για ενδιαφέρουσα διάταξη που εφαρµόζεται αποκλειστικά σε λήψη αποφάσεων 

αυτοµατοποιηµένη. Αυτό περιλαµβάνει τη δηµιουργία προφίλ, ως διαδικασία µε την οποία τα 

προσωπικά δεδοµένα αξιολογούνται αποκλειστικά µε αυτοµατοποιηµένα µέσα, για την 

ανάλυση της προσωπικής πλευράς ενός ατόµου, όπως η απόδοση στην εργασία, η υγεία, η 

τοποθεσία κ.λπ. Στόχος είναι τα υποκείµενα να έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν και λάβουν 

ανθρώπινη παρέµβαση στην διαδικασία απόφασης βάσει των προσωπικών τους δεδοµένων. 

Σύµφωνα µε τον ΓΚΠΔ, η αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων αποκλείει δεδοµένα παιδιών. 

 

3.4.6. Τεκµηρίωση και Ορισµός Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων (DPO) 

Οι οργανισµοί µε 250+ υπαλλήλους, πρέπει να τηρούν τεκµηρίωση που περιγράφει τις 

πολιτικές προστασίας δεδοµένων τους και να τηρούν µητρώα των δραστηριοτήτων 

επεξεργασίας δεδοµένων. Οι οργανισµοί αυτοί πρέπει επίσης να διεξάγουν τακτικές 

αξιολογήσεις αντικτύπου όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος παραβίασης των δεδοµένων. 

Πρέπει να διορίσουν έναν υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων όταν οι βασικές τους 

δραστηριότητες περιλαµβάνουν «τακτική και συστηµατική παρακολούθηση των υποκειµένων 

των δεδοµένων σε µεγάλη κλίµακα». Ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων θα χρησιµεύσει ως 

κεντρικό σηµείο επαφής που γνωρίζει πώς η εταιρεία συλλέγει ή επεξεργάζεται προσωπικά 

δεδοµένα. 

 

3.4.7. Κοινοποίηση παραβίασης δεδοµένων και κυρώσεις 

Ετέθησαν αυστηρά χρονοδιαγράµµατα παραβίασης και διαδικασίες αναφοράς καθώς και 

ρήτρες αποζηµίωσης. Για παραβιάσεις όπως η έλλειψη συγκατάθεσης για την επεξεργασία 

δεδοµένων ή η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής από το σχεδιασµό, οι οργανισµοί θα 

µπορούσαν να χρεωθούν είτε στο 4% του συνολικού κύκλου εργασιών τους είτε σε 20 εκατ. 

Ευρώ, όποιο είναι υψηλότερο. Μικρότερες παραβιάσεις, όπως η µη τήρηση αρχείων 
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προκειµένου να ειδοποιηθεί η εποπτική αρχή ή τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 

δεδοµένα για παραβίαση, θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόστιµο ύψους 2% του 

συνολικού κύκλου εργασιών. 

 

3.4.8. Εκτεταµένο Εδαφικό Πεδίο Εφαρµογής 

Η οδηγία 95/46 δεν ήταν τόσο εκτεταµένη όσο ο ΓΚΠΔ στη γεωγραφική της εµβέλεια, εν 

µέρει επειδή δεν είχε διαδοθεί το διαδίκτυο και η χρήση ψηφιακών προσωπικών δεδοµένων, 

όπως είναι οι διευθύνσεις IP. Ο ΓΚΠΔ  δηλώνει ότι εφαρµόζεται στην επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για υποκείµενα που βρίσκονται στην ΕΕ, ακόµη και αν ο 

οργανισµός, εταιρεία και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών δεν είναι εγκατεστηµένος 

στην ΕΕ, καθιστώντας τον ΓΚΠΔ νόµο παγκοσµίου ισχύος. Το εδαφικό πεδίο έχει αυξηθεί.  

 

3.5. Διαφορά Δικαιωµάτος Ιδιωτικής Ζωής και Προσωπικών Δεδοµένων 

Συµπερασµατικά, στην έννοµη τάξη της ΕΕ, η προστασία των δεδοµένων αναγνωρίζεται 

πλέον ως θεµελιώδες δικαίωµα, που διακρίνεται από το θεµελιώδες δικαίωµα σεβασµού της 

ιδιωτικής ζωής. Αυτός ο διαχωρισµός εγείρει το ζήτηµα της σχέσης και των διαφορών µεταξύ 

αυτών των δύο δικαιωµάτων. Το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωµα 

στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα συνδέονται στενά. Και τα δύο 

προσπαθούν να προστατεύσουν παρόµοιες αξίες, δηλ. την αυτονοµία και την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια των ατόµων, παρέχοντάς τους µια προσωπική σφαίρα στην οποία µπορούν να 

αναπτύξουν ελεύθερα την προσωπικότητά τους, να σκεφτούν και να διαµορφώσουν τις 

απόψεις τους. Καθίστανται συνεπώς, απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση άλλων 

θεµελιωδών ελευθεριών, όπως η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και 

του συνεταιρίζεσθαι και η θρησκευτική ελευθερία. 

Τα δύο δικαιώµατα διαφέρουν ως προς τη διατύπωση και το πεδίο εφαρµογής τους. Το 

δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής ζωής συνίσταται σε γενική απαγόρευση παρεµβολών, µε 

την επιφύλαξη ορισµένων κριτηρίων δηµοσίου συµφέροντος, ικανών  να δικαιολογήσουν την 

παρέµβαση, σε ορισµένες περιπτώσεις. Το δικαίωµα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων 

θέτει σε εφαρµογή ένα σύστηµα ελέγχων και ισορροπιών, για την προστασία των ατόµων, 

όταν επεξεργάζονται προσωπικά τους δεδοµένα. Η επεξεργασία πρέπει να είναι σύµφωνη µε 

βασικές πρόνοιες, όπως ανεξάρτητη εποπτεία και σεβασµός των δικαιωµάτων των προσώπων 

στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα.  
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Το άρθρο 8 του Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ, όχι µόνο επιβεβαιώνει το 

δικαίωµα προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, εξηγεί επίσης τις βασικές 

αξίες που σχετίζονται µε αυτό το δικαίωµα. Προβλέπει ότι η επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι δίκαιη, για καθορισµένους σκοπούς, και να βασίζεται 

είτε στη συναίνεση του ενδιαφεροµένου είτε σε νόµιµη βάση που προβλέπεται από το νόµο. 

Τα άτοµα πρέπει να έχουν το δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδοµένα και να τα 

διορθώνουν και η συµµόρφωση µε αυτό το δικαίωµα πρέπει να υπόκειται στον έλεγχο µιας 

ανεξάρτητης αρχής.  
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Κεφάλαιο 4. – Νοµικό υπόβαθρο για τον ΓΚΠΔ στα Σχολεία 

Οι σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης λειτουργούν κατά το Σύνταγµα και 

τους εκάστοτε εν ισχύι νόµους. Οι σχολικές µονάδες απασχολούν εκπαιδευτικό προσωπικό, 

(κάποιες και υπαλληλικό), εκπαιδεύουν µαθητές, διαθέτουν περιουσία και συµβάλλονται µε 

τρίτους. Αναφέρονται στις τοπικές και περιφερειακές δοµές της εκπαίδευσης. Συνεργάζονται 

µε τον Δήµο την περιφέρεια και τις σχετικές επιτροπές Στα πλαίσια κάθε µονάδας λειτουργεί 

ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων. 

Σύστηµα Διοίκησης στην Ελληνική Εκπαίδευση 

Βάσει των ισχυόντων νόµων66, οι δυνατότητες ανεξάρτητης διοικητικής και παραγωγικής 

άσκησης του έργου των Α/βάθµιων και Β/βάθµιων εκπαιδευτικών µονάδων, είναι εξαιρετικά 

περιορισµένες67. Η  ίδια η δοµή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος έχει έντονα 

συγκεντρωτικό χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα ελάχιστες διοικητικές αρµοδιότητες να 

µεταφέρονται στη σχολική µονάδα68, η οποία αναλαµβάνει ρόλο εκτελεστικό και 

διαχειριστικό69. 

Στατιστικά,  

-Τα σχολεία είναι µικρού δυναµικού µαθητών70, µέσου όρου  157, έχουν σχετικά ολιγάριθµο  

εκπαιδευτικό προσωπικό µέσου όρου 17.  

-Δεν διαθέτουν οργανικό διοικητικό, τεχνικό ή υποστηρικτικό προσωπικό. 

-Έχουν προϋπολογισµό µόνον στοιχειωδών λειτουργικών εξόδων. 

-Επανδρώνονται λειτουργικά και διοικητικά από εκπαιδευτικούς και µόνον. Μεταξύ των 

εργαζοµένων δασκάλων και του διευθυντή- δασκάλου δεν υπάρχει ενδιάµεση βαθµίδα 

επιχειρησιακής  λειτουργίας. 

																																																													
66 Υ.Α ΦΕΚ 1340 Β/2002-Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002  και ΠΔ.79/2017 περί οργάνωσης και λειτουργίας 
δηµοτικών σχολείων 
67Αναστασοπούλου, I. Γαρίνη, Π. Χασαποπούλου, Κ. (2018) «Επίδραση των αρχών του επιστηµονικού 
µανάτζµεντ στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισµών - Δυνατότητα εφαρµογής στην εκπαίδευση στην Ελλάδα» 
InternalReport (5/2018) στο ΜΠΣ Διοίκηση Εκπαίδευσης Παν. Πατρών. 
68Αθανασούλα – Ρέππα, Α., Δακοπούλου, Α., Κουτούζης, Μ., Μαυρογιώργος, Γ. & Χαλκιώτης Δ. (2008). 
Διοίκηση εκπαιδευτικών µονάδων. (Τοµ. Α΄). Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο 
69Κατσαρός Ιωάννης (2008) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. 
70ΕΛΣΤΑΤ, 2015. Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα. Πειραιάς: EΛΣΤΑΤ, Ελληνική Δηµοκρατία, Ελληνική 
Στατιστική Αρχή, (σελ. 62-66).  Ανακτήθηκε 9 Αυγούστου 2019 από 
http://www.statistics.gr/documents/20181/1216578/LivingConditionsInGreece_1215.pdf/5740b055-e8e8-4947-
a499-146b57f2f455 
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-Δεν έχουν δικαίωµα απόφασης ή αρνησικυρίας στις προσλήψεις, απολύσεις, µεταθέσεις ή 

αποσπάσεις, από και προς αυτά, δασκάλων. 

-Δεν υπάρχει διαφορισµός αµοιβών ή µισθών δασκάλων ούτε ανταµοιβής του ικανότερου. 

-Δεν έχουν δικαίωµα απόφασης/αρνησικυρίας σε εγγραφές ή διαγραφές µαθητών. 

-Οι µονάδες δεν έχουν δικαίωµα πρόσληψης ή ανάδειξης εκ των έσω διευθυντή. Ο 

διευθυντής εκπαιδευτικός διορίζεται εξωγενώς ερήµην της µονάδος, επί θητεία που ασκεί µε 

µερική απαλλαγή ωρών διδασκαλίας και πρόσθετης αµοιβής. 

-Επιθεώρηση της µονάδας υφίσταται  υπό τον τύπο του συµβούλου, πού επικεντρώνεται 

περισσότερο στα αναφυόµενα προβλήµατα των µαθητών, αλλά και λειτουργεί ως ιµάντας 

µεταφοράς πολιτικής του υπουργείου για την υλοποίηση εκπαιδευτικών ή παρεκπαιδευτικών 

αποφάσεών του και την κατάρτιση του προσωπικού των µονάδων επ αυτών. 

-«Νοµαρχιακές» και περιφερειακές διοικήσεις έχουν διεκπεραιωτικό χαρακτήρα λειτουργίας 

και µε τις σύγχρονες ΤΠΕ, είναι άνευ ουσιαστικού εκπαιδευτικού ή διοικητικού νοήµατος, 

πέραν των γραφειοκρατικών και πειθαρχικών θεµάτων. 

Από άποψη διοικητικής και επιχειρησιακής συγκρότησης οι µονάδες αντιστοιχούν σχηµατικά 

σε σύστηµα εργατών – επιστάτη. Όπου ο επιστάτης µπορεί να λογισθεί ως ‘πρώτος µεταξύ 

ίσων’. Όπως επισηµαίνει ο Κατσαρός71 « ... οι διευθυντές είναι περιορισµένοι σε ένα ρόλο 

εκτελεστικό και διαχειριστικό, παρά τις εξαγγελίες για αναβάθµιση και αποκέντρωση.. ». 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η οιαδήποτε διαχείριση και η εκτέλεση δραστηριοτήτων στα 

σχολεία γίνεται µόνο επί τη βάσει αυστηρά συγκεντρωτικής νοµοθεσίας, χωρίς δυνατότητα 

παρέκκλισης ή πρωτοβουλίας, ιδίως στο θέµα συγκρότησης αρχείων και επεξεργασίας 

δεδοµένων. 

 

4.1. Τηρούµενα Αρχεία στα σχολεία 

Εξ αντικειµένου τηρούνται διοικητικά, εκπαιδευτικά αρχεία τα οποία εµπεριέχουν προσωπικά 

και ευαίσθητα δεδοµένα. Αυτά διακρίνονται σε Βιβλία, Υπηρεσιακά έντυπα,  Φακέλους και 

Έγγραφα, που καταχωρούνται, διακινούνται φυλάσσονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. 

Στην τελευταία περίπτωση, ανάλογα µε το αντικείµενο αποθηκεύονται είτε στους τοπικούς 

Η/Υ είτε στο κεντρικό σύστηµα τού Υπουργείου Παιδείας. 

																																																													
71Κατσαρός Ιωάννης (2008) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. 
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Α. Βιβλία  

Με το ΠΔ.79/201772, καθορίσθηκαν τα παρά των Σχολείων τηρούµενα βιβλία, τα οποία είναι: 

1. Βιβλίο Μητρώου και Προόδου µαθητών 

2. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής 

3. Ηµερολόγιο Σχολικής Ζωής 

4. Κοινό Πρωτόκολλο αλληλογραφίας  

5. Εµπιστευτικό Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 

6. Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων 

7. Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή /Προϊσταµένου 

8. Βιβλίο Βιβλιοθήκης 

9. Βιβλίο Εποπτικών µέσων διδασκαλίας 

10. Βιβλίο Πράξεων Σχολικού Συµβουλίου. 

11. Σηµ. στο ΦΕΚ αναγράφει ξανά ως «11.Βιβλία Βιβλιοθήκης και Εποπτικών µέσων 

διδασκαλίας». Ίσως πρέπει να λογισθεί ως Βιβλίο Κινητής Περιουσίας 

Β. Υπηρεσιακά έντυπα που εκδίδουν τα δηµοτικά σχολεία  

1. Πιστοποιητικό Σπουδών  

2. Αποδεικτικό Μετεγγραφής  

3. Τίτλος Προόδου  

4. Τίτλος Σπουδών  

5. Βεβαίωση φοίτησης  

6. Βεβαίωση φοίτησης αλλοδαπού σε ελληνικό σχολείο για την απόκτηση ελληνικής 

ιθαγένειας  

7. Κάρτα Μετακινούµενου µαθητή  

8. Έντυπα που αφορούν την πρόοδο του µαθητή, όπως αυτά καθορίζονται από το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 

9. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση γονέων/κηδεµόνων για εγγραφή στην Α΄ Τάξη Δηµοτικού  

																																																													
72 ΦΕΚ Α.109/2017 



Σελ.	58	
	

Γ. Φάκελοι τηρούµενοι στα Δηµοτικά Σχολεία 

Στα σχολεία προβλέπεται73 να τηρούνται φάκελοι (αναλυτικά παρατίθενται στο Παράρτηµα 

Ι) θεµάτων όπως: εκπαιδευτική νοµοθεσία – νοµολογία, ίδρυση - οργάνωση - λειτουργία , 

κτιριολογικά θέµατα, εξοπλισµός, βιβλία – βιβλιοθήκες , σχολική εφορεία - σχολικό ταµείο, 

στατιστικά στοιχεία, θέµατα οργάνωσης και µεθόδων, εµπιστευτικά, σύσταση – λύση 

υπαλληλικής σχέσης, µεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, άδειες - υγειονοµική περίθαλψη, 

πειθαρχικά - ποινές – αµοιβές, µισθοδοσία – οικονοµικά, επιµόρφωση – µετεκπαίδευση, 

θέµατα µη µόνιµου προσωπικού, υπηρεσιακές εκθέσεις, εγγραφές – µετεγγραφές, φοίτηση, 

τίτλοι σπουδών, προγράµµατα – µέθοδοι – ύλη διδασκαλίας, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις – 

δραστηριότητες, φυσική αγωγή, σχολική υγιεινή, µεταφορά µαθητών, συλλογικά όργανα 

διάφορα  κ.λπ.. 

Στους φακέλους και τα  βιβλία αυτά (και στα εξ αυτών υπηρεσιακά έντυπα κατά περίπτωση) 

εµπεριέχονται προσωπικά και ευαίσθητα δεδοµένα, µαθητών, δασκάλων και τρίτων που 

συναλλάσσονται µε το σχολείο. 

Δ. Έγγραφα 

Εισέρχονται και εξέρχονται έγγραφα υπηρεσιακά, ενηµερωτικά, αποφάσεις, εγκύκλιοι, 

οικονοµικά και άλλα παραστατικά κ.λπ. Αυτά καταχωρούνται στους οικείους φακέλους. 

Σηµαντικό τµήµα διακινείται ηλεκτρονικά µέσω του email του σχολείου και τηρείται στους 

τοπικούς Η/Υ καθώς και στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου, myschool.gr. 

Ε. Ηλεκτρονικά Αρχεία 

Τα ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία τηρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα Myschool του 

Υπουργείου Παιδείας και που έχει προσπέλαση το Σχολείο, είναι τα εξής:  

-Μαθητών 

-Δασκάλων  

-Υπαλλήλων Σχολείων 

-Κτιριακών εγκαταστάσεων 

 

 

																																																													
73 Με βάση το άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγµατος Π.Δ. 63/1981 ΦΕΚ 22Α ‘Περί αρχειοθετήσεως εγγράφων 
των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
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Επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο δηµοτικό σχολείο 

Στη δηµιουργία, προσπέλαση, επεξεργασία αρχείων υπεισέρχονται εξ αντικειµένου και εκ 

καθήκοντος υπηρεσιακοί & διοικητικοί παράγοντες, δάσκαλοι, γονείς, βάσει της 

προβλεπόµενης εκάστοτε νοµοθεσίας. Τα δεδοµένα σε αναλυτική ή συγκεντρωτική µορφή 

διακινούνται κατά περίπτωση αντιστοίχως. 

 

4.2. Νοµικό υπόβαθρο επεξεργασίας δεδοµένων στα Σχολεία 

Πέραν των προαναφερθέντων προβλέψεων νόµου τήρησης φακέλων και βιβλίων στα σχολεία  

τηρούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή και σε συναρµόδιες υπηρεσίες κεντρικά και 

τοπικά αρχεία δεδοµένων, που διοχετεύονται υπηρεσιακά από και προς τα σχολεία. 

Προσωπικά δεδοµένα µαθητών 

Ειδικότερα για την εγγραφή των µαθητών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’ Τάξη του 

δηµοτικού σχολείου εφαρµόζεται η ακόλουθη, νοµικά προβλεπόµενη διαδικασία74: α) από 

την 1η έως τις 20 Μαΐου του προηγούµενου της εγγραφής σχολικού έτους οι γονείς / 

κηδεµόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δηµοτικό 

σχολείο που ανήκουν σύµφωνα µε τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκοµίζοντας: «..αα) 

βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο, ββ) αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η 

διεύθυνση κατοικίας τους µαθητή, γγ) το Ατοµικό Δελτίο Υγείας µαθητή και δδ) το βιβλιάριο 

υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόµενα εµβόλια. 

Στην περίπτωση µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι 

γονείς/κηδεµόνες συνυποβάλλουν γνωµάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δηµόσιο ιατροπαιδαγωγικό 

κέντρο ή άλλη δηµόσια αρµόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.».  

Τα στοιχεία των µαθητών που καταχωρίζονται αφορούν  

α) στοιχεία που αφορούν τον µαθητή και τους γονείς/ κηδεµόνες: ονοµατεπώνυµο, 

ονοµατεπώνυµο πατέρα και µητέρας, τόπος – νοµός - ηµεροµηνία γέννησης, αριθµός 

µητρώου (για αγόρια) ή Δηµοτολογίου75 (για κορίτσια) ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και 

στοιχεία επικοινωνίας καθώς και προαιρετικά το επάγγελµα πατέρα και µητέρας,  

β) στοιχεία εγγραφής, τα οποία επαναλαµβάνονται κατά την επανεγγραφή του µαθητή (τάξη, 

στοιχεία τίτλου εγγραφής, σχολικό έτος), µέχρι και την απόλυση. 
																																																													
74 Άρθρο7.Π.Δ. 79/2017 και εγκύκλιος ΓΓ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.6/58025/Δ1 12-4-2019 
75 Καταχωρίσεις σε Δηµοτολόγια / Μητρώα αναζητούνται υπηρεσιακά, µέσω πλέον διασύνδεσης των 
συστηµάτων Η/Υ. 
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γ) στοιχεία που αφορούν την πρόοδο των µαθητών για τα δηµοτικά σχολεία,  

δ) στοιχεία µετεγγραφής των µαθητών. 

 

Προσωπικά δεδοµένα δασκάλων 

Τηρούνται ηλεκτρονικά κεντρικά και στην περιφερειακή διεύθυνση. Στο σχολείο κατατίθεται 

ανάληψη υπηρεσίας και σχετική εγγραφή / ενηµέρωση καθώς και κάθε επαγγελµατική 

µεταβολή, όπως άδειες κ.λπ. 

 

Προσωπικά δεδοµένα τρίτων 

Φύλακας, καθαρίστρια, ως υπάλληλοι / προσωπικό (ανήκουν στο προσωπικό του Δήµου. Στο 

σχολείο κατατίθεται ανάληψη υπηρεσίας και σχετική εγγραφή / ενηµέρωση καθώς και κάθε 

επαγγελµατική µεταβολή, όπως άδειες κ.λπ. 

Συµβαλλόµενοι επιχειρηµατίες / επαγγελµατίες (προµηθευτές ειδών, υπηρεσιών). 

Καταχωρίζονται λογιστικά ή/και για υπηρεσιακούς λόγους όπως οδηγοί λεωφορείων.  

 

4.3. Αρµοδιότητες κατά ΓΚΠΔ στο Σχολείο 

Υποκείµενα Επεξεργασίας 

Η διαχείριση της πληροφορίας στα σχολεία, µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων και όχι 

µόνο, επεκτείνεται καθηµερινά στα προσωπικά δεδοµένα των µαθητών, γονέων, 

εκπαιδευτικών, συναλλασσοµένων, των οποίων σηµαντικό τµήµα, είναι ευαίσθητα. Επειδή οι 

µαθητές είναι ανήλικοι, η ιδιότητα του υποκειµένου επεξεργασίας και τα εξ αυτής 

απορρέοντα δικαιώµατα ασκούνται από τους γονείς ή κηδεµόνες. Μη έννοµη επεξεργασία 

και µη δυνατότητα διαγραφής, πιθανόν να οδηγήσουν σε καταστάσεις που θα συνοδεύουν το 

παιδί και καθ’ όλη την διάρκεια της ενήλικης ζωής του. Κατά συνέπεια πρέπει να τίθεται 

χρονοδιάγραµµα τήρησης των στοιχείων πλην των τίτλων προαγωγής / απόλυσης. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας  

Σύµφωνα µε τον ΓΚΠΔ άρθρο 4.παρ.7 ) «Υπεύθυνος επεξεργασίας», είναι το φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, µόνα ή από κοινού µε 

άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Συνεπώς το Υπουργείο Παιδείας αναδεικνύεται σε υπεύθυνο επεξεργασίας αφού 
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ρυθµίζει και επιβάλλει νοµοθετικά όχι µόνο τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας, αλλά και 

την έκταση, το περιεχόµενο, την προσπέλαση και την διατήρηση των προσωπικών 

δεδοµένων, µαθητών, δασκάλων, τρίτων.  

Επεξεργασία 

Σύµφωνα µε τον ΓΚΠΔ άρθρο 4.παρ.8)  «Εκτελών την επεξεργασία» είναι οποιοσδήποτε 

επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό υπεύθυνου επεξεργασίας, 

όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος 

οργανισµός. Συνεπώς οι διευθυντές σχολείων καθίστανται εκτελούντες την επεξεργασία. 

Σύµφωνα µε τον ΓΚΠΔ (άρθρο 28 παρ.3&4) ο Υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί να αναθέσει 

σε άλλους ως εκτελούντες επεξεργασία, συγκεκριµένες δραστηριότητες αυτής, υπό την 

προϋπόθεση νοµικής κάλυψη καθώς και διασφάλισης ότι τα πρόσωπα που είναι 

εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει 

δέσµευση τήρησης εµπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση 

τήρησης εµπιστευτικότητας. Κατά νόµο λοιπόν ο κάθε δάσκαλος αποτελεί «άλλον»  

εκτελούντα (sub-processor) κατά την έννοια του Κανονισµού. 

Σε σχέση µε τον ΓΚΠΔ και σε συνδυασµό µε υπουργική απόφαση (ΥΠ.Ε.Π.Θ)76 λαµβάνουν 

γνώση των προσωπικών δεδοµένων, επεξεργάζονται και τηρούν τα σχετικά αρχεία οι:  

-Διευθυντής:  λαµβάνει γνώση κάθε εισερχόµενου / εξερχόµενου εγγράφου, 

περιλαµβανοµένων προσωπικών δεδοµένων εκπαιδευτικών και µαθητών, κάνει αρχική 

καταχώριση, ανανέωση εγγραφής, προαγωγή και απόλυση παιδιών, καταγράφει 

επαγγελµατικά αιτήµατα εκπαιδευτικών, τηρεί το εµπιστευτικό πρωτόκολλο, έχει ανώτερη 

προσπέλαση στο myschool. Κατά τον ορισµό του ΓΚΠΔ είναι ο Εκτελών την επεξεργασία. 

-Υποδιευθυντής:  αρχειοθετεί τα έγγραφα στους οικείους φακέλους, διεκπεραιώνει την 

υπηρεσιακή αλληλογραφία, τηρεί τα βιβλία του σχολείου. Κατά τον ορισµό του ΓΚΠΔ είναι 

ο συνεκτελών την επεξεργασία. 

-Εκπαιδευτικός Τάξης: λαµβάνει γνώση προσωπικών και ευαίσθητων δεδοµένων µαθητών, 

υπηρεσιακά ή µε κατάθεση γονέως, τηρεί  και ενηµερώνει αρχείο προόδου και βαθµών. 

