
Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα

Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Άλλα Δικαιώματα

Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός – Ναταλία-Ροζαλία Αυλώνα



Βασικά Θέματα

• 'Αδειες και Ανοικτές Άδειες χρήσης

• Που και πως μπορώ να βρω σχετικό περιεχόμενο;

• Το θέμα της ευθύνης

• Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δημόσια Δεδομένα

  Προσωπικά Δεδομένα 
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Άδειες ανοικτού περιεχομένου
 



Γιατί να με ενδιαφέρουν οι άδειες πνευματικής 
Ιδιοκτησίας

• Ως δημιουργός:
– Συνεισφέρουν στο τεκμήριο πνευματικής ιδιοκτησίας 

(αρ.10)

• Ως χρήστης:
– Προκειμένου να μπορώ να χρησιμοποιήσω νόμιμα 

περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται να ανησυχώ για το εάν 
εμπίπτω στις εξαιρέσεις ή όχι
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Άδειες Ανοιχτού Λογισμικού/ 
Περιεχομένου/ δεδομένων

* βασίζονται στο N. 2121/1993 (αρ. 13(1),(2))

* αποτελεούν για το σκοπό του νόμου μη αποκλειστικές άδειες 
εκμετάλλευσης

* δίδουν κάποια δικαιώματα και παρακρατούν κάποια άλλα

* μπορεί να περιέχουν διατάξεις που τις καθιστούν ασύμβατες με άλλες 
άδειες



Νομικά εργαλεία περιεχόμενο
 



Άδειες 

Creative Commons



[1]

Αναγνώσιμο από ανθρώπους: 

Commons Deed

[2]

Αναγνώσιμο από δικηγόρους: 

Legal Code

[3]

Αναγνώσιμο από μηχανές:

Meta-dataLogo + Link



Αναγνώσιμο από ανθρώπους: 







Αναγνώσιμο από δικηγόρους: 





Αναγνώσιμο από μηχανές:





σχηματική 
αναπαράσταση





υπάρχει μόνο μία αδεια Creative Commons

OXI



Αναφορά

Μη Εμπορική Χρήση

Όχι παράγωγα έργα

Παρόμοια διανομή

logos



Συνδυασμοί

Αναφορά

Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Αναφορά - Όχι Παράγωγα

Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση 
-Παρόμοια Διανομή

Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι 
Παράγωγα



Επιλογή



ένα σενάριο
 Copyleft - ShareAlike

Ιωσήφ (original Creator/ Licensor)

Αλέκα  (first User/ licensee)

έργο CCBYSA

Λιάνα  (first User/ licensee)

έργο CCBYSA



Ιωσήφ (original Creator/ Licensor1)

Αλέξης  (first User/ licensee1- 
Licensor2)

Έργο 1

CCBYSA (έργο2)

Mήτσος  (second User/ licensee2)

τροποποιημένο
έργο

CCBYSA (έργο1) 

CCBYSA (έργο1)

ένα σενάριο Copyleft - 

ShareAlike



Ιωσήφ (original Creator/ Licensor1)

Αλέξης  (first User/ licensee1- 
Licensor2)

Έργο 1

CCBYSA (έργο2)

Mήτσος  (second User/ licensee2)

τροποποιημένο
έργο

CCBYSA (έργο1) 

CCBYSA (έργο1)

ένα σενάριο Copyleft - 

ShareAlike

προστιθέμενη 
αξία



ΥΑ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δημοτικών διαδικτυακών τόπων

Ν. 3448/2006 (αρ.6)
Ν. 3861/2010
Ν. 3882/2010

[Ν. 3979/2011]



ΥΑ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δημοτικών διαδικτυακών τόπων

Αρ. 6 (μεταδεδομένα): 

“Ο Δήμος οφείλεινα αποκτάόλα τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας επί των μεταδεδομενων που διατίθενται από το 
διαδικτυακό τόπο. Τα μεταδεδομενα θα διατίθενται με την Ελληνική 
εκδοση των αδειών Creative Commons, Αναφορά 3.0. Τα μεταδεδομενα 
αυτά θα πρεπει να είναι συμφωνα με τα πρότυπα και τις αντίστοιχες 
προδιαγραφες του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, καθώς και να μπορουν να εξαχθουν σε 
μορφή Extensible Markup Language (XML).”



