Αθήνα, 21-12-2015
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2064-1/21-12-2015
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Η Σ Η 7 / 2015

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη
15.12.2015 και ώρα 10:00, εξ αναβολής από τη συνεδρίαση της 08ης.12.2015, µετά από πρόσκληση
του Προέδρου της, προκειµένου να εξετάσει τις υποθέσεις που αναφέρονται στο ιστορικό της
παρούσας. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Αρχής, Πέτρος Χριστόφορος και τα τακτικά µέλη της Αρχής
Λεωνίδας Κοτσαλής, Αναστάσιος-Ιωάννης Μεταξάς, ∆ηµήτριος Μπριόλας, Αντώνιος Συµβώνης,
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, ως εισηγητής. Στη συνεδρίαση παρέστη ακόµα, µετά από εντολή
Προέδρου, το αναπληρωµατικό µέλος της Αρχής, Γρηγόριος Λαζαράκος, ως εισηγητής. ∆εν παρέστη
λόγω κωλύµατος, αν και εκλήθη νοµίµως εγγράφως, ο Πέτρος Τσαντίλας, τακτικό µέλος της Αρχής.
Παρόντες, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ήταν οι Χαρίκλεια Λάτσιου, νοµικός ελεγκτής-δικηγόρος και
Ανάργυρος Χρυσάνθου, πληροφορικός-ελεγκτής, ως βοηθοί εισηγητές. Ο έτερος βοηθός εισηγητή
των υποθέσεων, Φίλιππος Μίτλεττον, δεν παρέστη στη συνεδρίαση αυτή λόγω κωλύµατος. Παρούσα,
ακόµα, στη συνεδρίαση ήταν η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τµήµατος διοικητικών
και οικονοµικών υποθέσεων, ως γραµµατέας.
Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:
Με την από 10.09.2015 (υπ’ αρ. πρωτ. ΑΠ∆ΠΧ ΓΝ/ΕΙΣ/2064/10.09.2015) αίτηση η
Σούπερλιγκ Ελλάδος Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης (εφεξής Super League) γνωστοποίησε
στην Αρχή τη συλλογή και την τήρηση αρχείου µε προσωπικά δεδοµένα στο πλαίσιο των ελεγκτικών
αρµοδιοτήτων, της πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας τάξης, της διοίκησης των µελών, και της
δηµιουργίας και διαχείρισης τραπεζών πληροφοριών µε προσωπικά δεδοµένα, δυνάµει της υπ’ αρ.
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ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236

(ΦΕΚ

Β΄

1801/20.08.2015)

κοινής

υπουργικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης,
του Υφυπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Οικονοµικών µε
αντικείµενο την εφαρµογή ηλεκτρονικού συστήµατος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της
διακίνησης των ονοµαστικών/αριθµηµένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελµατικού αθλητισµού.
Ακολούθως, ο Ελληνικός Σύνδεσµος Ανώνυµων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (εφεξής Ε.Σ.Α.Κ.Ε.)
µε την από 12.10.2015 (υπ’ αρ. πρωτ. ΑΠ∆ΠΧ ΓΝ/ΕΙΣ/2287/12.10.2015) αίτησή του γνωστοποίησε
στην Αρχή τη συλλογή και τήρηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των ελεγκτικών
αρµοδιοτήτων, της πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας τάξης, της διοίκησης των µελών, και της
δηµιουργίας και διαχείρισης τραπεζών πληροφοριών µε προσωπικά δεδοµένα, δυνάµει της
προαναφερόµενης υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 (ΦΕΚ Β΄
1801/20.08.2015) κοινής υπουργικής απόφασης. Η Αρχή, κατά την εξέταση των δύο αιτήσεων,
κάλεσε µε το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/2064-1/13.10.2015 έγγραφο τα Υπουργεία Πολιτισµού &
Αθλητισµού και Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και τις Super League και
ΕΣΑΚΕ να παράσχουν συγκεκριµένες διευκρινίσεις. Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, καθώς και
του υπ’ αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/2064-3/26.10.2015 εγγράφου της Αρχής προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Τµήµα Ποινικού Μητρώου), υπέβαλαν τις απόψεις τους
οι Super League και ΕΣΑΚΕ µε τις από 09.11.2015 (υπ’ αρ. πρωτ. ΑΠ∆ΠΧ ΓΝ/ΕΙΣ/2502/10.11.2015
και ΓΝ/ΕΙΣ/2504/10.11.2015) αιτήσεις, αντίστοιχα, και τα Υπουργεία Πολιτισµού & Αθλητισµού και
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Τµήµα Ποινικού Μητρώου) µε τα υπ’ αρ.
πρωτ. ΕΠ 33/13.11.2015 (ΑΠ∆ΠΧ ΓΝ/ΕΙΣ/2540/13.11.2015) και υπ’ αρ. πρωτ. 82352/13.11.2015
(ΑΠ∆ΠΧ ΓΝ/ΕΙΣ/2543/13.11.2015) έγγραφα, αντίστοιχα. Τέλος, το Τµήµα Επιχειρησιακού
Σχεδιασµού & Πολιτικής Προστασίας της ∆ιεύθυνσης Γενικής Αστυνόµευσης του Κλάδου Τάξης του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας µε τα υπ’ αρ. πρωτ. 1244/15/1781179/02.10.2015 και
1244/15/1836974/12.10.2015 (ΑΠ∆ΠΧ ΓΝ/ΕΙΣ/2235/06.10.2015 και ΓΝ/ΕΙΣ/2322/16.10.2015)
έγγραφα ενηµέρωσε την Αρχή ότι παρέλαβε από τις διοργανώτριες αρχές Super League και ΕΣΑΚΕ,
αντίστοιχα, ειδικούς κωδικούς πρόσβασης (κλειδαρίθµους) στη κεντρική βάση δεδοµένων των δύο
διοργανωτριών

αρχών,

δυνάµει

του

άρθρου

5

της

προαναφερόµενης

υπ’

αρ.

ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 κοινής υπουργικής απόφασης, και ότι
απέστειλε τους κωδικούς πρόσβασης στους ∆ιευθυντές των κατά τόπους αρµοδίων ∆ιευθύνσεων
Αστυνοµίας της χώρας.
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Ακολούθως, η Αρχή µε τα υπ’ αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/2064-2/21.10.2015 και ΓΝ/ΕΞ/20643/26.10.2015 έγγραφα κάλεσε τα Υπουργεία Πολιτισµού & Αθλητισµού και Εσωτερικών &
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και τις Super League και ΕΣΑΚΕ, και το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Τµήµα Ποινικού Μητρώου), αντίστοιχα,
όπως νοµίµως εκπροσωπούνται, να παραστούν στη συνεδρίαση της Αρχής την 17η.11.2015,
προκειµένου να συζητηθούν οι υποβληθείσες στην Αρχή αιτήσεις των Super League και ΕΣΑΚΕ. Το
Υπουργείο

Πολιτισµού

& Αθλητισµού µε

το υπ’ αρ. πρωτ.