Σύµφωνα µε τον ΓΚΠΔ (άρθρο 28 παρ.3&4) ο δάσκαλος αποτελεί, κατά νόµο, «άλλον» 

εκτελούντα (sub-processor) κατά την έννοια του Κανονισµού. 
																																																													
76 ΦΕΚ 1340 τ. Β΄/2002  Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1 Καθορισµός των ειδικότερων καθηκόντων και 
αρµοδιοτήτων των προϊσταµένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των 
διδασκόντων. (όπως τροποποιήθηκε µε την Αρ. Πρωτ. Φ.353.1/ 26/ 153324/Δ1 ΦΕΚ 2648 Β 7/10/ 2014) 
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-Ειδικότητες τάξης:  λαµβάνουν κατά περίπτωση γνώση προσωπικών ή ευαίσθητων 

δεδοµένων των µαθητών, για την πλέον κατάλληλη ατοµική µέθοδο διδασκαλίας, 

καταγράφουν την πρόοδο και καταθέτουν βαθµολογία. Οµοίως αποτελούν ‘άλλον’  

εκτελούντα (sub-processor) κατά την έννοια του Κανονισµού. 

-Δάσκαλος Ειδικής αγωγής: εξ αντικειµένου λαµβάνει γνώση κάθε στοιχείου προσωπικού ή 

ευαίσθητου και κάθε σχετικής γνωµάτευσης που διαβιβάζεται από τις υπηρεσίες. Οµοίως 

αποτελεί «άλλον»   εκτελούντα (sub-processor) κατά την έννοια του Κανονισµού. 

Αποδέκτες  

-Σύλλογος Διδασκόντων: λαµβάνει, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Διευθυντή, γνώση 

προσωπικών ή ευαίσθητων δεδοµένων µαθητών77, για συζήτηση και απόφαση επίλυσης 

ατοµικών εκπαιδευτικών θεµάτων µαθητών. Θεωρείται αποδέκτης κατά τον ορισµό του 

ΓΚΠΔ. 

-Σύλλογος Γονέων Κηδεµόνων: αποτελεί τµήµα78 της συγκεκριµένης σχολικής µονάδας. Για 

τις λειτουργικές ανάγκες του ο Διευθυντής διαβιβάζει συγκεκριµένα στοιχεία εκ των 

προσωπικών δεδοµένων των µαθητών, όπως ονοµατεπώνυµο και τηλέφωνο γονέων. Ο 

Σύλλογος αποτελεί αποδέκτη κατά την έννοια του ΓΚΠΔ. 

Τρίτοι 

-Σχολικός Συντονιστής/(Σχολικός Σύµβουλος κατά το παρελθόν)79: λαµβάνει γνώση 

προσωπικών ή ευαίσθητων δεδοµένων µαθητών από τον εκπαιδευτικό, τον διευθυντή ή τον 

γονέα. Λαµβάνει γνώση προσωπικών ή ευαίσθητων δεδοµένων εκπαιδευτικών, µαθητών, από 

τον διευθυντή. Αποτελεί Τρίτον κατά την έννοια του Κανονισµού. 

-Συντονιστής Ειδικής Αγωγής: λαµβάνει γνώση προσωπικών ή ευαίσθητων δεδοµένων 

µαθητών από τον εκπαιδευτικό, τον διευθυντή, τις υπηρεσίες ή τον γονέα. Αποτελεί Τρίτον 

κατά την έννοια του Κανονισµού. 

-Προϊστάµενοι περιφερειακών υπηρεσιών: είναι και πειθαρχικοί προϊστάµενοι ή αξιολογούν 

συµβούλους, εκπαιδευτικούς, Διευθυντές. Λαµβάνουν γνώση προσωπικών ή ευαίσθητων 

δεδοµένων. 

																																																													
77 (ο.π) 
78 µε βάση τον Νόµο Ν. 1566/85, άρθρο 53, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.2621/1998 άρθρο2.1.β 
79 Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1 ΦΕΚ Β 1340/2002 Καθορισµός των ειδικότερων καθηκόντων και 
αρµοδιοτήτων των προϊσταµένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των 
διδασκόντων. 
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-Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε): µε απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τον τρόπο 

πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα, τον τρόπο λειτουργίας αυτού, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η διοίκηση, η 

διαχείριση των Πληροφοριακών Συστηµάτων Δεδοµένων80 των Σχολείων και γενικότερα η 

στήριξη των δράσεων ΤΠΕ στην εκπαίδευση ανήκει στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε), το οποίο είναι ΝΠΙΔ81 µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

εποπτευόµενο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων και διαθέτει διοικητική, 

οικονοµική και επιστηµονική αυτοτέλεια, και είναι ο και ο φορέας της έκδοσης του έντυπου 

[σχολικά βιβλία] και ηλεκτρονικού υλικού για την εκπαίδευση. Το Ι.Τ.Υ.Ε είναι υπεύθυνο 

και για την καλή λειτουργία της τεχνικής υποδοµής του ΠΣΔ.  Σύµφωνα µε τους ορισµούς 

του Ν.2472 / 97 και του ΓΚΠΔ (άρθρο 4.παρ.10) το ΙΤΥΕ αποτελεί Τρίτο. 

Μάλιστα µε εγκύκλιό82 του, ὁ Υπουργός εντέλλεται όπως: «Προκειµένου να αποτυπώνεται η 

λειτουργία κάθε σχολικής µονάδας, είναι αναγκαία η καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστηµα 

(Π.Σ.) myschool, οπωσδήποτε σε καθηµερινή βάση όταν υφίστανται µεταβολές, κάθε στοιχείου 

µεταβολής (µαθητικού δυναµικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού), ώστε να αντανακλάται 

απόλυτα η καθηµερινή λειτουργικότητα των σχολικών µονάδων, βάσει της οποίας τα όργανα 

διοίκησης θα προβαίνουν στον προγραµµατισµό δράσεων και στη λήψη αποφάσεων. Η 

υποχρέωση τόσο του/της Διευθυντή/ντριας σχολικής µονάδας όσο και του/της Διευθυντή/ντριας 

Εκπαίδευσης, για την άµεση και ακριβή καταχώριση των στοιχείων, αποτελεί απαρέγκλιτο 

κανόνα, µε βάση τον οποίο προγραµµατίζονται οι διοικητικές ενέργειες της εκπαίδευσης και 

διασφαλίζεται η διαφάνεια για την αποτελεσµατική άσκηση της διοίκησης … ». Η προσπέλαση 

στα στοιχεία είναι διαβαθµισµένη. 

Και εδώ επιβεβαιώνεται ρητά ότι οι Διευθυντές, Εκπαιδευτικοί  και Σχολικοί Σύµβουλοι 

καθίστανται εκτελούντες επεξεργασία προσωπικών, ευαίσθητων ή µη, δεδοµένων µαθητών, 

εκπαιδευτικού µόνιµου και έκτακτου προσωπικού, περιλαµβανοµένων επαγγελµατικών 

υποχρεώσεων. Επί πλέον, διασυνδέονται µε την βάση δεδοµένων δηµοτολογίων, από όπου 

αντλούν, από τα εκεί καταχωρισµένα, στοιχεία.  

																																																													
80 Σύµφωνα µε το Άρθρο 32 του Ν. 3966/2011 
81 Π.Δ.  9/1985, άρθ.2 Ν. 2909/2001 
82 Αρ. Πρωτ.: 149084 /ΓΔ4 /8-9-2017 
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Τέλος οι περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες έχουν δικαίωµα πρόσβασης τόσο σε ατοµικά 

στοιχεία όσο και σε στατιστικά και αποτελούν τρίτους και αποδέκτες αντίστοιχα, κατά την 

έννοια του Κανονισµού. 

 

Δικαίωµα Πληροφόρησης Γονέων περί των δεδοµένων των παιδιών τους. 

Τυπικά οι γονείς έχουν πλήρη πληροφόρηση εκ των προτέρων, των τηρουµένων δεδοµένων, 

προσωπικών ή µη, ευαίσθητων ή µη, αφού οι ίδιοι προσκοµίζουν κατά την έγγραφή ή όταν 

επισυµβεί (και εφ’ όσον το επιθυµούν), τα απαραίτητα πιστοποιητικά που επιβάλλονται από 

τον νόµο, συµπεριλαµβανοµένων υγείας, διαταραχών µάθησης, στοιχείων γονέων κ.λπ. 

Λαµβάνουν επίσης υποχρεωτικά από τον Νόµο83 τα στοιχεία προόδου, συµπεριφοράς και 

προβληµάτων από τον αρµόδιο δάσκαλο. Είναι επίσης ενήµεροι επί σχετικών αποφάσεων, 

προτάσεων του Διευθυντή ή του Συλλόγου Διδασκόντων. Ο ίδιος ο ΓΚΠΔ προβλέπει 

παρέκκλιση από την πληροφόρηση του υποκειµένου 84.  Κατά συνέπεια παρέλκει, 

ουσιαστικά, οιοδήποτε αίτηµα πληροφόρησης επί τηρούµενων στοιχείων, κατά τον ΓΚΠΔ.  

Δικαίωµα Πληροφόρησης Εκπαιδευτικών περί των δεδοµένων τους.  

Έχουν προσπέλαση στην υπηρεσιακή καρτέλα τους (µοριοδοτήσεις κ.λπ.) που τηρείται στο 

πληροφοριακό σύστηµα myschool και στον πλήρη υπαλληλικό φάκελο στην οικεία 

Πρωτοβάθµια Διεύθυνση.  

Δικαίωµα Πληροφόρησης Υπαλλήλων περί των δεδοµένων τους. 

Μέσω της αρµόδιας διοικητικής υπηρεσίας των Δήµων 

 

4.4. Διατήρηση - Εκκαθάριση Αρχείων 

Τα αρχεία των δηµοσίων υπηρεσιών, ΟΤΑ κ.λπ. θεωρούνται από την κείµενη νοµοθεσία85 

δηµόσια αρχεία. Την εποπτεία αυτών των αρχείων, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ιδίου νόµου, 

έχουν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.). Η διατήρηση των αρχείων στα ΓΑΚ 

																																																													
83 Αξιολόγηση Μαθητών βάσει Π.Δ. 8/1995, Π.Δ.121/1995, ΥΑ 4-12-17/Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1. 
84 ΓΚΠΔ αιτιολ.σκέψη (62): «Ωστόσο, δεν είναι αναγκαίο να επιβάλλεται η υποχρέωση παροχής πληροφοριών, 
εάν το υποκείµενο των δεδοµένων διαθέτει ήδη τις πληροφορίες, εάν η καταχώριση ή η κοινολόγηση των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προβλέπεται ρητώς από τον νόµο ..». 
85 Άρθρο 2 ν. 1946/1991 
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προβλέπεται και από τον ΓΚΠΔ86. Η διαδικασία εκκαθάρισης των δηµοσίων αρχείων 

διέπεται από τα γενικά και ειδικά ΠΔ περί εκκαθαρίσεως αρχείων87.  

Προβλέπεται επίσης και στον ΓΚΠΔ88.  Τα αρχεία των υπηρεσιών που είναι διατηρητέα στο 

διηνεκές δύνανται να κατατίθενται µε ειδικό πρωτόκολλο στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 

(άρθρο 2). 

Με απόφαση89 του Υπουργού Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι: το έργο της εκκαθάρισης του 

αρχείου κάθε υπηρεσίας εντάσσεται στα γενικά καθήκοντα όλων των υπαλλήλων της, αφού 

το αρχείο µιας υπηρεσίας είναι προϊόν της δραστηριότητάς της, προϊόν δηλαδή της εργασίας 

των υπαλλήλων της. Ο συνδυασµός του έργου της εκκαθάρισης µε τις υπόλοιπες 

υποχρεώσεις των υπαλλήλων, µπορεί να επιτευχθεί, αν οι υπάλληλοι απασχολούνται στο 

έργο αυτό ορισµένο χρόνο, έστω και λίγο, κάθε µέρα. Δεδοµένου ότι µε τις διατάξεις της παρ. 

1 του άρθρου  4 του ν. 2026/1992 οι επιτροπές εκκαθάρισης καταργήθηκαν, κάθε 

προϊστάµενος Διεύθυνσης ή ανεξάρτητου Τµήµατος ή Γραφείου θα ορίζει άτυπα ένα ή 

περισσότερους υπαλλήλους από κάθε τµήµα για την καταγραφή του υλικού του οποίου έχει 

παρέλθει ο χρόνος υπηρεσιακής χρησιµότητας. 

Ο χαρακτηρισµός ενός εγγράφου ως στερουµένου υπηρεσιακής χρησιµότητας δεν είναι στη 

διακριτική ευχέρεια κάθε υπαλλήλου. Οι προθεσµίες διατήρησης καθορίζονται από τα γενικά 

και ειδικά ΠΔ κάθε υπουργείου για την εκκαθάριση των αρχείων. Σύµφωνα µε τα ΠΔ περί 

εκκαθαρίσεων και τις σχετικές εγκυκλίους του υπουργείου Εσωτερικών, κατά τη 

διεκπεραίωση των εγγράφων θα πρέπει να σηµειώνεται σε αυτά η προθεσµία 

διατήρησης, κάτι που απλοποιεί τη διαδικασία εκκαθάρισης. 

Το υλικό που, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, δεν έχει πλέον υπηρεσιακή χρησιµότητα, 

δηλαδή το ανενεργό υλικό, καταγράφεται σε ειδικούς πίνακες, όπου σηµειώνονται: 

-Αν πρόκειται για φακέλους υποθέσεων: µια ευρύτερη περίληψη που να ανταποκρίνεται στο 

θέµα του φακέλου και οι ακραίες χρονολογίες. 

-Αν πρόκειται για αρχειοθετηµένα έγγραφα, καλό είναι να σηµειώνεται και ο αριθµός 

φακέλου στον οποίο ανήκουν τα έγγραφα, όπου υπάρχει θεµατολόγιο. 

																																																													
86 ΓΚΠΔ. Αιτιολογική Σκέψη (158) 
87 Όπως το ΠΔ 768/1980 "Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των ΝΠΔΔ  (ΦΕΚ 186/Α/1980), τον ν. 202/1992 
(όσον αφορά την κατάργηση των επιτροπών εκκαθάρισης) και τα όσα κατά καιρούς ορίζουν οι σχετικές 
εγκύκλιοι του υπουργείου Εσωτερικών, εφόσον αυτές οι τελευταίες δεν αντίκεινται στις νοµοθετικές ρυθµίσεις 
του ν.1946/91. 
88 ΓΚΠΔ. Αιτιολογική Σκέψη (39)  
89 ΥΑ Α.Π.:ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.3/ οικ.36705 25-11-2015 
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- Αν πρόκειται για µεµονωµένα έγγραφα: τίτλος της εκδούσης αρχής, περίληψη, ηµεροµηνία 

/ χρονολογία. Μετά τη σύνταξη των πινάκων ανενεργού υλικού, η υπηρεσία που ενεργεί την 

εκκαθάριση καλεί «εγγράφως και επί αποδείξει τα Γενικά Αρχεία του Κράτους» να επιλέξουν 

στην προθεσµία που ορίζεται από το οικείο ΠΔ όπως ισχύει «τα ιστορικού ενδιαφέροντος 

έγγραφα». 

Οι πιο πάνω πίνακες αποτελούν παράρτηµα  των πρακτικών των εργασιών της επιτροπής που 

ενεργεί την εκκαθάριση. Επισηµαίνεται ότι το υλικό που αναγράφεται στους πίνακες πρέπει 

να χαρακτηρίζεται ανενεργό και όχι άχρηστο ή καταστρεπτέο, σύµφωνα  µε τον ορισµό αυτής 

της κατηγορίας υλικού κατά το ν. 1946/1991. Το γεγονός ότι το υλικό ενός φακέλου 

στερείται υπηρεσιακής χρησιµότητας δεν σηµαίνει ότι το υλικό αυτό στερείται γενικώς κάθε 

χρησιµότητας και αρχειακής αξίας. Σηµειωτέον ότι: 

• Η υπηρεσία που ενεργεί την εκκαθάριση δεν είναι αρµόδια για το χαρακτηρισµό του 

αρχειακού υλικού ως διατηρητέου ή καταστρεπτέου  γενικά, αλλά µόνο ως στερουµένου ή 

όχι υπηρεσιακής χρησιµότητας. Για την ιστορική του σηµασία και για τη διατήρησή του 

αποφαίνονται µόνο τα Γ.Α.Κ. 

• Τα Γ.Α.Κ. πραγµατοποιούν δειγµατοληψίες ακόµη και σε κατηγορίες που, από µια 

πρώτη µατιά και για το µη ειδικευµένο προσωπικό, µπορεί να φαίνεται ότι στερούνται 

παντελώς ιστορικής σηµασίας. 

• Η αντίληψη για το τι είναι ιστορικό, οι τάσεις και οι κατευθύνσεις της ιστορικής 

επιστήµης είναι κάτι που εξελίσσεται µέσα στο χρόνο. Ό,τι χθες θεωρούνταν ασήµαντο για 

την ιστορία, σήµερα θεωρείται σηµαντικό. Και σήµερα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη, στο 

βαθµό που αυτό είναι δυνατό, για το τι µπορεί να ενδιαφέρει την ιστορική επιστήµη και την 

έρευνα γενικότερα, µετά από 100 ή 200 χρόνια. Εξάλλου, ενδιαφέρει η διατήρηση του 

αρχειακού υλικού που αναφέρεται «στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονοµιά του 

ελληνικού έθνους και σε ό,τι έχει σχέση µε τη διοικητική, οικονοµική και κοινωνική ζωή του 

ελληνικού Κράτους»90. 

Με βάση τα πιο πάνω, ο χαρακτηρισµός του αρχειακού υλικού ως διατηρητέου ή όχι πρέπει 

να γίνεται από ειδικευµένο προσωπικό, που να έχει σχετικές σπουδές και εµπειρία και τέτοιο 

προσωπικό διαθέτει η εκ του νόµου αρµόδια υπηρεσία, δηλαδή τα Γενικά Αρχεία του 

Κράτους. 

																																																													
90 σύµφωνα και µε το άρθρο 9 του ν. 1946/1991 
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Το υλικό που κρίνεται διατηρητέο εισάγεται στα Γ.Α.Κ. ή «φυλάσσεται στον οικείο φορέα, 

έως  ότου δηµιουργηθούν οι συνθήκες παραλαβής του από την υπηρεσία των Γ.Α.Κ.». κατά 

τη διαδικασία αυτή συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής (ή πρωτόκολλο 

προσωρινής φύλαξης) και κατάσταση µεταφερόµενου υλικού. Το πρωτόκολλο, σε δύο 

αντίτυπα, υπογράφεται από τους υπευθύνους της υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. και της υπηρεσίας 

που ενεργεί την εκκαθάριση. 

Μετά την επιλογή του διατηρητέου υλικού από τα Γ.Α.Κ., η αρχειακή υπηρεσία χορηγεί στην 

υπηρεσία παραγωγό του εκκαθαρισθέντος αρχείου άδεια διάθεσης ή καταστροφής µέσω 

Δ.Δ.Δ.Υ.  (Διεύθυνση Διαχείρισης Δηµοσίου Υλικού), πρώην Ο.Δ.Δ.Υ. 

Επισηµαίνεται ότι ως δηµόσιο αρχείο χαρακτηρίζεται το αρχειακό υλικό που παράγεται από 

τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους λοιπούς φορείς του Δηµοσίου ανεξάρτητα από το 

υπόστρωµά του (άρθρα 1 και 2 του Ν.1946/1991). Κατά συνέπεια, το θεσµικό πλαίσιο που 

ρυθµίζει την εκκαθάριση των δηµοσίων αρχείων και καθιστά υποχρεωτική την πρόσκληση 

των ΓΑΚ ισχύει όχι µόνον για τα έγγραφα σε χαρτώο υπόστρωµα, αλλά και για το 

οπτικοακουστικό υλικό91 (βίντεο, φιλµ, κ.λπ.) καθώς και για το υλικό που αποθηκεύεται σε 

µαγνητικά µέσα92 (δισκέτες, οπτικοί δίσκοι (cd) κ.ά. Η διαδικασία εκκαθάρισης των 

ηλεκτρονικών εγγράφων ρυθµίζεται ειδικότερα από το άρθρο 11 του Π.Δ. 25/2014 

«Ηλεκτρονικό αρχείο και ψηφιοποίηση εγγράφων». 

 

Διαδικασία Εκκαθάρισης στα Σχολεία 

Τα Δηµοτικά Σχολεία ως προς την εκκαθάριση αδιαβάθµητου υλικού αποκλειστικής 

αρµοδιότητος ΥΠΕΠΘ διέπονται από το Π.Δ. 899/1980)93. Για το διαβαθµισµένο υλικό 

διέπονται από τον Κανονισµό Ασφαλείας Εθνικού Διαβαθµισµένου Υλικού94, όπως ισχύει. 

Για δε τα λοιπά κοινά αντικείµενα απασών των Υπηρεσιών εφαρµόζονται τα προεκτεθέντα.  

Ακολουθεί απόσπασµα πίνακα διατήρησης εγγράφων, βιβλίων που αφορούν δηµοτικά 

σχολεία (σε παρένθεση ο αριθµός ετών διατήρησης ):  
																																																													
91 Σύµφωνα µε το άρθρο 444 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, ως έγγραφα νοούνται και οι φωτογραφικές ή 
κινηµατογραφικές παραστάσεις, οι φωνοληψίες και κάθε άλλη µηχανική απεικόνιση. 
92 Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄138), «Ηλεκτρονικό έγγραφο είναι κάθε µέσο το οποίο χρησιµοποιείται από υπολογιστικό-πληροφοριακό 
σύστηµα, µε ηλεκτρονικό, µαγνητικό ή άλλο υλικό, στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, 
σύµβολο, ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασµό, εφόσον το εν λόγω περιεχόµενο επιφέρει έννοµες συνέπειες ή 
προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονότα που µπορούν να έχουν έννοµες συνέπειες». 
93 ΦΕΚ 223 Α΄/30.09.1980, Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και των Σχολικών Ταµείων 
94 (ΚΑΕΔΥ) σχετικό έγγραφο των Γ.Α.Κ. µε αριθµό πρωτοκόλλου Φ8/Σχ.401/66279/22-8-2000. 
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…. 

83. Αλληλογραφία αφορώσα εις την εκτίµησιν των αναγκών και την διακίνησιν των 

διδακτικών βιβλίων και καταστάσεις διανοµής αυτών (2 έτη) 

84. Έγγραφα αφορώντα εις την προκήρυξιν, ανάθεσιν, συγγραφήν, κρίσιν, έγκρισιν, 

εικονογράφησιν, κοστολόγησιν, αγοράvκ.λπ.. διδακτικών βιβλίων και συγγραµµάτων (10) 

85. Μητρώον υπηρετούντος διδακτικού προσωπικού (10 έτη) 

86. Ωρολόγια Προγράµµατα διδασκαλίας µαθηµάτων (2 έτη)  

88. Βιβλία Πράξεων Διευθυντών Σχολείων Σχολών Συλλόγου διδασκόντων ή Συνελεύσεως 

Καθηγητών (50 έτη) 

89. Αποσπάσµατα ή αντίγραφα Πράξεων Συλλόγου διδασκόντων (2 έτη) 

90. Βιβλία φοιτήσεως Ηµερήσια δελτία και φύλλα φοιτήσεως και ελέγχου (απουσιολόγια) (1 

έτος) 

92. Έγγραφα αναφερόµενα εις αναλυτικά προγράµµατα διδασκαλίας (µέχρι τροποποιήσεως) 

93. Ηµερολόγιον λειτουργίας σχολικών µονάδων (διηνεκές) 

94. Μητρώον µαθητών σπουδαστών (διηνεκές) 

95. Ευρετήριον µητρώου µαθητών ή σπουδαστών (διηνεκές) 

96. Ατοµικά δελτία µαθητών σπουδαστών σπουδαστών του τελευταίου αποτελέσµατος 

(διετία από της καταχωρίσεως)  

98. καταστάσεις βαθµολογίας (2 έτη) 

101. Βιβλίων απογραφής βιβλίων βιβλιοθήκης (διηνεκές) 

102. Βιβλίον υλικού (κινητής και ακινήτου περιουσίας ) (διηνεκές) 

104. Βιβλία και στοιχεία τα οποία έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί υπό ετέρων 

(µαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία εισιτηρίων, συµπληρωµατικών και κατατακτηρίων 

εξετάσεων βαθµολόγια κ.λπ.) (όσον και τα αντίστοιχα  τα οποία αντικατέστησαν τα 

καταργηθέντα) 

105. Βιβλία και στοιχεία τα οποία έχουν καταργηθεί χωρίς να αντικατασταθούν υπό ετέρων 

(5 έτη) 

107. Πρακτικά παραλαβής καταργηθέντων σχολικών µονάδων (διηνεκές) 
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110. Βιβλία πιστοποιητικών ή αποδεικτικών σπουδών (διηνεκές) 

111.  Δικαιολογητικά εγγραφής (πλην πρωτοτύπων Τίτλων σπουδών) (1 έτος µετά την 

αποφοίτησιν ή διαγραφήν) 

112. Τίτλος προαγωγής από τάξεως εις τάξιν χρησιµοποιηθέντες δι’ εγγραφήν εις την 

εποµένην τάξιν, εξάµηνον ή έτος σπουδών (µέχρις αποφοιτήσεως) 

113. Ανεπίδοτοι τίτλοι απολύσεως Δηµοτικού (5 έτη  από της εκδόσεως) 

115. Έγγραφα, στοιχεία και σχετική αλληλογραφία χορηγήσεως δελτίων µειωµένου 

εισιτηρίου (1 έτος) 
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Κεφάλαιο 5.  Λειτουργία σχολείων υπό τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ 
Τι σηµαίνει ο ΓΚΠΔ για τα σχολεία; 

Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα σχολεία εµπίπτει στην 

προεκτεθείσα νοµική βάση, υφισταµένη από τον νόµο λειτουργίας τους, αλλά και από τον 

ΓΚΠΔ, µε τις προβλέψεις επεξεργασίας µε ή χωρίς συγκατάθεση,  βάσει του «προς το 

δηµόσιο συµφέρον». Δεδοµένου ότι είναι προς το δηµόσιο συµφέρον να λειτουργούν µε 

επιτυχία τα σχολεία, αυτό σηµαίνει ότι δεν θα χρειαστεί ειδική συγκατάθεση γονέων, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, στα σχολεία.  Οι γονείς (ή οι ίδιοι οι µαθητές ανάλογα µε την 

ηλικία τους) πρέπει να εκφράσουν τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των δεδοµένων του 

παιδιού τους, εφ’ όσον απαιτείται, σε οτιδήποτε δεν εντάσσεται στις κανονικές, 

προβλεπόµενες λειτουργίες του σχολείου, ειδικά αν πρόκειται για τρίτον, που διαχειρίζεται τα 

δεδοµένα εκτός των συνήθων δραστηριοτήτων του σχολείου. 

Τα σχολεία πρέπει να διασφαλίσουν ότι τρίτοι που ενδέχεται να επεξεργαστούν οποιοδήποτε 

από τα δεδοµένα τους, είναι συµβατοί µε τον ΓΚΠΔ και µάλιστα πρέπει να έχουν νοµικά 

δεσµευτικές συµβάσεις µε οιαδήποτε εταιρεία που επεξεργάζεται οποιαδήποτε προσωπικά 

δεδοµένα. Οι συµβάσεις αυτές πρέπει να καλύπτουν το ποια δεδοµένα υπόκεινται σε 

επεξεργασία, ποιος τα επεξεργάζεται, ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά και πώς προστατεύονται. 