ΥΑ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δημοτικών διαδικτυακών τόπων

Αρ. 7 (δεδομένα - δικτυακός τόπος): 

“Για το συνολο των πληροφοριών και των δεδομενων που περιεχονται 
στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου θα πρεπει να εχουν εξασφαλιστεί οι 
απαραίτητες άδειες χρήσης και περαιτερω διάθεσης ή το συνολο των 
δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Με την 
επιφυλαξη των διατάξεων για την προστασία δεδομενων προσωπικου 
χαρακτήρα διατίθενται σε αυτόματα επεξεργάσιμη μορφή, χωρίς 
τεχνικους περιορισμους και συνοδευονται από τα απαραίτητα 
μεταδεδομενα με την Ελληνική άδεια Creative Commons, Aναφορά 
Παρόμοια Διανομή 3.0.”



Creative Commons

Αναφορά Παρόμοια Διανομή



Αναφορά - Παρόμοια Διανομή



Τι ΜΠΟΡΕΙ να κάνει ο 
αδειοδόχος

χρήση δεδομένων

διανομή δεδομένων 

Διασκευή (αρ. 16 + 4(1γ))

διανομή αλλαγών

ΜΠΟΡΩ

ηθικά δικαιώματα όπου 
αυτά υπάρχουν



Τι ΔΕΝ μπορεί να κάνει ο 
αδειοδόχος

να σταματήσει την 
πρόσβαση στα δεδομένα

υπο-αδειοδότηση

να παραβεί τους όρους 
πρόσβασης που θέτει ο 

αδειοδότης

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ



τι ΠΡΕΠΕΙ να κάνει ο 
αδειοδόχος

κρατάει όλα τα 
σημειώματα περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας

να διαθέτει περαιτέρω 
αντίγραφα ή παράγωγα 
έργα με την ίδια άδεια

να διαθέτει τα δεδομένα σε 
ανοιχτό μορφότυπο

ΠΡΕΠΕΙ



3
3

[θυμίσου!]
* ο δημιουργός πάντοτε διατηρεί το 
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας όταν 
χρησιμοποιεί άδειες ανοιχτού 
περιεχομένου (αρ. 15 (1), (4))
* ΕΛΛΑΚ ΔΕΝ σημαίνει ελεύθερο 
δικαιωμάτων αλλά είναι τρόπος 
αδειοδότησης
* ΔΕΝ χρειάζονται διατυπώσεις για την 
κτήση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας/ συγγενικών δικαιωμάτων 
(αρ. 6(2))



Που μπορώ να βρω ανοικτό περιεχόμενο
 



Για τί ψάχνω;

•  Πρωτοβουλίες

•  Κατάλογοι

•  Συσσωρευτές

•  Αποθετήρια

•  Δεδομένα/ Περιεχόμενο/ OER

•  Εθνικά - Διεθνή
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MyContent (ΕΕΛΛΑΚ) 
[http://mycontent.ellak.gr/]

• Λίστα με πηγές ανοικτού περιεχομένου ανά μέλος της Εταιρίας 
Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
[goo.gl/suLh2]

• Ενδεικτικά αναφέρονται:
ΕΚΤ (πολιτιστικά – επιστημονικά – διδακτορικές διατριβές – 
OpenArchives -  βιβλιοθήκες)

– Αθηνά (Γεωχωρικά)

– GUNET (Ανοικτά Μαθήματα)

– ΥπΠαιδείας (Φωτόδεντρο)
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Openarchives.gr 
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http://www.didaktorika.gr/eadd/ 

38

file:///Users/prodromos_tsiavos/Google%20Drive/GUNET/


http://epset.gr/  
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file:///Users/prodromos_tsiavos/Google%20Drive/GUNET/