36/16.11.2015

(ΑΠ∆ΠΧ

ΓΝ/ΕΙΣ/2561/16.11.2015) έγγραφο ζήτησε την αναβολή συζήτησης των δύο υποθέσεων την
17η.11.2015, λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων στο πρόσωπο του Υφυπουργού Αθλητισµού.
Επιπλέον, ο Παναγιώτης Αρµαµέντος, πληρεξούσιος δικηγόρος συνδέσµων οπαδών και φιλάθλων,
σωµατείων και φυσικών προσώπων µε την από 16.11.2015 (υπ’ αρ. πρωτ. ΑΠ∆ΠΧ
ΓΝ/ΕΙΣ/2560/16.11.2015) αίτησή του ζήτησε, µεταξύ άλλων, από την Αρχή την αναβολή εξέτασης
των δύο αιτήσεων των Super League και ΕΣΑΚΕ, προκειµένου να κληθεί και ο ίδιος, ως
πληρεξούσιος δικηγόρος, ενώπιον της Αρχής κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, καθώς και την
έκδοση προσωρινής διαταγής για την άµεση ολική αναστολή της επεξεργασίας ή λειτουργίας του
αρχείου/των αρχείων, µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από την Αρχή περί της νοµιµότητας της
επεξεργασίας. Παράλληλα, µε την ίδια αίτηση ενηµέρωσε την Αρχή ότι έχει καταθέσει ενώπιον του
Συµβουλίου

της

Επικρατείας

αίτηση

περί

ακυρώσεως

ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236

της

κοινής

προαναφερόµενης
υπουργικής

υπ’

απόφασης

αρ.
(αρ.

κατάθεσης δικογράφου …), καθώς και αίτηση αναστολής εκτελέσεως της προαναφερόµενης κοινής
υπουργικής απόφασης ενώπιον του ιδίου ∆ικαστηρίου (αρ. κατάθεσης δικογράφου …).
Εν συνεχεία, η Αρχή µε το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/2064-4/24.11.2015 έγγραφο κάλεσε εκ νέου
τα Υπουργεία Πολιτισµού & Αθλητισµού, Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, καθώς και τις Super League και ΕΣΑΚΕ,
όπως νοµίµως εκπροσωπούνται, να παραστούν στη συνεδρίαση της Αρχής την 01η.12.2015,
προκειµένου να συζητηθούν οι υποβληθείσες στην Αρχή αιτήσεις των Super League και ΕΣΑΚΕ.
Επιπλέον, η Αρχή µε το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/2560-1/24.11.2015 έγγραφο κάλεσε τον Παναγιώτη
Αρµαµέντο, πληρεξούσιο δικηγόρο συνδέσµων οπαδών και φιλάθλων, σωµατείων και φυσικών
προσώπων να παραστεί στη συνεδρίαση της Αρχής την 01η.12.2015, κατά τη συζήτηση των
προαναφερόµενων αιτήσεων των Super League και ΕΣΑΚΕ, καθώς και να παράσχει εγγράφως τις
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απόψεις του σε δήλη ηµέρα. Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου της Αρχής, ο Παναγιώτης
Αρµαµέντος µε την από 25.11.2015 αίτησή του (υπ’ αρ. πρωτ. ΑΠ∆ΠΧ ΓΝ/ΕΙΣ/2657/26.11.2015)
ενηµέρωσε, µεταξύ άλλων, την Αρχή ότι η συζήτηση της προαναφερόµενης αίτησης ακυρώσεως κατά
της υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 κοινής υπουργικής απόφασης
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (αρ. κατ. δικογράφου …) έχει προσδιοριστεί για την
22η.03.2016, καθώς και ότι η συζήτηση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της προαναφερόµενης
κοινής υπουργικής απόφασης (αρ. κατ. δικογράφου …) ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας δεν
έχει προσδιοριστεί ακόµα.
Στη συνεδρίαση της Αρχής την 01η.12.2015 παρέστησαν ο Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Χαράλαµπος-Σταύρος Κοντονής και οι νοµικοί σύµβουλοι του Υφυπουργού, ∆ηµήτριος
Παπασπύρου και Χρυσόστοµος Σχινάς, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Κωνσταντίνος Κοσµάτος και η ∆ιευθύντρια της ∆/νσης
Νοµοθετικού Έργου, ∆ιεθνών Σχέσεων και ∆ιεθνούς ∆ικαστικής Συνεργασίας, A, ο Αστυνοµικός
∆ιευθυντής της Γενικής ∆/νσης Αστυνόµευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, B, ο
νοµικός σύµβουλος της Super League, Ιωάννης Οικονοµάκης και ο ∆/ντης Αγωνιστικού Τµήµατος
της Super League, Γ, ο υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου του ΕΣΑΚΕ, ∆, και η
νοµική σύµβουλος του ΕΣΑΚΕ, Σουζάνα ∆όγα, ο πληρεξούσιος δικηγόρος συνδέσµων οπαδών και
φιλάθλων, Παναγιώτης Αρµαµέντος, ο εκπρόσωπος της εταιρείας Singular Logic, η οποία έχει
αναλάβει εκ µέρους του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων την
υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) του Εθνικού Ποινικού
Μητρώου, Ζ, και οι εκπρόσωποι της εταιρείας Tickethour, η οποία έχει αναλάβει εκ µέρους της Super
League την υλοποίηση του Κεντρικού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, Ε και ΣΤ,
και η δικηγόρος Βαρελά-Σχινά, ως ακροάτρια.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή η Αρχή, αφού άκουσε τις απόψεις του Υφυπουργού Αθλητισµού,
του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή της Γενικής
∆/νσης Αστυνόµευσης, του πληρεξουσίου δικηγόρου της Super League, του πληρεξουσίου δικηγόρου
των συνδέσµων οπαδών και φιλάθλων και των λοιπών κληθέντων και παρευρισκοµένων κατά τη
συνεδρίαση αυτή, έθεσε προθεσµία ως την 07η.12.2015 για την υποβολή εγγράφων υποµνηµάτων.
Παράλληλα, η Αρχή µε το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/2064-5/02.12.2015 έγγραφο, κάλεσε την εταιρεία
Tickethour S.A. να παράσχει συγκεκριµένες διευκρινίσεις αναφορικά µε την υποβληθείσα περιγραφή
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υλοποίησης του συστήµατος της κεντρικής βάσης δεδοµένων που τηρείται στις Super League και
ΕΣΑΚΕ,

δυνάµει

των

άρθρων

και

5

6

της

προαναφερόµενης

υπ’

αρ.

ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 κοινής υπουργικής απόφασης. Με την από
02.12.2015 (υπ’ αρ. πρωτ. ΑΠ∆ΠΧ ΓΝ/ΕΙΣ/2719/03.12.2015) αίτηση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,

το υπ’

αρ.

πρωτ.

45/07.12.2015

(ΑΠ∆ΠΧ

Γ/ΕΙΣ/2743/07.12.2015) έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και τις από
07.12.2015 αιτήσεις των Παναγιώτη Αρµαµέντου (ΑΠ∆ΠΧ ΓΝ/ΕΙΣ/2741/07.12.2015), Super League
(ΑΠ∆ΠΧ ΓΝ/ΕΙΣ/2744/07.12.2015), ΕΣΑΚΕ (ΑΠ∆ΠΧ ΓΝ/ΕΙΣ/2745/07.12.2015) και Tickethour
S.A.