Λόγω του Δηµόσιου χαρακτήρα της συντριπτικής πλειονότητος των σχολείων, και των 

νοµικών δεσµεύσεων από την Πολιτεία, υπάρχει ήδη µια ισχυρή πολιτική προστασίας 

δεδοµένων και σεβασµός των δικαιωµάτων των ατόµων. Συνεπώς τα σχολεία µπορούν να 

δουν την εισαγωγή του κανονισµού ΓΚΠΔ και την περαιτέρω συµµόρφωση, ως εργαλείο 

βελτίωσης του τρόπου µε τον οποίο λειτουργούν και χειρίζονται τα έγγραφα, τις 

πληροφορίες, τα προσωπικά δεδοµένα και την οργάνωσή τους, γενικότερα. 

Η διασφάλιση ότι τα σχολεία είναι συµβατά µε τον ΓΚΠΔ θα µπορούσε να επιφέρει 

σηµαντικές αλλαγές στις διαδικασίες των σχολείων, που θα επηρεάσουν θετικά την 

λειτουργία τους: 

-Σε οργανωτικό επίπεδο, µε την καλή διαχείριση των πληροφοριών, την ορθή καταχώρηση σε 

οικείους φακέλους, την τήρηση κανόνων ασφαλείας.  

-Σε νοµικό επίπεδο µε την ύπαρξη πάντοτε νοµικής βάσης ενεργειών κατανοητής από όλους. 

-Στη διαχείριση συγκρούσεων  µε την εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών για την προστασία 

των µαθητών και του προσωπικού. 
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Ο βαθµός προετοιµασίας των σχολείων για την εφαρµογή του Κανονισµού και εξ αιτίας της 

µη έκδοσης προσαρµοστικού νόµου, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, πιθανόν να 

ποικίλει. Δεν υπάρχει όµως, αποχρών λόγος, να µην προετοιµασθούν από τώρα, για κάτι που 

απαιτεί ελάχιστη οργανωτική προσαρµογή. 

 

5.1. Ο ρόλος των Δασκάλων ως Εκπαιδευτικών και Υπο-Επεξεργαστών Δεδοµένων. 

Το σχολείο δεν έχει ιδία ή αυτοτελή νοµική προσωπικότητα. Όλο το προσωπικό του είναι 

δηµόσιοι υπάλληλοι, κατά την έννοια του νόµου. Ως δηµόσιοι υπάλληλοι έχουν καθήκον 

συγκεκριµένο95,  από το σύνταγµα και τους νόµους. Η εργασία τους εξειδικεύεται στην: 

-ανάπτυξη ψυχοσωµατικών λειτουργιών των παιδιών 

-ένταξή τους σε κοινωνικό περίγυρο µε συγκεκριµένους κανόνες και βαθµιαία ανάπτυξη 

υπευθυνότητας και προετοιµασία τους µέχρι την ενήλικη ζωή τους. 

-ανάπτυξη των γνωστικών και πνευµατικών δυνατοτήτων τους 

Η εργασία, η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητά τους, δεν έχει σχέση µε τον 

Κανονισµό (ούτε άλλωστε µπορούν να εξειδικευθούν στα προβλεπόµενα στις χιλιάδες 

σελίδες νοµοθετηµάτων γύρω από τον ΓΚΠΔ.) αλλά µε την παιδαγωγική τους συγκρότηση 

και λειτουργία. 

Κατά συνέπεια η ενηµέρωσή τους για τον ΓΚΠΔ, πρέπει να αφορά αποκλειστικά 

συγκεκριµένα θέµατα εφαρµογής του ΓΚΠΔ στα σχολεία, πάντα υπό το πνεύµα 

προτεραιότητας της παιδαγωγικής λειτουργίας και ασφάλειας του παιδιού. Δηλαδή 

κατάστασης λειτουργίας των παιδιών κάθε τάξης ως συνεκτικής οµάδας και κοινωνίας 

ανεξαρτήτως «δεδοµένων».  

Μια τέτοια ενηµέρωση µπορεί να αφορά τους εξής άξονες: 

-Ενηµέρωση γύρω από την ορολογία του ΓΚΠΔ και του ρόλου που ανατίθεται κατά 

περίπτωση σε αυτούς βάσει του ΓΚΠΔ.  

-Ενηµέρωση περί των κινδύνων ασφαλείας των στοιχείων (ενδεικτικά µεταφορά 

πληροφοριών των υποκειµένων, από τον δάσκαλο για εργασία στο σπίτι του). 

-Ενηµέρωση επί καλών πρακτικών σε µελέτες περίπτωσης 

																																																													
95 άρθρο 16 παρ. 2 Σ και Π.Δ.79/2017 ΦΕΚ Α.109/17 Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δηµοτικών 
σχολείων. 
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Ενηµέρωση γονέων. 

Νοµικά σε κάθε σχολείο συγκροτείται ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων (και κατ’ 

αντιστοιχία η Οµοσπονδία)   1566/85 άρθρο 51, παρ. 3, θεσπίζοντας έτσι την επικουρική 

συµµετοχή των γονέων και υποβοήθηση στη λειτουργία της σχολικής µονάδας, αµοιβαία 

επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων των µαθητών, καθώς και την υγιεινή τόσο των 

παιδιών όσο και του σχολικού περιβάλλοντος. Προωθούν µαζί εκδηλώσεις για τον 

εθελοντισµό στο σχολείο, για τις δράσεις προς την κοινωνία και γενικότερα στην συνεννόηση 

σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. 

Με την εφαρµογή της οδηγίας 2972/97 ανέκυψαν ερωτήµατα προς την Αρχή Προστασίας 

Δεδοµένων96 και αιτιάσεις γονέων σχετικά µε την εµπιστευτικότητα δεδοµένων, την νοµική 

βάση τήρησης αρχείων, την γνωστοποίηση ή µη, από τους γονείς σε δασκάλους 

γνωµατεύσεων υγείας ή νοητικών ή λεκτικών προβληµάτων των µαθητών. Έτσι 

δηµιουργήθηκαν µύθοι που είναι αναγκαίο να διευκρινισθούν προς τους γονείς: 

 

5.2. Λανθασµένες αντιλήψεις και ανασκευές 

Παρατίθενται κάποιοι κοινοί µύθοι σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων και η 

συµπερασµατική απάντηση βάσει των προεκτεθέντων νοµικών πλαισίων:  

 

5.2.1. Η νοµοθεσία ως εµπόδιο για την ανταλλαγή πληροφοριών; 

Μύθος 1. Η νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων αποτελεί εµπόδιο για την ανταλλαγή 

πληροφοριών. 

-Όχι - ο νόµος περί προστασίας δεδοµένων 2472/97 και ο ΓΚΠΔ δεν απαγορεύουν τη 

συλλογή και την ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών, αλλά παρέχουν ένα πλαίσιο για την 

κατάλληλη διακίνηση των προσωπικών πληροφοριών. Συγκεκριµένα, εξισορροπούν τα 

δικαιώµατα του υποκειµένου πληροφοριών και την πιθανή ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών 

σχετικά µε αυτά. Η ανταλλαγή πληροφοριών επιτρέπει στο σχολείο, το υπουργείο και τους 

εµπλεκόµενους οργανισµούς, να εντοπίζουν και να παρέχουν τις κατάλληλες υπηρεσίες που 

διασφαλίζουν και προάγουν την ευηµερία των παιδιών όχι µόνο συνολικά, αλλά να 

παρεµβαίνουν και σε ατοµικό επίπεδο.   

 
																																																													
96 βλ. Παράρτηµα ΙΙ 
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5.2.2. Απαραίτητη η συγκατάθεση των υποκειµένων; 

Μύθος 2. Η συγκατάθεση των υποκειµένων (γονέων, προσωπικού) είναι πάντα απαραίτητη για 

την επεξεργασία ή ανταλλαγή προσωπικών δεδοµένων. 

-Όχι - δεν χρειάζεται απαραιτήτως η συγκατάθεσή για την επεξεργασία και ανταλλαγή 

προσωπικών πληροφοριών. Αρκεί να υπάρχει νοµική βάση ή να προέχει η ασφάλεια του 

παιδιού. Για την τυπική λειτουργία του σχολείου σε διοικητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο δεν 

απαιτείται συγκατάθεση γονέων ή προσωπικού, διότι προβλέπεται από την εκτεθείσα νοµική 

βάση. Άλλωστε αυτό αποτυπώνεται στην εισαγωγή του ΓΚΠΔ97.  

 

5.2.3. Μη επιτρεπτή η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε εκπαιδευτικούς; 

Μύθος 3. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από άλλες υπηρεσίες όπως 

Υγειονοµικές, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ κ.λπ. δεν µπορούν να αποκαλυφθούν στο σχολείο ή στους 

δασκάλους. 

– Όχι αυτό δεν συµβαίνει98, εκτός εάν οι πληροφορίες πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για 

έναν σκοπό ασυµβίβαστο µε τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά. Επί παραδείγµατι 

µια γνωµάτευση από το ΚΕΣΥ για δυσλεξία ή ειδική αγωγή εξ αντικειµένου πρέπει να δοθεί 

στο σχολείο, στον δάσκαλο της τάξης, στους δασκάλους ειδικοτήτων και. κατά περίπτωση, 

στον Σύλλογο Διδασκόντων, ώστε να χαραχθεί και εφαρµοστεί η κατάλληλη εκπαιδευτική 

πορεία του υποκειµένου.  Σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού η Διεύθυνση του σχολείου 

πρέπει να γνωρίζει ή να δικαιολογήσει την απουσία. 

 

5.2.4. Μόνο Επίδειξη, γνωµάτευσης ευαίσθητων θεµάτων; 

Μύθος 4. Θα µπορούσε ο γονεύς να επιδεικνύει γνωµάτευση από αρµόδιο ιατρικό ή άλλο 

όργανο, επί ευαίσθητων θεµάτων επί Υγείας, Ειδικής Εκπαίδευσης, στον δάσκαλο ή διευθυντή  

χωρίς καταχώριση στον φάκελο µαθητή στο σχολείο. 

																																																													
97 ΓΚΠΔ Αιτιολογική Σκέψη (43): « .. ιδίως στις περιπτώσεις που ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι δηµόσια αρχή 
και είναι εποµένως σχεδόν απίθανο να έχει δοθεί η συγκατάθεση ελεύθερα ..»  
98 ΓΚΠΔ Αιτιολογική Σκέψη (53) & (54): «Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα που χρήζουν υψηλότερης προστασίας θα πρέπει να γίνεται µόνο για σκοπούς που σχετίζονται µε την 
υγεία, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, προς όφελος των φυσικών 
προσώπων..»  
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- Όχι, α) Διότι υπάρχει νοµική βάση99  και κατά συνέπεια δεν απαιτείται συναίνεση και β) 

είναι λογικό ότι προφορική ενηµέρωση δεν αρκεί.  

Διότι η εξατοµίκευση: διδασκαλίας, φυσική αγωγής, ειδικής εκπαίδευσης, εξέτασης ή 

απαλλαγής αντίστοιχα, είναι διοικητική ενέργεια του Σχολείου, που προκύπτει από 

πιστοποιηµένο και καταχωρισµένο στον φάκελο µαθητή γεγονός, βάσει του οποίου ο 

δάσκαλος καθοδηγείται και λειτουργεί. Επί πλέον κάθε γνωµάτευση εµπεριέχει λεπτοµέρειες 

που συνεκτιµώνται και από δασκάλους ειδικότητος και τον Σύλλογο κατά περίπτωση. Τα 

παιδιά µοιράζονται επίσης πολλές φορές σε τάξεις άλλων δασκάλων ή ο δάσκαλος 

αντικαθίσταται.  

 

5.2.5. Μη Αποκάλυψη πληροφοριών σε άλλες αρχές; 

Μύθος 5. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από το σχολείο δεν µπορούν να 

αποκαλυφθούν σε άλλες υπηρεσίες όπως του Υπουργείου, Υγειονοµικές, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ κ.λπ. : 

-Όχι. Η διαβίβαση σε τρίτους προβλέπεται100.  Η ανατροφοδότηση στοιχείων είναι 

απαραίτητη για την αποδοτική και αποτελεσµατική λειτουργία οποιουδήποτε οργανισµού. 

Για τη  λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος όπως προβλέπεται νοµικά είναι δύσκολο 

να υποστηριχθεί ότι το δικαίωµα του υποκειµένου θα είχε προτεραιότητα101 έναντι της 

ανταλλαγής προσωπικών πληροφοριών µε άλλες υπηρεσίες, στην περίπτωση των παιδιών που 

έχουν ανάγκη ή των παιδιών που κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρές βλάβες,.  

Σε επίπεδο προσωπικού του σχολείου υπάρχει η νοµική βάση επεξεργασίας (π.χ. Απεργία ή 

άλλα µισθοδοτικά θέµατα, κρίσεις κ.λπ.). 

 

5.2.6. Μη εµπιστοσύνη απορρήτου στους Δηµοσίους Υπαλλήλους; 

Μύθος 6. Ο Ιατρός έχει το ιατρικό απόρρητο. Η επεξεργασία και ανταλλαγή µέσω διακίνησης 

σε διάφορα επίπεδα, εν όψει επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων, από τους δηµοσίους 

υπαλλήλους δεν απολαµβάνει εγγυήσεως απορρήτου.  

																																																													
99 Υ.Α.449/2007 (δηµιουργία φακέλου, συνεργασία µε πχ ΚΔΑΥ) και οι Ν.4318/2016, Ν. 3699/2008 
Ν.2817/2000 
100 Άρθρο 4 παρ.10  του ΓΚΠΔ, οι ανωτέρω τρίτοι ως δηµόσιες υπηρεσίες είναι εξουσιοδοτηµένες γι’ αυτό και 
µάλιστα ισχύουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου.6 (β-στ) και βάσει των οι Ν.4318/2016, Ν. 3699/2008 
Ν.2817/2000. 
101 Σύµφωνα µε την αιτιολ. Σκέψη 47, έχουν ληφθεί υπόψιν οι θεµιτές προσδοκίες των υποκειµένων εν σχέσει 
µε το υπουργείο Παιδείας. 
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- Όχι. (πέραν του ότι το ιατρικό απόρρητο δεν είναι απόλυτο102 και ο ίδιος ο ΓΚΠΔ θεσπίζει 

σωρεία εξαιρέσεων που προαναφέρθηκαν). Όµως κατ’ ουσίαν, τίθεται αναιτίως θέµα 

εµπιστοσύνης στις υπηρεσίες και την εχεµύθεια των υπαλλήλων, διότι ο δηµόσιος υπάλληλος 

(τακτικός, έκτακτος ή κατά την έννοια του νόµου, ή αποδέκτης επεξεργασίας η τρίτος 

επεξεργασίας κατ’ εντολήν), έχει ορκισθεί πίστη στο Σύνταγµα και τους Νόµους (ιδιαίτερα 

τον Κώδικα Δηµοσίων Υπαλλήλων όπως ισχύει103 και ασκεί διοικητικές ενέργειες βάσει 

αρχών όπως, για την περίπτωση, οι:  

-Νοµιµότητα: Η αρχή της νοµιµότητας περιλαµβάνει δύο διαφορετικές έννοιες: α) Οι 

ενέργειες των οργάνων του Κράτους πρέπει να µην είναι αντίθετες προς τους κανόνες του 

Συντάγµατος, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των νοµοθετικών πράξεων και β) οι ενέργειες της 

διοίκησης να είναι σύµφωνες ή να βρίσκονται σε αρµονία µε τους κανόνες αυτούς. σύµφωνα 

µε το δίκαιο και εφαρµόζει τους κανόνες που προβλέπονται στο Σύνταγµα, το Ευρωπαϊκό 

δίκαιο και τις νοµοθετικές πράξεις. Οι αποφάσεις του πρέπει πάντοτε να έχουν νοµική βάση 

και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του νόµου104. Η παραβίαση αυτής της υποχρέωσης 

γεννά ευθύνη για κάθε αρµόδιο όργανο105.   

-Ισότητα: δεν προβάλλει γραφειοκρατικά ή άλλα προσκόµµατα σε βάρος προσώπων εξ αιτίας 

ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων106. 

-Αµεροληψία: εκτελεί τα καθήκοντά του ανεπηρέαστος από οποιουδήποτε είδους 

εξωυπηρεσιακές παρεµβάσεις107. 

-Αναλογικότητα: εξασφαλίζει ότι τα µέτρα που λαµβάνονται είναι ανάλογα προς τον 

επιδιωκόµενο στόχο. Φροντίζει τα µέτρα να είναι αναγκαία, πρόσφορα και ανάλογα του 

επιδιωκόµενου στόχου. Αποφεύγει τον περιορισµό των δικαιωµάτων ή την επιβολή επαχθών 

µέτρων, όταν αυτά είναι δυσανάλογα προς τη σπουδαιότητα του συµφέροντος που 

εξυπηρετείται, δηµόσιου ή ιδιωτικού108. 

-Απόρρητο:  Ο δηµόσιος υπάλληλος δεν χρησιµοποιεί πληροφορίες για θέµατα που 

χαρακτηρίζονται από τις κείµενες διατάξεις ως απόρρητα, καθώς και σε κάθε περίπτωση που 

τούτο επιβάλλεται από την κοινή πείρα και λογική για γεγονότα ή πληροφορίες που κατέχει 

																																																													
102 Article 13 (3) of the Greek Code of Medical Ethics. 
103 Βλ. Ν.2683/99 
104 βλ. Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συµπεριφοράς (2005), άρθρο 4. 
105 βλ. και εκτελεστικό του Συντάγµατος Νόµο 3068/2002 
106 Άρθρα 4 παρ. 2 και 5 παρ. 2 Σ, και Ν.3304/2005 (ΦΕΚ 16Α), Ν.1735/1987 άρθ. 18 παρ.1 (ΦΕΚ 195Α 
107 Ν.3528/2007, άρθ.107 όπως αντικαταστάθηκε από άρθ.2 Ν.4057/2012(ΦΕΚ 54Α και Ν.2690/1999 άρθ.7, 
ΚΔΔ, ΦΕΚ 102Α. 
108 Αρθ.25 παρ.1 Σ και Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συµπεριφοράς (2005), άρθρο 6. 
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λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, και δεν επιτρέπει την αθέµιτη χρήση τους για να 

εξυπηρετηθεί οποιοδήποτε συµφέρον, δηµόσιο ή ιδιωτικό109. 

– Εµπιστευτικότητα: φροντίζει να διασφαλίζει την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

χειρίζεται σε κάθε περίπτωση, και ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιεί νέες τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνίας110.  

–Μη δηµοσιοποίηση και ειδικός χειρισµός: πληροφοριών που αφορούν την ιδιωτική και 

οικογενειακή ζωή των πολιτών (ή άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα), τις οποίες κατέχει 

λόγω της υπηρεσιακής του θέσης111. 

Από τους αναφερόµενους νόµους καταδεικνύεται η πρόβλεψη του συνταγµατικού και κοινού 

νοµοθέτη για την προστασία των δικαιωµάτων προτού µάλιστα την ύπαρξη της οδηγίας 95/46 

και του ΓΚΠΔ.  

 

5.2.7. Παραβίαση πληροφοριακών συστηµάτων(myschool); 

Μύθος 7. Τα συστήµατα πληροφορικής που καταχωρίζονται προσωπικά και ευαίσθητα στοιχεία 

του παιδιού µπορούν να παραβιασθούν: 

-Όχι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το κεντρικό σύστηµα myschool.gr που προβλέπεται νοµικά, 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και λειτουργεί τεχνικά από το ΙΤΥ, είναι προφανώς 

ασφαλέστερο από τα ντουλάπια των σχολείων. Υπάρχει κρυπτογράφηση, διαβαθµισµένη 

προσπέλαση, χρόνος εκκαθάρισης κ.λπ. Τα σχολεία κρατούν κάποια από τα στοιχεία σε 

µορφή έντυπη και ακολουθούν τις προβλεπόµενες οδηγίες ασφάλειας, εµπιστευτικότητας, 

προθεσµίας κλεισίµατος βιβλίων και  εκκαθάρισης αρχείων κ.λπ.  

Με το κεντρικό σύστηµα, που διαθέτουν και άλλες χώρες112, είναι ευκολότερη η 

αντιµετώπιση προβληµάτων εν τη γενέσει τους (κενά, µη προβλεθείσες εγγραφές, 

αποσπάσεις, επιπτώσεις νέων εκπαιδευτικών µεθόδων, ελλείψεις κ.λπ.). Η συλλογή και 

επεξεργασία σε περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο γινόταν πάντα. Απλά η εξαγωγή 

στατιστικών και η απόκριση καθυστερούσε.  

																																																													
109 Ν.3528/2007 άρθ.26, Ν.3528/2007, άρθ.107 παρ.1 περ., όπως αντικαταστάθηκε από αρθ.2, Ν.4057/2012 και 
ΠΚ άρθρο 252. 
110 Ν.3528/2007 άρθ. 26 (YΚ, ΦΕΚ 26A 
111 Ν.2690/1999 άρθρο 5 παρ.3 (ΚΔΔ, ΦΕΚ 102Α) και Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50Α).. 
112Πχ Αγγλία National Students Database https://data.gov.uk/dataset/9e0a13ef-64c4-4541-a97a-
f87cc4032210/national-pupil-database acq.190815. Λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται και στο Jay, MA et. al. / 
International Journal of Population Data Science (2018) 4:1:08  



Σελ.	77	
	

5.2.8. Δικαίωµα Αντιρρήσεως επεξεργασίας στοιχείων µαθητών; 

Μύθος 8:  Το Υποκείµενο Δεδοµένων µπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδοµένων 

του από το Σχολείο.  

-Όχι. Βάσει των Νόµων, του Συντάγµατος  αλλά και του ΓΚΠΔ113 υπάρχει νοµική βάση για 

την επεξεργασία, που συναρτάται µε την οµαλή διεκπεραίωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίθεσης του κηδεµόνα, θα πρέπει να µπορεί ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας να αποδείξει ότι τα επιτακτικά έννοµα συµφέροντά του υπερισχύουν 

ενδεχοµένως των συµφερόντων ή των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών του 

υποκειµένου των δεδοµένων (ο.π). Πράγµα που όντως συµβαίνει στην περίπτωση των 

σχολείων, αφού υπεύθυνος επεξεργασίας, ως εδείχθη στα προηγούµενα, είναι το  ίδιο το 

Υπουργείο Παιδείας. 

 

5.2.9. Η Φωτογράφιση / βιντεοσκόπηση µαθητών απαγορεύεται; 

Μύθος 9. Οι φωτογραφίες (και βίντεο) είναι βιοµετρικά δεδοµένα. Συνεπώς απαιτείται πάντα 

ρητή συγκατάθεση των γονέων για την φωτογράφιση (βιντεοσκόπηση) στις σχολικές 

διαδικασίες, δραστηριότητες ή εκδηλώσεις. 

Στην πρώτη φράση, η απάντηση είναι Ναι και Όχι. Οι φωτογραφίες ως αποτύπωµα εικόνας 

µοναδικής τού προσώπου, είναι προσωπικό δεδοµένο αφού καθορίζει τον µοναδικό ιδιοκτήτη 

του. Δεν είναι όµως βιοµετρικό αφ’ εαυτού.   

Πράγµατι, ο ορισµός των βιοµετρικών δεδοµένων114 µεταθέτει τον καθορισµό των 

προσωπικών δεδοµένων ως βιοµετρικά, ανάλογα µε το αν υπόκεινται σε ειδική τεχνική 

επεξεργασία, που θα επιτρέψει την µοναδική αναγνώριση του προσώπου, βάσει αυτής. 

Επί παραδείγµατι: η φωτογράφιση για έκδοση δελτίου µειωµένου εισιτηρίου –πάσο, δεν 

αποτελεί επεξεργασία βιοµετρικών δεδοµένων, αφού απλώς επικολλάται σε δελτίο και θα την 

εξετάζει «άνθρωπος» ο ελεγκτής, στα πλαίσια αναγνώρισης του επιβάτη ως του 

																																																													
113 ΓΚΠΔ, Αιτιολ. Σκέψη (69): «.. δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µπορούν να υποβληθούν νόµιµα σε 
επεξεργασία επειδή η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το 
δηµόσιο συµφέρον ή κατά την άσκηση δηµόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή για 
λόγους έννοµων συµφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτου µέρους ..» 
114 ΓΚΠΔ, Άρθρο 4 Ορισµοί… 14) «βιοµετρικά δεδοµένα»: δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόµενη µε φυσικά, βιολογικά ή συµπεριφορικά 
χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαµφισβήτητη 
ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδοµένα . 
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εικονιζόµενου στο δελτίο, του φοιτητή για συµµετοχή σε εξετάσεις κ.ο.κ..  Στην έκδοση πάσο  

προφανώς η συναίνεση τεκµαίρεται από την αίτηση οπότε δεν ζητείται. 

Αντίθετα, η φωτογράφιση και η τεχνική επεξεργασίας της φωτογραφίας, έτσι ώστε να 

διέρχονται τα υποκείµενα, χωρίς επίδειξη ταυτότητας, δελτίου κ.λπ., από σηµεία ελέγχου και 

να συγκρίνονται µε τις καταχωρισµένες φωτογραφίες για αυτοµατοποιηµένη αναγνώριση 

δικαιώµατος, είναι επεξεργασία βιοµετρικών δεδοµένων. 

Το ίδιο ισχύει και για την δυνατότητα ανοίγµατος κινητού µε αναγνώριση δακτυλικού 

αποτυπώµατος. Και θα πρέπει η εταιρεία κατασκευής του λογισµικού να ζητεί συγκατάθεση. 

Συνεπώς, η επεξεργασία των φωτογραφιών δεν πρέπει συστηµατικά να θεωρείται ως 

επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, δεδοµένου ότι 

καλύπτονται από τον ορισµό των βιοµετρικών δεδοµένων, µόνο όταν υποβάλλονται σε 

επεξεργασία µέσω ειδικών τεχνικών µέσων που επιτρέπουν τη µοναδική αναγνώριση ή 

εξακρίβωση της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου115. 

Ως εκ τούτου, εν είδει µνηµονικού κανόνα, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι εάν οι εικόνες 

των υποκειµένων εξετάζονται µόνο από «ανθρώπους» που βλέπουν τις εικόνες, δεν 

αναµένεται επεξεργασία βιοµετρικών δεδοµένων. Αν όµως οι ίδιες εικόνες αναλύονται από 

ένα µηχάνηµα που είναι σε θέση να διακρίνει µεµονωµένα ένα άτοµο από το άλλο, τέτοιες 

εικόνες µπορεί να χαρακτηριστούν ως βιοµετρικά δεδοµένα. 

Τι συµβαίνει εάν οι εικόνες των υποκειµένων είναι βιοµετρικά δεδοµένα; Τότε τα βιοµετρικά 

δεδοµένα υπόκεινται στον ΓΚΠΔ, ως ειδική κατηγορία προσωπικών δεδοµένων. Αυτό 

σηµαίνει ότι, για παράδειγµα, η εκτέλεση της σύµβασης µε έναν πελάτη ή έναν υπάλληλο δεν 

µπορεί να είναι η νοµική βάση της επεξεργασίας δεδοµένων, αλλά η συγκατάθεση. Το 

ερώτηµα είναι εάν η συγκατάθεση είναι ελεύθερη, εάν είναι υποχρεωτική η απόκτηση 

αντίστοιχων υπηρεσιών και εάν είναι δυνατή η παροχή εναλλακτικών λύσεων, που δεν 

απαιτούν τη συλλογή βιοµετρικών δεδοµένων. Στην περίπτωση του Δηµοσίου, η 

υποχρεωτική σάρωση και συλλογή αποτυπωµάτων για την υποχρεωτική έκδοση ταυτότητας 

ή διαβατηρίου, δεν απαιτεί συγκατάθεση. 