40

http://geodata.gov.gr/geodata/



41

http://ckan.okfn.gr/



42

http://datahub.io/group/country-gr?page=3 

file:///Users/prodromos_tsiavos/Google%20Drive/GUNET/


43

http://datahub.gr/ 



44

Wikisource/ Βικιθήκη [goo.gl/HiwEv]



45

Wikibooks/ Βικιβιλία [goo.gl/jrcMx]



46

http://www.opendiscoveryspace.eu/



47

http://www.oercommons.org/ 



48

http://search.creativecommons.org/ 



49

http://www.europeana.eu/
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http://www.google.com/advanced_search



Το θέμα της ευθύνης
 



Προσβολή του Δικαιώματος

• Κάθε πράξη 
– που έχει αντικείμενο και περιεχόμενο όμοιο με το 

αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού 
δικαιώματος

– Σε όσο βαθμό αυτά προστατεύονται από το νόμο
– Εφόσον η πράξη 

(α) δε γίνεται από το δικαιούχο
(β) δεν υπάρχει συναίνεση του
(γ) δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους νόμιμους 
περιορισμούς του δικαιώματος
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Βασικές διατάξεις περί προστασίας Πν.Ιδ.

• Αρ. 64επ. 2121/1993

• Κυρώσεις:
Αστικές (αποζημίωση + ηθική βλάβη) (αρ.65)

– Διοικητικές (πρόστιμο) [αφορά σε προγράμματα Η/Υ και 
εκτός καταστήματος πώληση (1000 Ε/ copy)] (αρ.65Α)

– Ποινικές (εκτός δημοσίου δανεισμού) [δόλος (αρκεί και 
ενδεχόμενος)] (αρ.66)
• 2900-15000 Ε +1ετος (πλημμέλημα) 
• 5-20εκ Δρχ + 10 έτη (κακούργημα)
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Ποιος τελεί την πράξη;

•  Αυτός που δημιουργεί το μάθημα

•  Αυτός που πραγματοποιεί τη μετάδοση

•  Γενικότερα:
– Αυτός που αποκτά το δικαίωμα στο δευτερογενές έργο
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Ευθύνη Μεσαζόντων (GUNET/ Πανεπιστήμιο)

• Εργασία για το Πανεπιστήμιο (πρόστηση) [922ΑΚ]
– Όφελος
– Σχέση εξάρτησης (να δίδονται εντολές ή οδηγίες και να 

υπάρχει επίβλεψη κατά την εκτέλεση της ανατεθειμένης 
υπηρεσίας) [αμφισβητείται]

•  Αστικές κυρώσεις (65(2) 2121/1993):
– Υπαιτιότητα 

• Πρόβλεψη προσβολής (επιμέλεια μέσου προσώπου του 
σχετικού συναλλακτικού κύκλου)

• Λήψη μέτρων (ενημέρωση – πρακτικές δυνατότητες 
ελέγχου)
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Θέματα πολιτιστικης κληρονομιας και 
δημοσίων δεδομένων

 



Δομή

 Δομικά Στοιχεία 

► Νομοθετικές παρεμβάσεις

► Άδειες CC

► Εuropeana

► 31/31.2

 Ζητήματα Αδειοδοτήσεων
► Το μοντέλο του 3028/2002

► Άδειες Περαιτέρω Χρήσης

 Τελικές Σκέψεις



Νομοθετικές παρεμβάσεις (Ι)

 Ν. 2121/1993: Πνευματική Ιδιοκτησία και συγγενικά Δικαιώματα

- δημιουργία ιδιοκτησιακού δικαιώματος

- δημιουργία αγοράς για την αποζημίωση του δημιουργού

- προστασία δεσμού δημιουργού και δημιουργήματος



Νομοθετικές παρεμβάσεις (ΙΙ)

 Ν. 3028/2002

- προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

- διασφάλιση ελέγχου στην αφήγηση για το εθνικό πολιτιστικό απόθεμα

- διασφάλιση εσόδων από την εμπορική εκμετάλευση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς



Νομοθετικές παρεμβάσεις (ΙΙΙ)

