Αθήνα, 14-12-2011
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8118-1/14-12-2011
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Η Σ Η 7/2011

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από
πρόσκληση του Προέδρου της σε έκτακτη συνεδρίαση την 12η ∆εκεµβρίου 2011 στο
κατάστηµά της, αποτελούµενη από τους Π. Χριστόφορο, Πρόεδρο, Α. Πράσσο και Γ.
Πάντζιου, τακτικά µέλη, και τα αναπληρωµατικά µέλη Σ. Βλαχόπουλο, Γ. Λαζαράκο,
και Κ. Χριστοδούλου σε αντικατάσταση των τακτικών µελών Λ. Κοτσαλή, Α-Ι. Μεταξά
και Α. Ρουπακιώτη αντίστοιχα, οι οποίοι αν και εκληθησαν νοµίµως - εγγράφως, δεν
παρέστησαν λόγω κωλύµατος. Η Αρχή συνεδρίασε προκειµένου να γνωµοδοτήσει,
σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 στοιχ. θ΄ και ιγ΄ του ν. 2472/1997, επί ερωτήµατος της
Βουλής των Ελλήνων κατά τα αµέσως κατωτέρω αναφερόµενα. Στη συνεδρίαση
παρέστησαν µετά από εντολή του Προέδρου οι Ζ. Καρδασιάδου, Ε. Χατζηλιάση, Φ.
Καρβέλα, δικηγόροι - νοµικοί ελεγκτές και ο Γ. Ρουσόπουλος, πληροφορικός ελεγκτής,
ως βοηθοί των µελών Σ. Βλαχόπουλου και Γ. Λαζαράκου, εισηγητών της υποθέσεως, και
η Α. Κανακάκη ως γραµµατέας.
Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:
I. Η Βουλή των Ελλήνων µε το µε αριθµ. πρωτ. 2591/2.12.2011 (αριθµ. πρωτ. της
Αρχής Γ/ΕΙΣ/8118/5.12.2011) έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του
άρθρου 21 ν. 3023/2002 ζήτησε τη γνωµοδότηση της Αρχής σχετικά µε την ανάρτηση
στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των

προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του ν. 3213/2003. Ειδικότερα ζήτησε τη γνώµη της Αρχής επί των εξής ιδίως ζητηµάτων:
Α) της επιλογής της ειδικής µορφής και του τύπου της αναρτητέας δήλωσης, για τον
πρώτο χρόνο ανάρτησης στο διαδίκτυο,
Β) της επιλογής της µορφής που θα έχει η αναρτητέα δήλωση τα επόµενα µετά την
πρώτη ανάρτηση έτη και ειδικότερα εάν αυτή θα περιλαµβάνει µόνο τις µεταβολές του
οικείου έτους µε τη σχετική αιτιολόγησή τους ή εάν θα αναρτάται κάθε έτος αυτούσια η
νέα δήλωση,
Γ) της επιλογής ως ευλόγου χρόνου ανάρτησης στο διαδίκτυο του χρονικού
διαστήµατος του ενός µηνός,
∆) των απαραίτητων ληπτέων µέτρων ασφαλείας για την αποτροπή αναπαραγωγής,
µεταφόρτωσης, εκτύπωσης, καταχώρισης σε µηχανές αναζήτησης και δεικτοδότησης
των περιεχοµένων των αρχείων
II. Ακολούθως η Αρχή απέστειλε το µε αριθµ. πρωτοκόλλου Γ/ΕΞ/8159/6.12.2011
έγγραφο, µε το οποίο ζήτησε από τη Βουλή των Ελλήνων διευκρινίσεις σχετικά µε την
ύπαρξη αντίστοιχης ρύθµισης σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και µε την
υποδοµή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας που θα υποστηρίξει την εν λόγω
ανάρτηση των δεδοµένων. Η Βουλή των Ελλήνων µε το µε αριθµ. πρωτοκόλλου
2593/8.12.2011 (αριθµ. πρωτ. της Αρχής Γ/ΕΙΣ/8278/9.12.2011) έγγραφό της ενηµέρωσε
την Αρχή ότι αντίστοιχες ρυθµίσεις για την ανάρτηση δεδοµένων περιουσιακής
κατάστασης πολιτικών προσώπων συναντώνται σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τις οποίες και ονόµασε, και απέστειλε συνηµµένα σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για την υποδοµή ΤΠΕ που θα υποστηρίζει την
ανάρτηση των δηλώσεων.