 

 

 

																																																													
115 ΓΚΠΔ Αιτιολογική σκέψη (51) 
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Α. Γενικά - Το δικαίωµα επί της ιδίας εικόνας 

Η εικόνα του ανθρώπου είναι άµεση προέκταση της προσωπικότητάς116 του, και αποτελεί ένα 

από τα στοιχεία της. Η εικόνα του ατόµου που ενσωµατώνεται σε φωτογραφικό́ χαρτί́ ή 

οποιονδήποτε άλλον υλικό́ φορέα, εµπίπτει στην έννοια των προσωπικών δεδοµένων «µε την 

αυτονόητη προϋπόθεση ότι η ευκρίνεια της φωτογραφίας είναι τέτοια ώστε να καθίσταται 

δυνατή ́ η αναγνώριση του εικονιζόµενου προσώπου.»117.Η λήψη, επεξεργασία, δηµόσια 

προβολή, ανάρτηση και καταχώρισή της, χωρίς την συγκατάθεση του υποκειµένου, µπορεί να 

αποτελεί προσβολή της προσωπικότητας, ιδιαίτερα µε τη χρήση ΤΠΕ. Οι πλατφόρµες 

κοινωνικής δικτύωσης, συντείνουν στην αστραπιαία αναπαραγωγή και διάδοση σε 

απεριόριστο πρακτικά αριθµό της προσβολής. 

Το δικαίωµα του ατόµου στην προστασία της εικόνας του αποτελεί έκφανση του 

δικαιώµατος, το οποίο κατοχυρώνεται. Ο Χάρτης Θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αλλά και το άρθρο 5 παρ.1 Σ, κατοχυρώνουν το δικαίωµα του ανθρώπου στην 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προστατευόµενα στοιχεία της οποίας αποτελούν, 

µεταξύ πολλών και η ζωή, η ιδιωτική σφαίρα, τιµή, υγεία, τα πνευµατικά επιτεύγµατα, εικόνα 

του υποκειµένου κ.λπ. 

Εξ αυτών, το δικαίωµα (προστασίας) επί της ιδίας εικόνας (όπως είναι η νοµική έκφραση), 

σηµαίνει ότι η δηµόσια προβολή της φωτογραφίας του γίνεται µόνο µε την θέληση του 

υποκειµένου. Αφού το υποκείµενο κατέχει την ιδία αυτού εικόνα, ουδείς άλλος µπορεί να την 

απεικονίζει, αποθηκεύει, διαδίδει, χωρίς συναίνεση, παρά µόνον όπου ο νόµος προβλέπει. 

Αλλοιώς θεωρείται ότι προσβάλλεται το δικαίωµα επί της ιδίας εικόνας ανεξάρτητα από το 

αν υφίσταται παράλληλα, προσβολή άλλου στοιχείου της προσωπικότητας, όπως υπόληψη118,  

Αρκεί µόνο η παράνοµη φωτογράφιση ή και η αναµετάδοση δηµοσίως της εικόνας119. 

Το δικαίωµα επί της ιδίας εικόνας, δίδει στο υποκείµενο την εξουσία διαχείρισής της κατά 

βούλησιν και την εξουσία απαίτησης αµοιβής για την εκχώρησή της. Το δικαίωµα του 

																																																													
116 ΑΠ. 543/2009: Συγκεκριµένα, ως προσωπικότητα νοείται το πλέγµα των αγαθών που συνδέονται 
αναπόσπαστα µε το πρόσωπο και συγκροτούν τη σωµατική, ψυχική και κοινωνική ατοµικότητα του ανθρώπου. 
Τα αγαθά αυτά δεν αποτελούν αυτοτελή δικαιώµατα, αλλά επιµέρους εκδηλώσεις – εκφάνσεις ή πλευρές του 
ενιαίου δικαιώµατος επί της ιδίας προσωπικότητας, σε τρόπο ώστε η προσβολή οποιασδήποτε εκφάνσεως της 
προσωπικότητας να σηµαίνει και προσβολή της συνολικής έννοιας της προσωπικότητας. (Βλ. και. Α. Γεωργιάδη 
/ Μ. Σταθόπουλου, «Αστικός Κώδικας - Κατ’ Άρθρον Ερµηνεία», Τόµος I, Γενικαί Αρχαί, εκδ. Σάκκουλα, 
Αθήνα, 1978,57 αρ.1. ΟλΑΠ 812/1980, ΝοΒ 29 (1981) 79,80: «…η προσωπικότης υφ΄ οιανδήποτε των 
εκδηλώσεων αυτής (πνευµατικής και σωµατικής εργασίας, ελευθερίας, τιµής κ.λπ.)..» 
117Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Η αυθαίρετη φωτογράφηση προσώπου και η προστασία του από́ την 
ειδική́ νοµοθεσία για τα προσωπικά́ δεδοµένα, Αρµ. 2005 σελ. 313, 314  
118 βλ. την υπ’ αριθµόν 385/2011 απόφασή ΑΠ. 
119 ΑΠ 543/2009 
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ελέγχου επί της ιδίας εικόνας σηµαίνει και δικαίωµα άρνησης στη διάδοση της εικόνας, 

αντίθεσης στη λήψη, διατήρηση και αναπαραγωγή της από τρίτους120.  Σηµειωτέον ότι δεν 

επιτρέπεται η οιαδήποτε τροποποίηση ή αλλοίωση της εικόνας καθ’ οιονδήποτε τρόπο και µε 

οιοδήποτε µέσο  χωρίς τη συναίνεση του υποκειµένου πλην εξαιρέσεων όπως γελοιογραφία, 

σάτιρα, που εντάσσονται σε θεµιτές εκδηλώσεις κ.λπ.121Εξίσου παράνοµη είναι η δηµόσια 

συνοδεία εικόνας προσώπου µε χαρακτηρισµούς ή σχόλια απαξιωτικά ή άσχετα µε τον 

εικονιζόµενο122. 

Η δηµοσίευση φωτογραφιών προσώπου από τρίτο χωρίς συναίνεση συνιστά παράνοµη 

επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων και προσβολή του δικαιώµατος στην 

προσωπικότητα του. Το άρθ. 57ΑΚ, δίδει το δικαίωµα να ζητήσει ο ενάγων την άρση 

προσβολής και µη επανάληψης στο µέλλον. Το δικαστήριο µπορεί στην περίπτωση 

υπαιτιότητας να διατάξει ικανοποίηση ηθικής βλάβης του ενάγοντος και χρηµατική 

αποζηµίωση123. 

 

Β. Εξαιρέσεις που επιτρέπουν φωτογράφιση χωρίς συγκατάθεση 

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λήψη εικόνας προσώπου και η αναπαραγωγή της χωρίς τη 

συναίνεση του, σε ορισµένες περιπτώσεις όπως:  

-µε πρόβλεψη νόµου, για λόγους δηµόσιας ασφάλειας, δηµόσιας υγείας, πρόληψης 

εγκλήµατος κ.λπ. 

-για λόγους ειδησεογραφίας, επικαιρότητος όπως κάλυψη γεγονότων από τα ΜΜΕ, κάλυψη 

δηµόσιων124 συναθροίσεων και εκδηλώσεων, χωρίς αποµόνωση εικόνας συγκεκριµένου 

προσώπου ακροατηρίου ή συµµετεχόντων, αλλά ως µέλος του συνόλου. 

-όταν οι φωτογραφίες εστιάζονται σε δηµόσια πρόσωπα ή  

																																																													
120 ΒΛ. ΕΔΔΑ αποφ. 15.01.2009, υπόθεση Ρέκλος – Δαβουρλή κατά Ελλάδας 
121Συνοδινού Τατιάνα – Ελένη (2007)Η εικόνα στο δίκαιο. Σάκκουλας,σελ 256-257  και ΠΚ 367 παρ.1 
122 Εφ Αθ 1624/2005, Επισκ ΕΔ 2005 σελ 475 η φωτογραφία δύο προσώπων που µεταφέρουν την οικοσυσκευή 
που τους ανήκει, δίπλα σε κύριο άρθρο που αφορά «πλιάτσικο» σε χαλάσµατα από σεισµό 
Βλ. Ολ ΑΠ 13/99 
123 αρ. 59 ΑΚ σε συνδυασµό µε  αρ. 914 και 932 ΑΚ, βλ. Ολ ΑΠ 13/99 
124 Γενικά, δηµόσιοι χώροι θεωρούνται αυτοί που δεν προορίζονται για ιδιωτική χρήση και έχουν κοινό 
γνώρισµα το ότι εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον. Οι δηµόσιοι χώροι διακρίνονται σε κοινόχρηστους και σε 
κοινωφελείς. Οι κοινόχρηστοι χώροι ορίζονται από την ελεύθερη χρήση του κοινού που τους επισκέπτεται και 
από την απαγόρευση δόµησης σε αυτούς. Οι κοινωφελείς χώροι περιλαµβάνουν χώρους όπου επιτρέπεται η 
δόµηση και είναι προορισµένοι για  την εξυπηρέτηση ειδικών δηµόσιων και γενικότερα κοινωφελών σκοπών 
(σχολεία, νοσοκοµεία κ.λπ.(Ν.Δ. 17-7-1923). Μια σχολική εορτή δεν είναι δηµόσιο γεγονός ανοιχτό στο βλέµµα 
οιουδήποτε τρίτου, ανεξαρτήτως του χώρου που διενεργείται. 
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-εφόσον υπάρχει αιτιολογηµένο ενδιαφέρον ενηµέρωσης του κοινού125.  Παρ’ όλα αυτά δεν 

επιτρέπεται, χωρίς συναίνεση, η αποτύπωση και δηµοσιοποίηση εικόνας µετέχοντος, σε 

προσωπική στιγµή ή σε κάποια «πολιτική» πορεία ή άλλων που αφορούν «ευαίσθητα» 

προσωπικά δεδοµένα.  

Πάντως κατά το Σύνταγµα126, ο σεβασµός της αξίας του ανθρώπου, πέραν των υποχρεώσεων 

της Πολιτείας, είναι κριτήριο για τη νόµιµη ή µη λήψη και διακίνηση της εικόνας προσώπου. 

 

5.2.9.1. Συστήµατα ασφαλείας - Βιντεοσκόπηση σε σχολεία 

-Συστήµατα ασφαλείας στο σχολείο: η φωτογράφιση και βιντεοεπιτήρηση δεν αποτελούν 

βιοµετρικά δεδοµένα, εφ’ όσον η επεξεργασία δεν αναγνωρίζει αυτοµατοποιηµένα το 

υποκείµενο, αλλά µέσω «ανθρώπου» µετά από «συµβάν», δεν αποθηκεύεται παρά µόνο µέχρι 

την εποµένη ηµέρα προσέλευσης και εφ’ όσον δεν έχει διαπιστωθεί παραβίαση ασφαλείας ή 

βανδαλισµός. Οπότε δεν υφίσταται επεξεργασία βιοµετρικών δεδοµένων και δεν απαιτείται 

ειδική συγκατάθεση των κηδεµόνων. Η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων µε την 27/2008 

απόφασή της, εδέχετο ως νόµιµη βάση «.. εφόσον ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η 

προστασία προσώπων ή αγαθών ή η ρύθµιση της κυκλοφορίας», όµως στο δια ταύτα 

απαγόρευε την λειτουργία. 

Η Πολιτεία ρύθµισε το θέµα γενικότερα127 επιτρέποντας τη βιντεοσκόπηση για λόγους 

φύλαξης, απαγορεύοντάς την, όµως, κατά́ τη διάρκεια της λειτουργιάς των µονάδων αυτών. 

Επιβάλλει µάλιστα σχετική σήµανση βιντεοεπιτήρησης. 

 

5.2.9.2. Φωτογράφιση από γονείς, κηδεµόνες, συγγενείς ή άλλα παρευρισκόµενα πρόσωπα 

Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τα σχολεία, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, προβαίνουν σε σειρά εκδηλώσεων, στις οποίες καλούνται γονείς, 

κηδεµόνες, συγγενείς και άλλα συγκεκριµένα πρόσωπα. Οι ανωτέρω φωτογραφίζουν, για 

αναµνηστικούς λόγους, µε διάφορα µέσα την εκδήλωση και τα παιδιά, επικεντρώνοντας ή µη 

την λήψη, στα παιδιά τους. Αυτός ο τύπος δραστηριότητας εµπίπτει στην αποκαλούµενη 

«απαλλαγή για τα νοικοκυριά» στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, η οποία προβλέπει ότι ο ΓΚΠΔ δεν 

																																																													
125 Εφ.Θες 2147/2001.  ΕΔΔΑ, αποφ. 14 Φεβρουαρίου 1994, Cassado Coca, 367 § 2 ΠΚ, βλ. ΕφΘες 2147/2001, 
ΕφΑθ 2221/2006 
126 Άρθρο 2 §1 Σ 
127 Ν. 4610/2019 σε συνδυασµό µε την υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Στ ́ του Κεφαλαίου Ι ́ του άρθρου 75 
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α ́ 114). 
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ισχύει όταν ένα άτοµο επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα (για παράδειγµα, 

φωτογραφία κάποιου) κατά τη διάρκεια µιας καθαρά προσωπικής ή οικογενειακής 

δραστηριότητας128. Η αιτιολογική σκέψη (18) του ΓΚΠΔ µάλιστα είναι σαφής129 για τον 

προσωπικό (κι όχι εµπορικό) χαρακτήρα της εξαίρεσης. Οµοίως προσωπικό χαρακτήρα 

απαιτεί και για την κοινωνική δικτύωση και την «επιγραµµική» (σ.σ. αδόκιµη µετάφραση του 

όρου on-line στον Κανονισµό) δραστηριότητα. Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται από το σχολείο 

να γίνει οιαδήποτε ενέργεια, ενηµέρωση επί νοµικής βάσης ή λήψη συγκατάθεσης των 

υποκειµένων.  

Παρ’ όλα αυτά θα µπορούσε κάποιος γονέας να αντιταχθεί στην λήψη φωτογραφιών από 

γονείς. Δεν έχει όµως νοµικό έρεισµα ούτε εκ του κανονισµού ούτε παιδαγωγικό, αφού το 

σχολείο σκοπεί, µεταξύ άλλων130, στην αποκόλληση του παιδιού από το προστατευόµενο 

οικογενειακό περιβάλλον και την ένταξη (άρα και έκθεσή) του στο κοινωνικό περιβάλλον. Η 

έκθεση σε εξέταση του παιδιού στην τάξη, είναι παρόµοιας λειτουργίας µε την εκτέλεση του 

ρόλου του σε ένα χριστουγεννιάτικο έργο ενώπιον ακροατηρίου. Λόγω µη ισχύος του ΓΚΠΔ 

υπεισέρχεται πλήρως το δικαίωµα στην έκφραση και πληροφόρηση131 παιδιών και γονέων. 

Τούτων λεχθέντων, η πανταχού παρούσα φύση των κοινωνικών µέσων σηµαίνει ότι πολλές 

φωτογραφίες (που αναπόφευκτα κάποιες περιλαµβάνουν εικόνες άλλων παιδιών), θα 

καταλήξουν στο λογαριασµό Facebook, Instagram ή άλλων κοινωνικών δικτύων, του γονέα 

και όχι µόνο. 

Ούτε αυτό απαγορεύεται από τον ΓΚΠΔ και ενδέχεται να µην απαγορεύεται νοµικά. Ωστόσο, 

εάν ο γονέας ενός από τα άλλα παιδιά, ζητήσει από τον συγκεκριµένο γονέα, να κατεβάσει τη 

φωτογραφία, η κοινή λογική και η κοινή ευγένεια υποδηλώνουν ότι πρέπει να το κάνει.  

Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ισχύει η προεκτεθείσα στο γενικό µέρος, νοµοθεσία και η 

αποφυγή σχολίων. Ας σηµειωθεί ότι ένα κριτήριο επιτρεπτής προσωπικής ανάρτησης στο 

διαδίκτυο, µπορεί να είναι ο πεπερασµένος ή µη αριθµός ατόµων που µπορούν να 
																																																													
128 ΓΚΠΔ Άρθρο 2.2: ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα: γ) από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας, 
129Recital (18) Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από 
φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας και άρα χωρίς σύνδεση µε 
κάποια επαγγελµατική ή εµπορική δραστηριότητα. Οι προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες θα µπορούσαν να 
περιλαµβάνουν την αλληλογραφία και την τήρηση αρχείου διευθύνσεων ή την κοινωνική δικτύωση και την 
επιγραµµική δραστηριότητα που ασκείται στο πλαίσιο τέτοιων δραστηριοτήτων. 
130 Ν.1566/85 (όπως ισχύει). Άρθρο 1.1 Σκοπός της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι:  α) να 
γίνονται ελεύθεροι … β) …. να αποκτούν, µέσα από τη σχολική τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και 
συνείδηση, γ) να αναπτύσσουν … αντίληψη συλλογικής προσπάθειας .. δ) να κατανοούν τη σηµασία της τέχνης 
… και Άρθρ. 4.1.στ) να καλλιεργούν το αισθητικό τους κριτήριο, ώστε να µπορούν να εκτιµούν τα έργα της 
τέχνης και να εκφράζονται ανάλογα, µέσα από τα δικά τους καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα.. 
131Recital 153 ΓΚΠΔ 
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προσπελάσουν τον λογαριασµό ή να ενηµερωθούν από αυτόν. Είναι όµως αµφίβολο κατά 

πόσο οι περισσότεροι µπορούν να ρυθµίσουν κατάλληλα τον λογαριασµό τους. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις µπορεί το σχολείο να δρα προληπτικά και επικουρικά, ενηµερώνοντας από την 

αρχή της χρονιάς τους γονείς να λειτουργούν σε ένα πλαίσιο καλής πρακτικής, όπως π.χ. ότι 

η λήψη φωτογραφιών σε δηµόσιες εκδηλώσεις δεν απαγορεύεται. Το τι κάνουν τις 

φωτογραφίες είναι δυνατόν να έχει νοµική σηµασία, όχι µόνο βάσει του ΓΚΠΔ, αλλά και 

βάσει του αστικού και ποινικού κώδικα..  

 

5.2.9.3.  Φωτογράφιση από το Σχολείο 

Τα σχολεία συχνά φωτογραφίζουν (ή «προσλαµβάνουν»132 φωτογράφους) για να 

αποτυπώσουν πλάνα από σχολικές εκδηλώσεις ή άλλες δράσεις, όπως για παράδειγµα το 

άνοιγµα ενός νέου επιστηµονικού εργαστηρίου, µια θεατρική, χορευτική ή µουσική 

παράσταση κάποιας τάξης, µια εκπαιδευτική επίσκεψη, τον τελικό ενός αγωνίσµατος ή τους 

επιτυχόντες του σχολείου σε έναν µαθητικό διαγωνισµό (π.χ. Μικρός Ευκλείδης) µε τις 

εικόνες αυτές να καταλήγουν στις προθήκες του σχολείου, στο site του, σε ενηµερωτικό 

δελτίο ή στην τοπική εφηµερίδα. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα σχολεία βρίσκονται σε πολύ διαφορετική θέση από τους γονείς / 

συγγενείς / φίλους, επειδή δεν εντάσσονται στην απαλλαγή από την εφαρµογή του ΓΚΠΔ ως 

«φυσικά πρόσωπα ή νοικοκυριά». Λειτουργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδοµένων (data 

controllers), υπαγόµενοι άµεσα στις πρόνοιες του ΓΚΠΔ.  Ως εκ τούτου πρέπει να έχουν 

νοµική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων (όπως λήψη, επεξεργασία, 

αποθήκευση φωτογραφιών) και πρέπει να παρέχουν στα υποκείµενα, σαφείς και συνοπτικές 

πληροφορίες, σχετικά µε το τι κάνουν µε αυτά τα προσωπικά δεδοµένα, πόσο καιρό θα το 

κρατούν, κ.λπ. 

Τα σχολεία πρέπει να εξασφαλίσουν ότι υπάγονται σε µία από έξι νοµικές βάσεις για την 

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, προτού επεξεργαστούν αυτά. 

Μια από τις βάσεις είναι και η συγκατάθεση133, που είναι ευκολότερο να ζητείται από γονείς / 

κηδεµόνες στην αρχή κάθε σχολικού έτους, έτσι ώστε η συγκατάθεση να µπορεί να καλύψει 
																																																													
132 Συνήθως µέσω του Συλλόγου Γονέων, ο οποίος έρχεται σε συµφωνία µε ή χωρίς αµοιβή,, κατ’ αποκοπήν ή 
ανάλογα µε αιτήµατα κατά περίπτωση από γονέα. 
133 Ας σηµειωθεί ότι στη φωτογράφιση για την έκδοση πάσο τεκµαίρεται η συγκατάθεση µε την υποβολή 
αίτησης. Είναι προτιµότερο να αναζητείται πάντα µια άλλη –αν υπάρχει, βάση. Στην περίπτωση αυτή, νοµική 
βάση θεωρούνται οι σχετικές διατάξεις των ΠΥΣ 99/1990 σε συνδυασµό µε το Β.Δ. 306/73, το Ν.4009/2011 και 
την ΚΥΑ Φ.5/114196/Β3/2011, καθώς και την αριθ. 156422/69 καν. Υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.. 
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σαφώς συγκεκριµένες δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού, όσο η φύση και το 

πλαίσιο µέσα στο οποίο λαµβάνονται οι φωτογραφίες δεν αλλάζουν. 

Σε εγκύκλιό134 του το υπουργείο Παιδείας επισηµαίνει ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η 

ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο µε µαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών 

µονάδων αφού από αυτές µπορούν να προσδιορισθούν οι µαθητές. Φωτογραφίες, βίντεο 

επιτρέπεται να αναρτώνται ή να αποθηκεύονται ψηφιακά ως αναµνηστικά, µόνο κατόπιν 

συγκατάθεσης των γονέων. Έχει µάλιστα και έντυπο σχετικής συγκατάθεσης. 

Τα ιστολόγια των σχολείων και τα blogs είναι ανοικτά. Τεχνικά, µπορούν κατά περίπτωση, 

να παρέχουν κωδικούς πρόσβασης (αυτό, αν εφαρµοσθεί, πρέπει να γίνεται αυτόµατα µε την 

εγγραφή των παιδιών στο σχολείο). Όµως, ένας τέτοιος περιορισµός αντιστρατεύεται την 

προβολή του σχολείου και των παιδιών, κυρίως σε δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα ή 

επιτευγµάτων. Γι’ αυτό κάποιες καλές πρακτικές ανάρτησης φωτογραφικού́ υλικού́ µαθητών, 

όπου η προσπέλαση είναι ανοικτή, µπορεί να είναι οι εξής:   

- Αποφυγή πλήρους ονοµατεπωνύµου µαθητών στις φωτογραφίες τους,  

- Δηµοσίευση οµαδικών φωτογραφιών,  

- Εφαρµογή εργαλείων θολότητας (blur tool) στα πρόσωπα των µαθητών και σµίκρυνση των 

φωτογραφιών (η θολότητα σε ατοµικά επιτεύγµατα δεν εξυπηρετεί τον παιδαγωγικό στόχο).  

Εφ’ όσον η φωτογράφιση γίνεται από δάσκαλο, αυτός λειτουργεί ως υπο-επεξεργαστής, ενώ 

αν έχει ανατεθεί σε επαγγελµατία ή εκτελείται από τον Σύλλογο Γονέων, τότε είναι «τρίτος» 

κατά τον ΓΚΠΔ και πρέπει να υπάρχει σχετικό µνηµόνιο µεταξύ αυτού και του Διευθυντή ως 

data controller, µε τις πρόνοιες περιορισµού τήρησης δεδοµένων, εµπιστευτικότητος, 

ασφαλείας, ανωνυµοποίησης κ.λπ., έστω και αν δεν υπάρχει συµφωνηθέν τίµηµα.  

Σηµειωτέον ότι η χρήση από τους δασκάλους των δικών τους συσκευών (διεθνώς η ορολογία 

είναι BYOD: Bring Your Own Device)  δεν απαγορεύεται135, αλλά επιβάλλεται η άµεση 

µεταφορά των αρχείων στις σχολικές συσκευές και η διαγραφή από τις ιδιόκτητες, κατά 

τρόπον οριστικό. 

																																																													
134Αρ. Πρωτ.: 103373/22-6-2018 
135 Το πλεονέκτηµα της χρήσης ιδιόκτητων αντί εταιρικών, συσκευών είναι ότι ο χρήστης γνωρίζει την 
λειτουργία, κατέχει, συντηρεί και υποστηρίζει τη συσκευή, αποδοτικότερα και αποτελεσµατικότερα. Αυτό 
σηµαίνει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων θα έχει σηµαντικά µικρότερο έλεγχο πάνω στη συσκευή από 
ό, τι θα είχε σε µια παραδοσιακή εταιρική ιδιοκτησία και συσκευή. Εποµένως, η ασφάλεια των δεδοµένων 
αποτελεί πρωταρχικό του µέληµα, δεδοµένου ότι αφ’ ενός είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την ασφάλεια των 
δεδοµένων του, ανεξάρτητα από την ιδιοκτησία της συσκευής που χρησιµοποιείται για τη διεξαγωγή της 
επεξεργασίας και αφ’ ετέρου µπορεί να διαθέτει µεγάλο αριθµό συσκευών που πρέπει να ελέγχονται. Είναι ένα 
σηµαντικό κεφάλαιο, που όµως η περαιτέρω ανάπτυξή του εκφεύγει του σκοπού της παρούσας.  
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5.2.9.4.  Φωτογράφιση από ΜΜΕ 

Μια φωτογραφία λαµβάνεται από µια τοπική εφηµερίδα στα πλαίσια σχολικής εκδήλωσης. 

Παρ΄ ότι οι εκδηλώσεις των σχολείων γίνονται σε δηµόσιους χώρους περιλαµβανοµένων 

σχολείου, δηµοτικών αιθουσών, ιδιωτικών θεάτρων, γηπέδων κ.λπ., δεν αποτελούν 

αυτοµάτως, δηµόσιο γεγονός, εκτός αν έχουν σχεδιασθεί ως τέτοιο, όπως π.χ. στην τελετή 

βράβευσης σχολείου (για επιτεύγµατα παιδιών), φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, ανοιχτές στο 

κοινό παραστάσεις, αγιασµός µε πρόσκληση ή µε προγραµµατισµένες αφίξεις επισήµων κ.λπ. 

Εφ’ όσον το σχολείο έχει συµφωνήσει σε αυτό, και τα παιδιά ή / και οι κηδεµόνες τους 

γνωρίζουν ότι φωτογραφίες των υποκειµένων που συµµετέχουν στην τελετή µπορεί να 

εµφανιστούν στην εφηµερίδα, αυτό δεν παραβιάζει τον ΓΚΠΔ. 

Ειδικά στις επιτυχίες και βραβεύσεις µπορούν να δηµοσιεύονται και ονόµατα, εφ’ όσον τα 

παιδιά και / ή οι κηδεµόνες τους είναι ενήµεροι, καθώς και για το πλαίσιο στο οποίο θα 

χρησιµοποιηθεί η φωτογραφία.  