Ν. 3048/2006 (μεταφορά οδηγίας  2003/98/EC) + Ν. 3979/2011

- διασφάλιση πρόσβασης και περαιτέρω χρήση δημόσιας πληροφορίας

- υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας

- κοινά

- ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας

- εξαιρείται το πολιτιστικό περιεχόμενο

- αναμένεται αναθεώρηση της Οδηγίας στην οποία βασίζεται



Νομοθετικές παρεμβάσεις (ΙV)

 Ν. 3731/2008 (αρ. 27)

(ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 1301/12.04.2012) 

Κύρωση Πλαίσιου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

► αρ. 3x, xii: θέματα πρόσβασης/ όρων χρήσης (ανοιχτή/ μηχαναγνώσιμη/ επεξεργάσιμη)

► Ανοιχτές κυβερνητικές άδειες/ τυποποημένες δημόσιες γενικές άδειες

► Νομική Διαλειτουργικότητα



Άδειες Creative Commons

 Είναι άδειες του Ν. 2121/1993

 Δεν καλύπτουν τις ρυθμίσεις του Ν. 3028/2002

 Έχουν ως στόχο την αύξηση των κοινών

 Μπορεί να απαγορεύουν την εμπορική χρήση

 Αποτελούν μορφές αδειοδότησης περαιτέρω χρήσης

 Είναι οι πιο ευρέως διαδεδομένες ανοιχτές άδειες (Europeana/ Wikipedia)

 6 άδειες + 2 εργαλεία



Europeana Data Transfer Agreement

 Αποτελεί μέρος του ρυθμιστικού μοντέλου της Europeana

 Oι αποφάσεις για την Πν.Ιδιοκτησία επί του πόρου παραμένουν στο φορέα

 Τα Πν.Δικαιώματα επί των μεταδεδομένων διατίθενται με άδεια Creative Commons 
Zero

 Eίναι δυνατή η επιλογή των πεδίων μεταδεδομένων που θα αδειοδοτηθούν

 Εξετάζεται η παροχή δυνατοτήτων για διαφορετική αδειδότηση διαφορετικών 
πεδίων



Το μοντέλο των Προσκλήσεων 31 + 31.2 (Ι)

 Πλαίσια συνεργασίας:

► ΕΚΤ – Φορέας/ Δικαιούχος

► Αυτονομία του Φορέα – επιλογή αδειοδοτικού μοντέλου για δεδομένα – μεταδεδομένα

► Πλαίσιο προσκλήσεων (minimum περαιτέρω χρήση για μη εμπορικούς σκοπούς)

► Συντονισμός των φορέων για την εξασφάλιση της νομικής διαλειτουργικότητας



Το μοντέλο των Προσκλήσεων 31 + 31.2 (ΙΙ)

 Σύμφωνα Αποδοχής

► ΕΥΔ ΨΣ –  Δικαιούχος

► Διάθεση περιεχομένου στον Ευρωπαίο φορολογούμενο

► Διασφάλιση Προτύπων Διαλειτουργικότητας / Ανοικτών Δεδομένων

► Προϋποθέσεις για να είναι το υλικό διαθέσιμο σε web 3.0

► Πλαίσιο συνεργασίας



Το μοντέλο των Προσκλήσεων 31 + 31.2 (ΙΙΙ)

 Τεύχη Προκήρυξης

► Δικαιούχος-Ανάδοχος

► Αναφορά σε πλαίσια συνεργασίας 

► Πίνακες Συμμόρφωσης

► Διασφάλιση τήρησης προδιαγραφών με validator

► Σύνδεση πληρωμής με τήρηση προδιαγραφών (ορόσημα)



Ζητήματα αδειοδότησης (Ι)

 Στοίβα Δικαιωμάτων



Ζητήματα αδειοδότησης (ΙΙ)

 Εξέλιξη



Ζητήματα αδειοδότησης (ΙΙΙ)

 Διάκριση:

► Φωτογράφησης – Χρήσης

► Τελών – Όρων Αδειών

 2 ΥΑ (αρ. 44 Ν.3028/2002):
► Ρύθμιση διαδικασίας και όρων χορήγησης άδειας (2005)