Η Αρχή, αφού έλαβε υπόψη τη γραπτή και προφορική εισήγηση των εισηγητών και
βοηθών εισηγητών, οι οποίοι µετά τη διατύπωση των απόψεών τους αποχώρησαν, µετά
από διεξοδική συζήτηση, εκδίδει την ακόλουθη
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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ

1. Η Αρχή έχει αρµοδιότητα να γνωµοδοτήσει επί της προβλεπόµενης στο άρθρο 2
παρ. 3 του ν. 3213/ 2003 δηµοσιοποίησης στο διαδίκτυο των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ίδιου νόµου βάσει του άρθρου 19 παρ. 1 στοιχ. θ΄ και
ιγ΄ του ν. 2472/1997. Το ανωτέρω άρθρο ορίζει ότι «1. Η Αρχή έχει τις εξής ιδίως
αρµοδιότητες : ... θ) Γνωµοδοτεί για κάθε ρύθµιση που αφορά την επεξεργασία και
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα … ιγ) … Εξετάζει επίσης αιτήσεις του
υπευθύνου επεξεργασίας µε τις οποίες ζητείται ο έλεγχος και η εξακρίβωση της
νοµιµότητας της επεξεργασίας…». Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών,
ερµηνευοµένων υπό το πρίσµα του άρθρου 28 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, προκύπτει ότι η
γνωµοδοτική αρµοδιότητα της Αρχής πρέπει να ασκείται εγκαίρως τόσο στο στάδιο
καταρτίσεως νοµοθετικών ή κανονιστικών ρυθµίσεων όσο και στο σχεδιασµό επιµέρους
επεξεργασιών.
2. Η διαφάνεια στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας, στο πλαίσιο της σύγχρονης
αντίληψης της δηµοκρατίας, ανάγεται σε συνταγµατική αρχή ερειδόµενη καταρχήν στη
δηµοκρατική αρχή (άρθρο 1 Σ) που διέπει το πολίτευµα της χώρας αλλά και στο κράτος
δικαίου. Στη συµµετοχική δηµοκρατία ή δηµοκρατία της κοινωνίας των πολιτών ο
πολίτης συµµετέχει διαρκώς στη διαµόρφωση της κρατικής βούλησης και ελέγχει την
άσκηση της κρατικής εξουσίας, η οποία λογοδοτεί διαρκώς σε αυτόν.
Ενόψει της καταπολέµησης της διαφθοράς κρατικών λειτουργών, η οποία απασχολεί
στις µέρες µας πολλές έννοµες τάξεις, η διαφάνεια νοείται επιπλέον και ως λόγος
θέσπισης µηχανισµών αποτρεπτικών της εκµετάλλευσης της δηµόσιας θέσης
πολιτικών/κρατικών αξιωµατούχων για τον προσπορισµό αθέµιτων οικονοµικών
ωφεληµάτων. Με αυτήν την έννοια, η αρχή της διαφάνειας κατοχυρώνεται, µεταξύ
άλλων, στη διάταξη του άρθρ. 29 παρ. 2 Σ περί της διαφάνειας στα οικονοµικά των
κοµµάτων, των βουλευτών, των υποψηφίων βουλευτών και των υποψηφίων στην τοπική
αυτοδιοίκηση, αλλά και σε διεθνή κείµενα. Ειδικότερα, στη Σύµβαση των Ηνωµένων
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Εθνών κατά της ∆ιαφθοράς, η οποία έχει κυρωθεί από την Ελλάδα µε το ν. 3666/2008
(ΦΕΚ 113/Α΄/18.06.2008), γίνεται αναφορά στην αρχή της διαφάνειας ως µέσου
πρόληψης της διαφθοράς, τόσο στο προοίµιο όσο και σε επιµέρους διατάξεις (άρ. 5 παρ.
1, 7 παρ. 1) και προβλέπεται ότι τα κράτη µέρη «θα προσπαθήσουν να υιοθετήσουν, να
διατηρήσουν και να ενισχύσουν συστήµατα που προάγουν τη διαφάνεια και προλαµβάνουν
τη σύγκρουση συµφερόντων» (άρ. 7 παρ. 4). Σύµφωνα δε µε τη διάταξη του άρ. 8, «τα
κράτη µέρη οφείλουν να προσπαθήσουν να θεσπίσουν µέτρα και συστήµατα που απαιτούν
από τους δηµόσιους λειτουργούς να υποβάλλουν δηλώσεις στις αρµόδιες αρχές σχετικά,
µεταξύ άλλων, µε τις εξωυπηρεσιακές δραστηριότητες, την απασχόληση, τις επενδύσεις, τα
περιουσιακά στοιχεία και τα σηµαντικά δώρα ή οφέλη από τα οποία µπορεί να προκύψει
σύγκρουση συµφερόντων σε σχέση µε τις λειτουργίες τους ως δηµόσιων λειτουργών».
Επιπλέον µε το άρ. 52 παρ. 5 προβλέπεται ότι «κάθε κράτος µέρος εξετάζει το ενδεχόµενο
δηµιουργίας, σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία του, αποτελεσµατικών συστηµάτων
αποκάλυψης

