
 

 

 

 

 

 

Θέμα: Η υπουργόσ των δικαςτηρίων και τησ εμπορίασ προςωπικών δεδομένων τώρα 

απειλεί και την Αρχή Προςταςίασ Δεδομένων Προςωπικού Χαρακτήρα. 

Δικαίωςη τησ προςφυγήσ τησ Δ.Ο.Ε. η απόφαςη τησ Αρχήσ. 

 

 Ήταν 9 Ιουνύου του 2020 όταν η Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα Ελλϊδασ κατϋθεςε 

αναφορϊ – καταγγελύα ενώπιον τησ Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού 

Χαρακτόρα με την οπούα, ανϊμεςα ςτα ϊλλα, ζητούςε από την Αρχό να αποφανθεύ για 

το «κατά πόςο η επεξεργαςία δεδομένων προςωπικού χαρακτήρα που έλαβε χώρα από 

τα μέςα Μαρτίου 2020 μέχρι και τισ αρχέσ Μαΐου 2020 ςτα δημόςια ςχολεία τησ χώρασ και 

αφορά (κατ’ αρχήν) μαθητέσ και εκπαιδευτικούσ, τόςο ςτο πλαίςιο τησ αςύγχρονησ όςο 

κυρίωσ ςτο πλαίςιο τησ ςύγχρονησ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ, πληρούςε τουσ κανόνεσ 

και προώποθέςεισ τησ εν γένει νομοθεςίασ προςταςίασ δεδομένων προςωπικού 

χαρακτήρα και ήταν τελικά ςύννομη ή όχι.». Εύχε προηγηθεύ ςυνϊντηςη του Δ.Σ. τησ 

Δ.Ο.Ε. με τον πρόεδρο τησ Αρχόσ ςτισ 12/5/2021 όπου εύχαν τεθεύ όλα τα παραπϊνω ςε 

ςυνδυαςμό με την τροπολογύα για τη ζωντανό  αναμετϊδοςη των μαθημϊτων από τη 

ςχολικό τϊξη.  

 Μετϊ τη ςυζότηςη τησ αναφορϊσ ςε ακρόαςη ςτισ 14/7/2020, η Δ.Ο.Ε. επανόλθε 

με νϋο υπόμνημα τησ νομικόσ τησ ςυμβούλου προσ την Αρχό, ςτισ 23/7/2020, ενώ εύχε 

προηγηθεύ το αύτημϊ μασ για ϋκδοςη ειςαγγελικόσ παραγγελύασ προκειμϋνου η 
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Υπουργόσ να μασ χορηγόςει αντύγραφο τησ από 15/05/2020 εκτύμηςησ αντικτύπου, 

ςχετικϊ με την Προςταςύα Δεδομϋνων, κϊτι το οπούο αρνιόταν να πρϊξει παρϊ τα 

επανειλημμϋνα αιτόματϊ μασ.  

 Η 4/2020 (7/9/2020) γνωμοδότηςη τησ Αρχόσ, ϋθετε ςειρϊ ζητημϊτων 

«ςυμμόρφωςησ» του Υ.ΠΑΙ.Θ. αλλϊ η κυρύα Υπουργόσ ϋςπευςε με  δελτύο τύπου ςτισ  

8/9/2020, να θριαμβολογόςει παρουςιϊζοντασ το περιεχόμενο τησ γνωμοδότηςησ ωσ 

δικαύωςη του Υ.ΠΑΙ.Θ. («Με τη Γνωμοδότηςή τησ, η Αρχή επιβεβαίωςε ότι η ςύγχρονη εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςη είναι απολύτωσ ςυμβατή µε τη βαςική αποςτολή του Κράτουσ 

για παροχή εκπαίδευςησ και δεν παραβιάζει τη νομοθεςία για την προςταςία των 

δεδομένων προςωπικού χαρακτήρα.») αν και πολύ καλϊ γνώριζε ότι δεν όταν ϋτςι, 

γεγονόσ το οπούο και τότε το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εύχε επιςημϊνει. 

 Με την  50/2021 (16/11/2021) οριςτικό τησ απόφαςό τησ, η Αρχό καταδεικνύει 

ςοβαρέσ παραβιάςεισ του νομοθετικού πλαιςίου για τα προςωπικά δεδομένα εκ 

μέρουσ τησ πολιτικήσ ηγεςίασ του Υπουργείου Παιδείασ και ςυγκεκριμϋνα κρύνει ότι 

υπϊρχουν, τουλϊχιςτον, πϋντε (5) περιπτώςεισ, ςτισ οπούεσ το Υ.ΠΑΙ.Θ. ϋχει 

παραβιϊςει τον Κανονιςμό GDPR (Γενικόσ Κανονιςμόσ για την Προςταςύα Δεδομϋνων).  

