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Δ/νση Γραμματείας - Τμήμα  Ελεγκτών
Πληροφορίες:	Κωνσταντίνος Λιμνιώτης
Τηλέφωνο: 210-6475672	
Email: klimniotis@dpa.gr             

 
Τρόπος αποστολής: Συστημένο
     



     Αθήνα, 12-05-2014
     Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2327-1/12-05-2014     




       Προς
       Δημαρχείο Αβδηρών
       (υπόψη Δημάρχου
        Βασίλειου Τσολακίδη)
       67064, Άβδηρα Ξάνθης
      
	ΘΕΜΑ: Λειτουργία κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
Σχετικό: Υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ/ΕΙΣ/2327/10-04-2014 καταγγελία, όπως συμπληρώθηκε με τα i) Υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ/ΕΙΣ/2328/10-04-2014 έγγραφο, ii) Υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ/ΕΙΣ/2330/10-04-2014 έγγραφο, iii) Υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ/ΕΙΣ/2366/11-04-2014 έγγραφο, iv) Υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ/ΕΙΣ/2374/14-04-2014 έγγραφο, v) Υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ/ΕΙΣ/2471/17-04-2014 έγγραφο, vi) Υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ/ΕΙΣ/2476/17-04-2014 έγγραφο
              
Υποβλήθηκε στην Αρχή η ανωτέρω  σχετική καταγγελία του Αλέξανδρου Κηπουρού, εκπροσώπου της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) Θράκης,  σχετικά με την τοποθέτηση καμερών στο σημείο ελέγχου της εισόδου των υπαλλήλων στο κτίριο του Δήμου σας. Ο καταγγέλλων υπέβαλε επίσης στην Αρχή, συμπληρωματικά της καταγγελίας του, σχετικά δελτία τύπου που εξέδωσε η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Θράκης (i- iii), απόσπασμα από το διαδικτυακό τόπο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ξάνθης (http://www.radio899.gr/?q=node/2860" http://www.radio899.gr/?q=node/2860)  στο οποίο αναφέρονται οι απαντήσεις που δώσατε επί του θέματος στο εν λόγω ραδιοφωνικό σταθμό (iv), καθώς επίσης και αποσπάσματα από δημοσιεύματα εφημερίδων που αφορούν το εν λόγω ζήτημα (v - vi). 
Σας ενημερώνουμε ότι το ζήτημα της χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών ρυθμίζεται στην υπ’ αριθ. 1/2011 Οδηγία της Αρχής (διαθέσιμη στο διαδικτυακό της τόπο HYPERLINK "http://www.dpa.gr" www.dpa.gr).  Σύμφωνα με αυτή, η εγκατάσταση καμερών από κάθε πρόσωπο (δημόσια ή δημοτική αρχή, καθώς και κάθε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο) που έχει εμπράγματο δικαίωμα σε σχέση με το συγκεκριμένο χώρο ή είναι υπεύθυνο για τη διαχείρισή του επιτρέπεται εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις νομιμότητας που περιγράφονται στην προαναφερθείσα Οδηγία. Σημειώνεται ότι βασική προϋπόθεση, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.2472/1997, για τη νομιμότητα της επεξεργασίας είναι η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας (η οποία αναλύεται στα άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας), υπό την έννοια ότι τα συλλεγόμενα στοιχεία πρέπει να είναι αναγκαία και πρόσφορα για τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να μη δύναται να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα. 
Το ειδικότερο ζήτημα της χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε χώρους εργασίας ρυθμίζεται στο άρθρο 7 της ανωτέρω Οδηγίας. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι κάμερες επιτρέπεται να τοποθετούνται στα σημεία εισόδου και εξόδου ή σε άλλους κρίσιμους χώρους (όπως σε ταμεία ή σε χώρους με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό) υπό τον όρο ότι εστιάζουν στο αγαθό στο οποίο προστατεύουν και όχι στους χώρους των εργαζομένων, ενώ δεν επιτρέπεται να επιτηρούνται αίθουσες γραφείων ή διάδρομοι. Επίσης, όπως έχει ήδη κρίνει η Αρχή με την υπ’ αριθμ. 45/2008 Απόφασή της Επίσης διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής, οι κάμερες δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν εικόνα από το σύστημα των καρτών εισόδου του προσωπικού, καθώς συλλέγουν περισσότερα δεδομένα από όσα απαιτούνται για την ικανοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, δηλαδή της ασφάλειας προσώπων και αγαθών του υπεύθυνου επεξεργασίας. 
Σημειώνεται επίσης ότι, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας (εν προκειμένω, ο Δήμος σας) οφείλει να υποβάλει στην Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2472/1997, γνωστοποίηση για την εν λόγω επεξεργασία. Η γνωστοποίηση πρέπει να υποβάλλεται πριν την έναρξη της επεξεργασίας (σας παραπέμπουμε σχετικά και στο άρθρο 10 της ανωτέρω Οδηγίας). Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε ότι για το σύστημα βιντεοεπιτήρησης θα πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις νομιμότητας που τίθενται στην προαναφερθείσα Οδηγία.
Συναφώς, σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της ανωτέρω καταγγελίας, καθώς και όλων των σχετικών συνυποβεβλημένων εγγράφων, και παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη λήψη του παρόντος, τις απόψεις σας επ’ αυτής, λαμβάνοντας υπόψη και όσα εκτέθηκαν ανωτέρω.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.


Με εντολή Προέδρου
Το αναπλ. μέλος της Αρχής

Ο εισηγητής ελεγκτής




Παναγιώτης Ροντογιάννης
Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης



Συνημμένα: Επτά (7) έγγραφα
Υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ/ΕΙΣ/2327/10-04-2014 καταγγελία, 
Υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ/ΕΙΣ/2328/10-04-2014 έγγραφο, 
Υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ/ΕΙΣ/2330/10-04-2014 έγγραφο
Υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ/ΕΙΣ/2366/11-04-2014 έγγραφο
Υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ/ΕΙΣ/2374/14-04-2014 έγγραφο
Υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ/ΕΙΣ/2471/17-04-2014 έγγραφο
 Υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ/ΕΙΣ/2476/17-04-2014 έγγραφο

Κοινοποίηση: 
	Αλέξανδρο Κηπουρό
            Ηλ/κή Διεύθυνση: alexandroskipouros@gmail.com" alexandroskipouros@gmail.com 