χρηµατοπιστωτικών

πληροφοριών

για

κατάλληλους

δηµόσιους

αξιωµατούχους και προβλέπει κατάλληλες κυρώσεις για περιπτώσεις µη συµµόρφωσης».
3. Από τη δικαιοσυγκριτική µελέτη της νοµοθεσίας άλλων κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά αυτής του Ηνωµένου Βασιλείου και της Γερµανίας
προκύπτει ότι υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τη δηµοσιοποίηση τόσο σε δηµόσια
προσβάσιµα µητρώα όσο και στο διαδίκτυο δεδοµένων της περιουσιακής κατάστασης
πολιτικών προσώπων µε σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της υποχρέωσης
λογοδοσίας. Προκύπτει, επίσης, ότι τα στοιχεία που καταχωρούνται σε δηµόσια
προσβάσιµα µητρώα και που δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο για την ικανοποίηση του
ανωτέρω σκοπού είναι κοινά.
Πιο συγκεκριµένα, στη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωµένου Βασιλείου τηρείται το
Μητρώο Οικονοµικών Συµφερόντων (House of Commons Register of Financial
Interests). Σκοπός του Μητρώου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της υποχρέωσης
λογοδοσίας, µέσω της παροχής πληροφοριών για οποιοδήποτε οικονοµικό συµφέρον ή
άλλο υλικό προνόµιο που λαµβάνει ένα µέλος του κοινοβουλίου, το οποίο θα µπορούσε
εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζει τις πράξεις, οµιλίες ή ψήφους του στη Βουλή ή τις
πράξεις του µε την ιδιότητα του βουλευτή. Στο εν λόγω µητρώο καταγράφονται τα εξής
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στοιχεία: επαγγελµατική απασχόληση, επ’ αµοιβή διευθυντική θέση στον ιδιωτικό ή το
δηµόσιο τοµέα, πελατολόγιο, χορηγίες, οικονοµική ή υλική υποστήριξη, δώρα, προνόµια
και φιλοξενία, ταξίδια στο εξωτερικό, προνόµια και δώρα στο εξωτερικό, ακίνητη
περιουσία, µετοχές. Η υποχρέωση καταγραφής στο Μητρώο είναι απόλυτη όσον αφορά
την επαγγελµατική απασχόληση, τις χορηγίες, την ακίνητη περιουσία και τις µετοχές,
ενώ άλλα προνόµια και δώρα απαιτείται να δηλώνονται µόνο εφόσον συνδέονται µε την
ιδιότητα του βουλευτή. Τα εισοδήµατα από επαγγελµατική απασχόληση, διευθυντικές
θέσεις και το πελατολόγιο καταχωρούνται στο Μητρώο ούτως ή άλλως ενώ τα υπόλοιπα,
εφόσον υπερβαίνουν σε αξία συγκεκριµένα ποσοστά της ετήσιας βουλευτικής
αποζηµίωσης (περίπου 66.000 ₤). Το Μητρώο δηµοσιεύεται από τη γραµµατεία της
Βουλής κάθε χρόνο στην αρχή της βουλευτικής περιόδου. Οι βουλευτές είναι υπεύθυνοι
για τη γνωστοποίηση τυχόν αλλαγών στα δηλωτέα στοιχεία εντός τεσσάρων εβδοµάδων
από την εκάστοτε αλλαγή, το δε Μητρώο ενηµερώνεται κάθε δύο µήνες. Τηρείται στη
Βουλή και είναι ελεύθερα προσβάσιµο στο κοινό συγκεκριµένες µέρες και ώρες,
αναρτάται δε και στο διαδικτυακό τόπο του κοινοβουλίου.
4. Στο πεδίο της εθνικής νοµοθεσίας ο σκοπός της διαφάνειας στον πολιτικό και
δηµόσιο βίο επιχειρείται, µεταξύ άλλων, να επιτευχθεί µέσω της νοµοθέτησης της
υποχρέωσης υποβολής ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης από κατηγορίες
κρατικών λειτουργών, οι οποίες θα τυγχάνουν ενδελεχούς και λεπτοµερούς εξέτασης από
ανεξάρτητα όργανα, µε τη συµµετοχή ανώτατων δικαστικών λειτουργών αλλά και την
επικουρία ορκωτών ελεγκτών. Η εν λόγω υποχρέωση θεσπίστηκε αρχικά µε το ν.
4351/1964 «περί προστασίας της τιµής του πολιτικού κόσµου», η ισχύς του οποίου
επεκτάθηκε δυνάµει της, µεταβατικού χαρακτήρα, διάταξης του άρθρου 66 του ν.