(ΑΠ∆ΠΧ

ΓΝ/ΕΙΣ/2746/07.12.2015)

υποβλήθηκαν

εµπρόθεσµα

τα

υποµνήµατα

των

εµπλεκοµένων.
Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 (ΦΕΚ
Β΄1801/20.08.2015) κοινή υπουργική απόφαση από τη δηµοσίευσή της για τους αγώνες των εθνικών
πρωταθληµάτων, καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδος, περιλαµβανοµένων των διεθνών και φιλικών
αγώνων, στους οποίους µετέχουν Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθµηµένα και
ονοµαστικά, µε τον αριθµό του εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε µία θέση καθήµενου θεατή (άρθρο 1 παρ.
1). Ακολούθως, για τον έλεγχο της διακίνησης των ονοµαστικών αριθµηµένων εισιτηρίων
καθιερώνεται από την 01η.09.2015 κεντρικό σύστηµα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, στο οποίο συνδέονται
υποχρεωτικά τα επιµέρους συστήµατα ηλεκτρονικού εισιτηρίου των Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. (άρθρο 3 παρ.
1). Σκοπός του κεντρικού συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου είναι: α) η αντιµετώπιση πράξεων
βίας και αξιόποινων εν γένει πράξεων µε αφορµή αθλητικές συναντήσεις, β) η διαφύλαξη της
δηµόσιας τάξης, γ) η προστασία και ασφάλεια των αθλουµένων και θεατών στους αγωνιστικούς
χώρους και δ) η ευχερέστερη προµήθεια των εισιτηρίων και πρόσβασης στις αθλητικές εγκαταστάσεις
(άρθρο 3 παρ. 1). Προβλέπεται ακόµα ότι στο Κεντρικό Σύστηµα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου τηρείται
η Κεντρική Βάση ∆εδοµένων, η οποία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη λίστα των φυσικών προσώπων,
στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και η εφαρµογή
διαχείρισης της Κάρτας Φιλάθλου (άρθρο 3 παρ. 2). Από την αγωνιστική περίοδο 2015-16
καθιερώνεται υποχρεωτικώς για κάθε φίλαθλο η προµήθεια κάρτας φιλάθλου προκειµένου αυτός να
αγοράσει εισιτήριο και να εισέλθει στην οικεία αθλητική εγκατάσταση (άρθρο 4 παρ. 1). Περαιτέρω,
ορίζεται µια µεταβατική περίοδος από την 30η.09.2015 έως την 01η.01.2016, κατά την οποία κάθε
φίλαθλος θα δικαιούται αλλά δε θα υποχρεούται να ζητεί την έκδοση της κάρτας φιλάθλου (άρθρο 4
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παρ. 2). Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα όσοι φίλαθλοι δεν επιθυµούν την έκδοση υπέρ αυτών κάρτας
φιλάθλου, µπορούν να αγοράζουν ονοµαστικό και αριθµηµένο εισιτήριο και να εισέρχονται στους
αγωνιστικούς χώρους µε την επίδειξη του δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή
της άδειας διαµονής, και την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΜΚΑ στο σώµα του εισιτηρίου (άρθρο 4
παρ. 3). Ενώ από την 01η.01.2016 δεν θα είναι δυνατή σε καµία περίπτωση η έκδοση εισιτηρίων χωρίς
τη χρήση κάρτας φιλάθλου (άρθρο 4 παρ. 3). Για την έκδοση της κάρτας φιλάθλου, ο ενδιαφερόµενος
καταθέτει σχετική αίτηση σε οποιαδήποτε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σε εξουσιοδοτηµένα από αυτές
πρόσωπα, η οποία συνοδεύεται από την κατάθεση: α) φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου, β)
φωτοαντιγράφου της αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας διαµονής και γ) του ΑΜΚΑ
(άρθρο 4 παρ. 3). Ακολούθως, προβλέπεται ότι στην αίτηση για την έκδοση κάρτας φιλάθλου
αναγράφονται υποχρεωτικώς επί ποινή απαραδέκτου τα ακόλουθα στοιχεία: α) ονοµατεπώνυµο, β)
όνοµα πατρός και µητρός, γ) ηµεροµηνία γέννησης, δ) διεύθυνση κατοικίας, ε) αριθµός τηλεφώνου
(σταθερού και κινητού, εάν υπάρχει), στ) αριθµός αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια
διαµονής, ηµεροµηνία έκδοσης και εκδούσα αρχή και ζ) ΑΜΚΑ (άρθρο 4 παρ. 4). Η κάρτα φιλάθλου
έχει διετή ισχύ, δυνάµενη να ανανεώνεται (άρθρο 4 παρ. 7), ενώ φέρει υποχρεωτικά την ένδειξη
«Εθνική Κάρτα Φιλάθλου», που φέρει την ελληνική σηµαία, τον ειδικό αριθµό σήµανσης, το
ονοµατεπώνυµο του κατόχου και τον αριθµό ΑΜΚΑ (άρθρο 4 παρ. 8). Στο κεντρικό σύστηµα
ηλεκτρονικού εισιτηρίου που καθιερώνεται µε το άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης τηρείται
η κεντρική βάση δεδοµένων η οποία περιλαµβάνει τα προαναφερθέντα στοιχεία των φιλάθλων του
άρθρου 4, καθώς και τους κωδικούς των καρτών (άρθρο 5 παρ. 1). Προβλέπεται, ακόµα, ότι στη
κεντρική βάση δεδοµένων καταχωρούνται αµελλητί, οι επιβαλλόµενες αρµοδίως κυρώσεις σε βάρος
φυσικών προσώπων για πράξεις βίας, οι οποίες απαγορεύουν την είσοδο στους αγωνιστικούς χώρους.
Ενώ προβλέπεται ότι για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα παρέχονται οι πληροφορίες από το
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και από τα οικεία
πειθαρχικά όργανα των οµοσπονδιών ή διοργανωτριών αρχών (άρθρο 5 παρ. 2). Η τήρηση των
ανωτέρω πληροφοριών στην κεντρική βάση δεδοµένων διαρκεί για όσο χρόνο εκτίεται η ποινή της
απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και µετά διαγράφονται αµελλητί από την κεντρική
βάση δεδοµένων, µε ευθύνη και φροντίδα της διοργανώτριας αρχής (άρθρο 5 παρ. 3). Στην κεντρική
βάση δεδοµένων έχει άµεση πρόσβαση η αστυνοµική αρχή, δια της χορήγησης στην αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ειδικών κωδικών πρόσβασης και το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης µε τον ίδιο τρόπο (άρθρο 5 παρ. 4). Όσον αφορά στη διαχείριση και λειτουργία του
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κεντρικού συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου προβλέπεται ότι η εγκατάσταση, η χρήση, η
λειτουργία και η εν γένει διαχείρισή του ανήκει αποκλειστικά στις διοργανώτριες αρχές. Κατά τις δύο
πρώτες αγωνιστικές περιόδους από τη δηµοσίευση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης, ήτοι τις
αγωνιστικές περιόδους 2015-16 και 2016-17, η ως άνω ευθύνη ανήκει στις διοργανώτριες αρχές της
Super League και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Η Super League και ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. έχουν τις υποχρεώσεις του
