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ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση σχετικά µε υποβληθείσα αίτηση  

Σχετικά:  

1. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 21 ΕΜΠ/18-08-2016 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. Αρχής 

Γ/ΕΙΣ/5223/19-08-2016). 

2. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. Αρχής ΓΝ/ΕΙΣ/1981/23-08-2016 γνωστοποίηση συστήµατος 

βιντεοεπιτήρησης. 

3. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. Αρχής ΓΝ/ΕΙΣ/1982/23-08-2016 γνωστοποίηση τήρησης 

αρχείου/επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε το υπ’ 

αριθµ. πρωτ. Αρχής ΓΝ/ΕΙΣ/2006/26-08-2016. 

4. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. Αρχής  Γ/ΕΙΣ/5455/07-09-2016 αίτηση της εταιρείας «ALPHA 

∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» προς την υπηρεσία σας µε κοινοποίηση στην Αρχή.   

5. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 237/08-09-2016 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/5487/09-
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09-2016). 

6. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/5519/09-09-2016 αίτηση της εταιρείας «ALPHA 

∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» προς την υπηρεσία σας µε κοινοποίηση στην Αρχή. 

7. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/5528/12-09-2016 αίτηση της εταιρείας «ALPHA 

∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» προς την Αρχή, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε το 

υπ’ αριθµ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/5557/13-09-2016 έγγραφο. 

 

 

Με το ως άνω έγγραφό σας (σχετικό 1), ενηµερώσατε την Αρχή σχετικά µε την 

πρόθεσή σας να λειτουργήσετε σύστηµα βιντεοεπιτήρησης στους χώρους όπου θα 

διεξαχθεί δηµοπρασία για τη χορήγηση τηλεοπτικών αδειών, µε σκοπό τη διασφάλιση 

της διαγωνιστικής διαδικασίας από τυχόν παραβίαση όρων εµπιστευτικότητας και 

ανταγωνισµού, αλλά και την ασφάλεια του χώρου και των συµµετεχόντων. Ακολούθως, 

υπεβλήθησαν οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 ν. 

2472/1997 (σχετικά 2 και 3).  

Στη συνέχεια, η Αρχή ενηµερώθηκε σχετικά µε την αίτηση της ανώνυµης 

εταιρείας µε την επωνυµία «Alpha ∆ορυφορική Τηλεόραση ΑΕ» προς την υπηρεσία σας 

για χορήγηση ηλεκτρονικού δηµοσίου εγγράφου – ηλεκτρονικού υλικού από το εν λόγω 

σύστηµα βιντεοεπιτήρησης (σχετικό 4). Ακολούθως, διαβιβάσατε στην Αρχή την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 52114/8-9-2016 εισαγγελική παραγγελία και παρακαλείτε για τις δικές µας 

ενέργειες (σχετικό 5). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχ. α΄ του ν. 2472/1997 και τις αιτιολογικές σκέψεις 

14-17 στο προοίµιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, τα δεδοµένα ήχου και εικόνας, εφόσον 

αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Η αποθήκευση 

και διαβίβαση εικόνας προσώπου, η οποία συλλέγεται από σύστηµα βιντεοεπιτήρησης, 

που λειτουργεί µόνιµα, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, σε κλειστό ή ανοικτό 

χώρο συγκέντρωσης ή διέλευσης προσώπων, συνιστά επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, και, µάλιστα, εν όλω ή εν µέρει αυτοµατοποιηµένη κατά την 

έννοια των άρθρων 2 στοιχ. δ' και 3 παρ. 1 του ν. 2472/1997 (βλ. και την υπ’ αριθµ. 4 

αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας 1/2011 της Αρχής για την χρήση συστηµάτων 
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βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών, καθώς και ∆ΕΕ C-212/13 

της 11ης ∆εκεµβρίου 2014, σκέψη 24).  

Εν προκειµένω, σύµφωνα µε τα ανωτέρω 1 έως 3 σχετικά έγγραφα, και 

ειδικότερα το περιεχόµενο της γνωστοποίησης συστήµατος βιντεοεπιτήρησης (σχετικό 

2), τυγχάνουν επεξεργασίας απλά προσωπικά δεδοµένα και όχι ευαίσθητα, όπως αυτά 

ειδικά και περιοριστικά ορίζονται στο  άρθρο 2 στοιχ. β΄ του ν. 2472/1997 (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). 