12/1975 και µετά την αποκατάσταση του ελεύθερου πολιτικού βίου. Ο ν. 4351/1964
καταργήθηκε από το ν. 1738/1987. Με τις διατάξεις του ν. 1738/1987, όπως
αντικαταστάθηκαν από τις αντίστοιχου περιεχοµένου διατάξεις του ν. 2429/1996 (Α΄
155) θεσπίστηκε εκ νέου η υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης περιουσιακής
κατάστασης από κατηγορίες κρατικών λειτουργών αλλά και δηµοσίων υπαλλήλων και
λοιπών υπόχρεων προς τούτο προσώπων, ιδρύθηκαν όργανα ελέγχου και επαλήθευσης
των δηλώσεων αυτών και προβλέφθηκε η δυνατότητα δηµοσίευσής τους στον τύπο µε
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την προϋπόθεση ότι δηµοσιεύεται ολόκληρο το κείµενο της δήλωσης. Σήµερα, η
υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης επιβάλλεται δυνάµει
των διατάξεων του ν. 3213/2003 (Α΄309), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το περιεχόµενο των ανωτέρω δηλώσεων προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν.
3213/2003 το οποίο ορίζει ότι « 1.α. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει,
λεπτοµερώς, τα υφιστάµενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία. Ως
περιουσιακά στοιχεία, θεωρούνται, ιδίως: i. Τα έσοδα, από κάθε πηγή, κατά τα τρία
τελευταία οικονοµικά έτη πριν από την αρχική υποβολή της δήλωσης και κατά το
προηγούµενο οικονοµικό έτος για τις µετέπειτα υποβαλλόµενες δηλώσεις. ii. Τα ακίνητα,
καθώς και τα εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά, µε ακριβή προσδιορισµό τους. iii. Οι
µετοχές ηµεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, τα οµόλογα και οµολογίες κάθε είδους, τα
µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
κάθε είδους. iv. Οι καταθέσεις σε τράπεζες, ταµιευτήρια και άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
πιστωτικά ιδρύµατα. v. Τα πλωτά και τα εναέρια µεταφορικά µέσα, καθώς και τα κάθε
χρήσης οχήµατα. vi. Η συµµετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση. β.i. Σε περίπτωση απόκτησης
νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης υφιστάµενου, στη δήλωση περιλαµβάνεται,
υποχρεωτικώς, το ύψος της σχετικής δαπάνης, καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής
προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης µνηµονεύεται το εισπραχθέν
τίµηµα ii. Οι υπόχρεοι οφείλουν να επισυνάπτουν στη δήλωση και αντίγραφα των οικείων
παραστατικών. γ. Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και υπογράφεται από τον ίδιο,
αν σε αυτή αναγράφονται µόνον τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, από τη σύζυγό του, αν
αναγράφονται µόνο δικά της στοιχεία, και από αµφότερους τους συζύγους, αν
αναγράφονται περιουσιακά στοιχεία και των δύο ή των ανήλικων τέκνων τους. Η δήλωση
περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου συνοδεύεται από αντίγραφο της φορολογικής του
δήλωσης για το προηγούµενο οικονοµικό έτος και αντίγραφο του τελευταίου Εντύπου Ε9
που υποβλήθηκε στην αρµόδια ∆ΟΥ».
Ο τρόπος της αναλυτικής παράθεσης σε ειδικό έντυπο των περιουσιακών στοιχείων
των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του ίδιου νόµου, δηλαδή, του Πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών
κοµµάτων, των υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, των βουλευτών
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ: 210 6475600, Fax: 210 6475628, contact@dpa.gr / www.dpa.gr