υπευθύνου επεξεργασίας, δια των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους και ως υπεύθυνοι επεξεργασίας
οφείλουν να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας των αρχείων, απαγορευµένης απολύτως της
χρήσης του συστήµατος και των δεδοµένων που παράγει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πέρα από
αυτούς που ορίζονται στην υπουργική απόφαση (άρθρο 6 παρ. 1). Τέλος, προβλέπεται ότι κάθε
Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της απόφασης αυτής οφείλει να εγκαθιδρύει και
να λειτουργεί Επιµέρους Σύστηµα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου µε σκοπό, µεταξύ άλλων: α) την
κεντρική διαχείριση της διάθεσης των εισιτηρίων σε τερµατικές συσκευές ή µέσω διαδικτύου, β) τη
διαχείριση αριθµηµένων θέσεων µε οπτική αναπαράσταση της κάτοψης των χώρων θεάµατος, γ) την
ηλεκτρονική διάθεση ονοµαστικών εισιτηρίων µέσω διαδικτύου και µε αντίστοιχα µέσα πληρωµής
(λ.χ. πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωµένες κάρτες, κ.λπ.), δ) την ευελιξία στον ορισµό των τιµών
των εισιτηρίων, για την υλοποίηση τιµολογιακής πολιτικής και εµπορικής προώθησης του αθλητικού
θεάµατος, ε) τη διαχείριση των µελών και στ) τη στατιστική πληροφόρηση των στοιχείων πωλήσεων
(άρθρο 7 παρ. 1). Εφόσον η έκδοση και η αγορά του εισιτηρίου γίνεται µέσω κάρτας φιλάθλου, τούτο
προϋποθέτει την εισαγωγή στο σύστηµα της κάρτας φιλάθλου, αναγκαίας τόσο για τη συνεργασία του
Επιµέρους Συστήµατος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου µε την Κεντρική Βάση ∆εδοµένων, όσο και για
τους ειδικότερους ελέγχους περί ισχύος της κάρτας και διασφάλισης της χρήσης της σε έναν αγώνα,
µόνο, µια φορά (άρθρο 7 παρ. 2).
Το ζήτηµα της εφαρµογής ηλεκτρονικού συστήµατος για την έκδοση, διάθεση και τον έλεγχο
της διακίνησης των ονοµαστικών αριθµηµένων εισιτηρίων των αγώνων του επαγγελµατικού
αθλητισµού που υλοποιείται µέσω της έκδοσης κάρτας φιλάθλου έχει απασχολήσει την Αρχή ήδη από
το 2005. Ειδικότερα, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουργείου Πολιτισµού µε το υπ’ αρ.
πρωτ. ΑΠ∆ΠΧ Γ/ΕΙΣ/453/08.02.2005 έγγραφο υπέβαλε, µεταξύ άλλων, στην Αρχή σχέδιο
υπουργικής απόφασης για την εφαρµογή ηλεκτρονικού συστήµατος για τη διακίνηση ονοµαστικών
αριθµηµένων εισιτηρίων. Επί του υποβληθέντος τότε σχεδίου υπουργικής απόφασης η Αρχή, µε το
υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1878/25.05.2005 έγγραφο, εξέφρασε τις απόψεις της επισηµαίνοντας, ιδίως, όσον
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αφορά την κάρτα φιλάθλου ότι: « (…) Η υποχρεωτική έκδοση ονοµαστικών εισιτηρίων δεν καθιστά
νόµιµη την υποχρέωση έκδοσης κάρτας φιλάθλου. Συγκεκριµένα, η διάταξη αυτή επιβάλλει την
υποχρέωση σε όποιον επιθυµεί να παρακολουθήσει µια αθλητική εκδήλωση, όχι µόνο να εκδώσει κάρτα
φιλάθλου, αλλά και να καταχωρισθεί σε µία κεντρική βάση δεδοµένων ανεξαρτήτως του γεγονότος αν
πρόκειται για πρόσωπο που παρακολουθεί σε τακτική βάση αθλητικές εκδηλώσεις ή όχι και
ανεξαρτήτως αν βαρύνεται µε την τέλεση πράξεων βίας ή όχι. ∆εδοµένου ότι η επίτευξη του
επιδιωκόµενου σκοπού µπορεί να γίνει µε την έκδοση του ονοµαστικού εισιτηρίου, χωρίς να απαιτείται
γενική και εκ των προτέρων καταχώριση σε κεντρική βάση δεδοµένων, η απαίτηση αυτή υπερβαίνει την
αρχή της αναλογικότητας που επιβάλλει µε το άρθρο 4 § 1 β΄ του Ν.2472/1997. Επιπλέον, η υποχρέωση
αυτή είναι αντίθετη µε τη συνταγµατική αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας καθώς και
την αρχή της ισότητας αφού θέτει υπέρµετρα εµπόδια σε όποιον επιθυµεί να παρακολουθήσει αθλητικές
εκδηλώσεις, υποχρεώνοντάς τον σε υποχρεωτική επεξεργασία των δεδοµένων του, ενώ ο επιδιωκόµενος
σκοπός µπορεί να επιτευχθεί µέσω του ηπιότερου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Εισιτηρίων, στο οποίο
καταχωρίζεται το όνοµα του αγοραστή του εισιτηρίου σε σχέση µε τη θέση που δικαιούται, ώστε να
µπορεί να επιτευχθεί ο έλεγχος των φιλάθλων για κάθε αγώνα χωριστά (…)». Ακολούθως, η Αρχή µε
το υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/4377/23.11.2005 έγγραφό της είχε καταλήξει σχετικά: «(…) Προβλέπεται
επίσης η δυνατότητα έκδοσης Κάρτας Φιλάθλου προαιρετικώς για όποιον το επιθυµεί. Κατ’ εξαίρεση
είναι υποχρεωτική η έκδοση κάρτας φιλάθλου για τα µέλη αθλητικών σωµατείων που διατηρούν
τµήµατα αµειβοµένων αθλητών ή ίδρυσαν αθλητική ανώνυµη εταιρεία (ΑΑΕ), τους µετόχους ΑΑΕ, τα
µέλη συνδέσµων φιλάθλων, τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας και τους µε οποιοδήποτε τρόπο
εµπλεκοµένους στις δραστηριότητες των αθληµάτων για τα οποία εκδίδονται ονοµαστικά εισιτήρια
(…)». Εν συνεχεία, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 62038/30.12.2005 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού
(ΦΕΚ Β΄1983/30.12.2005), η οποία προέβλεπε στο άρθρο 4 αναφορικά µε την έκδοση κάρτας
φιλάθλου: «1. ∆ικαίωµα για την προµήθεια κάρτας φιλάθλου έχουν όλοι οι φίλαθλοι. Όσοι δεν
επιθυµούν να ασκήσουν το δικαίωµα έκδοσης υπέρ αυτών Κάρτας Φιλάθλου, µπορούν να αγοράζουν
Ονοµαστικό/Αριθµηµένο εισιτήριο και να εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους µε τη επίδειξη του
δελτίου της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας παραµονής, τόσο κατά την
αγορά του εισιτηρίου, όσο και κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, υπό την προϋπόθεση, ότι
δεν εκτίουν ποινή που να απαγορεύει την είσοδό τους στους αγωνιστικούς χώρους. 2. Υποχρέωση για
την προµήθεια Κάρτας Φιλάθλου, ως προϋπόθεσης για την αγορά εισιτηρίου και την είσοδο στις
αθλητικές εγκαταστάσεις, έχουν: α) τα µέλη των αθλητικών σωµατείων, που διατηρούν τµήµατα
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ: 210 6475600, Fax: 210 6475628, contact@dpa.gr / www.dpa.gr
8