► Τέλη (2011)



Ζητήματα αδειοδότησης (ΙV)

 Κατανόηση της διαδικασίας αδειοδότησης από τον 3028/2002



Ζητήματα αδειοδότησης (V)

 Το ζήτημα των αδειών περαιτέρω χρήσης (π.χ. Creative Commons)



Ζητήματα αδειοδότησης (VΙ)

 Όροι ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51−52−54/81397/2199/ 12−9−2005

► έντυπο (αρ.3.3.1)

► χορήγηση από ΥΠΠΟΤ και ΚΑΣ (αρ.3.3.2)

► στοιχεία προς υποβολή (αρ 3.3.3)

► καταβολή τελών πριν τη δημοσίευση (αρ.3.3.4)

► ενημέρωση του ΥΠΠΟΤ πριν την έναρξη και λήξη λειτουργίας ιστοσελίδας (αρ.3.3.5)

► γενικοί όροι (3.4)



Ζητήματα αδειοδότησης (VΙΙ)

 Γενικοί όροι – στοιχεία προς υποβολή (3.3.3)

► περιγραφή του αιτούντος

► περιγραφή του “προγράμματος”/ χαρακτήρας

► πλήρης κατάλογος αντικειμένων και λεζάντες που θα συνοδεύουν τις εικόνες

► τύπος εικόνων (στατικές ή μη)

► τρόπος πρόσβασης (τέλος/οχι)

► διάρκεια χρήσης

► γλώσσες

► υδατόσημο

► οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο αιτών χρήσιμο



Τελικές Σκέψεις

 Ανάγκη για συνολική ρύθμιση θεμάτων περαιτέρω χρήσης που αποτελούν δομικό στοιχείο 
του web 3.0

 Ενιαία ΥΑ για τέλη και όρους αδειών

 Απλούστευση διαδικασίας αδειοδοτησης και ηλεκτρονικοποίησή της

 Ενιαία αδειοδοτική πολιτική για περαιτέρω χρήση/ εργασίες για αναθεώρηση 3048/2006 

 Χρήση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας

 Συμμετοχή στις εργασίες για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/98/EC



Θέματα προσωπικών δεδομένων
 



Βασικά ζητήματα

• Συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά τη σύνταξη του υλικού

• Μαγνητοσκόπηση των φοιτητών
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Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

• Πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/ 1997

•
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Ορισμοί (αρ.2 Ν.2472/1997 ) Ι

“∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα”, κάθε πληροφορία που 
αναφέρεται στο υποκείµενο των δεδοµένων. ∆εν 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.
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Ορισμοί (αρ.2 Ν.2472/1997 ) ΙΙ

“Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα” 
(“επεξεργασία”), κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που 
πραγµατοποιείται, από το ∆ηµόσιο ή από νοµικό πρόσωπο 
δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή
φυσικό πρόσωπο µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων 
µεθόδων και εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η 
διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, 
η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση, η
συσχέτιση ή ο συνδυασµός, η διασύνδεση, η δέσµευση 
(κλείδωµα), η διαγραφή, η καταστροφή.
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Ορισμοί (αρ.2 Ν.2472/1997 ) ΙΙΙ

“Υπεύθυνος επεξεργασίας”, 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.
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Ορισμοί (αρ.2 Ν.2472/1997 ) ΙV

“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. 

 

81



Ορισμοί (αρ.2 Ν.2472/1997 ) V

“Συγκατάθεση” του υποκειµένου των δεδοµένων, κάθε ελεύθερη, ρητή 
και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται µε τρόπο σαφή, και εν 
πλήρη επιγνώσει, και µε την οποία, το υποκείµενο των δεδοµένων, αφού 
2 Το στοιχείο ε’ αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε την παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133). 4 προηγουµένως 
ενηµερωθεί, 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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Ορισμοί (αρ.2 Ν.2472/1997 ) V