6

και ευρωβουλευτών καθώς και όσων διαχειρίζονται τα οικονοµικά των πολιτικών
κοµµάτων, καθορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
Ειδικά για τη δηµοσίευση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης το άρθρο 2 παρ.
3 του ανωτέρω νόµου ορίζει ότι «Η δηµοσίευση στον τύπο των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης που υποβάλλουν ετησίως τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1
περιπτώσεις α΄- ε΄ του παρόντος επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δηµοσιεύεται
ολόκληρο το κείµενο τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική
δηµοσιοποίηση ονοµαστικών στοιχείων. Οι ανωτέρω δηλώσεις αναρτώνται στο
διαδικτυακό τόπο της Βουλής µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 21 του
ν. 3023/2002 (Α` 146), όπως ισχύει, ο οποίος καθορίζει τη µορφή, τον τύπο, τη χρονική
διάρκεια της ανάρτησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια» (Η παράγραφος 3
αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 56 παρ.1 του ν. 3979/2011).
5. Η δηµοσίευση στο διαδίκτυο δεδοµένων που αφορούν στην περιουσιακή
κατάσταση προσώπων συνιστά περιορισµό του ατοµικού δικαιώµατος στην προστασία
των προσωπικών δεδοµένων (άρ. 9Α Σ.). Κατά τη νοµολογία του Συµβουλίου της
Επικρατείας

για

τα

χαρακτηριστικά

των

περιορισµών

των

συνταγµατικώς

κατοχυρωµένων ατοµικών δικαιωµάτων, οι περιορισµοί αυτοί πρέπει να ορίζονται
γενικώς και αντικειµενικώς µε τυπικό νόµο ή κατόπιν ειδικής νοµοθετικής
εξουσιοδότησης µε διάταγµα, να δικαιολογούνται από αποχρώντες λόγους δηµοσίου
συµφέροντος, να τελούν σε πρόδηλη λογική συνάφεια µε το σκοπό αυτό, να είναι
πρόσφοροι, κατάλληλοι και αναγκαίοι για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού, να
µην θίγουν τον πυρήνα του δικαιώµατος και να µην απονέµουν στη ∆ιοίκηση ευρεία
διακριτική ευχέρεια (βλ. ενδεικτικά ΟλΣτΕ 3665/2005, ∆∆ΙΚΗ 2006, σελ. 391 και ειδικά
για το ζήτηµα του περιορισµού της διακριτικής ευχέρειας της ∆ιοίκησης βλ. ΟλΣτΕ
3037/2008, in ΝΟΜΟS). Ειδικά όσον αφορά τον έλεγχο της προσφορότητας και
αναγκαιότητας των µέτρων, που θεσπίζονται για την επίτευξη ενός σκοπού, ο νοµοθέτης
διαθέτει ευρύ περιθώριο εκτίµησης, για τον καθορισµό των ρυθµίσεων, που αυτός κρίνει
πρόσφορες και αναγκαίες. Ως εκ τούτου, ο δικαστικός έλεγχος της τήρησης της αρχής
της αναλογικότητας περιορίζεται στην κρίση για το εάν η θεσπιζόµενη ρύθµιση είτε είναι
προδήλως