αµειβοµένων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή ίδρυσαν αθλητική ανώνυµη εταιρία (Α.Α.Ε.), β) οι µέτοχοι των Α.Α.Ε.,
γ) τα µέλη των συνδέσµων φιλάθλων, δ) οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, ε) οι µε οποιοδήποτε τρόπο
και ιδιότητα εµπλεκόµενοι στις δραστηριότητες των αθληµάτων, για τους αγώνες των οποίων εκδίδονται
ονοµαστικά/αριθµηµένα εισιτήρια (µέλη διοικήσεων και υπάλληλοι αθλητικών οργανώσεων, µέλη
αθλητικών οργάνων και επιτροπών κ.λπ.)».
Οι δύο αιτήσεις των Super League και ΕΣΑΚΕ εξετάζονται από κοινού λόγω συνάφειας.
Η Αρχή, µετά από εξέταση των στοιχείων του φακέλου, αφού άκουσε τους εισηγητές και τις
διευκρινίσεις από τους βοηθούς εισηγητές, οι οποίοι στη συνέχεια αποχώρησαν, και κατόπιν
διεξοδικής συζήτησης, εκδίδει την ακόλουθη

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ

1. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του ν.2472/1997 η
Αρχή έχει, µεταξύ άλλων, την αρµοδιότητα να: «γνωµοδοτεί για κάθε ρύθµιση που αφορά στην
επεξεργασία και προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα».
2. Από τον συνδυασµό των διατάξεων 2, 4, 5, 9Α, και 25 παρ. 4 του Συντάγµατος και όπως
παγίως γίνεται νοµολογιακά δεκτό, η αρχή της νοµιµότητας λειτουργεί ως περιοριστικό όριο της
διοικητικής δράσης, ή, µε αντίστροφο συλλογισµό, η διοικητική ενέργεια πρέπει να είναι σύµφωνη
προς τον κανόνα δικαίου που διέπει τη δράση της διοίκησης. Επιπλέον, στο βαθµό που η
προβλεπόµενη επεξεργασία συνιστά περιορισµό του ατοµικού δικαιώµατος του πληροφοριακού
αυτοκαθορισµού και της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, θα πρέπει να ορίζεται γενικώς και
αντικειµενικώς µε τυπικό νόµο ή κατόπιν ειδικής νοµοθετικής εξουσιοδότησης µε προεδρικό
διάταγµα, να δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δηµοσίου συµφέροντος, να τελεί σε πρόδηλη
λογική συνάφεια µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, να είναι πρόσφορη, κατάλληλη και αναγκαία για την
επίτευξη του σκοπού αυτού, να µη θίγει τον πυρήνα του δικαιώµατος και να µην απονέµει στη
διοίκηση ευρεία διακριτική ευχέρεια.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, για να είναι νόµιµη η επεξεργασία πρέπει να προβλέπεται σε
διάταξη τυπικού νόµου, όπου περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας των
προσωπικών δεδοµένων, ο σκοπός της επεξεργασίας, τα συγκεκριµένα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα που είναι αναγκαίο να τύχουν επεξεργασίας, ιδιαίτερα δε τα ευαίσθητα δεδοµένα, κατά
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τρόπο, ώστε να προκύπτει σαφώς ότι τα συγκεκριµένα δεδοµένα είναι αναγκαία και πρόσφορα σε
σχέση µε τον σκοπό της επιδιωκόµενης επεξεργασίας κατ’ εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας,
προσέτι δε θα αναφέρεται ο χρόνος τήρησης των δεδοµένων, οι τυχόν αποδέκτες των δεδοµένων
αυτών και να παρέχεται ειδικώς η αναγκαία νοµοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση ειδικότερων,
τεχνικών ή λεπτοµερειακών θεµάτων, όπως ο σχεδιασµός του συγκεκριµένου συστήµατος και τα εν
γένει οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων (βλ. ιδίως,
ΟλΣτΕ 3031/2008, σκ. 9, ΟλΣτΕ 1210/2010, σκ. 24, απόφαση Αρχής 126/2013 σκ. 6, Γνωµοδοτήσεις
Αρχής 4/2011, σκ. 13 και 3/2015, σκ. 2).
Στην προκειµένη περίπτωση, εποµένως, ερευνητέο είναι κατά πόσον η συλλογή προσωπικών
δεδοµένων των φιλάθλων και η περαιτέρω επεξεργασία τους από τις διοργανώτριες αρχές, Super
League και ΕΣΑΚΕ, για το σκοπό της καταπολέµησης της βίας στον αθλητισµό προβλέπεται από
διάταξη νόµου ή καθιερώνεται µετά από ειδική εξουσιοδότηση νόµου.
Το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4326/2015 «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον
αθλητισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄49) προβλέπει ότι: «Από την αγωνιστική περίοδο 2015-2016
απαγορεύεται η συµµετοχή οποιασδήποτε οµάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε σε εθνικό πρωτάθληµα ή Κύπελλο
Ελλάδος των αθληµάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, εφόσον δεν έχει βεβαιωθεί από τη
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού η καλή λειτουργία στην αθλητική
εγκατάσταση στην οποία θα διενεργούνται οι αγώνες της οµάδας των προβλεπόµενων στα άρθρα 41Ε
και 41Γ του Ν. 2725/1999 συστηµάτων ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονοµαστικού
εισιτηρίου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στις αποφάσεις
62038/30.12.2005 (ΦΕΚ Β’ 1983) του Υφυπουργού Πολιτισµού και 1073215/353/0015 (Β΄ 1610) των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού (…)». Περαιτέρω, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 7 του ν.4326/2015, που αντικατέστησε την παρ. 6 του άρθρου 41Γ του
ν.2725/1999: «6. Για την έκδοση, διάθεση και γενικά για τον έλεγχο της διακίνησης της παραγράφου 1,
εφαρµόζεται από τις οικείες διοργανώτριες αρχές σύστηµα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το οποίο
αποτελείται από το σύστηµα ηλεκτρονικού ονοµαστικού εισιτηρίου και το ηλεκτρονικό σύστηµα
εποπτείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη και του αρµόδιου
για τον Αθλητισµό Υπουργού και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.2427/1997, όπως αυτός ισχύει,
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές µε την εισαγωγή, λειτουργία,
δαπάνη εγκατάστασης και συντήρησης του συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και οι
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διοικητικές κυρώσεις και τα µέτρα σε περίπτωση αθέτησης λειτουργίας του παραπάνω συστήµατος. Στις
ρυθµίσεις αυτές περιλαµβάνονται ιδίως η έκδοση κάρτας φιλάθλου, η δηµιουργία κεντρικής βάσης
δεδοµένων φιλάθλων, καθώς και συστήµατος κεντρικής διαχείρισης εισιτηρίων θεάµατος, που να
συνεργάζεται µέσω της κάρτας φιλάθλου, µε την κεντρική βάση δεδοµένων, ο καθορισµός των
υπευθύνων για τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών συστηµάτων, καθώς και για την επεξεργασία
και φύλαξη των δεδοµένων που αυτά παράγουν, ο καθορισµός των φορέων και των προσώπων που
έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα, ο χρόνος τήρησης των δεδοµένων και ο τρόπος καταστροφής τους».
Κατ’

εξουσιοδότηση

της

προαναφερόµενης

διάταξης

ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236

κοινή

εκδόθηκε

η

υπουργική

υπ’

αρ.

απόφαση

του

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υφυπουργού
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Οικονοµικών σχετικά µε την «Εφαρµογή
Ηλεκτρονικού

Συστήµατος

ονοµαστικών/αριθµηµένων

για

την

εισιτηρίων

έκδοση,
σε

διάθεση

αγώνες

του

και

έλεγχο

επαγγελµατικού

της

διακίνησης

αθλητισµού»

των
(ΦΕΚ

Β΄1801/20.08.2015). Επιπλέον, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 12 της κοινής
αυτής υπουργικής απόφασης, από τη δηµοσίευσή της αντικαθίσταται κάθε διάταξη της υπουργικής
απόφασης 62038/2005 και της κοινής υπουργικής απόφασης 1073215/353/00151 που καλύπτεται από
την παρούσα και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.
3. Στην κεντρική βάση δεδοµένων που τηρείται στο κεντρικό σύστηµα ηλεκτρονικού
εισιτηρίου,

σύµφωνα

µε

το

άρθρο

ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236

5

παρ.
κοινής

1

της

υπουργικής

υπ’

αρ.