Σε κάθε περίπτωση η ελευθερία στην πληροφόρηση και ενηµέρωση του κοινού 

προστατεύεται συνταγµατικά και ασκείται ελεύθερα, υπό τους περιορισµούς, που τίθενται 

από τον νόµο, και δεν θίγεται µε παράνοµο τρόπο η προσωπικότητα τρίτων (άρθρο 5 του 

Συντ.), το δικαίωµα στην πληροφοριακή αυτοδιάθεση (άρθρο 9Α του Συντ.) ούτε οι πρόνοιες 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων του ΓΚΠΔ. Επειδή και τα δύο δικαιώµατα είναι 

θεµελιώδη και δεν νοείται προτίµηση του ενός, ο ΓΚΠΔ προβλέπει την συµφιλίωση των 

δικαιωµάτων136. 

Σηµειωτέον ότι τα ΜΜΕ διέπονται από ειδικούς νόµους διατήρησης των αρχείων137, 

ανεξάρτητα από τις προθέσεις τους ή τις ενδεχόµενες απαιτήσεις, υπό των υποκειµένων, 

διαγραφής των δεδοµένων τους. Πέραν αυτού, εξ αντικειµένου διατηρούν αρχεία και µε 

προσωπικά δεδοµένα, περιλαµβανοµένων φωτογραφιών και ονοµάτων, διαρθρωµένα έτσι 

(Media Asset Management) ώστε να είναι προσπελάσιµα από τους τεχνικούς και 
																																																													
136 ΓΚΠΔ Recital 153: Το δίκαιο των κρατών µελών θα πρέπει να συµφιλιώνει τους κανόνες που διέπουν την 
ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, περιλαµβανοµένης της δηµοσιογραφικής, πανεπιστηµιακής, 
καλλιτεχνικής ή και λογοτεχνικής έκφρασης, µε το δικαίωµα προστασίας των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάµει του παρόντος κανονισµού. …  Εποµένως, τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
νοµοθετικά µέτρα που να προβλέπουν τις αναγκαίες εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις για την εξισορρόπηση των εν 
λόγω θεµελιωδών δικαιωµάτων. 
137Άρθρο 3 παρ. 12 του Ν. 2328/1995, που ορίζει ότι Οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί υποχρεούνται να 
διατηρούν στο αρχείο τους µαγνητοφωνήσεις ή µαγνητοσκοπήσεις όλων των εκποµπών τους, όπως αυτές 
µεταδίδονται ή αναµεταδίδονται, στην τελική τους µορφή µε τις τυχόν διακοπές για µετάδοση διαφηµίσεων 
κ.ο.κ. και ως τρεις (3) τουλάχιστον µήνες από την ηµέρα µετάδοσης. Οι σταθµοί υποχρεούνται να αποστέλλουν 
αυτές τις µαγνητοφωνήσεις ή µαγνητοσκοπήσεις στο Ε.Σ.Ρ. µόλις τους το ζητήσει ή να χορηγούν αντίγραφα 
στους ενδιαφεροµένους, προκειµένου αυτοί να ασκήσουν το δικαίωµα απάντησης ή το δικαίωµα δικαστικής 
προστασίας τους. 
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δηµοσιογράφους, άµεσα για τις ανάγκες των εκποµπών και για ερευνητικούς, ιστορικούς, 

νοµικούς κ.λπ. λόγους. Αποτελούν άλλωστε στοιχείο του ενεργητικού της εταιρείας. 

 

5.3. Ορισµός και Ρόλος Υπευθύνου Προστασίας Δεδοµένων (ΥΠΔ / D.P.O) 

Σύµφωνα µε τον ΓΚΠΔ138 οι Υπεύθυνοι επεξεργασίας και εκτελούντες επεξεργασία, 

δηµοσίων φορέων ή όσων εκτελούν επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδοµένων µεγάλης 

κλίµακος. οφείλουν να ορίζουν ΥΠΔ. Γενικά τα σχολεία είναι φορείς δηµόσιας λειτουργίας, 

όµως στην Ελλάδα, δεν έχουν ιδία νοµική ή οικονοµική προσωπικότητα ή ανεξαρτησία. 

Ακόµη περισσότερο, στα πλαίσια της εργασίας αυτής δεν θεωρούνται Υπεύθυνοι αλλά 

εκτελούντες επεξεργασία.  Αρµόδιος Υπεύθυνος είναι το Υπουργείο Παιδείας. που ορίζει139 

τον ΥΠΔ του Υπουργείου. Ενδεχοµένως θα µπορούσε να ορίσει ΥΠΔ ή εκτελούντα χρέη 

«κατά ανάθεσιν» ανά Διεύθυνση πρωτοβάθµιας. Όπως άλλωστε αναφέρει ο καθηγητής Γρ. 

Τσόλιας «Η θεσµοθέτηση του ΥΠΔ συνιστά ακρογωνιαίο λίθο του οικοδοµήµατος του 

Κανονισµού, που πρόκειται να συµβάλει τα µέγιστα στην εφαρµογή και τήρηση της οικείας 

νοµοθεσίας»140. Συνεπώς πρέπει να δεικνύουν ότι λαµβάνουν έµπρακτα υπόψιν, τις πρόνοιες 

του Κανονισµού. Ιδιαίτερα πρέπει να µπορούν να ενηµερώνουν και καθησυχάζουν τους 

γονείς σχετικά µε την ασφαλή χρήση των προσωπικών δεδοµένων των µαθητών.  

Καθήκον του ΥΠΔ ή του «κατ’ ανάθεσιν» ΥΠΔ» είναι141 κυρίως να ενηµερώνει, 

συµβουλεύει και παρακολουθεί την εφαρµογή του ΓΚΠΔ στην µονάδα και τη συµµόρφωση 

του προσωπικού και να είναι σηµείο επικοινωνίας µε τους γονείς και µε την εποπτική αρχή.  

Δεδοµένης της προσωπικής επαφής µε τους γονείς, αποτελεί καλή πρακτική ο ορισµός ενός 

εκπαιδευτικού αφού εξ αντικειµένου είναι µέληµά τους η ανάπτυξη των πνευµατικών, 

ψυχικών και σωµατικών χαρισµάτων των παιδιών, κατ’ εξοχήν δηλαδή ευαίσθητων 

στοιχείων.  Πρέπει να χαίρει εκτίµησης και σεβασµού από δασκάλους και γονείς. 

																																																													
138Άρθρο 37 παρ.1 Ορισµός του υπευθύνου προστασίας δεδοµένων .. σε κάθε περίπτωση στην οποία: α) η 
επεξεργασία διενεργείται από δηµόσια αρχή ή φορέα …, β) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία συνιστούν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της φύσης, 
του πεδίου εφαρµογής και/ή των σκοπών τους, απαιτούν τακτική και συστηµατική παρακολούθηση των 
υποκειµένων των δεδοµένων σε µεγάλη κλίµακα, ή γ) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του εκτελούντος την επεξεργασία συνιστούν µεγάλης κλίµακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα … 
139 Είχε γραφεί η µελέτη όταν δηµοσιεύθηκε ο Ν. 4624/2019 ΦΕΚ 137 /29-8-19 όπου στο άρθρο 6 παρ.1  «ο 
δηµόσιος Φορέας ορίζει τον ΥΠΔ». Βλ. Παράρτηµα IV. 
140 Τσόλιας Γρηγόρης, (2004), περιοδικό IT SECURITY, τεύχος 51, σελ. 40 επ. 
https://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/NEWSMAIN/BIBLIOGRAPHY/MONOGRAPHY/MONOG
RAPHY_T/ΤΣΟΛΙΑΣ%20DPO%20%20IT%20SEC.PDF 
141 Άρθρο 38 ΓΚΠΔ 
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Δεν απαιτείται τυπικό προσόν για τον ρόλο, ωστόσο ο ΥΠΔ πέραν του διδασκαλικού 

επαγγέλµατος και γνώσεων της ψυχολογίας των παιδιών, θα πρέπει να έχει κατάρτιση στην  

διοίκηση της εκπαίδευσης, καλή γνώση και πρακτική των ΤΠΕ και καλή  εµπειρική γνώση 

του ΓΚΠΔ142. ΥΠΔ δεν µπορεί να γίνουν λόγω ασυµβίβαστου κατά το άρθρο 38 παρ.6 του 

ΓΚΠΔ, οι ασκούντες Διεύθυνση ή ο υπεύθυνος ΤΠΕ. 

 

5.3.1. Ρόλος του ΥΠΔ σε Σχολεία 

Είναι συµβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δε φέρει προσωπική ευθύνη για τη µη 

συµµόρφωση µε τον Κανονισµό. Οι αρµοδιότητες του ΥΠΔ περιλαµβάνουν, (αλλά δεν 

περιορίζονται) τις: 

- Ενηµέρωση των δασκάλων σχετικά µε σηµαντικές απαιτήσεις συµµόρφωσης, καθώς και σε 

ενηµέρωση επί σχετικών αποφάσεων της Αρχής.  Διενέργεια ελέγχων για την εξασφάλιση 

συµµόρφωσης και αντιµετώπιση προληπτικών ζητηµάτων. 

- Διευκόλυνση της συµµόρφωσης Διευθυντή, Υποδιευθυντή, µε τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. 

- Παρακολούθηση των επιδόσεων και παροχή συµβουλών σχετικά µε τον αντίκτυπο των 

προσπαθειών προστασίας δεδοµένων. 

- Εξυπηρετεί ως σηµείο επαφής µεταξύ του σχολείου και των Εποπτικών Αρχών αλλά και 

λαµβάνει τα αιτήµατα γονέων που αφορούν την επεξεργασία των δεδοµένων των παιδιών του 

και την άσκηση των δικαιωµάτων τους.  

- Ενηµερώνει τους Γονείς ή/και τον Σύλλογο Γονέων για τα µέτρα που εφαρµόζονται για την 

προστασία των προσωπικών τους πληροφοριών ή του παιδιού τους. 

- Συµβάλλει στον µετριασµό τυχόν κρίσεων µε αναφορά στην Αρχή και επικοινωνία µε τις 

ρυθµιστικές υπηρεσίες. 

Δεδοµένου του φόρτου εργασίας η Διεύθυνση θα µπορούσε να απαλλάξει τον ΥΠΔ, κατά τα 

πρώτα χρόνια εφαρµογής, από κάποιες ελάχιστες ώρες εβδοµαδιαίως, έναντι προσφοράς 

σηµαντικού διοικητικού έργου. 

 

																																																													
142 Άρθρο 37 παρ. 5 ΓΚΠΔ 
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5.4. Χρήση Υπολογιστικής Τεχνολογίας στο Σχολείο 

Στα σχολεία τα προσωπικά δεδοµένα των µαθητών και οι επιδόσεις τους καταχωρίζονται και 

επεξεργάζονται στο myschool ηλεκτρονικά. Είναι θέµα του υπεύθυνου επεξεργασίας (του 

Υπουργείου Παιδείας, όπως εδείχθη) να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα143 ασφαλείας 

(προσπέλαση, κρυπτογράφηση, αποκλεισµό κυβερνοεισβολέων, συχνή αλλαγή 

συνθηµατικών κ.λπ.) και όχι του εκτελούντος επεξεργασία (διευθυντή, δάσκαλου). Πέραν 

αυτών η τεχνολογία χρησιµοποιείται στα σχολεία για διοικητικούς και εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. Παρατίθενται κατωτέρω θέµατα τεχνολογίας που ενδεχόµενα να επηρεάσουν την 

ασφαλή επεξεργασία προσωπικών στοιχείων. 

 

5.4.1 E-mails 

Τα σχολεία (Διευθυντής) όµως, επικοινωνούν µε το προσωπικό µέσω συστήµατος email, που 

διαθέτει το myschool, ως αποστολείς. Ως παραλήπτες, οι δάσκαλοι σε πολλές περιπτώσεις 

δίδουν διεύθυνση email εκτός του myschool (πχ. Gmail, yahoo κ.λπ.) ή εξουσιοδοτούν τον 

πάροχο του email τους να λαµβάνει αυτόµατα και να προωθεί στον λογαριασµό τους (σε 

αυτούς τους παρόχους), τα µηνύµατά τους από τον λογαριασµό τους στο myschool. Αυτό, εφ’ 

όσον περιλαµβάνει αναφορές, περιεχόµενο ή έγγραφα συνηµµένα µε προσωπικά στοιχεία επί 

µαθητών και προσωπικού συνιστά κίνδυνο διαρροής144. Αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται εάν ο 

πάροχος δεν είναι πιστοποιηµένος κατά τον ΓΚΠΔ, αλλά και από το γεγονός ότι τα µηνύµατα 

αυτά ανάλογα µε τον emailer, συχνά αποθηκεύονται στο email µεν, αλλά τοπικά δε, στην 

συσκευή του παραλήπτη, αυτόµατα από τον πάροχο. 

Μια άµεση ανέξοδη συµµόρφωση του σχολείου κατά τον ΓΚΠΔ145 είναι η χρήση µόνο των 

myschool διευθύνσεων.  

 

5.4.2 Χρήση µη ιδιόκτητης ή µη ελεγχόµενης τεχνολογίας 

Ένα άλλο θέµα κινδύνου είναι η αυξανόµενη χρήση υπολογιστικής τεχνολογίας και 

υπηρεσιών, µη ελεγχόµενων από τα σχολεία ή το Υπουργείο και µη εγκατεστηµένων σε 

χώρους τους,. Η χρήση δηλαδή τεχνολογιών cloud Cmputing146 (υπολογιστικό νέφος). 

																																																													
143 Άρθρο 24 παρ.1 Ευθύνη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και άρθρο 32 παρ.1 εδαφ.β,δ Ασφάλεια, του ΓΚΠΔ 
144Άρθρο 32 παρ.2 Εκτίµηση κινδύνου, του ΓΚΠΔ & Άρθρο 28 παρ.3,γ,ε  Ευθύνη του εκτελούντος επεξεργασία  
145Άρθρο 28 παρ.3 εδαφ. η, συµµόρφωση, του ΓΚΠΔ 
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Ο χρήστης δεν γνωρίζει που ευρίσκονται τα δεδοµένα του, δεν γνωρίζει πόσο καιρό 

διατηρούνται στην πραγµατικότητα, δεν ελέγχει τις διαδικασίες ασφαλείας. Και κυρίως δεν 

γνωρίζει σε ποια νοµοθεσία υπάγεται κάθε αντικείµενο που χρησιµοποιεί και τι περιορισµοί 

ευθύνης υπάρχουν. Ένας υπολογιστής κάπου στο internet µπορεί να ταυτοποιεί τον χρήστη, 

ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου, µπορεί να έχει ανιχνευτές ή «τρύπες» ασφαλείας, 

χωρίς απαραίτητα ο πάροχος cloud να το γνωρίζει.  

Έχει σηµασία η χρήση τεχνολογίας για τον χειρισµό των δεδοµένων µαθητών και 

προσωπικού να είναι ανεξάρτητη ως προς εκείνη που αφορά εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Και στις τελευταίες όµως, που είναι υπό τον έλεγχο των δασκάλων (και µε προτροπή, κατά 

περίπτωση  από το Υπουργείο Παιδείας όπως π.χ. Πηγές, διαδραστικό λογισµικό εκµάθησης 

µαθήµατος κ.λπ.), πρέπει οι δάσκαλοι να προσέχουν ώστε τα παιδιά στο σχολείο να µην 

παρέχουν άθελά τους προσωπικά στοιχεία, να µη αποθηκεύουν αυθαίρετα, αρχεία ή να 

προσπελαύνουν µη ελεγχθείσες ιστοσελίδες.  

 

5.5. Μεταφορά Προσωπικών Δεδοµένων στο Σπίτι από τον Δάσκαλο. 

Η ανυπαρξία, στα σχολεία στην Ελλάδα, προσωπικού χώρου εργασίας του δασκάλου (και 

προσωπικού ερµαρίου που να κλειδώνει) καθιστά δύσκολη την εργασία, κατά την διάρκεια 

του σχολικού ωραρίου. Την καθιστά επιπλέον και εξαιρετικά ανασφαλή. Πέραν της έλλειψης  

ησυχίας, οιοδήποτε έγγραφο ή οθόνη υπολογιστή, είναι άµεσα ορατό από τους συναδέλφους, 

που βρίσκονται όλοι στο µοναδικό γραφείο και σε απόσταση εκατοστών. Γονείς, µαθητές, 

άλλοι υπάλληλοι, εκπρόσωποι τρίτων µπορούν επίσης να εισέρχονται στο γραφείο 

δασκάλων, όπως ονοµάζεται, για συζήτηση ή επίλυση προβληµάτων. Ο κίνδυνος να 

διαρρεύσει ή απωλεσθεί κάτι, είναι εξ ίσου υπαρκτός (ακόµη και ενηµέρωση γονέων, για 

θέµατα ευαίσθητα ή µη, των τέκνων, γίνεται αναγκαστικά εις δυνητικόν επήκοον όλων). 

Αυτή η κατάσταση οδηγεί αντικειµενικά στο να παίρνουν οι δάσκαλοι «δουλειά στο σπίτι». 

Γραπτά, βαθµολογίες, αναφορές, µελέτες περιπτώσεων, προσωπικά και ευαίσθητα στοιχεία 

φωτογραφίες ή βίντεο κ.λπ., αναγκαστικά µπορούν να µεταφέρονται κατά περίπτωση, από 

																																																																																																																																																																																														
146 «Το Cloud computing είναι  ένα δικτυακό σύστηµα κοινόχρηστων υπολογιστικών πόρων (αποτελούµενο από 
δίκτυα, διακοµιστές, αποθηκευτικούς χώρους, εφαρµογές και υπηρεσίες) τµήµα ή διαµοίραση των οποίων 
παρέχεται στους χρήστες, όποτε το απαιτήσουν, µε κύρια χαρακτηριστικά την εύκολη προσπέλαση και χρήση µε 
ελάχιστη διαµόρφωση, χωρίς αναγκαιότητα για υποδοµές, προσωπικό, συντήρηση, διοίκηση, ενηµέρωση και 
ασφάλεια συστηµάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακος». The NIST Definition of Cloud 
Computing, U.S. Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2011, NIST 
Special Publication 800-145 on Computer Security, p.2. [Η πρώτη αναφορά ανευρίσκεται στην από την Apple 
προελθούσα τεχνολογία Telescript]. 
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και προς το σχολείο, προς επεξεργασίαν, µε τσάντα ή φορητές συσκευές όπως στικάκια, 

δίσκοι, φωτογραφικές µηχανές, κινητά, ταµπλέτες και Η/Υ (η τσάντα και οι συσκευές 

σπανίως είναι του σχολείου -βλ. αναφορά σε ΒΥΟD στα προηγούµενα). Ενηµερώνουν 

µάλιστα και από το σπίτι, τα διάφορα αρχεία ανεξαρτήτως υποστρώµατος εγγραφής. Αυτό 

αυξάνει τον κίνδυνο διαρροής έστω και από τυχαίους λόγους. Μια υπό εξέτασιν, λύση, θα 

µπορούσε να είναι η προστασία µε κλειδί ή password των συσκευών ή και η αύξηση 

διακίνησης εγγράφων, που αφορούν προσωπικά δεδοµένα, µέσω ασφαλούς δικτύου ή 

κατανεµηµένου στον δάσκαλο χώρου, στους servers του myschool. 

 

5.6. Προτάσεις νοµοθετικής ρύθµισης 

Η έρευνα κατέδειξε ότι τα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα, η ιδιωτικότητα και τα 

προσωπικά δεδοµένα είναι διαφορετικής φύσεως θέµατα. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα αφορούν 

το άτοµο επειδή είναι άνθρωπος και έχει αυτονοήτως δικαίωµα στην ζωή, ελευθερία και 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητός του. Ζώντας σε κοινωνία έχει δικαίωµα ισότητας 

ενώπιον του νόµου, σε δίκαιη δίκη, στην ισηγορία, πεποιθήσεις, γνώµη, έκφραση, πίστη,  

στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στην υγεία, στην ασφάλεια, σε ένα επίπεδο ζωής κ.λπ., 

καθώς και στην ιδιωτικότητα, δηλαδή στο απαραβίαστο της προσωπικής ή οικογενειακής 

ζωής, του σπιτιού και της αλληλογραφίας / επικοινωνίας. Τα απολαµβάνει ελεύθερα εκτός αν 

παρεµποδίζει τους άλλους ή όταν νόµος περιορίζει.    Η διακήρυξη µάλιστα απαγορεύει κάθε 

διάκριση του ατόµου εν κοινωνία, στην απόλαυση των δικαιωµάτων εξ αιτίας των 

χαρακτηριστικών ακριβώς, που ο ΓΚΠΔ θεωρεί ευαίσθητα. Η διακήρυξη δεν «προστατεύει» 

ευαίσθητα δεδοµένα από µη έκθεση, αλλά απαγορεύει από την συγκροτηµένη σε κράτος 

κοινωνία, διάκριση ή δίωξη των µελών της βάσει αυτών. Τα ελληνικά συντάγµατα µάλιστα, 

παλαιόθεν, απαγόρευαν τις διακρίσεις ακόµη και εις βάρος ξένου.  

Ο ΓΚΠΔ εισάγει τον περιορισµό επεξεργασίας, κατ’ ουσίαν έκθεσης, προσωπικών και 

ιδιαίτερα, ευαίσθητων, βιοµετρικών κ.λπ. δεδοµένων, εκτός εάν υπάρχει νοµική βάση ή, σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις, συναίνεση. Στην εσωτερική έννοµη τάξη της Ελλάδος, υπάρχουν 

τα Δικαστήρια και η Αρχή (ΑΠΔΠΧ). Ενώ στην Αγγλία η αρµόδια Αρχή (ICO) περιορίζεται 

σε ρόλο αντίστοιχο «τροχονόµου» και σε περίπτωση προστίµων αρµόδια είναι τα δικαστήρια.  

Στην Ελλάδα η ΑΠΔΠΧ παρεµβαίνει σε πολιτικό και νοµοκανονιστικό επίπεδο µε τις 

αποφάσεις της και ιδίως το σκεπτικό της.  

Η οδηγία 95/46, ο ΓΚΠΔ και οι παρεπόµενες οδηγίες και κανονισµοί, είχαν εξ αρχής στόχο 

την εναρµόνιση των νοµοθεσιών επί του θέµατος. Παρατηρείται όµως το φαινόµενο 
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αντιφατικών ή αντίθετων αποφάσεων. Οπότε κατωτέρω σχολιάζονται ορισµένες απόψεις που 

αφορούν σχολεία, επί των ιδίων θεµάτων των δύο Αρχών, υπό αυτό πρίσµα. 

 

5.6.1. Η βιντεοεπιτήρηση Ασφαλείας στα Σχολεία. 

Το θέµα αυτό παρουσιάσθηκε στο τµήµα 5.2.9.1. Η ΑΠΔΠΧ 147 απαγόρευε την 

βιντεοσκόπηση ασφαλείας και το Κράτος έδωσε σολοµώντεια λύση επιτρέποντας µόνο την 

εκτός ωρών λειτουργίας. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ΥΑ Φ.25/1033733/Δ1/22.6.2018, δεν 

επιτρέπεται η χρήση – λειτουργία καµερών ασφαλείας στους σχολικούς χώρους κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, σύµφωνα και µε την υπ’ αρ. Γ/ΕΞ/2274/31.3.2011 (ΦΕΚ 

548/τ. Β΄/7-4-2011) οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 

ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 2, που ορίζει επιπλέον ότι οι ώρες λειτουργίας του συστήµατος 

θα πρέπει να αναγράφονται µε σαφήνεια σε σχετικές ενηµερωτικές πινακίδες έτσι ώστε να 

γνωρίζουν όλοι οι µαθητές και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι κατά τη διάρκεια της 

παρουσίας τους στο σχολείο δεν παρακολουθούνται.  Όµως τέτοιες λύσεις δεν λύνουν το 

πρόβληµα ειδικά σε σχολεία µε εξοπλισµό, µουσικό ή άλλο. Στην ICO148  δεν τίθεται καν 

θέµα συναίνεσης ή λειτουργίας εκτός ωρών εργασίας. Επιτρέπεται συνεχώς, σε όλους τους 

χώρους εσωτερικούς ή εξωτερικούς, πλην προσωπικής φύσεως (όχι κάλυψη τουαλέτας, 

τάξεων µαθήµατος, γραφείων καθηγητών), χωρίς ήχο, µε συγκεκριµένη χρονική διατήρηση 

των καταγραφών κάθε ηµέρας, επί 14 ηµέρες, µε συγκεκριµένους τρίτους που ενδέχεται να 

κοινοποιηθούν, υπό συγκεκριµένη επίβλεψη (υποδιευθυντής). Κι’ όχι µόνο αυτό149, αλλά 

επειδή υπήρξαν και κρούσµατα αδικηµάτων, επιτρέπεται η τοποθέτηση κρυφής κάµερας για 

συγκεκριµένο σκοπό και χρόνο µε τυχαίο τρόπο, πλην τουαλέτας, µη γνωστοποιήσιµης ούτε 

στο προσωπικό,. Η κάλυψη δεν αφορά µόνο κλοπές ή βανδαλισµούς, αλλά και ατυχήµατα ή 

επιθέσεις. Προστατεύει επίσης τους εφηµερεύοντες δασκάλους και παιδιά, από εσφαλµένη 

απόδοση ευθυνών. 

Πρόταση Ρύθµισης: Η απαγόρευση της χρήσης συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης, στην 

απολυτότητα της, δεν µπορεί κατά τη γνώµη µας να θεωρηθεί ορθή, αλλά θα έπρεπε να 

προβλέπονται, έστω ως εξαιρέσεις, περιπτώσεις που πιθανόν να επιβάλουν τη χρήση 

συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία ενός υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, 
																																																													
147 01-04-2008-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 27/2008-Απόφαση της Αρχής για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης σε χώρο 
σχολικών συγκροτηµάτων. 
148https://ico.org.uk/media/1542/cctv-code-of-practice.pdf   ανακτηθέν 30/08/2019 
149 Στο παράρτηµα IV παρατίθεται ανακοίνωση του δηµόσιου γυµνασίου Willingdon UK. Ευρίσκεται και στο 
https://willingdonschool.org.uk/public/data/file/5/e/Willingdon%20Community%20School%20CCTV%20Policy
%20-%20July%2018.pdf ανακτηθέν 30/08/19 
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πάντοτε µε σεβασµό των διατάξεων του ΓΚΠΔ και µε εφαρµογή της αρχής της 

αναλογικότητας. Εποµένως η πρόταση µας είναι η κάµψη του απόλυτου χαρακτήρα της 

απαγόρευσης µε σχετική νοµοθετική ρύθµιση 

 

5.6.2. Ατοµικά Δελτία Υγείας Μαθητών, εµβολιασµοί και αντιρρήσεις γονέων 

Το ατοµικό δελτίο υγείας (βλ. Φ.6/1094/80261/Δ1, 20-5-2015), αποτελεί δικαιολογητικό 

εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α ́ Τάξη του Δηµοτικού Σχολείου, καθώς 

και ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των µαθητών/τριών κατά τη διάρκεια 

φοίτησής τους στις σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, καταρτίζεται δε, και 

συµπληρώνεται από αρµόδιους  ιατρούς  και δίδεται στο σχολείο µε σκοπό την 

παρακολούθηση της υγείας του και τη διαπίστωση της δυνατότητάς του να συµµετέχει στο 

µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, κ.λπ. Γονέας προσέφυγε ζητώντας να µη συµπληρώνεται 

τέτοιο δελτίο λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. Η απόφαση 17/2003 της ΑΠΔΠΧ 

λέει περιληπτικά, ότι τήρηση αρχείου πρέπει να γίνεται από προσωπικό δεσµευµένο µε το 

ιατρικό απόρρητο, και αφού στα σχολεία δεν υπάρχει σχολίατρος είναι µη νόµιµη και πρέπει 

να τηρείται σε σχολιατρική υπηρεσία. Ο σχολίατρος «θα πρέπει να ενηµερώνει τον διευθυντή 

του σχολείου για τυχόν υπάρχοντα προβλήµατα υγείας των µαθητών». 