απρόσφορη,

είτε

υπερβαίνει

προδήλως

το

απαραίτητο
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πραγµατοποίηση του επιδιωκόµενου σκοπού µέτρο (βλ. ΟλΣτΕ 3031/2008, ΟλΣτΕ
2010/2010, in NOMOS).
6. Στην υπό κρίση περίπτωση ο περιορισµός του ατοµικού δικαιώµατος
προβλέπεται σε νοµοθετική διάταξη, δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δηµοσίου
συµφέροντος, καθώς εξυπηρετεί τη διαφάνεια του πολιτικού και δηµόσιου βίου, και είναι
εντός των ορίων της αναλογικότητας, καθώς υπηρετεί υπέρτερο έννοµο συµφέρον.
Ειδικότερα, ο περιορισµός αυτός αφορά σε δηµόσια πρόσωπα, δηλαδή σε πρόσωπα που
κατέχουν δηµόσια θέση ή διαχειρίζονται δηµόσιο χρήµα ή ακόµα διαδραµατίζουν ρόλο
στη δηµόσια πολιτική και οικονοµική ζωή, για τα οποία είναι ανεκτός ένας εντονότερος
περιορισµός του δικαιώµατος στην προστασία των προσωπικών τους δεδοµένων.
Εξάλλου τα πρόσωπα αυτά εκουσίως ανέλαβαν την άσκηση δηµοσίων αξιωµάτων και
έτσι συναίνεσαν στο να εκτεθούν σε ένα ευρύτερο έλεγχο της ιδιωτικής και οικονοµικής
τους ζωής. Τούτο είναι σύµφωνο και σε αντιστοιχία µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, το οποίο επιλύοντας τη σύγκρουση του
δικαιώµατος στην ελευθερία της έκφρασης και αυτού της προστασίας της ιδιωτικής ζωής
δέχεται ότι είναι ανεκτή η επέµβαση σε πτυχές της ιδιωτικής ζωής δηµοσίων προσώπων
προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ενηµέρωσης του κοινού (βλ. ενδεικτικά von
Hanover v. Germany, απόφαση της 24.6.2004).
7. Περαιτέρω, στον Πρόεδρο της Επιτροπής του άρθρου 21 του ν. 3023/2002
παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση για τον καθορισµό της µορφής, του τύπου, της
χρονικής διάρκειας καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας της ανάρτησης.
Κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως, όπως δέχεται η πλειοψηφία των µελών της
Αρχής, οι λέξεις «µορφή» και «τύπος» ανάγονται στον διαδικτυακό τρόπο αναρτήσεως
των δηλώσεων, δηλαδή στα τεχνικά χαρακτηριστικά παρουσίασης της πληροφορίας, και
δεν αφορούν στο περιεχόµενο των αναρτηµένων δηλώσεων, το οποίο ρητώς ορίζεται
στην παράγραφο 1 του ν. 3213/2003 και εξειδικεύεται µε την προβλεπόµενη από την
παράγραφο 2 του αυτού άρθρου απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
Συνεπώς, κατά την κρατήσασα αυτή άποψη, αναρτάται στο διαδίκτυο ολόκληρο το
κείµενο των ετήσιων δηλώσεων, όπως ακριβώς αυτό δηµοσιεύεται στον Τύπο και δεν
είναι δυνατό να γίνει οποιαδήποτε διάκριση µεταξύ αρχικής δηµοσιεύσεως των
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δηλώσεων και µεταγενέστερης η οποία θα περιλαµβάνει µόνον τις επελθούσες µεταβολές
µε σχετική αιτιολόγηση. Άλλωστε η δηµοσίευση ολόκληρου του κειµένου στον Τύπο, τα
περισσότερα έντυπα του οποίου έχουν και ηλεκτρονική έκδοση και η σχετική
ειδησεογραφία έχουν ήδη επιφέρει την οποιαδήποτε ενδεχόµενη «προσβολή» στην
ιδιωτικότητα των ανωτέρω προσώπων.
∆ύο µέλη της Αρχής, διαφωνώντας προς τη γνώµη της πλειοψηφίας, διατύπωσαν την
άποψη ότι η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3213/2003 (σύµφωνα µε την οποία ο
Πρόεδρος της Επιτροπής του άρθρου 21 του ν. 3023/2002 καθορίζει τη µορφή και τον
τύπο της ανάρτησης) θα πρέπει να ερµηνευθεί υπό το πρίσµα του ατοµικού δικαιώµατος
της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων (άρ. 9Α Σ.) και της οµοίως συνταγµατικά
κατοχυρωµένης (άρ. 25 Σ.) αρχής της αναλογικότητας υπό την ειδικότερη έκφανση της
αναγκαιότητας που αποτελεί και βασική αρχή του δικαίου της προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων. Σκοπός της ανάρτησης των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης στο διαδίκτυο είναι ο δηµόσιος έλεγχος για την περιουσιακή κατάσταση του
δηµόσιου λειτουργού όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, καθώς και οι περιουσιακές
µεταβολές κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του. Υπό τα δεδοµένα αυτά και