απόφασης,

καταχωρίζονται τα στοιχεία της αίτησης που καταθέτει ο ενδιαφερόµενος φίλαθλος για την έκδοση
κάρτας φιλάθλου, ήτοι: ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατρός και µητρός, ηµεροµηνία γέννησης, διεύθυνση
κατοικίας, αριθµός τηλεφώνου (σταθερού και κινητού, αν υπάρχει), Α∆Τ ή διαβατηρίου ή άδειας
παραµονής, ηµεροµηνία έκδοσης και εκδούσα αρχή (άρθρο 4 παρ. 3 τελ. εδάφιο και 4 της
προαναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης), καθώς και ο κωδικός αριθµός αναγνώρισης της
κάρτας. Ακόµα, ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) όσον αφορά το
ηλεκτρονικό εισιτήριο αναγράφεται στο σώµα αυτού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7
παρ. 3 της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης, ενώ όσον αφορά την κάρτα φιλάθλου κατατίθεται
από τον ενδιαφερόµενο φίλαθλο στα συνοδευτικά έγγραφα που υποβάλλει µαζί µε την αίτησή του για

1

Πρόκειται για τις υπουργικές αποφάσεις που µνηµονεύονται στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4326/2015.
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την έκδοση κάρτας φιλάθλου σε οποιαδήποτε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σε εξουσιοδοτηµένα από αυτές
πρόσωπα και αναγράφεται στο σώµα της εθνικής κάρτας φιλάθλου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στις παραγράφους 3 και 8 του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης. Τέλος, ο ΑΜΚΑ
αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο φίλαθλο στην αίτηση που υποβάλλει για την έκδοση κάρτας
φιλάθλου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 της κοινής υπουργικής
απόφασης. Οι ανωτέρω πληροφορίες συνιστούν απλά προσωπικά δεδοµένα, η δε συλλογή τους
συνιστά επεξεργασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ και δ΄ του
ν.2472/19972.
Περαιτέρω, στην κεντρική βάση δεδοµένων του κεντρικού συστήµατος ηλεκτρονικού
εισιτηρίου, που τηρείται από τις διοργανώτριες αρχές Super League και ΕΣΑΚΕ καταχωρίζονται οι
επιβαλλόµενες κυρώσεις σε βάρος φυσικών προσώπων για πράξεις βίας, οι οποίες απαγορεύουν την
είσοδο στους αγωνιστικούς χώρους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 της
κοινής υπουργικής απόφασης. Η απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους είναι δυνατόν να
αποτελεί παρεπόµενη ποινή που προβλέπεται στο άρθρο 41ΣΤ παρ. 7 του ν. 2725/1999, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει. Η πληροφορία ότι έχει επιβληθεί σε ένα πρόσωπο η παρεπόµενη αυτή
ποινή συνιστά ευαίσθητο δεδοµένο, που αφορά σε ποινική (δίωξη και) καταδίκη, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. β΄ του ν.2472/1997. Μάλιστα για το χαρακτηρισµό της
πληροφορίας αυτής ως ευαίσθητου δεδοµένου είναι αδιάφορο από σκοπιάς προστασίας προσωπικών
δεδοµένων αν πρόκειται για αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση. Όµως, το άρθρο 5 παρ. 2 της
προαναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης περιορίζει την ευαίσθητη αυτή πληροφορία µόνο
στις αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, που δυνάµει του άρθρου 574 ΚΠ∆ καταχωρίζονται στο
Εθνικό Ποινικό Μητρώο. Το ευαίσθητο αυτό προσωπικό δεδοµένο της απαγόρευσης εισόδου στους
αγωνιστικούς χώρους συλλέγεται και τηρείται στη κεντρική βάση δεδοµένων που τηρείται στο
κεντρικό σύστηµα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ενώ παράλληλα αποδέκτης της πληροφορίας αυτής είναι
οι Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. που εκδίδουν το ηλεκτρονικό εισιτήριο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 2 και 2 παρ. 1 της κοινής υπουργικής απόφασης, αντίστοιχα.
∆εδοµένου ότι ο µόνος λόγος για τον οποίο προβλέπεται η απόρριψη της έκδοσης ηλεκτρονικού
εισιτηρίου είναι η επιβολή της απαγόρευσης εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις, και στο µέτρο
που αυτή συνιστά παρεπόµενη ποινή κατά τα αµέσως προαναφερόµενα, οι Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. γίνονται