Βάσει της πρότασης της ΑΠΔΠΧ, ανακύπτουν τα εξής:  

α) Λόγω µη ύπαρξης ιατρικού προσωπικού η καταχώριση του ΑΔΥΜ στον φάκελο µαθητή 

είναι παράνοµη, Συνεπώς το σχολείο δεν µπορεί να προχωρεί στις ζητούµενες διοικητικές 

πράξεις ή ενέργειες (που απαιτούν ΑΔΥΜ) οπότε θα θέσει σε εκκρεµότητα την πράξη.  

β)  Η ΑΠΔΠΧ  µεταθέτει το θέµα ενηµέρωσης στον σχολίατρο, ο οποίος κατά την ΑΠΔΠΧ 

πρέπει να ενηµερώνει τον διευθυντή. Οπότε µετά την γραπτή ενηµέρωση ο Διευθυντής 

νόµιµα  καταχωρίζει το ενηµερωτικό σηµείωµα  του Σχολιάτρου στον φάκελο και προβαίνει 

στις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες. Η ενδεχόµενη ύπαρξη σχολικών νοσηλευτών βάσει  

Εγκυκλίου του ΓΓ του Υπ. Παιδείας150 µπορεί να διευκολύνει την διαδικασία. 

																																																													
150 Η Αρ. πρωτ: 203376/Δ1/ 11.12.15 ΥΠΕΠΘ, ΘΕΜΑ: «Καθήκοντα και ωράριο Σχολικών Βοηθών και 
Σχολικών Νοσηλευτών που απασχολούνται στην Πρωτοβάθµια Γενική Εκπαίδευση» καθορίζει ότι : στο πλαίσιο 
των Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Πρωτοβάθµια, Οι Σχολικοί Νοσηλευτές έχουν ως κύριο 
έργο την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στη σχολική µονάδα, παρεµβαίνοντας στα πραγµατικά και 
δυνητικά προβλήµατα υγείας που προκύπτουν στη σχολική µονάδα. Παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά 
του σχολείου και αντιµετωπίζουν αιφνίδιες αδιαθεσίες, ασθένειες ή ατυχήµατα που προκύπτουν. Αναλαµβάνουν 
το νοσηλευτικό έργο µαθητών  (φαρµακευτική αγωγή κ.λπ.) σε συνεργασία µε το σχολίατρο ή τον προσωπικό 
γιατρό του κάθε µαθητή, µε τη συναίνεση του γονιού. 
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Η ICO έχει επανειληµµένα κάνει επιτόπιες έρευνες στα σχολεία για το θέµα δεδοµένων151.  

Δεν φαίνεται να  παρεµβαίνει σε νοµοθετικά ή µη, εγκαθιδρυµένες διοικητικές διαδικασίες 

(είναι άλλης τάξεως ζήτηµα αν η επιθεώρηση, δείξει πρόβληµα νοµοθεσίας οπότε η αναφορά 

τέτοιων ευρηµάτων θα γίνει προς τα υπουργεία, για εξέταση αλλαγής διαδικασιών αφού 

πρώτα µελετηθούν σε όλες τις διαστάσεις τους και ενδεχόµενα να απαιτηθεί νοµοθέτηση 

στην Βουλή. Τέτοιο είδους ήταν και µια αναφορά, από µια αρχική επίσκεψή της στα 

υπουργεία152). 

Αντίθετα µε βάση την πολιτική αρχείων στην Αγγλία, τα δηµοτικά κρατούν τα στοιχεία 

υγείας και τα διαβιβάζουν στις υπηρεσίες υγείας στην τοπική αυτοδιοίκηση για 

προγραµµατισµό και χρηµατοδότηση153 και στα Γυµνάσια, που µέσω αυτών προχωρούν 

στους απαιτούµενους εµβολιασµούς. Πχ. των κοριτσιών κατά του HPV154. 

Πρόταση Ρύθµισης: Πλέον µετά τη θέσπιση του ΓΚΠΔ, η επεξεργασία ευαίσθητων 

προσωπικών δεδοµένων λαµβάνει χώρα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 9, σύµφωνα µε το 

οποίο η εν λόγω επεξεργασία µπορεί να επιτραπεί για λόγους προστασίας των ζωτικών 

συµφερόντων του υποκειµένου των δεδοµένων, όπως κατεξοχήν είναι η υγεία του παιδιού και 

η διαφύλαξή της από την έκθεσή της σε πιθανούς κινδύνους (π.χ. κατά το µάθηµα της 

φυσικής αγωγής). Ο δε δάσκαλος, αν και δεν διαθέτει το ιατρικό απόρρητο, έχει τις -

υπερνοµοθετικής ισχύος- υποχρεώσεις του εκτελούντος την επεξεργασία. Κατά συνέπεια,  η 

νέα ρύθµιση έχει αντιµετωπίσει επαρκώς τους προβληµατισµούς της ΑΠΔΠΧ σχετικά µε την 

έλλειψη υγειονοµικού προσωπικού, πλην όµως, επειδή η τήρηση του Ατοµικού Δελτίου 

Υγείας αφορά σε εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες της υγείας του ανηλίκου, θα ήταν κατά 

τη γνώµη µας ιδιαιτέρως χρήσιµη µία νοµοθετική ρύθµιση, η οποία, σε συµφωνία µε τον 

ΓΚΠΔ, θα διαµόρφωνε το θεσµικά αναγκαίο πλαίσιο εφαρµογής.   

 

5.6.3. Καταργήσεις βιβλίων, πιστοποιητικών και ηλεκτρονικά καταχωρηµένων αρχείων 

-Ρύθµιση από το Υπουργείο της κατάργησης κάθε βιβλίου,  αρχείου πιστοποιητικών κ.λπ. 

από τα σχολεία εφ’ όσον η πληροφορία περιέχεται στο myschool. Τα πιστοποιητικά 

																																																													
151https://ico.org.uk/action-weve-taken/audits-advisory-visits-and-overview-
reports/?facet_type=Advisory+visit&facet_sector=Education+and+childcare&facet_date=&date_from=&date_to
=   ανακτηθέν 30/8/19 . Τουλάχιστον 20 επιτόπιες συµβουλευτικές επισκέψεις µόνο για σχολεία. Στις οποίες 
δίνει ιδιαίτερη σηµασία όπως εµφαίνεται στις σχετικές αναφορές της. 
152https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/audits-and-advisory-visits/2614035/20181220information-risk-
review-report-central-governmentpdf.pdf    ανακτηθέν 30-08-19  
153https://www.northyorks.gov.uk/school-and-pupil-records 
154https://willingdonschool.org.uk/students/school-health 
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εκδίδονται µε σήµανση κωδικού εγκυρότητας από το myschool. Τηρούµενοι φάκελοι και 

αντίγραφα, για διευκόλυνση, καταστρέφονται µε την λήξη του έτους. Παράλληλα γίνεται 

υποχρεωτική προµήθεια καταστροφέων εγγράφων συγκεκριµένου επιπέδου ασφαλείας.  



Σελ.	95	
	

Κεφάλαιο 6. Συγκριτική παρουσίαση πρακτικών 
Η διερεύνηση καλών πρακτικών είναι προϋπόθεση για την συγκρότηση υποδειγµάτων που 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια µια πιλοτικής εφαρµογής. Η εφαρµογή αυτή µπορεί 

να προσαρµοσθεί ανάλογα και να λειτουργήσει στα σχολεία, ώστε, χωρίς διοικητική ή άλλη 

επιβάρυνση, πλην φωτοτυπιών, εύκολα να προσαρµοσθούν µε τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ.  

Για τον σκοπό αυτό έγινε διερεύνηση υπαρκτών πρακτικών στα ελληνικά σχολεία και αρχές, 

(στα επίσηµα ιστολόγιά τους)155 όπως θα έπρεπε να είναι αναρτηµένες σε εµφανή θέση για 

ενηµέρωση των γονέων και εν συνεχεία  στο Υπουργείο και την Αρχή. Αναγκαστικά 

διερευνήθηκαν µελέτες περιπτώσεων και στις αντίστοιχες του Ηνωµένου Βασιλείου. 

 

6.1. Δηµοτικών σχολείων Ελλάδας – Αγγλίας 

-Δηµόσια Δηµοτικά Σχολεία Ελλάδα 

Εξέταση σε  σαράντα ενεργά ιστολόγια  δηµοτικών σχολείων στην πόλη της Πάτρας και στην 

Περιφερειακή Διεύθυνση Α’ βάθµιας εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος (5/9/19) δεν κατέδειξε 

αναρτήσεις, τόσο σε επίπεδο µενού, συνδέσµων ή ανακοινώσεων όσο και σε αναζήτηση µε 

λέξεις κλειδιά (όπως ΓΚΠΔ, Αρχή Προστασίας, GDPR, Προσωπικά δεδοµένα κ.λπ.). Χωρίς 

αποτέλεσµα και η σχετική έρευνα σε 5 Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (για την 

ακρίβεια µία εξ αυτών επέστρεψε ανακοίνωση µετάταξης στην Αρχή Προστασίας 

Δεδοµένων). 

Οµοίως χωρίς αποτέλεσµα ήταν και τα µπλογκς των γονέων 

-Ιδιωτικά Δηµοτικά Σχολεία Ελλάδα 

Δειγµατοληπτική εξέταση σε εφτά ιστολόγια ιδιωτικών δηµοτικών σχολείων στην Ελλάδα 

(5/9/19) κατέδειξε σε τέσσερα εξ αυτών, ανάρτηση περί προσωπικών δεδοµένων, σχεδόν 

πανοµοιότυπη, µε παράθεση προβλέψεων του νόµου και παραποµπή στην Αρχή. Σε ένα είχε 

αναλυτική ενηµέρωση χωρίς παράθεση φόρµας και σε δύο  δεν υπήρχε εµφανής πρόβλεψη. 

-Δηµόσια και Ιδιωτικά Δηµοτικά Σχολεία Αγγλία 

Τόσο τα δηµόσια όσο και τα ιδιωτικά σχολεία έχουν αναρτήσεις µε πληροφόρηση, υλικό και 

φόρµες προς συµπλήρωση, on-line καθώς και για κατέβασµα  από τους γονείς  

Τα κείµενα είναι σε απλή κατανοητή γλώσσα και καλύπτουν λεπτοµερώς τα δεδοµένα που 

καταχωρίζονται, περιλαµβανοµένων οικονοµικών, ευαίσθητων και βιοµετρικών. Παραθέτουν 
																																																													
155  Τα στοιχεἰα σχολείων είναι διαθέσιµα εφ’ όσον ζητηθεί. 
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κάθε τρίτο µε τον οποίον θα µοιραστούν τα δεδοµένα και οι φόρµες συγκατάθεσης 

περιλαµβάνουν λεπτοµερώς διαφορετικές επιλογές, αλλά και εναλλακτικές στην περίπτωση 

άρνησης συγκατάθεσης. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς έχουν χρόνο εξέτασης ή και προσυµπλήρωσης, ώστε η όποια 

συγκατάθεση να είναι ελεύθερα δοθείσα η δε άρνηση να µην έχει επιπτώσεις στις παροχές. 

Η διαφοροποίηση στο θέµα µεταξύ δηµοσίων – Ιδιωτικών είναι επουσιώδης.  

Ενδεικτικά links Αγγλίας αναφέρονται στο επόµενο τµήµα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

 

6.1.2. Συγκρίσεις Υπουργείων Παιδείας  Ελλάδος Αγγλίας για τον ΓΚΠΔ στα Δηµόσια 

Σχολεία: 

 Ελλάδος  Αγγλίας Σηµειώσεις 

Υπουργεία https://www.mined
u.gov.gr/ 

https://www.gov.uk/gover
nment/organisations/depart
ment-for-education 

 

«Φακός» 

Αναζήτησης 

πληροφοριών 

NAI ΝΑΙ  

Σύνδεσµος για τον 

κανονισµό στα 

σχολεία στην 1η 

Σελίδα 

ΟΧΙ ΟΧΙ  

Θετικό Αποτέλεσµα 

Αναζήτησης 

Σελίδας για τον 

κανονισµό στα 

σχολεία 

ΟΧΙ NAI 

https://www.gov.uk/gover

nment/publications/data-

protection-toolkit-for-

schools 

 

Παρέχει εργαλεία 

για τον κανονισµό 

στα σχολεία 

ΟΧΙ ΝΑΙ  

 



Σελ.	97	
	

6.1.3. Συγκρίσεις Αρχών Προστασίας  Ελλάδος Αγγλίας για τον ΓΚΠΔ στα Δηµόσια 

Σχολεία 

 Ελλάδος  Αγγλίας Σηµειώσεις 
Αρχές Αρχή Προστασίας 

Δεδοµένων 
Προσωπικού 
Χαρακτήρα 
https://www.dpa.g
r/ 

Information 
Commissioner’s Office 
https://ico.org.uk/ 

 

«Φακός» 

Αναζήτησης 

πληροφοριών 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

Σύνδεσµο για τον 

κανονισµό στα 

σχολεία στην 1η 

Σελίδα 

ΟΧΙ ΟΧΙ  

Θετικό Αποτέλεσµα 

Αναζήτησης Σελίδος 

για τον κανονισµό 

στα σχολεία 

ΟΧΙ ΝΑΙ  

Πληροφορίες σε 

Γονείς για τον 

κανονισµό στα 

σχολεία 

ΟΧΙ ΝΑΙ  

‘Εργαλείο’ 

προετοιµασίας για 

εκπ. Οργανισµούς 

ΟΧΙ ΝΑΙ  

Εύρεση Αποφάσεων 

για την Εκπαίδευση 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

Σύνδεσµος για 

δικαίωµα  

πληροφόρησης 

οιουδήποτε πολίτη 

από το Δηµόσιο και 

ΟΤΑ  

ΟΧΙ ΝΑΙ     

https://ico.org.uk/your-

data-matters/official-

information/ 

1η σελίδα 
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Σύνδεσµος για 

δικαίωµα  πολίτη 

αποφυγής 

ενόχλησης  

ΟΧΙ ΝΑΙ 1η σελίδα 

Αποφάσεις κ.λπ. 

στην 1η ιστοσελίδα 

ΝΑΙ 

https://www.dpa.gr

/portal/page?_pagei

d=33,15453&_dad

=portal&_schema=

PORTAL 

ΝΑΙ 

https://ico.org.uk/action-

weve-taken/ 

1η σελίδα 

Αναφορές κ.λπ. Καλύπτει σειρά 

θεµάτων του 

ΓΚΠΔ από 

νοµιµότητα 

επεξεργασίας µέχρι 

παραβίαση 

ασφάλειας. 

Ο ICO έχει εκδώσει περί 

τις 90000 αναφορές, 

αποφάσεις, διαταγές 

συµµόρφωσης µηνύσεις 

και επιβάλλει πρόστιµα, 

κυρίως για θέµατα 

παραβίασης 

πληροφόρησης πολίτη και 

εκ προθέσεως ή βαριάς 

αµέλειας διαρροής 

δεδοµένων, και για 

ανεπιθύµητο µάρκετινγκ 

 

Αποφάσεις ενάντια 

σε νοµιµότητα 

τήρησης δεδοµένων 

(και ευαίσθητων) 

από Δηµόσιους 

φορείς  

Συχνές - βλ. 

ετήσιες εκθέσεις 

https://www.dpa.gr

/portal/page?_pagei

d=33,15078&_dad

=portal&_schema=

PORTAL 

Δεν αναφέρονται . Δεν 

έχει ασχοληθεί µε θέµατα 

«διόρθωσης» υπάρχοντος 

νοµικού πλαισίου ούτε 

εστράφη κατά δηµόσιου 

φορέα ή ΟΤΑ παρά µόνο 

για θέµατα ασφάλειας ή 

µη πληροφόρησης πολίτη. 
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Κεφάλαιο 7. Υπόδειγµα Εφαρµογής ΓΚΠΔ στα σχολεία 
{ΧΧο Δηµ. Σχολείο} 

 

  

 

 

 

Εφαρµογή 
Γ.Κ.Π.Π.Δ. 
 
 
 
 
Φόρµες, πίνακες, 
κείµενα   
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Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται υπόδειγµα εργαλείου εφαρµογής του ΓΚΠΔ στα σχολεία. 

Προέκυψε σαν φυσική εφαρµογή της ανάλυσης που προηγήθηκε και των κριτικών 

παρατηρήσεων των συµπερασµάτων.  

Γνωρίζοντας την µη ύπαρξη διοικητικών υπαλλήλων στα δηµοτικά, αλλά και τον φόρτο 

εργασίας και συνεχούς προσοχής, που απαιτεί το λειτούργηµα του δασκάλου, τόσο για την 

εκπαιδευτική ανάπτυξη του παιδιού, την µόρφωσή του και ένταξή του σε κοινωνικές δοµές, 

όσο και για την γενικότερη προστασία και ασφάλειά του, κατεβλήθη προσπάθεια να κρατηθεί 

η γραφειοκρατική απαίτηση του ΓΚΠΔ στο µικρότερο δυνατόν επίπεδο.  

Πολύ περισσότερο που τα σχολεία, όπως εδείχθη στην προηγηθείσα ανάλυση είναι µόνο 

επεξεργαστές δεδοµένων. 

Στα πλαίσια αυτά, η εφαρµογή του ΓΚΠΔ αποτελείται από δύο µέρη:  

Το Α’ µέρος αφορά την ενηµέρωση των γονέων επί του κανονισµού µε απλούστευση των 

εννοιών, επισήµανση των δικαιωµάτων, αλλά και διευκρινίσεις των ορίων τους. Εν συνεχεία 

παρατίθενται κείµενα και φόρµες κατά περίπτωση που αφορούν αιτήµατα πρόσβασης, 

παροχή συγκατάθεσης, επιβεβαίωση ορθότητος στοιχείων, καταγραφή δικαστικών εντολών 

βάσει οικογενειακού δικαίου, διαβίβαση σε τρίτους όπως Εταιρεία Μεταφορών Λεωφορείων, 

Ταξιδιωτικά γραφεία, Σύλλογος Γονέων, Μαθηµατική Εταιρεία Ελλάδος, κ.λπ., που είναι και 

τα συνήθη στην καθηµερινή λειτουργία του σχολείου. 

Το Β’ µέρος, αφορά εσωτερικά θέµατα οργάνωσης, τήρησης, επεξεργασίας, διαβίβασης και 

καταστροφής δεδοµένων,  έλεγχο ασφάλειας, φόρµες σχετικές καθώς και φόρµες αναφοράς 

παραβίασης ασφαλείας. 

Η δηµιουργία φόρµας ενηµέρωσης και λήψης συναίνεσης από το προσωπικό και τρίτους 

όπως προµηθευτές κ.λπ., εκτιµήθηκε ότι αφ’ ενός θα βάρυνε τη διαδικασία, αφ’ ετέρου για 

τέτοια θέµατα υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι οι τοπικές και κεντρικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, 

µισθοδοσίας, πληρωµών και οι σχολικές επιτροπές. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω λόγω της 

θέσης τους, έχουν ενηµερωθεί για τις διοικητικές υποχρεώσεις τους, βάσει του ΓΚΠΔ, σε 

αντιδιαστολή µε γονείς και δασκάλους. 

Σηµαντικές υποδείξεις περιπτώσεων και παραδείγµατα καλών πρακτικών αντλήθηκαν από τα 

ελεύθερα παρεχόµενα, στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας του Ηνωµένου Βασιλείου 
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(που αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία προς ελεύθερη χρήση, του Στέµµατος156 ), του 

Βρετανού Επιτρόπου Πληροφόρησης (ICO)157, του Συµβουλίου του νοµού (κοµητείας) 

Shropshire158,   των σχολείων Drumahoe Primary School159 και Archbishop Holgate’s 

School160 και, παρ’ ότι δεν υπάρχει εκεί ακριβώς ΓΚΠΔ, το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ 

για την εφαρµογή παραπλήσιου Νόµου (FERPA)161  στα δηµόσια σχολεία των ΗΠΑ. Η 

εµπειρία των ανωτέρω ιδρυµάτων ήταν πολύτιµη και τα ευχαριστώ.  

Πρέπει να επισηµανθεί πάντως ότι στην πλειονότητά τους τα ανωτέρω, είναι ανεξάρτητα, 

υπηρεσιακά, ιδρύµατα, µε ιδία νοµική και φορολογική υπόσταση, οπότε στα πλαίσια του 

ΓΚΠΔ είναι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας (Data Controllers) και έχουν την αντίστοιχη 

αρµοδιότητα. Πέραν της υποχρέωσης ενηµέρωσης (π.χ. στην Αγγλία του εθνικού µητρώου 

µαθητών -NPD) διαθέτουν ίδια πληροφοριακά συστήµατα, διακίνηση πληροφοριών, 

εργασιών, βαθµολογιών µέσω συστηµάτων διαδικτυακής λειτουργίας τάξης και εσωτερικά 

δίκτυα, κάµερες ασφαλείας συνεχούς λειτουργίας, πληρωµές γευµάτων ή άλλες,  µε 

βιοµετρική αναγνώριση για αποφυγή δοσοληψιών ή γνωστοποίηση δωρεάν παροχής, µείωση 

ουρών κ.λπ.. Απολαµβάνουν ανεξαρτησίας που δεν υπάρχει στο ελληνικό σύστηµα. Επί 

πλέον προσλαµβάνουν ή απολύουν  και αξιολογούν το προσωπικό, µε δυνατότητα 

διαφοροποίησης αντιµισθίας. 

Τα κείµενα και οι φόρµες που ακολουθούν εγράφησαν µε την πρόνοια της χρήσης τους από 

µη ειδικούς και, σε κάθε περίπτωση, µη νοµικούς, όπως γονείς και δασκάλους. Οι 

παραποµπές κρατήθηκαν στο ελάχιστο, µια και αναφέρονται στο κυρίως σώµα της εργασίας. 

Σκοπός του παραδοτέου αυτού εργαλείου είναι, µεταξύ άλλων, να ενεργοποιηθούν εύκολα 

προς την κατεύθυνση του Κανονισµού τα σχολεία και να αποφευχθούν αδικαιολόγητες, ως 

επί το πλείστον, εντάσεις µεταξύ γονέων και γονέων µε δασκάλους ή διευθυντή. Αφού κοινή 

επιθυµία όλων των µετεχόντων στην Παιδεία, είναι η µόρφωση των παιδιών. 

Η συµµόρφωση είναι προτιµότερο να γίνει σταδιακά, παρά να σταλεί ένας εξαιρετικά 

πολυσέλιδος νόµος µαζί µε αποφάσεις και εγκυκλίους που θα εντείνουν το γραφειοκρατικό 

βάρος σε δοµές, όπως τα σχολεία, που δεν διαθέτουν όχι µόνο διοικητικό προσωπικό, αλλά  

ούτε καν αίθουσες αρχείων, βιβλιοθηκών ή ασφαλιζόµενων χώρων και λοιπών που 
																																																													
156www.education.gov.ukdata collection © Crown copyright 2018  
157The Information Commissioners Office (ICO) https://ico.org.uk/for-organisations/education;  
158 Shropshire Council https://www.shropshire.gov.uk/ 
159 Drumahoe Primary School- Belfast Ireland www.drumahoeps.org under gdpr section 
160 Archbishop Holgate’s School, York UK www.archbishopholgates.org 
161https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html  The Family Educational Rights and Privacy Act 
(FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Part 99) 



Σελ.	102	
	

µνηµονεύει ο Κανονισµός, παρά µόνο ένα γραφείο διευθυντή. Επί πλέον θα δοθεί χρόνος 

ώστε το Υπουργείο σταδιακά να καταργήσει τα χάρτινα βιβλία και στοιχεία που στοιβάζονται 

ως αρχεία στο γραφείο του διευθυντή, την στιγµή µάλιστα που τα στοιχεία που εµπεριέχουν 

βρίσκονται και αλλού. Δεν µπορεί αυτή η κατάσταση να θεωρηθεί παράδειγµα σχεσιακής 

βάσεως δεδοµένων. 

Προφανώς η εφαρµογή αυτή, δεν καλύπτει όλες τις προβλέψεις του νόµου παρά µόνο τις 

συνήθεις, απαντώµενες στα δηµοτικά, καταστάσεις και πολύ υπαρκτές αντεγκλήσεις. Μπορεί 

εύκολα όµως να επεκτείνεται ανάλογα µε τις ανάγκες και την πρόοδο συµµόρφωσης. 
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ΜΕΡΟΣ Α 

 

Γονείς και Κηδεµόνες. 

 

7.1. Ενηµερωτικά κείµενα και φόρµες 
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Υπόδειγµα 1:  Ενηµερωτικό Σηµείωµα Προς Γονείς για την Πολιτική Προστασίας των 

Προσωπικών Δεδοµένων του παιδιού τους 

 



Σελ.	105	
	



Σελ.	106	
	



Σελ.	107	
	



Σελ.	108	
	

 

 



Σελ.	109	
	

Υπόδειγµα 2:  Επιστολή προς γονείς για έλεγχο τηρουµένων στοιχείων 
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Υπόδειγµα 3:  Επιστολή συγκατάθεσης προς γονείς για φωτογράφιση 
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Υπόδειγµα 4:  Επιστολή ενηµέρωσης και συγκατάθεση γονέων για διαβίβαση στοιχείων 

µαθητή σε ορισµένους τρίτους 
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Κατευθύνσεις ανταπόκρισης σε αιτήµατα πρόσβασης στα προσωπικά δεδοµένα 
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ΜΕΡΟΣ B 

 

Εσωτερική Οργάνωση εν όψει συµµόρφωσης 

Για τα Σχολεία 

 

7.2. Αρχεία Δραστηριοτήτων 
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Εισαγωγή 

Πληροφοριακή Βάση Δεδοµένων για την εκπαίδευση είναι το σύστηµα myschool162, που 

λειτουργεί παραγωγικά από το 2014. Περιλαµβάνει στοιχεία προσωπικά, ευαίσθητα και µη, 

για µαθητές, σχολείο, προσωπικό (ενώ το οµόλογο σύστηµα ΟΠΣΥΔ είναι ένα ενιαίο 

πληροφοριακό σύστηµα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και τη διαχείριση 

προσωπικού µόνιµου ή έκτακτου, Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην 

Ελληνική Επικράτεια). Εκτυπώνει δε πλήθος αναφορών, καταστάσεων και στατιστικών 

Νοµική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων µέσω του Π.Σ. «myschool» 

αποτελεί η έννοµη υποχρέωση του Υπ. Παιδείας βάσει του άρθρου 207 του ν. 4610/2019 και 

της λοιπής νοµοθεσίας για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και, 

συµπληρωµατικά, η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο συµφέρον ή 

κατά την άσκηση δηµόσιας εξουσίας από το ΥΠ.Π.Ε.Θ 

Για κάθε ζήτηµα σχετικό µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., 

καθώς και µε την άσκηση των δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων δυνάµει του 

Γ.Κ.Π.Δ., υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας µε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων του 

Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@minedu.gov.gr 

Η εσωτερική συµµόρφωση του σχολείου είναι διαφορετικής τάξεως αντικείµενο. Επειδή δεν 

είναι νοµικά, διοικητικά, οικονοµικά ή εκπαιδευτικά ανεξάρτητο, όπως αναφέρεται στο 

κυρίως σώµα της εργασίας, οι διαδικασίες (ιδιαίτερα ασφαλείας) απαιτούν έκδοση σειράς 

αποφάσεων από κρατικούς µηχανισµούς εκτός σχολείου. Είναι όµως ευκαιρία ώστε να 

τεθούν επί τάπητος τα θέµατα οργάνωσης και διοίκησης. Προς το σκοπό αυτό µπορούν να 

συντείνουν τα παρατιθέµενα κείµενα και υποδείγµατα. Η ευγενής παρουσίαση  της 

διοικητικής εικόνας αρχείων και χειρισµού των εγγράφων από την διευθύντρια του 48ου Δηµ. 