λαµβανοµένης υπόψη της ιδιαίτερης επικινδυνότητας του µέσου του διαδικτύου, η
διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3213/2003, ερµηνευοµένη υπό το πρίσµα των ως άνω
συνταγµατικών διατάξεων, επιβάλλει κατά το πρώτο έτος ανάρτησης τη δηµοσιοποίηση
του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων, κατά τα επόµενα όµως έτη την
ανάρτηση µόνον των περιουσιακών µεταβολών και την αιτιολόγηση των µεταβολών
αυτών. Η δηµοσιοποίηση περαιτέρω στοιχείων κατά τα έτη που ακολουθούν το πρώτο
έτος ανάρτησης, δεν είναι αναγκαία αφού δεν συνδέεται µε την πραγµάτωση της αρχής
της διαφάνειας, θα µπορούσε µάλιστα να υποστηριχθεί ότι αποµακρύνει την προσοχή
του κοινού από το ζητούµενο που συνίσταται στη µεταβολή της περιουσιακής
κατάστασης του υπόχρεου δηµόσιου λειτουργού κατά τη διάρκεια άσκησης των
καθηκόντων του.
8. Ως προς το άλλο ερώτηµα της επιλογής ως εύλογου χρόνου ανάρτησης στο
διαδίκτυο των δηλώσεων του ενός µηνός, η Αρχή δέχεται κατά πλειοψηφία ότι η επί ένα
µήνα διατήρηση στο διαδίκτυο των ανωτέρω δηλώσεων δεν εξέρχεται των ορίων του
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ευλόγου χρόνου της εκθέσεως των προσωπικών αυτών δεδοµένων στο δηµόσιο έλεγχο
προς ικανοποίηση του σκοπού της διαφάνειας και κατ’ αυτό τον τρόπο δεν έρχεται σε
αντίθεση προς το δίκαιο προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Επιπλέον, η πρόβλεψη
δήλης ηµέρας για την ανάρτηση θα συνέτεινε στην επίτευξη του σκοπού της
επεξεργασίας.
Ένα µέλος της Αρχής, διαφωνώντας προς τη γνώµη της πλειοψηφίας, διατύπωσε την
άποψη ότι από τη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. δ΄ του ν.
2472/1997, καθώς και από αυτή της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄
της Οδηγίας 95/46/ΕΚ συνάγεται ότι µε το ν. 2472/1997 δεν θεσπίζεται το minimum,
αλλά το maximum του εύλογου χρόνου της ανάρτησης των εν λόγω στοιχείων στο
διαδίκτυο, κατ’ εκτίµηση της φύσης και του είδους των προσωπικών δεδοµένων, καθώς
και των λόγων που επιβάλλουν τη µείζονα διαφάνεια (βλ. ενδεικτικά Γνωµοδότηση
1/2010 της ΑΠ∆ΠΧ, Απόφαση 62/2004 της ΑΠ∆ΠΧ). Κατά τούτο, η αποδοχή του
χρονικού διαστήµατος του ενός µηνός ως ευλόγου χρόνου, αναιρεί στην πράξη τη
δυνατότητα εκπλήρωσης του σκοπού της δηµόσιας λογοδοσίας και, συνακόλουθα, της
διαφάνειας του δηµόσιου βίου, καθώς είναι πιθανό η ανάγκη ελέγχου να προκύψει σε
χρόνο µεταγενέστερο. Κατά συνέπεια, δεδοµένου ότι ο σκοπός της δηµοσιοποίησης είναι
η διαφάνεια του δηµόσιου βίου των αναφερόµενων πολιτικών προσώπων και η
δυνατότητα κάθε πολίτη να ελέγχει και µάλιστα ανά πάσα στιγµή τα ανωτέρω πρόσωπα,
ως εύλογος χρόνος αναρτήσεως των εν λόγω δηλώσεων θα πρέπει να κριθεί ο χρόνος
εκείνος, που δεν θα υπερβαίνει την περίοδο που είναι αναγκαία για την επίτευξη του
ανωτέρω σκοπού, δηλαδή την περίοδο του ενός έτους από την εκάστοτε προηγούµενη
ανάρτηση.
9. Το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 2472/1997 προβλέπει ότι 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. Αυτά τα µέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς
τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδοµένων.
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Λόγω της φύσης του διαδικτύου απαραίτητο κρίνεται να ληφθούν µέτρα που
περιορίζουν τη δυνατότητα αυτοµατοποιηµένης συσχέτισης των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης µε άλλα στοιχεία που είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο για τα ίδια πρόσωπα.
Αυτό, για παράδειγµα, µπορεί να επιτυγχάνεται µέσω της δηµοσίευσής τους µε
µορφότυπο τέτοιο που καθιστά δυσχερή την εξαγωγή πληροφοριών από τις δηλώσεις
περιουσιακής κατάστασης. Σύµφωνα µε το σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής και
Νέων Τεχνολογιών της Βουλής των Ελλήνων έχει επιλεγεί, για τη δηµοσίευση των
δηλώσεων, η χρήση της τεχνολογίας Adobe Flash. Η δηµοσίευση κάθε δήλωσης θα