2

Ειδικά για τον χαρακτηρισµό του ΑΜΚΑ ως απλού προσωπικού δεδοµένου, βλ. απόφαση Αρχής 56/2010, σκ. 12.
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και αυτές αποδέκτες ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, καθώς έµµεσα τους αποκαλύπτεται η
πληροφορία της ποινικής καταδίκης του ενδιαφερόµενου κατά την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου
προσώπου. Από το σύνολο του φακέλου της υπόθεσης και την ακροαµατική, ενώπιον της Αρχής την
01η.12.2015, διαδικασία προκύπτει, όπως άλλωστε και το Υπουργείο Αθλητισµού και Πολιτισµού
συνοµολογεί, ότι η συλλογή της πληροφορίας της αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης µε την
οποία απαγορεύεται σε φυσικά πρόσωπα η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους παρίσταται
απρόσφορη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ν.2472/1997,
για την επίτευξη των ειδικότερων σκοπών της αντιµετώπισης της βίας τον αθλητισµό, όπως
εξειδικεύονται στο άρθρο 3 παρ. 1 της προαναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης, εφόσον το
αµετάκλητο της παρεπόµενης ποινής απέχει χρονικά από την τέλεση της πράξεως, η οποία επέφερε
την επιβολή της ποινής.
Η απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους δύναται ακόµα να αποτελεί πειθαρχική
κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 41Ζ του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η
πειθαρχική κύρωση της απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις σε βάρος φυσικών
προσώπων που µπορεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 41Ζ παρ. 3 στοιχ. α΄ και
β΄ του ν.2725/1999 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, να επιβληθεί µόνο στους αθλητές και
προπονητές, τα µέλη της ∆ιοίκησης, τους εκπροσώπους και όσους συνδέονται µε το αθλητικό
σωµατείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. µε επαγγελµατική σχέση, συνιστά απλό προσωπικό δεδοµένο, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1999.
Εξάλλου, δεδοµένου ότι η προαναφερόµενη κοινή υπουργική απόφαση αφορά στην καθιέρωση
ηλεκτρονικού συστήµατος έκδοσης εισιτηρίων για τους φιλάθλους, η συλλογή και τήρηση των
συγκεκριµένων πληροφοριών των φιλάθλων θα µπορούσε καταρχήν να υπαχθεί στην απαλλαγή του
άρθρου 7Α παρ. 1 στοιχ. γ΄ (ή και β΄) του ν.2472/1997. Ωστόσο, από το συνδυασµό των διατάξεων του
άρθρου 3 παρ. 2, 3 και 4 της προαναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης προκύπτει ότι το
κεντρικό σύστηµα ηλεκτρονικού εισιτηρίου διασυνδέεται υποχρεωτικά µε τα επιµέρους συστήµατα
ηλεκτρονικού εισιτηρίου των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. Επιπλέον, η κεντρική βάση δεδοµένων του κεντρικού
συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου συνδέεται (µονόδροµα) µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου αναφορικά µε τις αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,
µε τις οποίες έχει επιβληθεί σε φυσικά πρόσωπα η ποινή της απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικούς
χώρους, καθώς και µε το αρχείο των οικείων πειθαρχικών οργάνων των οµοσπονδιών ή
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διοργανωτριών αρχών (άρθρο 5 παρ. 2) αναφορικά µε την πειθαρχική κύρωση της απαγόρευσης
εισόδου σε αθλητικούς χώρους. Η αµφίδροµη σύνδεση αρχείων των επιµέρους συστηµάτων
ηλεκτρονικού εισιτηρίου των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. µε το κεντρικό σύστηµα ηλεκτρονικού εισιτηρίου
των διοργανωτριών αρχών για την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και η µονόδροµη σύνδεση
της κεντρικής βάσης του κεντρικού συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου µε το αρχείο του Εθνικού
Ποινικού Μητρώου, ως και των πειθαρχικών οργάνων των οµοσπονδιών ή διοργανωτριών αρχών,
συνιστά διασύνδεση αρχείου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. στ΄ του
ν.2472/1997. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 του ν.2472/1997: «Εάν ένα
τουλάχιστον από τα αρχεία που πρόκειται να διασυνδεθούν περιέχει ευαίσθητα δεδοµένα, ή εάν η
διασύνδεση έχει ως συνέπεια την αποκάλυψη ευαίσθητων δεδοµένων, ή εάν για την πραγµατοποίηση της
διασύνδεσης, πρόκειται να γίνει χρήση ενιαίου κωδικού αριθµού, η διασύνδεση επιτρέπεται µόνον µε
προηγούµενη άδεια της Αρχής (άδεια διασύνδεσης)». Εν προκειµένω, συντρέχουν τουλάχιστον οι δύο
προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, καθώς οι Super League και ΕΣΑΚΕ τηρούν ευαίσθητα
δεδοµένα, ήτοι την πληροφορία περί επιβολής παρεπόµενης ποινής απαγόρευσης εισόδου στις
αθλητικές εγκαταστάσεις σε βάρος φυσικού προσώπου, ενώ η απόρριψη της έκδοσης ηλεκτρονικού
εισιτηρίου µπορεί κατά τα προαναφερθέντα να συνεπάγεται την αποκάλυψη στις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.,
έστω και εµµέσως, του ευαίσθητου δεδοµένου της επιβολής της παρεπόµενης ποινής του άρθρου
41ΣΤ παρ. 7 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Εξάλλου, στο µέτρο που οι Super
League και ΕΣΑΚΕ αφενός, και τα επιµέρους συστήµατα ηλεκτρονικού εισιτηρίου των Α.Α.Ε. και
Τ.Α.Α. αφετέρου, διασυνδέονται µέσω του ειδικού αριθµού σήµανσης της εθνικής κάρτας φιλάθλου,
ή µέσω του ΑΜΚΑ του ενδιαφεροµένου προσώπου, ή µέσω άλλου ενιαίου κωδικού αριθµού,
συντρέχει σωρευτικά και η τρίτη προϋπόθεση της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 3 του ν.2472/1997.
Κατόπιν τούτων, οι υποβληθείσες αιτήσεις των Super League και ΕΣΑΚΕ περί συλλογής και τήρησης
αρχείου προσωπικών δεδοµένων δυνάµει της προαναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης πρέπει
να εκληφθούν και ως γνωστοποιήσεις διασύνδεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του
άρθρου 8 του ν.2472/1997, και να συµπληρωθούν καταλλήλως.
4. Ενόψει των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τη δηλωθείσα βούληση του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού να προβεί στις αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις όσον αφορά το θέµα της
προσφορότητας της διασύνδεσης της κεντρικής βάσης δεδοµένων που τηρείται στο κεντρικό σύστηµα
ηλεκτρονικού εισιτηρίου µε το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα του Εθνικού Ποινικού
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Μητρώου, θα πρέπει από σκοπιάς προστασίας προσωπικών δεδοµένων να σηµειωθούν, ιδίως, τα
ακόλουθα, εξ αφορµής των προαναφερόµενων υποβληθεισών αιτήσεων γνωστοποίησης συλλογής και
τήρησης αρχείου προσωπικών δεδοµένων των Super League και ΕΣΑΚΕ:
α) Προκειµένου η συλλογή προσωπικών δεδοµένων των ενδιαφεροµένων φιλάθλων και η
περαιτέρω επεξεργασία τους για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό να είναι νόµιµη,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997, θα πρέπει να
προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόµου, στην οποία θα αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά της
επεξεργασίας. Εφόσον δε ο ΑΜΚΑ του ενδιαφερόµενου φιλάθλου χρησιµοποιείται ως το µοναδικό
προσδιοριστικό στοιχείο, βάσει του οποίου διασυνδέεται η κεντρική βάση δεδοµένων του κεντρικού
συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου των διοργανωτριών αρχών µε τα επιµέρους συστήµατα
ηλεκτρονικού εισιτηρίου των Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. (άρθρο 3 παρ. 3 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’
αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236), καθώς και µε το ολοκληρωµένο
πληροφοριακό σύστηµα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου (άρθρο 5 παρ. 2 της προαναφερόµενης
κοινής υπουργικής απόφασης), θα πρέπει η συλλογή και η περαιτέρω επεξεργασία του να
προβλέπεται ειδικώς στη σχετική νοµοθετική εξουσιοδότηση.
β) Εφόσον η ∆ιοίκηση κρίνει ότι η προµήθεια της κάρτας φιλάθλου είναι υποχρεωτική για την
αγορά ηλεκτρονικού (ονοµαστικού & αριθµηµένου) εισιτηρίου και τη συνεργασία της κεντρικής
βάσης δεδοµένων του κεντρικού συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου µε τα επιµέρους συστήµατα
ηλεκτρονικού εισιτηρίου των Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., θα πρέπει να προβλέπεται ρητώς στη σχετική
εξουσιοδοτική διάταξη, καθώς αυτό δεν ορίζεται στη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του
ν.2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.4326/2015.
γ) Με την καθιέρωση του συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν.2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του
άρθρου 2 του ν.4326/2015 και του άρθρου 6 της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας κοινής υπουργικής
απόφασης υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236, η κεντρική βάση
δεδοµένων φιλάθλων πανελλήνιας εµβέλειας που δηµιουργείται για το σκοπό της αντιµετώπισης της
βίας στον αθλητισµό θα πρέπει να τελεί υπό την έντονη εποπτεία της κεντρικής διοίκησης, π.χ. του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και τούτο να προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόµου, και
εφόσον τελικά θεωρηθεί ότι η κεντρική βάση δεδοµένων φιλάθλων µπορεί να τηρείται από τις
διοργανώτριες αρχές (άρθρο 6 παρ. 1 της προαναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης), να
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προβλέπεται ρητώς και η σχετική ανάθεση στην εξουσιοδοτική διάταξη.
δ) Τα προσωπικά δεδοµένα των ατόµων που έχουν προµηθευτεί ηλεκτρονικό (ονοµαστικό &
αριθµηµένο) εισιτήριο, στα οποία δεν έχει επιβληθεί η παρεπόµενη ποινή ούτε η πειθαρχική κύρωση
της απαγόρευσης εισόδου στους αθλητικούς χώρους (λευκή λίστα), θα πρέπει να διατηρούνται στο
κεντρικό σύστηµα ηλεκτρονικού εισιτηρίου για καθορισµένο εύλογο χρονικό διάστηµα, ήτοι από τον
κρίσιµο αγώνα για το διάστηµα των 15 ηµερών, όταν δεν έχει εκδηλωθεί κάποιο περιστατικό βίας
στους αθλητικούς χώρους3.
ε) Η πλειοψηφία των µελών της Αρχής έχει τη γνώµη ότι η ∆ιοίκηση σκόπιµο είναι να
επανεξετάσει την όλη ρύθµιση της κάρτας φιλάθλου, ιδίως στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 2
παρ. 7 του ν.4326/2015, ενόψει του ότι η εξουσιοδοτική αυτή διάταξη, επαναλαµβάνοντας
προγενέστερη ρύθµιση4, αναφέρεται κυρίως στην καθιέρωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και
προσανατολίζεται προς αυτήν (κεντρικό σύστηµα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, κεντρική βάση
δεδοµένων που τηρείται στο κεντρικό σύστηµα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, απαγόρευση συµµετοχής
οµάδας στους αγώνες του επαγγελµατικού αθλητισµού εφόσον δεν βεβαιώνεται αρµοδίως ότι διαθέτει
και σύστηµα ηλεκτρονικού εισιτηρίου)· απλώς αναφέρεται στην εξουσιοδοτική διάταξη ότι το
σύστηµα κεντρικής διαχείρισης εισιτηρίων θεάµατος θα συνεργάζεται µέσω της κάρτας φιλάθλου µε
την κεντρική βάση δεδοµένων, η οποία τηρείται στο κεντρικό σύστηµα ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Άλλωστε, η κάρτα φιλάθλου, ως προβλέπεται, δεν διαθέτει φωτογραφία του κατόχου της, ώστε να
είναι χρήσιµη και αναγκαία καθεαυτή, και όχι σε συνδυασµό µε το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή
το διαβατήριο ή την άδεια παραµονής, για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας των εισερχοµένων
κατόχων (ονοµαστικού & αριθµηµένου) ηλεκτρονικού εισιτηρίου, που θεωρείται υψίστης σηµασίας
για την τήρηση της ευταξίας στους αγώνες. Συνεπώς, πρέπει να ενισχυθεί η αυθυπαρξία της κάρτας
φιλάθλου για να δικαιολογηθεί πλήρως η εισαγωγή της ως υποχρεωτικού µέτρου για τη λειτουργία
του όλου συστήµατος του (ονοµαστικού & αριθµηµένου) ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ενόψει
ενδεχόµενης πρακτικής αδυναµίας ουσιαστικού ελέγχου µε ταξιθέτες της αντιστοιχίας της θέσης του
φιλάθλου προς το ονοµαστικό και αριθµηµένο ηλεκτρονικό εισιτήριό του. Αντίθετα, κατά την άποψη
τριών µελών, η εφαρµογή της υποχρεωτικής προµήθειας κάρτας φιλάθλου για την ταυτοποίηση του
κατόχου του ηλεκτρονικού (ονοµαστικού & αριθµηµένου) εισιτηρίου παραβιάζει την αρχή της