Σχολείου Πατρών, βοήθησε στην διαλεύκανση του ζητήµατος εφαρµογής και την ευχαριστώ 

θερµά. 

Ενδεικτικά τόσο στο σχολείο όσο και στο Myschool καταγράφονται163 στις οικείες καρτέλες 

προσωπικά δεδοµένα µαθητή και γονέων, αλλά και προσωπικού. Όµως ενώ η ενηµέρωση, 

χειρόγραφη ή/και ηλεκτρονική, είναι απλή και γίνεται «πάνω» στην καρτέλα (πχ. Πρόοδος, 

βαθµοί, απουσίες, απεργίες και παρόµοια), όπως και η έκδοση πιστοποιητικών, σε πολλές 

																																																													
162 Εγκύκλιος 171490/Δ2/12.11.2013 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας στα 
Νηπιαγωγεία, Δηµοτικά και Γυµνάσια 
163 Εγχειρίδιο Χρήσης Myschool: https://myschool.sch.gr/help/manual_mySchool_sxoleia.pdf 
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περιπτώσεις δηµιουργείται σειρά διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, αιτηµάτων, 

ενηµερώσεων, προσφυγών και άλλων προβλεπόµενων από το δίκαιο, που µπορεί να 

εµπεριέχουν προσωπικά ή/και ευαίσθητα δεδοµένα, που αφορούν τα υποκείµενα και που 

εντάσσονται σε διαφορετικά έγγραφα καταχωριζόµενα σε διαφορετικούς φακέλους και 

αποστελλόµενα σε διαφορετικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις. 

Η εφαρµογή λοιπόν του ΓΚΠΔ, κυρίως στην περίπτωση αιτηµάτων περιορισµού, διαγραφής, 

µεταφοράς, λήθης ή απλώς λήξεως του χρόνου διατήρησης, δεν σηµαίνει ότι διαγράφεται 

κάθε αναφορά επί του υποκειµένου. 

Πολιτική Εναρµόνισης µε τον ΓΚΠΔ 

Το σχολείο πρέπει να έχει Πολιτική Προστασίας Δεδοµένων, και να αναγνωρίζει ότι ο ΓΚΠΔ 

µπορεί να αλλάξει κάποιες πρακτικές. Κάποια βήµατα εναρµόνισης είναι: ευαισθητοποίηση 

του προσωπικού, προσδιορισµός νόµιµης βάσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων, 

έλεγχος πώς θα ζητηθεί  και θα καταγραφεί η συναίνεση υποκειµένων, ενηµέρωση για την 

αντιµετώπιση αλλαγών στα αιτήµατα πρόσβασης στα δεδοµένα, εξασφάλιση άµεση 

διόρθωσης µε τις παραβιάσεις δεδοµένων. 

Στα πλαίσια αυτά µια αποτύπωση των φακέλων και αρχείων που τηρούνται στα δηµοτικά, 

πέραν των κλασικών µητρώων µαθητή, εργαζοµένου είναι κατ’ αρχήν αναγκαία. Σκοπός της 

η καταγραφή κάθε είδους αρχείου που χρησιµοποιείται στην σχολική µονάδα και το οποίο 

προσπελαύνεται, από µέλη της µονάδος, από διοικητικό, ερευνητικό, ιατρικό ή άλλο 

προσωπικό εκτός µονάδος, υπηρεσιακά ή από τους γονείς και κηδεµόνες και υπόκειται καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο σε καταχώριση, επεξεργασία ή διακίνηση πληροφορίας, µε καταγραφή 

Νοµικής Βάσης Επεξεργασίας. Είναι σηµαντικό να υπάρχει αναφορά στο χρησιµοποιούµενο 

µέσο καταγραφής (Πχ. Χαρτί , Χαρτί Φαξ,  CDs / Dvd / Sticks, Audio / Video αρχεία, Hard 

Disks) που απαιτούν διαφορετικό τρόπο αποθήκευσης και ασφάλειας, όπως και οι Χώροι 

Φύλαξης αν είναι Κεντρικά, περιφερειακά, τοπικά κ.λπ. 

Το αρχείο δραστηριοτήτων που ακολουθεί συντείνει στην αποτύπωση αυτή, στην 

καταχώριση χρόνου διατήρησης, στην διευκόλυνση της ετήσιας επιθεώρησης, στην 

καταστροφή κατά την λήξη διατήρησης. Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε οι διαδικασίες 

συµπλήρωσης να είναι απλές χωρίς να απαιτούνται γνώσεις οργανωτικές ή του ΓΚΠΔ. Η 

συµµετοχή του προσωπικού µε διαµοίραση εργασιών, θα είναι αφ’ ενός ευκαιρία χωρίς 

ιδιαίτερο κόπο, εκµάθησης στην πράξη του ΓΚΠΔ, αφ’ ετέρου κλειδί επιτυχίας στη 

συµµόρφωση. 
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7.2.1. Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας 
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7.2.2. Βοηθητικό αρχείο  µε τη χρήση βάσεων δεδοµένων 
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Κεφάλαιο 8. Συµπεράσµατα 
Η πρόσφατη εισαγωγή και ενεργοποίηση του ΓΚΠΔ το 2018 είχε ως βιβλιογραφικό 

αποτέλεσµα, την επικέντρωση κυρίως σε δύο τοµείς: α) στην ενηµέρωση / επεξήγηση/νοµική 

κάλυψη, των διατάξεων, για τους εµπλεκόµενους φορείς και β) στην τεχνική υλοποίηση της  

εφαρµογής του,  σε πλήθος διαφορετικών φορέων µε διαφορετική οργάνωση και διοικητικές 

διαδικασίες.  

Η εργασία επικεντρώθηκε στα σηµεία του κανονισµού, που απαντώνται στην 

καθηµερινότητα της διεπαφής δασκάλων και γονέων, δηλαδή εκτελούντων επεξεργασίαν και 

γονέων που λειτουργούν ως υποκείµενα εξ ονόµατος των παιδιών τους. 

Στην Ελλάδα και στην δηµόσια υποχρεωτική εκπαίδευση, λόγω της διοικητικής διάρθρωσής 

της οι ακόλουθες επισηµάνσεις αναδεικνύονται, στα πλαίσια της εργασίας αυτής:  

Τα δηµόσια δηµοτικά, όπως εδείχθη, δεν έχουν αυτόνοµη νοµική προσωπικότητα ούτε 

σχετική ανεξαρτησία εκπαιδευτική, οικονοµική, διοικητική. Κατά συνέπεια δρουν κυρίως ως 

εντελλόµενοι ούτε καν πλήρως εκτελούντες επεξεργασία (βάσει πάντα των ορισµών του 

κανονισµού) µε Υπεύθυνο Επεξεργασίας το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας (ή ιεραρχικά κατά 

συνεκδοχή, τις τοπικές υπηρεσίες εκπαίδευσης του Υπουργείου). Αυτό µπορεί να 

δηµιουργήσει σοβαρές νοµικές, διοικητικές, πειθαρχικές συγκρούσεις ή προσφυγές ή βάρος 

στις υπηρεσίες και χρήζει νοµοθετικής ρύθµισης. 

Τα δηµόσια δηµοτικά στερούνται παντελώς υπαλλήλων διοικητικών, υγείας, κοινωνικής 

πρόνοιας, λογιστηρίου κ.λπ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να επιβαρύνονται οι δάσκαλοι µε την 

ασφάλεια διαχείρισης δεδοµένων, αλλά και να προσπελαύνουν ενδεχοµένως, δεδοµένα που 

δεν είναι ξεκάθαρο ότι θα έπρεπε, παρ’ ότι ενεργούν µε σκοπό την υγεία και ασφάλεια του 

παιδιού πρώτα. Αυτό τους εκθέτει και τουλάχιστον στα θέµατα αυτά χρειάζονται κάλυψη. 

Βασικός «κανόνας» του µάνατζµεντ είναι η ρήση «touch it only once» που σε ελεύθερη 

µετάφραση σηµαίνει ότι για κάθε έγγραφο (ή διαδικασία έργου), που περιέρχεται σε 

οιονδήποτε, πρέπει είτε να ενεργήσει επ’ αυτού είτε να το µεταβιβάσει αρµοδίως είτε να το 

διαγράψει / αρχειοθετήσει. Η ίδια λογική αφορά και τα ηλεκτρονικές σχεσιακές βάσεις 

δεδοµένων. Κάθε δεδοµένο ευρίσκεται καταχωρισµένο µία φορά µόνο και σε ένα και µόνο 

φάκελο. Η αποθήκευσή των σε πολλαπλά και διάφορα συστήµατα ηλεκτρονικά και µη, 

εγκυµονεί κινδύνους παραβίασης. Συνεπώς το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να ρυθµίσει το 

θέµα άµεσα για το που τηρούνται στοιχεία και βιβλία µαθηµάτων. 
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Οι αποφάσεις Αρχής κατά δηµοσίων υπαλλήλων, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος ενέχουν 

κινδύνους. Τα δηµοτικά ασχολούνται, υπό οιανδήποτε οπτική, µε το «ευ ζην». Επειδή αυτό, 

οφείλεται κατά τον ελληνικό πολιτισµό, αποκλειστικά στον δάσκαλο, η µετατροπή του σε 

µηχανισµό επεξεργασίας και ίσως έµµεσα αυτολογοκρισίας, αν όχι του λόγου του, αλλά των 

κειµένων, εν όψει «πιθανής» προσβολής βάσει δεδοµένου χαρακτηριστικού υποκειµένου, 

είναι µάλλον αρνητική για το «ευ ζην» τελικά του ίδιου του υποκειµένου. 

Η έρευνα, ιδίως στην συγκρότηση των υποδειγµάτων πιλοτικής εφαρµογής, έδειξε ότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις η νοµική βάση επεξεργασίας είναι νόµοι και διατάξεις και όχι η 

συγκατάθεση του υποκειµένου.  

Τα υποδείγµατα εφαρµογής που παρέχονται µαζί µε το σκεπτικό χρήσης τους, επιτρέπουν την 

άµεση εφαρµογή τους χωρίς την παράθεση πολύπλοκων όρων και εννοιών, χωρίς την 

υπέρµετρη προβολή της βαρύτητος του δικαιώµατος, έναντι των συνταγµατικών επιταγών, 

τηρώντας ωστόσο τις πρόνοιες του Κανονισµού. Ξεκινά σταδιακά από την ενηµέρωση των 

γονέων και εν συνεχεία στην εσωτερική διαδικασία. 

Τέλος το γεγονός ότι ο χώρος της δηµοτικής εκπαίδευσης απευθύνεται όχι µόνο σε 

ανήλικους, αλλά και στην πολύ ευαίσθητη ηλικία των 6 ετών, συνεπάγεται την αυξηµένη 

ευαισθησία του συνόλου των δασκάλων, κάθε φορά που τα δεδοµένα των παιδιών, 

παρουσιάζονται να κινδυνεύουν. Νοµικές ρυθµίσεις που θα εξαντλούν πρώτα περιθώρια 

επίλυσης όποιων διαφορών µε τα υποκείµενα (γονείς), µέσα στο σχολείο και µετά ιεραρχικά 

στον τοπικό υπεύθυνο και µόνον µετά στην Αρχή, θα επέλυε τα ελάχιστα προβλήµατα 

δεδοµένων (και όχι µόνο) εν τη γενέσει τους. 

 

8.1. Περιορισµοί της εργασίας 

Η εργασία δεν είχε σαν στόχο την ενηµέρωση γενικά περί του ΓΚΠΔ, µια και ο ίδιος ο 

κανονισµός µε τις συνοδές αναφορές του και κυρίως µε τις 173 αιτιολογικές σκέψεις του, µε 

τις αντίστοιχες παραποµπές τους, αποτελεί από µόνος του πληρέστατο κείµενο για την νοµική 

µατιά (στην βιβλιογραφία που παραθέτουµε, υπάρχουν εξαιρετικά διευκρινιστικά, νοµικά 

κείµενα που καλύπτουν πολλές περιπτώσεις, καθώς και οι παρεχόµενες στο διαδίκτυο 

πληροφορίες). Δεν αναφέρθηκε, παρά µόνο εν παρόδω, στα δικαιώµατα βάσει του ΓΚΠΔ, 

των περίπου 60.000 δασκάλων ως εργαζοµένων ούτε µε την σύνθεση υποδειγµάτων 

ενηµέρωσης, αντίθεσης κ.λπ. για αυτούς. Πάντως η κατανόηση των υποδειγµάτων, που 
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παρετέθησαν, εύκολα οδηγεί στην προσαρµογή τους για εργαζόµενους, για τρίτους ή για 

άλλους αποδέκτες. 

 

8.2. Προτάσεις περαιτέρω έρευνας 

Η έρευνα έδειξε ότι η εφαρµογή του ΓΚΠΔ στα σχολεία, που σκοπό έχουν και την ένταξη σε 

κοινωνία των παιδιών, δηµιουργεί σειρά θεµάτων, που αργά ή γρήγορα, θα κληθεί το 

Υπουργείο Παιδείας να επιλύσει είτε εκδίδοντας συνεχώς αποφάσεις ή ρυθµίσεις και 

εξαιρώντας συνεχώς αντικείµενα είτε αφήνοντας το θέµα δικαιωµάτων να καταλαγιάσει 

µπροστά στην καθηµερινότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως θα υπάρχουν 

ενδεχόµενα γονείς, που θεωρούν ότι το σχολείο είναι σαν προστατευόµενος «παιδικός 

σταθµός» υπό τον έλεγχό τους και θα απαιτούν εκπλήρωση πραγµατικών ή φαντασιακών 

αιτηµάτων µε πρόσχηµα τον Κανονισµό. 

Δεδοµένης της διασύνδεσης για το θέµα της Νοµικής, Εκπαιδευτικής, Πληροφορικής και 

Διοικητικής Επιστήµης, κάποια ερωτήµατα µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο περαιτέρω 

εξειδικευµένης έρευνας, αυτών των επιστηµών όπως: 

-Ποια Δικαιώµατα (ανθρώπινα, καθώς και µη διάκρισης του πολίτη) δεν προστατεύονταν από 

το Σύνταγµα και την ελληνική έννοµη τάξη, ώστε να είναι αναγκαία έκδοση της οδηγίας και του 

εισαχθέντος κανονισµού. 

-Ποια η διαφορά νοµικής ευθύνης εκτελούντος επεξεργασία, υπεύθυνου επεξεργασίας και 

εντελλοµένου αυτής, ως δηµοσίων υπαλλήλων. Το πρόβληµα επεξεργαστών των δηµοτικών 

σχολείων. 

-Σε ποιο βαθµό εκτείνεται η υποχρέωση διαγραφής, κατά τον ΓΚΠΔ, ευαίσθητων δεδοµένων 

υγείας του µαθητή και ποιο το διοικητικό νοµικό πλαίσιο, που µπορεί να επιτευχθεί. Αλλιώς, 

εκτός του φακέλου του µαθητή, ο εκτελών την επεξεργασία, µέχρι ποιου διοικητικού 

επιπέδου (και µάλιστα συναρµόδιων υπουργείων), µπορεί να αιτείται και να επιτυγχάνει 

διαγραφή στοιχείων, διοικητικών εγγράφων και αποφάσεων. 

-Η εκπαίδευση των παιδιών κατά το πρόγραµµα, σε θέµατα αναπαραγωγής (ψαριών, ζώων, 

ανθρώπων) στο δηµοτικό, το δικαίωµα προστασίας ευαίσθητων δεδοµένων ζευγών οµόφυλων 

γονέων και η ψυχολογική επίπτωση της διδασκαλίας σε µαθητές – τέκνα τους. Ουσιαστικά 

αφορά το πώς ακριβώς θα διδάσκει, επεξηγεί ή διατυπώνει ο εκπαιδευτικός το θέµα µητέρας 

και πατέρα. Η προταθείσα σε ορισµένες χώρες, έκφραση γονέας 1 και γονέας 2, θα έλυνε 

προς στιγµήν το πρόβληµα, θα έθετε όµως ανυπέρβλητες δυσκολίες στην διδασκαλία 
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µαθηµάτων περί αναπαραγωγής ή ακόµη φυσιολογίας. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση, δεν 

θα είχε το δικαίωµα ο γονέας να ζητεί την απαλλαγή του παιδιού του (ή και κατάργηση των 

σχετικών κεφαλαίων) για µη έκθεσή των ευαίσθητων δεδοµένων των, όχι µόνον από 

«στερεότυπες» αντιλήψεις, αλλά επί πλέον και κυρίως, για πολύ αναπόφευκτους 

ψυχολογικούς λόγους επί του παιδιού στην µαθητική κοινότητα. 

-Προτιµησιακές διακρίσεις βάσει προσωπικών (πλην υγείας) δεδοµένων, στην πρόσβαση στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Νοµική βάση, διακρίσεις και επιπτώσεις. 

-Δηµόσιοι Υπάλληλοι και Εµπιστευτικότητα ή Απόρρητο. Υπάρχει η αντίληψη ότι το απόρρητο 

διασφαλίζεται µόνο από ιατρούς, συµβολαιογράφους και ιερείς. Ποιο το νοµοθετικό πλαίσιο 

εµπιστευτικότητος των δηµοσίων υπάλληλων και το επίπεδο κάλυψης της πρόβλεψης 

εµπιστευτικότητος βάσει του ΓΚΠΔ. Αν δεν υφίσταται, για ποιο λόγο υπάρχουν ποινές. 

-Η έκταση του δικαιώµατος των Πολιτών για πλήρη γνώση των προστατευόµενων βάσει του 

ΓΚΠΔ, προσωπικών δεδοµένων των άλλων (µε εξαίρεση θέµατα υγείας), στον βαθµό που αυτά 

επηρεάζουν τη φορολογική και οικονοµική κατάσταση του φορολογούµενου και οικονοµικά 

δρώντος Πολίτη µέσα στο κράτος.  

 

8.3. Επίµετρο 

Όπως εδείχθη, οι έννοιες περί των δικαιωµάτων ιδιωτικότητας και των περί προσωπικών 

ή/και ευπαθών δεδοµένων, έναντι δηµοσιότητος, είναι κάτι που απασχόλησε τον νοµικό και 

πολιτικό κόσµο, διαχρονικά, στα µεγάλα µητροπολιτικά κέντρα.  Από τους χρόνους του 

Ιπποκράτους, έγινε αποδεκτή η υποχρέωση περί ιατρικού απορρήτου. Τα θεµέλια των 

σύγχρονων ανθρωπίνων δικαιωµάτων (ανεξιθρησκία, εθνότητα, φύλο κ.λπ.) ανευρίσκονται 

στον Ελληνορωµαϊκό νοµικό και πνευµατικό πολιτισµό, όπως εξελίχθηκε έως και το 

κοσµοσύστηµα οικουµενικής µορφής της Νέας Ρώµης, υπό το φως της Ορθοδοξίας. Η 

τελευταία, συνέτεινε στην ανατροπή κάθε διάκρισης, τουλάχιστον ηθικά.  

Θα ανέµενε κανείς, ότι στην εποχή της νεωτερικότητος, η ολοένα διευρυνόµενη συµµετοχή 

αποκλεισµένων πληθυσµιακών στρωµάτων, στο αντιπροσωπευτικό κοινοβουλευτικό 

σύστηµα, καθώς και η πρόσβαση αυτών στην εκπαίδευση, θα είχε αναµφισβήτητη επίπτωση 

στις διακρίσεις. Αντίθετα γενικεύθηκαν οι διώξεις, όπως έδειξαν οι δύο παγκόσµιοι πόλεµοι 

και χρειάσθηκε η συγκρότηση διεθνούς κοινότητας και η έκδοση κανονιστικών διεθνών 

συµβάσεων, για την προστασία αυτών. 
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Αντί το θέµα να λήξει εκεί, έστω και µε τον ασαφή ορισµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

αλλά µε την σαφέστατη απαγόρευση κάθε διάκρισης και µε εµφανή τη δηµόσια έκφρασή 

τους, η πολιτική εξουσία, τα µητροπολιτικά δηλαδή νοηµατοδοτικά κέντρα, όχι µόνο 

µετέτρεψε σε «δικαιώµατα» διάφορα χαρακτηριστικά τµήµατος των υποκειµένων - πολιτών, 

που δεν έχουν σχέση µε την ιδιότητά τους αποκλειστικά ως ανθρώπων, αλλά τα κατέστησε 

ως αντικείµενα ιδιωτικής σφαίρας, ενώ ταυτόχρονα τα ενέτασσε και στο συνταγµατικό και 

στο αστικό επίπεδο, δηλαδή στη δηµόσια σφαίρα, απαγορεύοντας ταυτόχρονα την όποια 

κριτική, θεωρώντας την ως «ρατσισµό». Παραβιάζοντας δηλαδή την ισηγορία και όχι µόνο.  

Το αυτό ισχύει για τα προστατευόµενα ‘δικαιώµατα’ του ΓΚΠΔ. Στέλνει στην ιδιωτική 

σφαίρα συλλήβδην σειρά χαρακτηριστικών όπως « όνοµα, δεδοµένα θέσης, .. επιγραµµικό 

αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν…, στη 

πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου» (άρθρο 4.1 του 

κανονισµού) και απαγορεύει συλλήβδην την δηµοσιοποίηση « δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, τις 

θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση…» 

(άρθρο 9.1 του Κανονισµού). 

Με άλλα λόγια: 

α) θέτει στην προσωπική σφαίρα χαρακτηριστικά µετοχής ακόµη και σε συλλογικά νοµικά 

υποκείµενα, βαρύνουσας πολλές φορές σηµασίας για την κοινωνία και τους πολίτες, αντί να 

απαγορεύει την διάκριση. 

β) απαγορεύει την γνωστοποίηση, επεξεργασία κ.λπ., παρά τις αναµφισβήτητες νοµικές, 

οικονοµικές, κοινωνικές επιπτώσεις των, στην ατοµική και συλλογική ζωή και κρατική 

υπόσταση, που εύλογα ο κάθε πολίτης ή φορολογούµενος θέλει να γνωρίζει, και 

γ) κυρίως µετατρέπει τα πρόσωπα (από ανεπανάληπτες και µοναδικές, ως έχουν, δηµόσια 

εκφαινόµενες προσωπικότητες) σε προσωπεία (αδιευκρίνιστες, οµοιόµορφες, δηµόσια 

περιφερόµενες καλύπτρες).  

Επειδή το πρόβληµα του ΓΚΠΔ και των δικαιωµάτων γενικότερα, είναι ουσιαστικά ερώτηµα 

περί του τι είναι αληθές στη συλλογική ζωή, γι’ αυτό η «περαίωση» της όποιας συµβολής στο 

θέµα, της εργασία αυτής, στα πλαίσια του ΜΠΣ «Διοίκηση της Εκπαίδευσης», δεν µπορεί να 

έχει και τελολογικό χαρακτήρα. 
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Epilogue 

This thesis apart from the research made on the subject matter provides an implementation 

school pack according to GDPR provisions especially in sensitive data protection and breach 

avoidance. It also proposes necessary legal regulations or ministerial decisions that must be 

made in order to harmonize school mission and procedures with GDPR or DPA issues. 

But the question raised in the very first instance of data protection still remains: United 

Nations strictly forbid any discrimination based on the so called special (sensitive) personal 

data. Why this correct supra national prohibition of discrimination should lead to tons of 

legislation on covering up these same data. After all, color, sex, ethnicity etc. cannot be made 

secret nor political or syndicate views or interests should be banned from public as long as 

these views affect the social, economical and political life of people, however few people are. 
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Φ.2 ΙΔΡΥΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
Φ.2.1 Ίδρυση, έδρα, όρια, µεταβολές, εσωτερική οργάνωση - διάρθρωση, αρµοδιότητες, 
εκθέσεις λειτουργίας, ειδικές εκθέσεις προτάσεις.  
Φ.2.2 Επιχορηγήσεις, λειτουργικές δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά λειτουργικών 
δαπανών, µισθώσεις και δαπάνες αυτών.  
 
Φ.3 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
Φ.3.1 επιτροπές κρίσεως καταλληλότητας, τίτλοι κυριότητας, µελέτες - σχέδια ανεγέρσεως, 
εκθέσεις επιτροπών καταλληλότητας, πρακτικά παραλαβής, σχετική αλληλογραφία, δαπάνες.  
Φ.3.2 Κανονισµός επισκευής και συντηρήσεως διδακτηρίου, θέµατα σχετικά µε εργασίες 
επισκευής - συντηρήσεως επεκτάσεως διδακτηρίων, επικοινωνία µε Νοµαρχιακό Ταµείο και 
Ο.Σ.Κ. παραστατικά δαπανών.  
 
Φ.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
Φ.4.1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Γραφείου.  
Φ.4.2 . Εποπτικά µέσα διδασκαλίας, εξοπλισµός εργαστηρίων.  
Φ.4.3 Αθλητικό υλικό.  
 
Φ.5 ΒΙΒΛΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ  
Φ.5.1 ΟΕΔΒ, διδακτικά και σχολικά βιβλία, σχολικές και µαθητικές βιβλιοθήκες διανοµή 
βιβλίων, ελευθέρα βοηθήµατα, πίνακες εγκεκριµένων βιβλίων.  
Φ.5.2 Περιοδικά, δηµοσιεύµατα εφηµερίδων.  
 
Φ.6 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
Σχετική νοµοθεσία. Σύσταση διορισµός µελών - γραµµατέα, διατάξεις λειτουργίας - 
διαχειρίσεως, προϋπολογισµός - απολογισµός - έλεγχος διαχειρίσεως, αντίγραφα πράξεων, 
πρωτόκολλα παραδόσεως - παραλαβής, εκθέσεις ελεγκτικού Συνεδρίου. Κυλικεία Σχολείων.  
 