Οι επιπλόξεισ τησ Αρχόσ προσ το Υ.ΠΑΙ.Θ. αφορούν: 

1. Ζητόματα νομιμότητασ τησ επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα 

όπου η Αρχό διαπιςτώνει πρόςβαςη ςε πληροφορίεσ που είναι αποθηκευμένεσ ςτον 

τερματικό εξοπλιςμό ενόσ χρήςτη κατά παράβαςη του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 

3471/2006, και ότι δεν ϋχει διενεργηθεύ αναλυτικό διερεύνηςη τησ νομιμότητασ ςκοπών 

τησ επεξεργαςύασ… Η Αρχή δίνει εντολή ςτο Υ.ΠΑΙ.Θ. να καταςτήςει τισ πράξεισ 

επεξεργαςίασ ςύμφωνεσ με τισ διατάξεισ του ΓΚΠΔ εντόσ προθεςμίασ δύο (2) μηνών 

από την επίδοςη τησ απόφαςησ.   

2. Ζητόματα διαφϊνειασ όςον αφορϊ την ανακούνωςη ςτοιχεύων του Υπεύθυνου 

Προςταςύασ Δεδομϋνων (ΥΠΔ) όπου ϋχει παραβιϊςει τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 13, ςε 

ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 5 παρ. 1 α του ΓΚΠΔ, το ϊρθρο 12 και το ϊρθρο 37 παρ. 7 ΓΚΠΔ. 

(ςυγκεκριμϋνα, διαπιςτώνεται ότι οι παρεχόμενεσ πληροφορύεσ εύναι λιγότερεσ από 

όςεσ επιβϊλλει ο ΓΚΠΔ, ότι οι πληροφορύεσ δεν εύναι ςε κατανοητό και εύκολα 

προςβϊςιμη μορφό και δεν χρηςιμοποιεύται ςαφόσ και απλό διατύπωςη, 

λαμβϊνοντασ ιδύωσ υπόψη και ότι πρόκειται για πληροφορύα που απευθύνεται και ςε 



παιδιϊ…). Η Αρχή δίνει εντολή ςτο Υ.ΠΑΙ.Θ. να αντιμετωπίςει τισ παραβάςεισ και να 

τροποποιήςει τη διαδικαςία και το περιεχόμενο τησ παρεχόμενησ ενημέρωςησ εντόσ 

προθεςμίασ δύο (2)  μηνών από την επίδοςη τησ απόφαςησ. 

3. Ζητόματα κινδύνων που ενϋχει η ςυγκεκριμϋνη επεξεργαςύα δεδομϋνων 

προςωπικού χαρακτόρα όπωσ ο ϋλεγχοσ ταυτοπροςωπύασ ό η χρόςη προςωπικών 

ηλεκτρονικών ςυςκευών. Η Αρχό διαπιςτώνει ότι το ΥΠΑΙΘ δεν  ϋχει παρϊςχει 

κατϊλληλεσ οδηγύεσ και εκπαύδευςη προσ το προςωπικό του (τουσ εκπαιδευτικούσ) 

και ότι ϋχει παραβιϊςει τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 25 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, καθώσ «τα 

λαμβανόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα δεν προςτατεύουν επαρκώσ τα 

δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.» Η Αρχό δύνει εντολό ςτο Υ.ΠΑΙ.Θ. να 

καταςτόςει τισ πρϊξεισ επεξεργαςύασ ςύμφωνεσ με τισ διατϊξεισ του ΓΚΠΔ εντόσ 

προθεςμύασ δύο (2) μηνών από την επύδοςη τησ απόφαςησ. 

4. Ζητόματα ςε ςχϋςη με την ϋκφραςη γνώμησ των υποκειμϋνων των δεδομϋνων ό 

των εκπροςώπων τουσ για τη ςχεδιαζόμενη επεξεργαςύα (ότι, όπωσ έχει επιςημάνει 

και το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., ουδέποτε έγινε μία ουςιαςτική διαβούλευςη για τισ 

παραμέτρουσ τησ τηλεκπαίδευςησ). Η Αρχό διαπιςτώνει ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ. παραβύαςε την 

υποχρϋωςη του ϊρθρου 35 παρ. 9 του ΓΚΠΔ. 