πραγµατοποιείται σε ένα αρχείο, µε µορφότυπο swf, ανά βουλευτή. Τα περιεχόµενα του
αρχείου θα είναι κρυπτογραφηµένα, ενώ το κλειδί της κρυπτογράφησης θα ανακτάται
αυτόµατα, όταν ο χρήστης εµφανίζει το αρχείο της δήλωσης µέσω του λογισµικού
φυλλοµετρητή (browser) που χρησιµοποιεί. Το περιεχόµενο των αρχείων δεν µπορεί να
γίνει κατανοητό χωρίς το κλειδί αυτό, εποµένως µετά την πάροδο του χρονικού
διαστήµατος ανάρτησης των δηλώσεων τα στοιχεία αυτά δεν θα είναι αναγνώσιµα.
Επιπρόσθετα, στο παραπάνω σηµείωµα, δηλώνεται ότι θα αξιοποιηθούν και οι
µηχανισµοί καθοδήγησης µηχανών αναζήτησης. Με τη µέθοδο αυτή εξασφαλίζεται σε
πολύ ικανοποιητικό βαθµό η αυθεντικότητα των δηλώσεων, η τεχνική υλοποίηση του
χρονικού περιορισµού της ανάρτησης, αλλά και η αποφυγή αυτοµατοποιηµένης
επεξεργασίας, τόσο από µηχανές αναζήτησης όσο και από τρίτους. Βέβαια, µε δεδοµένο
το µικρό αριθµό των προσώπων για τα οποία θα δηµοσιεύονται οι δηλώσεις, το
ενδιαφέρον του κοινού και το γεγονός ότι οι πληροφορίες θα απεικονίζονται στην οθόνη
ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο κάποιος,
τρίτος, να αντιγράψει µε άλλες, µη αυτοµατοποιηµένες µεθόδους, τα δεδοµένα αυτά.
10. Περαιτέρω, από επίσκεψη στο δικτυακό χώρο της Βουλής των Ελλήνων
http://www.hellenicparliament.gr/, στον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η δηµοσιοποίηση των
δηλώσεων, διαπιστώθηκε ότι χρησιµοποιούνται κρυφά αναγνωριστικά στοιχεία
(«cookies») της υπηρεσίας google analytics. Η εγκατάσταση και χρήση «cookies»
ρυθµίζεται ειδικότερα από την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3471/2006 (ο οποίος
µετέφερε στην ελληνική έννοµη τάξη την Οδηγία 2002/58/ΕΚ), σύµφωνα µε την οποία
«Απαγορεύεται η χρήση των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αποθήκευση
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πληροφοριών ή την απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες αποθηκευµένες στον τερµατικό
εξοπλισµό συνδροµητή ή χρήστη, ιδίως δε µε την εγκατάσταση κατασκοπευτικών
λογισµικών, κρυφών αναγνωριστικών στοιχείων και άλλων παρόµοιων διατάξεων. Κατ’
εξαίρεση, επιτρέπεται η οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση,
αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια ή διευκόλυνση της διαβίβασης µίας
επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή η οποία είναι αναγκαία µόνο
για την παροχή υπηρεσίας στην κοινωνία των πληροφοριών, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο
χρήστης ή ο συνδροµητής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η χρησιµοποίηση τέτοιων
διατάξεων επιτρέπεται µόνον εάν παρέχονται στον συγκεκριµένο συνδροµητή ή χρήστη
σαφείς και εκτεταµένες πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 2472/1997, όπως
ισχύει, και ο υπεύθυνος ελέγχου των δεδοµένων παρέχει στον συνδροµητή ή χρήστη το
δικαίωµα να αρνείται την επεξεργασία αυτή». Η ερµηνεία της ανωτέρω διάταξης, υπό το
πρίσµα της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία
2009/136/ΕΚ, στην οποία πρέπει να αναγνωριστεί άµεσο αποτέλεσµα καθώς έχει ήδη
παρέλθει ο χρόνος µεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο (25.5.2011) και επιπλέον το
περιεχόµενό της δεν περιέχει αιρέσεις και είναι επαρκώς σαφές, είναι ότι η εγκατάσταση
και χρήση του «cookie» επιτρέπεται µόνο µε τη συγκατάθεση του χρήστη. Με βάση τα
προαναφερόµενα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί να εγκαταστήσει ένα τέτοιο
«cookie» µόνο εάν ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας έχει δώσει τη συγκατάθεσή του
µετά από σαφή και εκτενή ενηµέρωση για την εγκατάσταση αυτή, το σκοπό της
επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των
δεδοµένων. Η συγκατάθεση αυτή µπορεί να δίδεται µέσω κατάλληλων ρυθµίσεων στο
φυλλοµετρητή ιστού ή µέσω άλλης εφαρµογής.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Π. Χριστόφορος

Α. Κανακάκη
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