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ΙΣΤΟΡΙΚΟ : Η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε εξ αφορμής 2 αιτήσεων ακυρώσεων που 
υπέβαλαν : 1ον η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση 
Α.Ε.» και 2ον η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία « Ευθύμιος Τριανταφυλλόπουλος 
και ΣΙΑ ΕΕ», κατά της υπ’ αριθμόν 100/31.1.2000 απόφαση της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία βάσει του άρθρου 21 του ν.2472/1997 « 
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», 
επεβλήθησαν κατά της 1ης ανώνυμης εταιρείας : α) ως κύρωση η διακοπή της επεξεργασίας 
και της καταστροφής των ευαίσθητων δεδομένων, των οποίων έγινε χρήση κατά τις 
εκπομπές ΖΟΥΓΚΛΑ της 2.12.1999 και ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ της 5.12.1999, που μεταδόθησαν 
από το τηλεοπτικό σταθμό ALPHA, συγκεκριμένα μιας κασέτας, η οποία περιείχε ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα από την ερωτική ζωή του τραγουδιστή Στέφανου Κορκολή, και ενός 
προσωπικού ημερολογίου, το οποίο περιείχε προσωπικά δεδομένα από την ερωτική ζωή του 
σχεδιαστή μόδας Μιχάλη Ασλάνη και β) πρόστιμο 10.000.000 δρχ για παράνομη 
επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων με την μορφή της τηλεοπτικής χρήσης. 
Κατά της 2ης ετερόρρυθμης εταιρείας επεβλήθη η κύρωση της διακοπής της επεξεργασίας 
και της καταστροφής των αυτών ως άνω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.  
 
ΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ : Εάν οι διατάξεις του ν. 2472/1997 κατά το μέρος που επιβάλλουν την 
προστασία των προσώπων από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
απαγορεύουν την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους 
δημοσιογράφους και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, αντίκειται στις συνταγματικές διατάξεις, που 
κατοχυρώνουν την ελευθερία της έκφρασης και διάδοσης στοχασμών και πληροφοριών 
μέσω της ασκήσεως του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. 
 
ΕΠΙΛΥΣΗ : Στο σκεπτικό της αποφάσεως αναφέρεται ότι ο νόμος 2472/1997 ( ο οποίος 
σημειωτέον θεσπίστηκε προς συμμόρφωση προς την κοινοτική Οδηγία 95/46/ΕΟΚ « Για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» ) αποσκοπεί στην 
κατοχύρωση θεμελιωδών αξιών της έννομης τάξης μιας δημοκρατικής πολιτείας, όπως είναι 
η προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και η προστασία της ιδιωτικής ζωής των 
ατόμων. Συνεπώς οι διατάξεις του εν λόγω νόμου κατά το μέρος που επιβάλλουν την 
προστασία των προσώπων από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ρυθμίζουν τα συναφή θέματα σε σχέση και με τις δημοσιογραφικές δραστηριότητες, 
απαγορεύοντας την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους 
δημοσιογράφους και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ( άρθρα 3 παρ. 2 και 3, 7 παρ. 2 περιπτ. ζ’ 
και 11 παρ. 5 του ν. 2472/1997 ), δεν προσκρούουν στις συνταγματικές διατάξεις που 
κατοχυρώνουν την ελευθερία της έκφρασης και διάδοσης στοχασμών και πληροφοριών 
μέσω της ασκήσεως του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Η ελευθερία της έκφρασης και της 
διάδοσης των στοχασμών , όπως και η ελευθερία του πληροφορείν και πληροφορείσθαι που 
κατοχυρώνει το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος και ειδικώς ως προς τον έγγραφο τύπο το 
άρθρο 14 παρ. 1, δεν περιλαμβάνει και την ελευθερία διάδοσης πληροφοριών που 
ανάγονται στην προστατευόμενη από τα άρθρα 2 παρ. 1 και 9 παρ. 1 του Συντάγματος 
απαραβίαστη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής των ατόμων, στον πυρήνα της οποίας ανήκει 
αναμφισβήτητα και η ερωτική ζωή τους. Στον ιδιωτικό αυτό πυρήνα, στο βαθμό που τα 
στοιχεία που τον συνθέτουν δεν δημοσιοποιούνται οικειοθελώς, κανένας ούτε δημόσια αρχή 



ούτε ιδιώτης επιτρέπεται να διεισδύσει. Επομένως η διάδοση πληροφοριών τέτοιου 
περιεχομένου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει θεμιτώς, από συνταγματικής 
απόψεως, περιεχόμενο του δικαιώματος πληροφορήσεως ή της ελεύθερης εκφράσεως και 
διαδόσεως στοχασμών. Με άλλα λόγια οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και 14 παρ. 1 του 
Συντάγματος οριοθετούνται σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των κατοχυρούμενων από αυτές 
ελευθεριών και δικαιωμάτων από τις διατάξεις των υπόλοιπων, ισοκύρων με αυτές άρθρων 
του Συντάγματος και των συναδόντων προς αυτές νόμων , μεταξύ αυτών και ο νόμος 
2472/1997, οι διατάξεις του οποίου, αποβλέποντας στην προστασία των αξιών που 
αναγνωρίζονται από τα άρθρα 2 παρ. 1 και 9 παρ. 1 του Συντάγματος, προβλέπουν 
περιορισμούς στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εν γένει..  
 