5. Ζότημα για τη διαβύβαςη δεδομϋνων εκτόσ Ε.Ε. (Ο όμιλοσ και οι εταιρείεσ Cisco) 

υπόκεινται ςτο δίκαιο των Η.Π.Α., ςυνεπώσ, κατ’ αρχήν, δεν εξαςφαλίζεται επαρκέσ 

επίπεδο προςταςίασ προςωπικών δεδομένων). Η Αρχό διαπιςτώνει ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ. 

παραβύαςε τισ υποχρεώςεισ του ϊρθρου 46 του ΓΚΠΔ, καθώσ δεν ϋχει 

πραγματοποιηθεύ αξιολόγηςη τησ διαβύβαςησ με τον τρόπο που περιγρϊφεται ςτο 

ςκεπτικό τησ απόφαςησ τησ Αρχόσ. Η Αρχή δίνει εντολή ςτο Υ.ΠΑΙ.Θ. να καταςτήςει 

τισ πράξεισ επεξεργαςίασ ςύμφωνεσ με τισ διατάξεισ του ΓΚΠΔ, αντιμετωπίζοντασ τισ 

παραβάςεισ ωσ προσ το ζήτημα αυτό, εντόσ προθεςμίασ τεςςάρων (4) μηνών από την 

επίδοςη τησ απόφαςησ. 

Η απόφαςη τησ Αρχήσ αποτελεί δικαίωςη τησ ςτάςησ και του αγώνα τησ 

Διδαςκαλικήσ Ομοςπονδίασ η οπούα ϋγκαιρα και με καύριεσ παρεμβϊςεισ ανϋδειξε τα 

πολύ ςοβαρϊ προβλόματα ςτη διαδικαςύα τησ τηλεκπαύδευςησ προσ όφελοσ του 

κόςμου τησ εκπαίδευςησ και τησ κοινωνίασ. 



Από την ϊλλη πλευρϊ η πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ., η οπούα ϋχει 

επανειλημμϋνα παραβιϊςει τόςο την ευρωπαώκό όςο και την εθνικό νομοθεςύα, 

επιλϋγει, για μια ακόμη φορϊ, τον ολιςθηρό δρόμο τησ τυφλόσ και αόθουσ επύθεςησ. 

Αυτό τη φορϊ ςτρϋφεται, με δελτύο τύπου ςτισ 18/11/2021 κατϊ τησ ανεξϊρτητησ Αρχόσ 

Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Χαρακτόρα, την οπούα φτϊνει να απειλεύ με τη 

φρϊςη «Οι αποφϊςεισ, όμωσ, αυτϋσ υπόκεινται ςε δικαςτικό κρύςη». Φαύνεται πωσ 

μετϊ τισ εκπαιδευτικϋσ ομοςπονδύεσ και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που ϋςυρε ςτα δικαςτόρια η 

«ϊριςτη» Υπουργόσ Παιδεύασ, ςειρϊ ϋχει και η ανεξϊρτητη Αρχό. Απόλυτοσ ξεπεςμόσ 

που φτϊνει ωσ την παντελό ϋλλειψη ςεβαςμού ςτισ Ανεξϊρτητεσ Αρχϋσ, όπωσ αυτϋσ 

προβλϋπονται από το Σύνταγμα.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καταγγϋλλει την επικύνδυνα αλαζονικό ςτϊςη τησ πολιτικόσ 

ηγεςύασ του Υ.ΠΑΙ.Θ. που για πολλοςτό φορϊ ςυλλαμβϊνεται ψευδόμενη εντόσ κι 

εκτόσ Βουλόσ και η οπούα οφεύλει, ϋςτω και την ύςτατη ςτιγμό, εϊν δεν ακολουθόςει 

τον δρόμο τησ παραύτηςησ, να εγκαταλεύψει την πολιτικό των μονομερών, δύχωσ 

θεςμικό διϊλογο αποφϊςεων, τησ ςτοχοπούηςησ των εκπαιδευτικών και απαξύωςησ 

τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ, να ςυμμορφωθεύ με την απόφαςη και να ςεβαςτεύ, 

επιτϋλουσ, μαθητϋσ κι εκπαιδευτικούσ, των οπούων τα προςωπικϊ δεδομϋνα 

παραβιϊζει.  

 

 

 

 