Άλλωστε, επεξεργασία δεδοµένων εικόνας δεν θεωρείται κατά κανόνα επεξεργασία 

ευαίσθητων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (πρβλ. αιτιολογική σκέψη 51 του 

Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων, Γνώµη 2/2012 της Οµάδας 

Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ όσον αφορά την αναγνώριση προσώπου 

στις επιγραµµικές και κινητές υπηρεσίες, υποενότητα 4.2, καθώς και την Οδηγία 1/2011 

της Αρχής για την χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης, άρθρα 2 και 20). Κατ’ 

ακολουθία, στη συγκεκριµένη περίπτωση, εφόσον δεν έλαβε χώρα επεξεργασία 

ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων που εµπίπτουν σε κάποια από τις ανωτέρω 

κατηγορίες, δεν απαιτείται η παροχή άδειας της Αρχής προκειµένου να χορηγηθεί το 

καταγεγραµµένο υλικό.  

Η διαβίβαση, βέβαια, σε τρίτο πρόσωπο, κατόπιν αιτήσεώς του, του 

καταγεγραµµένου υλικού συνιστά περαιτέρω επεξεργασία απλών προσωπικών 

δεδοµένων, η νοµιµότητα της οποίας πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσµα του άρθρου 5 

του ν. 2472/1997, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του οποίου, επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται µόνον όταν το υποκείµενο των δεδοµένων έχει 

δώσει τη συγκατάθεσή του. Η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων χωρίς τη 

συγκατάθεση των υποκειµένων τους είναι κατ' εξαίρεση επιτρεπτή, µόνο στην περίπτωση 

που συντρέχει κάποια από τις εξαιρετικές βάσεις νοµιµότητας της επεξεργασίας της 

παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, η οποία ορίζει ότι: «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η 

επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν: ... β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την 

εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόµο 

…». Τέτοια υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας προβλέπεται από τη διάταξη του 

άρθρου 5 Κ∆∆ιαδ για το δικαίωµα πρόσβασης στα δηµόσια έγγραφα, υπό τις 
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προϋποθέσεις που η εν λόγω διάταξη θέτει. Επιπλέον, στην παρούσα περίπτωση, 

σύµφωνα µε το περιεχόµενο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην Αρχή (σχετικά 4, 6 

και 7), η αιτούσα επικαλείται και συνδροµή του στοιχείου του υπέρτερου έννοµου 

συµφέροντος για τη χορήγηση του καταγεγραµµένου υλικού, συνιστάµενου στην άσκηση 

ή υπεράσπιση µε βάση αυτό δικαιωµάτων ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών 

οργάνων, µε αποτέλεσµα το αίτηµα να µπορεί να εξεταστεί και υπό το πρίσµα της 

διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. ε΄ του ν. 2472/1997 ως επεξεργασία αναγκαία για 

την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση των δικαιωµάτων αυτών.  

Συνεπώς, θα πρέπει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, να σταθµίσετε αν η αιτούσα 

εταιρεία δικαιούται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κ∆∆ιαδ και του άρθρου 

5 του ν. 2472/1997, να λάβει γνώση του καταγεγραµµένου υλικού που τηρείτε και, 

γενικότερα, να εξετάσετε τη συνδροµή των νοµίµων προϋποθέσεων, ενόψει των ειδικών 

ισχυρισµών που προβάλλει η αιτούσα (βλ. υπ’ αριθµ. 6/2013 Γνωµοδότηση της Αρχής 

για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα που περιέχουν δεδοµένα προσωπικού 

χαρακτήρα).  

Τέλος, σε περίπτωση επίδειξης των αιτούµενων απλών προσωπικών δεδοµένων, 

καθώς και στην περίπτωση που κρίνετε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις, οι οποίες 

προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις, για τη χορήγηση του καταγεγραµµένου υλικού, 

οφείλετε να ενηµερώσετε σχετικά τα υποκείµενα των δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 

11 παρ. 3 του ν. 2472/1997. 

 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή 

διευκρίνιση. 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Κωνσταντίνος Μενουδάκος 

 

 

Κοινοποίηση: 

∆ικηγορική Εταιρεία 

ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

E-mail: info@lazaratos.gr  