“Συγκατάθεση” του υποκειµένου των δεδοµένων, κάθε ελεύθερη, ρητή 
και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται µε τρόπο σαφή, και εν 
πλήρη επιγνώσει, και µε την οποία, το υποκείµενο των δεδοµένων, αφού 
2 Το στοιχείο ε’ αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε την παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133). 4 προηγουµένως 
ενηµερωθεί, 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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Ορισμοί (αρ.2 Ν.2472/1997 ) VI

“Υποκείµενο των δεδοµένων”, 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.
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Συλλογή Δεδομένων που περιέχονται στο 
εκπαιδευτικό υλικό

• Φροντίζω να είναι ανωνυμοποιημένα 

• Ή να έχει πεθάνει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται

• Ή να έχω λάβει τη σχετική συγκατάθεση (αρ.4 + 5(1) 
2472/1997)

– Σκοπός (καθορισμένος, σαφής και νόμιμος) 
– Είδος επεξεργασίας
– Διάρκεια επεξεργασίας και αποθήκευσης
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Βιντεοσκοπήσεις Ι

Αν φαίνονται πρόσωπα:

Η διαβίβαση εικόνας προσώπου, η οποία συλλέγεται 
από σύστημα βιντεοεπιτήρησης, 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).
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Βιντεοσκοπήσεις ΙΙ

87

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει 
εγγράφως στην Αρχή, την εγκατάσταση συστήματος 
βιντεοεπιτήρησης πριν την έναρξη της επεξεργασίας (άρθρο 6 
Ν. 2472/1997). 

Με τη γνωστοποίηση πρέπει να δηλώνονται μεταξύ άλλων: ο 
σκοπός επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υφίστανται ή πρόκειται να υποστούν 
επεξεργασία, οι αποδέκτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών, τα 
τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, ο χρόνος τήρησης των 
δεδομένων κ.α. (Άρθρο 10 Οδηγίας 1/2011 ΑΠΔΠΧ)



Βιντεοσκοπήσεις ΙΙΙ
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Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να 
επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που 
παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και 
προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα 
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την 
προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, 
αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή 
αθέμιτης επεξεργασίας. 

Αν η επεξεργασία διεξάγεται για λογαριασμό του υπεύθυνου από 
πρόσωπο μη εξαρτώμενο από αυτόν, η σχετική ανάθεση γίνεται 
υποχρεωτικά εγγράφως. 



Βιντεοσκοπήσεις IV
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Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της 
συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (είσοδος σε 
εμβέλεια βιντεοεπιτήρησης), να ενημερώνει με τρόπο 
πρόσφορο και σαφή το υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον 
στοιχεία:

α. την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου 
του
β. τον σκοπό της επεξεργασίας.
γ. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων.
δ. την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης



Βιντεοσκοπήσεις V
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Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να 
επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που 
παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και 
προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα 
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την 
προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, 
αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή 
αθέμιτης επεξεργασίας. 

Αν η επεξεργασία διεξάγεται για λογαριασμό του υπεύθυνου από 
πρόσωπο μη εξαρτώμενο από αυτόν, η σχετική ανάθεση γίνεται 
υποχρεωτικά εγγράφως. 



Βιντεοσκοπήσεις VI

91

Προς τούτο, πρέπει: 

Να αναρτώνται σε επαρκή αριθμό και εμφανές μέρος 
ευδιάκριτες πινακίδες, όπου θα αναγράφεται το 
πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνεται η 
βιντεοσκόπηση, ο σκοπός, καθώς και το άτομο με το 
οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν 
για να ασκήσουν τα δικαιώματα τους (Άρθρο 12 Οδηγίας 
1/2011 ΑΠΔΠΧ).



Βιντεοσκοπήσεις VII
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Η καταγραφή σε οπτικοακουστικό υλικό μιας 
εκδήλωσης (π.χ. συνέδριο, σεμινάριο) εμπίπτει στις 
εξαιρέσεις που δεν ρυθμίζονται από την Οδηγία 1/2011 
(Άρθρο 3 Οδηγίας 1/2011).



Ευχαριστώ !

Ώρα για ερωτήσεις !
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