Φ.7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Απογραφικά δελτία και στατιστικοί πίνακες ΥΠ.Ε.Π.Θ., δελτία κινήσεως προσωπικού, δελτία 
και πίνακες ΕΣΥΕ, τριµηνιαία στοιχεία απασχολήσεως Υπουργείου Συντονισµού, ειδικά 
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στατιστικά στοιχεία ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, πάσης φύσεως λοιπά στατιστικά και 
απογραφικά δελτία και πίνακες, συναφής αλληλογραφία.  
 
Φ.8 ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ  
Φ.8 1 Ειδική αντιγραφειοκρατική νοµοθεσία, Διατάγµατα και Εγκύκλιοι σε θέµατα 
Οργανώσεως, προτάσεις και µελέτες για τη βελτίωση τού εκπαιδευτικού συστήµατος και την 
απλούστευση των διαδικασιών.  
Φ.8.2 Οργάνωση αρχείου, σύνταξη των εγγράφων, τυποποίηση - αναπαραγωγή τους, 
εγκύκλιοι σχετικές µε την καθιέρωση της δηµοτικής γλώσσας στη Δηµόσια Διοίκηση. 
Θέµατα µικροφωτογραφήσεως.  
Φ.8.3 Νοµοθεσία σχετική µε την εκκαθάριση τού αρχείου, επιτροπές, πρακτικά - καταστάσεις 
εκκαθαρίσεως αρχείου και σχετική αλληλογραφία.  
 
Φ.9 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ  
Πάσης φύσεως εµπιστευτική αλληλογραφία. Θέµατα ΠΣ ΕΑ.  
 
Φ.10 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ  
Φ.10.1 Προϋποθέσεις διορισµού, υποβλητέα δικαιολογητικά, πίνακες διοριστέων, διορισµός, 
ανάληψη υπηρεσίας, ορκωµοσία, προσωρινή, οριστική τοποθέτηση, µονιµοποίηση 
αναδιορισµός, παραίτηση, ανάκληση παραιτήσεως, αποδοχή παραιτήσεως, απόλυση.  
Φ.10.2 Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά υπηρεσιακής καταστάσεως γενικά τού εκπαιδευτικού και 
διοικητικού προσωπικού.  
 
Φ.11 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  
Φ.11.1 Προαγωγές, πίνακες προακτέων, µετατάξεις, εντάξεις, διαβαθµίσεις, προϋπηρεσία, 
επετηρίδα, πράξεις χορηγήσεως επιδοµάτων.  
Φ.11.2 Μεταθέσεις πάσης φύσεως, πίνακες µετατιθεµένων, αποσπάσεις, ειδικές µετακινήσεις 
- µεταθέσεις - αποσπάσεις.  
 
Φ.12 ΑΔΕΙΕΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  
Φ.12.1 Άδειες κανονικές, εκπαιδευτικές αναρρωτικές άνευ αποδοχών, κυήσεως, τοκετού, 
µεταφορά άδειών.  
Φ.12.2 Παραποµπές στην υγειονοµική επιτροπή, υγειονοµική περίθαλψη, βιβλιάρια 
ασθένειας.  
 
Φ.13 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ - ΠΟΙΝΕΣ - ΑΜΟΙΒΕΣ  
Φ.13.1 Πειθαρχικώς προϊστάµενοι, καταγγελία, έγερση πειθαρχικής αγωγής, κλήση σε 
απολογία, πειθαρχικά συµβούλια, πειθαρχικές ποινές, εκτέλεση ποινών, παραγραφή 
πειθαρχικού αδικήµατος, διαγραφή πειθαρχικής ποινής, διαθεσιµότητα, αργία.  
Φ.13.2 Ηθικές-υλικές αµοιβές.  
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Φ.14 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
Φ.14.1 Εκκαθαριστές, µισθός, δώρα, φύλλα ενάρξεως-διακοπής µισθοδοσίας, καταστάσεις 
αποδοχών, περικοπές αποδοχών, φορολογικές βεβαιώσεις.  
Φ.14.2 Ειδικές αµοιβές συµβουλίων, επιτροπών, οµάδων εργασίας, συνεργείων: Έξοδα 
µεταθέσεως, αποσπάσεως, µετακινήσεως, τοκετού, κηδείας, νοσήλια. Εξαγορά προϋπηρεσίας 
ασφαλιστικά ταµεία ΙΚΑ .  
Φ.14.3 Απόφαση, καταστάσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, σχετική αλληλογραφία για τις 
υπερωρίες.  
 
Φ.15 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
Διδασκαλεία ΔΕ και ΜΕ, ΣΕΛΔΕ και ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΕΤΕ, διαλέξεις, σεµινάρια συνέδρια, 
Επιµόρφωση, µετεκπαίδευση εσωτερικού-εξωτερικού, υποτροφίες, µορφωτικές ανταλλαγές, 
πίνακες µετεκπαιδευµένων.  
 
Φ.16 ΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
Φ.16.1 Αιτήσεις, δικαιολογητικά, διορισµός, ορκωµοσία, τοποθέτηση, πιστώσεις, 
µισθοδοσία, απόλυση πρόσθετων - αναπληρωτών, Σχετική Νοµοθεσία.  
Φ.16.2 Πρόσληψη, ανάθεση διδασκαλίας σε ωροµίσθιους, αµοιβή τους  
Φ.16.3 Ειδική νοµοθεσία, διαδικασία προσλήψεως, δικαιολογητικά αιτούντων, απόλυση, 
µισθοδοσία υπαλλήλων µε σύµβαση Ιδιωτικού δικαίου.  
 
Φ.Ι8 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  
Σύνταξη, διαγραφή, τροποποίηση υπηρεσιακής εκθέσεως, αντίγραφα αυτής. 
 
Φ.19 ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ  
Φ.19.1 Εγγραφές - κατατάξεις  
Φ.19.2 Μετεγγραφές.  
Φ.Ι9.3 Επανεγγραφές.  
Φ.20 ΦΟΙΤΗΣΗ  
Φ.20.1 βαθµοί, έλεγχοι προόδου γραπτών, ποινές, απουσίες, δελτία ατοµικής φοιτήσεως.  
Φ.20.2 Υποτροφίες, αριστεία, βραβεία, έπαινοι, µαθητική πρόνοια, εισιτήρια.  
Φ.20.3 Ελληνόπαιδες εξωτερικού, αλλοδαποί σπουδαστές, µαθητές.  
 
Φ.21 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Φ.21.1 Έκδοση τίτλων.  
Φ.21.2 Ανεπίδοτοι τίτλοι σπουδών.  
Φ.21.3 Ισοτιµία τίτλων σπουδών.  
 
Φ.22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ - ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Φ.22.1 Αναλυτικά προγράµµατα.  
Φ.22.2 Μέθοδοι και οδηγίες τρόπου διδασκαλίας, σχετικές εγκύκλιοι και κατευθύνσεις.  
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Φ.22.3 Διδακτέα, διδαχθείσα ύλη, σχετική αλληλογραφία.  
 
Φ.23 ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
Εορτές, οµιλίες, εκδροµές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκκλησιασµός, κατηχητικά, 
προσκοπισµός, µαθητικές κοινότητες, έρανοι, ερυθρός σταυρός, Ελληνική παράδοση, 
παραστάσεις, επισκέψεις, διαγωνισµοί εξωσχολικών οργανώσεων, διεθνών οργανισµών, 
σχολικοί συνεταιρισµοί.  
 
Φ.24 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  
Αθλητικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, δηµοτικά, εθνικά σχολικά Γυµναστήρια, κλειστές 
αίθουσες γυµναστικής, Κολυµβητήρια, χιονοδροµίες, ναυτικά αθλήµατα, παρελάσεις, 
σηµαία, παραστάσεις, αγώνες, εξωσχολικός αθλητισµός, περιφερειακοί, πανελλήνιοι 
µαθητικοί αγώνες.  
 
Φ.25 ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ  
Υγειονοµική εξέταση, περίθαλψη µαθητών, εµβολιασµοί, απολυµάνσεις, χώροι υγιεινής, 
καθαριότητα κυλικείων, σχολίατροι.  
….. 
Φ.27 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  
Θέµατα σχετικά µε τη µεταφορά των µαθητών και παραστατικά δαπανών µεταφοράς.  
…… 
Φ.30 ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  
Συγκρότηση, αρµοδιότητες κεντρικών και περιφερειακών συλλογικών οργάνων 
(συµβουλίων, επιτροπών, οµάδων εργασίας, συνεργείων). Αντίγραφα πρακτικών.  
 
Φ.31 ΔΙΑΦΟΡΑ  
Φ.31.1 Ειδική νοµοθεσία περί συνδικαλισµού, Σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων, Οργανώσεις, 
αιρετοί, απεργία, σχετική αλληλογραφία.  
Φ.32.2 Επίταξη, επιστράτευση, βουλευτικές, δηµοτικές, κοινοτικές εκλογές. Οποιοδήποτε 
θέµα δεν περιλαµβάνεται σ` έναν από τους λοιπούς φακέλους του άρθρου αυτού. 
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Παράρτηµα ΙΙ : Αποφάσεις Αρχής 

Γνωµοδοτήσεις/Αποφάσεις Αρχής Προστασίας Δεδοµένων σχολικού ενδιαφέροντος 

Παρατίθεται σταχυολογηµένος πίνακας αποφάσεων Αρχής µε ενδεικτικές αποφάσεις για 

την προστασία δεδοµένων. 

 
 

1. 19-03-2001-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 35/2001 - Παραβίαση προσωπικών δεδοµένων µαθήτριας 

γυµνασίου 

 

2. 25-06-2002-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 77Α/2002 Απόφαση για την αναγραφή θρησκεύµατος σε 

απολυτήριους τίτλους σπουδών ΔΕ και ΜΕ 

 

3. 21-04-2003-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 17/2003 - Ατοµικό δελτίο υγείας που τηρείται στα σχολεία 

για τους µαθητές 

 

4. 06-04-2004-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 17/2004 Χορήγηση εγγράφων για χρήση ενώπιον 

δικαστηρίου  

 

5. 19-05-2004-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 29/2004 Παράνοµη ανακοίνωση σε τρίτο προσωπικών 

δεδοµένων δασκάλου από διευθυντή σχολείου 

 

6. 01-04-2008-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 27/2008-Απόφαση της Αρχής για τα κλειστά κυκλώµατα 

τηλεόρασης σε χώρο σχολικών συγκροτηµάτων.  

 

7. 02-10-2008-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.52/2002 Απαγόρευση αναγραφής του γεγονότος της υιοθεσίας 

σε δηµόσια έγγραφα 

 

8. 01-02-2010-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 04/2010 - Όροι για τη συλλογή και επεξεργασία, µέσω 

ερωτηµατολογίων, απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων µαθητών για τη σύνταξη 

µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας.  

 

9. 01-02-2010-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 05/2010 - Όροι για τη συλλογή και επεξεργασία από την 

αιτούσα, µέσω ερωτηµατολογίων, απλών και ευαίσθητων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

των ενδιαφεροµένων µαθητών για τη σύνταξη επιστηµονικής εργασίας 
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10. 19-09-2012-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.136/2012- Παροχή αδείας στο Υπουργείο Παιδείας, ως 

υπεύθυνο επεξεργασίας, για τη διαβίβαση στην αιτούσα τρίτη των ζητηθέντων από την ίδια 

ευαίσθητων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα δικαιολογητικά, που 

κατέθεσαν συγκεκριµένοι συνυποψήφιοί της σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) ειδικότητας φυσικής αγωγής, 

και τα οποία τηρούνται έκτοτε στα αρχεία του εν λόγω Υπουργείου, για το σκοπό της 

άσκησης και υπεράσπισης των δικαιωµάτων της.  

 

11.  02-08-2013-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 97/2013 - Η Αρχή δέχεται αίτηση θεραπείας, ανακαλεί 

προηγούµενη εκδοθείσα πράξη της και απευθύνει σύσταση σε Δ/ντή Σχολικής Μονάδας 

σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη 

Σχολική Μονάδα και την διαβίβασή τους σε τρίτους 

 

12. 25-11-2013-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.141/2013 - Χορήγηση άδειας για διαβίβαση ευαίσθητων 

δεδοµένων σε τρίτο για υπεράσπισή του ενώπιον πειθαρχικού οργάνου. 

 

13. 31-07-2014-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 96/2014 - Παροχή άδειας για χορήγηση σε τρίτο 

ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων που περιλαµβάνονται σε φάκελο διενεργηθείσας ΕΔΕ 

εκπαιδευτικού για δικαστική χρήση.  

 

14. 02-10-2014-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 139/2014 - Η Αρχή δέχεται εν µέρει προσφυγές που 

αφορούν στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Μονάδων 

«mySchool» και απευθύνει σχετικές συστάσεις στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων 

 

15. 02-10-2014-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.138/2014 - Η Αρχή διαπιστώνει ότι το Πρόγραµµα 

Ε.Υ.ΖΗ.Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων δεν πληροί τις προϋποθέσεις 

νοµιµότητας και απευθύνει σχετικές συστάσεις στο Υπουργείο 

 

1621-05-2015-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 54/2015 - Προειδοποίηση σε Σχολείο για επεξεργασία 

προσωπικών δεδοµένων µαθητή, κατά παράβαση των άρθρων 4,11 και 13 του Ν. 2472/1997 

 

17. 16-06-2015-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 69/2015 - Καταγγελία σχετικά µε την απαλλαγή από το 

µάθηµα των Θρησκευτικών 
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18. 06-08-2015-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 94/2015 - Απαλλαγή των µαθητών από το µάθηµα των 

θρησκευτικών 

 

19. 06-08-2015-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 4/2015 - Απαλλαγή των µαθητών από το µάθηµα των 

θρησκευτικών 

 

20. 14-07-2017-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.85/2017 - Προειδοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας για µη 

ικανοποίηση του δικαιώµατος πρόσβασης και αντίρρησης 

 

21. 07-05-2019-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 10/2019 - Καταγγελία του Συνδέσµου Ιδιωτικών Σχολείων 

σχετικά µε την καταχώριση δεδοµένων µαθητών/γονέων-κηδεµόνων και εκπαιδευτικών των 

ιδιωτικών σχολείων στην ενιαία κεντρική βάση δεδοµένων του ΥΠΕΘ µε την ονοµασία 

«mySchool» 

 

22. 05-09-2019-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 28/2019 - Αναγραφή του θρησκεύµατος και της ιθαγένειας 

στους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστηµα 

«myschool» και απαλλαγή των µαθητών από το µάθηµα των θρησκευτικών. 
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Παράρτηµα ΙΙΙ: Βιβλία & Έντυπα τηρούµενα / εκδιδόµενα από τα Δηµοτικά Σχολεία   

………………………. 

Γ. Υπηρεσιακά βιβλία για τα δηµοτικά σχολεία 

1. Βιβλίο Μητρώου και Προόδου µαθητών (Β.Μ.Π) 

2. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής (Β.Π.Σ.)  

3. Ηµερολόγιο Σχολικής Ζωής. 

4. Κοινό Πρωτόκολλο αλληλογραφίας. 

5. Εµπιστευτικό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας. 

6. Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων. 

7. Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή ή Προϊστάµενου του σχολείου. 

8. Βιβλίο Βιβλιοθήκης. 

9. Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας. 

10. Βιβλίο Πράξεων Σχολικού Συµβουλίου. 

11. Τα βιβλία Βιβλιοθήκης και Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να τηρούνται τα 
ανωτέρω βιβλία µε ψηφιακό τρόπο και να ρυθµίζονται θέµατα τήρησης και χρήσης τους. 

Δ. Υπηρεσιακά έντυπα που εκδίδουν τα δηµοτικά σχολεία  

1. Πιστοποιητικό Σπουδών  

2. Αποδεικτικό Μετεγγραφής  

3. Τίτλος Προόδου  

4. Τίτλος Σπουδών  

5. Βεβαίωση φοίτησης  

6. Βεβαίωση φοίτησης αλλοδαπού σε ελληνικό σχολείο για την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας  

7. Κάρτα Μετακινούµενου µαθητή  

8. Έντυπα που αφορούν την πρόοδο του µαθητή, όπως αυτά καθορίζονται από το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 

9. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση γονέων/κηδεµόνων για εγγραφή στην Α΄ Τάξη Δηµοτικού 

Ε. Ηλεκτρονικά Αρχεία 

1. Τα ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία τηρούνται σε πληροφοριακό σύστηµα του ΥΠΠΕΘ είναι 
τα παρακάτω: 
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α) στοιχεία που αφορούν τον µαθητή και τους γονείς/ κηδεµόνες: ονοµατεπώνυµο, 

ονοµατεπώνυµο πατέρα και µητέρας, τόπος - νoµός - ηµεροµηνία γέννησης, αριθµός 

µητρώου (για αγόρια) ή Δηµοτολογίου (για κορίτσια) ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και 

στοιχεία επικοινωνίας καθώς και προαιρετικά το επάγγελµα πατέρα και µητέρας, 

β) στοιχεία εγγραφής, τα οποία επαναλαµβάνονται κατά την επανεγγραφή του µαθητή (τάξη, 

στοιχεία τίτλου εγγραφής, σχολικό έτος), 

γ) στοιχεία που αφορούν την πρόοδο των µαθητών για τα δηµοτικά σχολεία, 

δ) στοιχεία µετεγγραφής των µαθητών. 
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Παράρτηµα IV: Aνακοίνωση Βιντεοσκόπησης Αγγλικού Σχολείου 

Willingdon Community School  School CCTV Policy and Code of Practice  (2019) 

1 Introduction 

1.1 Willingdon Community School uses closed circuit television (CCTV). The use of CCTV and 

images produced are for the following purposes; 

· Ensuring the wellbeing of individuals on the school site 

· Protecting the school buildings and assets 

· Protecting the personal property of visitors, staff and students to the school 

· Supporting the police in their duties, including identifying, apprehending and prosecuting offenders 

· Prevention or detection of crime 

· Safeguarding of staff, pupils and visitors 

1.2 The system comprises of a number of fixed and dome cameras. 

1.3 The system does not have sound recording capability. 

1.4 The CCTV system is owned and operated by the Willingdon Community School, the deployment 

of which is determined by the School’s Leadership Team (SLT). 

1.5 The CCTV is monitored centrally from the ICT office, Site office and Reception. Access to the 

images is controlled and approved by a member of Senior Leadership Team (SLT). 

1.6 The introduction of, or changes to, CCTV monitoring will be subject to consultation with staff and 

members of the school community. 

1.7 The school’s CCTV Scheme is registered with the Information Commissioner under the terms of 

the Data Protection Act 1998 and GDPR. The use of CCTV, and the associated images are covered by 

the Data Protection Act 1998. This policy outlines the school’s use of CCTV and how it complies with 

the Act and GDPR. 

1.8 All authorised operators and employees with access to images are aware of the procedures that 

need to be followed when accessing the recorded 

2.2 CCTV warning signs are clearly and prominently placed at the main reception entrance to the 

school, including DT Drama exit, Community Suite entrance, DT3, IT Corridor, EN6 external door, 

Rosla Block, front and rear carpark, outside Staffroom\PE1 area. Signs will contain details of the 

purpose for using CCTV (see appendix B). In areas where CCTV is used, the school will ensure that 

there are prominent signs placed within the controlled area. 

2.3 The original planning, design and installation of CCTV equipment endeavoured to ensure that the 

scheme will deliver maximum effectiveness and efficiency but it is not possible to guarantee that the 

system will cover or detect every single incident taking place in the areas of coverage. 

3 Siting the Cameras 

3.1 Cameras are sited so that they only capture images relevant to the purposes for which they are 

installed (described above) and care will be taken to ensure that reasonable privacy expectations are 
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not violated. The School will ensure that the location of equipment is carefully considered to ensure 

that images captured comply with the Data Protection Act and GDPR. 

3.2 The school will make every effort to position cameras so that their coverage is restricted to the 

school premises, which includes outdoor/indoor areas. The school will apply privacy masks where 

required. 

For example: 

i) Where there is good cause to suspect that an illegal or unauthorised action(s), is taking place, or 

where there are grounds to suspect serious misconduct. 

ii) Where notifying the individuals about the monitoring would seriously prejudice the reason for 

making the recording. 

4.3 In these circumstances authorisation must be obtained from a member of the Senior Leadership 

Team (SLT) and the school’s ‘Data Controller’ advised before any commencement of such covert 

monitoring. 

4.4 Covert monitoring must cease following completion of an investigation. 

4.5 Cameras sited for the purpose of covert monitoring will not be used in areas which are reasonably 

expected to be private, for example toilet cubicles, changing areas etc. 

5 Storage and Retention of CCTV images 

5.1 Recorded data will be retained for 24 days. Extracts of recordings will be retained for no longer 

than is necessary. While retained, the integrity and security of the recordings will be maintained to 

ensure their evidential value and to protect the rights of the people whose images have been recorded. 

5.2 All retained data will be stored securely at all times and permanently deleted as 

appropriate/required. 

6 Access to CCTV images 

6.1 Access to recorded images will be restricted to staff authorised to view them by Senior Leadership 

Team (SLT) and Data Controller. Access to recordings will not be made more widely available. 

7 Subject Access Requests (SAR) 

7.1 Individuals have the right to request access to CCTV footage relating to themselves under the Data 

Protection Act and GDPR. 

7.2 All requests should be made in writing to the Head Teacher. Individuals submitting requests for 

access will be asked to provide sufficient information to enable the footage relating to them to be 

identified. For example, date, time and location. 

7.3 The school will respond to requests within 40 calendar days of receiving the written request and 

any fee. This is as per the ICO CCTV Code of Practice. 

7.4 A fee of £10 may be charged per request. This is as per the ICO CCTV Code of Practice. 

7.5 The school reserves the right to refuse access to CCTV footage where this would prejudice the 

legal rights of other individuals or jeopardise an on-going investigation. 

8 Access to and Disclosure of Images to Third Parties 
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8.1 There will be no disclosure of recorded data to third parties other than to authorised personnel such 

as the Police and service providers to the school where these would reasonably need access to the data 

(e.g. investigators). 

8.2 Requests for images/data should be made in writing to the Head Teacher. 
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Παράρτηµα V : Ο νόµος 4624 / 2019 (περί ΓΚΠΔ) 

Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις. 

Πρώτα Σχόλια: όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 3.1 της εργασίας, ο κανονισµός είναι στην 
πραγµατικότητα µίγµα κανονισµού, οδηγίας και παρεκκλίσεων της νοµοθεσίας των κρατών 
µελών. Κατωτέρω παρατίθενται οι παρεκκλίσεις που ψηφίσθηκαν 

1. Οι δηµόσιοι φορείς ΔΕΝ επεξεργάζονται δεδοµένα µε συγκατάθεση: Άρθρο 5: Νοµική 
βάση επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από δηµόσιους φορείς Οι δηµόσιοι 
φορείς επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το 
δηµόσιο συµφέρον ή κατά την άσκηση δηµόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας.     

2. Μόνο ο αρµόδιος του δηµοσίου φορέα ορίζει τον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων όχι 
ο Υπεύθυνος κα ο εκτελών επεξεργασία και αναφέρεται στον Διοικητή: Άρθρο 6.1 Οι 
δηµόσιοι φορείς ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων (εφεξής: ΥΠΔ).    

3. Επιτρέπεται η για λόγους ασφαλείας επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων : άρθρο 
22.2.β: .. επεξεργασία απαραίτητη για την αποτροπή σηµαντικής απειλή για την εθνική 
ασφάλεια ή τη δηµόσια ασφάλεια ..). ΣΣ. Θα µπορούσε να περιλάβει το θέµα κατ΄ εξαίρεσιν 
εισαγωγής µουσουλµάνων µαθητών στα ΑΕΙ. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι τεκµαίρεται βάσει 
του άρθρου 9.2.ε. «προδήλως δηµοσιοποιηµένα » από το υποκείµενο. 

4. Εισάγεται γενική απαγόρευση επεξεργασίας γενετικών δεδοµένων για σκοπούς 
ασφάλισης και υγείας: Άρθρο 23. Επεξεργασία γενετικών δεδοµένων. Κατ’ εφαρµογή της 
παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ απαγορεύεται η επεξεργασία γενετικών δεδοµένων 
για σκοπούς ασφάλισης υγείας και ζωής. 

5. Επιτρέπεται η διαβίβαση και επεξεργασία δεδοµένων από δηµόσιους φορείς σε 
δηµόσιους φορείς και ιδιώτες για ίδιους ή άλλους σκοπούς- άρθρα 24, 25, 26. Ουσιαστικά 
ονοµάζει ρητά τους δηµόσιους φορείς, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ΓΚΠΔ ( άρθρα 
6.4, 9.2, 9.4 και 23). 

6. Επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση: άρθρο 27.7  Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα µέσω κλειστού κυκλώµατος οπτικής καταγραφής εντός των χώρων εργασίας, είτε 
είναι δηµοσίως προσβάσιµοι είτε µη, επιτρέπεται µόνο εάν είναι απαραίτητη για την 
προστασία προσώπων και αγαθών. Τα δεδοµένα που συλλέγονται µέσω κλειστού 
κυκλώµατος οπτικής καταγραφής δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν ως κριτήριο για την 
αξιολόγηση της αποδοτικότητας των εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι ενηµερώνονται 
εγγράφως, είτε σε γραπτή είτε σε ηλεκτρονική µορφή για την εγκατάσταση και λειτουργία 
κλειστού κυκλώµατος οπτικής καταγραφής εντός των χώρων εργασίας.  
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7. Θεωρεί υπέρτερο το δικαίωµα Επεξεργασίας για τους συνταγµατικούς λόγους 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης: άρθρο 27, συµπεριλαµβανοµένης της 
επεξεργασίας για δηµοσιογραφικούς σκοπούς και για σκοπούς ακαδηµαϊκής, καλλιτεχνικής ή 
λογοτεχνικής έκφρασης. Εξαιρεί µάλιστα από την ισχύ τους το Κεφάλαιο ΙΙ του ΓΚΠΔ 
«Αρχές», εκτός από το άρθρο 5, το Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ «Δικαιώµατα του Υποκειµένου», 
το Κεφάλαιο ΙV του ΓΚΠΔ «Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία», εκτός 
από τα άρθρα 28, 29 και 32, το Κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ «Διαβιβάσεις δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς», το Κεφάλαιο VII του ΓΚΠΔ 
«Συνεργασία και συνεκτικότητα και το Κεφάλαιο IX του ΓΚΠΔ «Διατάξεις που αφορούν 
ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας». Ιδιαίτερα δεν απαιτείται νόµιµη βάση επεξεργασίας. 

8. Μη διαγραφή. Άρθρο 34 Περιορισµός στο Δικαίωµα διαγραφής 1. Αν η διαγραφή σε 
περίπτωση µη αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας λόγω της ιδιαίτερης φύσης της αποθήκευσης 
δεν είναι δυνατή ή είναι δυνατή µόνο µε δυσανάλογα µεγάλη προσπάθεια και το 
συµφέρον του υποκειµένου των δεδοµένων για τη διαγραφή δεν θεωρείται σηµαντικό, δεν 
υφίσταται το δικαίωµα του υποκειµένου και η υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας να 
διαγράψει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 του 
ΓΚΠΔ, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ. 
Στην περίπτωση αυτή, η διαγραφή αντικαθίσταται από τον περιορισµό της επεξεργασίας …. . 

 

 

  

 