3
4

Βλ. απόφαση ∆ΕΕ της 08ης.04.2014 στις συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C -293/12 και C -594/12, σκ. 58-65.
Βλ. Άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3372/2005 (ΦΕΚ Α΄187), που αντικατέστησε την παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν.2725/1999.
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αναλογικότητας των δεδοµένων σε σχέση προς τον επιδιωκόµενο σκοπό της αντιµετώπισης
περιστατικών βίας στους αθλητικούς χώρους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 4
παρ. 1 στοιχ. β΄ του ν.2472/1997, καθόσον ο σκοπός της ταυτοποίησης µπορεί να επιτευχθεί ούτως ή
άλλως µε τα στοιχεία που παρέχονται από τους φιλάθλους για την έκδοση του ηλεκτρονικού
εισιτηρίου και την επίδειξη του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας
παραµονής (άρθρο 4 παρ. 3 της προαναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης), καθώς και σε
συνδυασµό του ονοµαστικού & αριθµηµένου εισιτηρίου µε το ηλεκτρονικό σύστηµα εποπτείας που
προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν.4326/2015, για τον σκοπό της πρόληψης και της καταστολής
περιστατικών βίας στους αγωνιστικούς χώρους, αντίστοιχα. Επιπλέον, κατά την άποψη των ιδίων ως
άνω τριών µελών, η καθιέρωση καθολικής, υποχρεωτικής προµήθειας κάρτας φιλάθλου για την
έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου συνιστά δυσανάλογο περιορισµό του δικαιώµατος στην ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητας που δεν δικαιολογείται λόγω προσβολής των δικαιωµάτων άλλων, ή
παραβίασης του Συντάγµατος ή των χρηστών ηθών. Και τούτο διότι, παρά το γεγονός ότι η συλλογή
και επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδοµένων αποσκοπεί σε σκοπό γενικού συµφέροντος και
συγκεκριµένα στην πρόληψη και καταπολέµηση φαινοµένων βίας στα γήπεδα, εντούτοις η
εξεταζόµενη ρύθµιση παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος),
στο βαθµό που καλύπτει κατά τρόπο γενικό το σύνολο των θεατών µιας αθλητικής συνάντησης, χωρίς
να γίνεται καµία διαφοροποίηση, περιορισµός ή εξαίρεση µε βάση τον επιδιωκόµενο σκοπό (βλ. και
αποφάσεις C-293/12 και C-594/12 του ∆ΕΕ). Άλλωστε, ο επιδιωκόµενος σκοπός της αντιµετώπισης
πράξεων βίας και αξιόποινων εν γένει πράξεων εξ αφορµής των αθλητικών συναντήσεων µπορεί να
επιτευχθεί µε τον ηπιότερο τρόπο του κεντρικού συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, στο οποίο
καταχωρίζεται το όνοµα του αγοραστή του εισιτηρίου σε σχέση µε τη θέση που δικαιούται, σε
συνδυασµό µε το ηλεκτρονικό σύστηµα εποπτείας που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ.1 του
ν.4326/2015, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 τελ. εδάφιο του
Συντάγµατος και 4 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ν.2472/1997, όπως άλλωστε είχε επισηµάνει η Αρχή µε τα υπ’
αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1878/25.05.2005 και Γ/ΕΞ/4377/23.11.2005 έγγραφα, το οποίο τελευταίο άλλωστε
λαµβάνει

υπόψη

της

και

µνηµονεύει

ρητώς

η

υπ’

αρ.

ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 κοινή υπουργική απόφαση. Εν κατακλείδι,
η προτεινόµενη ρύθµιση συνεπάγεται µια µεγάλης εκτάσεως και ιδιαιτέρως µεγάλης βαρύτητας στο
πλαίσιο της ελληνικής και ενωσιακής έννοµης τάξεως επέµβαση στα θεµελιώδη δικαιώµατα που
κατοχυρώνονται στα άρθρα 5 και 9Α του Συντάγµατος, χωρίς η επέµβαση αυτή να οριοθετείται
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επακριβώς µέσω διατάξεων δυνάµενων να διασφαλίσουν ότι πράγµατι περιορίζεται στον απολύτως
αναγκαίο βαθµό.
στ) Η Αρχή επιφυλάσσεται να καθορίσει τα µέτρα απορρήτου και ασφάλειας που πρέπει να
υιοθετήσουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 10 του
ν.2472/1997, µόλις οριστικοποιηθεί το νοµοθετικό καθεστώς που διέπει την εφαρµογή του
ηλεκτρονικού συστήµατος ονοµαστικών και αριθµηµένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελµατικού
αθλητισµού.

Ο Πρόεδρος

Πέτρος Χριστόφορος

Η Γραµµατέας

Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου
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