
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Απόφαση 64/2022 ΑΠΔΠΧ: Κανόνες αφαίρεσης στοιχείων ταυτότητας στις 

αποφάσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 

 

Στις 07 Δεκεμβρίου η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

προσδιόρισε κανόνες  για την αφαίρεση στοιχείων ταυτότητας στις αποφάσεις  που 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. 

Μία από τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη δημόσια διοίκηση είναι η αρχή της 

διαφάνειας. Η εν λόγω αρχή στηρίζεται στο άρθρο 5Α του Συντάγματος που αφορά το 

δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση, ενώ συνδέεται άμεσα με την αρχή της 

δημοσιότητας βάσει της οποίας επιτελείται ο έλεγχος της δράσης του Δημοσίου ώστε 

να εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, η προστασία των δικαιωμάτων των διοικουμένων.  

Σύμφωνα, δε, με τον νόμο 3861/2010 που επικαιροποιήθηκε με τον Ν. 4727/2020, η 

Αρχή είναι υποχρεωμένη να διαθέτει ανοικτά και δημοσίως τις αποφάσεις που 

εκδίδει συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και διευκολύνοντας την 

περαιτέρω χρήση τους προς το σκοπό του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς, ωστόσο, 

να προσβάλει το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 

φυσικών προσώπων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Για αυτόν το λόγο και κατ’ 

επιταγή του άρθρου 25 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λάβει 

τα κατάλληλα και πιο αποτελεσματικά για την εκάστοτε περίπτωση τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα, όπως η ψευδωνυμοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο εφαρμόζονται 

οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την προστασία των δεδομένων, όπως, στην 

προκειμένη περίπτωση, η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, ενώ παράλληλα, 

πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ για την προστασία των δικαιωμάτων των 

υποκειμένων των δεδομένων («προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό»).  

Παρόλη, λοιπόν, την πρόβλεψη της υποχρεωτικής δημοσίευσης των κυρωτικών 

αποφάσεων της Αρχής στην ιστοσελίδα της, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής, 

δεν προσδιορίζονται σε κανένα κείμενο ρητώς οι κανόνες αφαίρεσης των στοιχείων 

ταυτότητας των υποκειμένων που αναφέρονται στις αποφάσεις. Δεδομένου, όμως, 

ότι προέκυπταν ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της δημοσίευσής τους και της 

προσβολής άλλων δικαιωμάτων των πολιτών από τη μη ορθή απόκρυψη αυτών των 



 

στοιχείων, η ΑΠΔΠΧ προέβη στη λήψη της υπ’ αρ. 64/2022 απόφασης η οποία ορίζει 

τους εν λόγω κανόνες. 

Οι κανόνες για την αφαίρεση στοιχείων ταυτότητας βάσει της υπ’ αρ. 64/2022 

αποφάσεως της Αρχής 

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της ΑΠΔΠΧ οι κανόνες που πρέπει να 

ακολουθούνται από την ίδια πριν την ανάρτηση των αποφάσεών της στην ιστοσελίδα 

της, καθορίζονται ανά κατηγορία ως εξής: 

Φυσικά Πρόσωπα  

1.  Όσον αφορά στα στοιχεία ταυτότητας των φυσικών προσώπων, αυτά πρέπει 

να  αντικαθίστανται από σύμβολα, όπως Α, Β, Γ, κ.λπ., άσχετα με τα αρχικά 

των ονοματεπωνύμων των εμπλεκόμενων στην υπόθεση υποκειμένων, και 

πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητα σε όλο το κείμενο της απόφασης.  

2. Τα ονοματεπώνυμα των δικηγόρων που εκπροσωπούν των εντολέα τους 

παραμένουν ως έχουν.  

Νομικά Πρόσωπα και Δημόσιοι Φορείς  

3. Η επωνυμία νομικών προσώπων ή δημοσίων υπηρεσιών παραμένει ως έχει, 

ακόμη και στην περίπτωση που περιέχει και ονοματεπώνυμο φυσικού 

προσώπου.  

4. Στην περίπτωση δημόσιων φορέων ή νομικών προσώπων, η επωνυμία των 

οποίων περιλαμβάνει τοπικό χαρακτηριστικό ή άλλο ειδικό αναγνωριστικό, και 

υπό την προϋπόθεση ότι με τη δημοσίευση της πλήρους επωνυμίας τους 

προκύπτει κίνδυνος αποκάλυψης της ταυτότητας καταγγελλόντων ή ασκούντων 

τα δικαιώματά τους φυσικών προσώπων, το τυχόν τοπικό ή άλλο ειδικό 

αναγνωριστικό είτε αφαιρείται είτε αντικαθίσταται με σύμβολο. Για παράδειγμα, 

στην περίπτωση του «Α.Τ. Αγρινίου», η πλήρης επωνυμία αντικαθίσταται από 

«Α.Τ. Ζ» ή «Α.Τ. …».  

5. Κατ’ εξαίρεση, αντικατάσταση της επωνυμίας νομικών προσώπων ή δημοσίων 

υπηρεσιών με κάποιο σύμβολο ή γενική επωνυμία θα πραγματοποιείται στις 

περιπτώσεις εκείνες που η δημοσιοποίησή τους θα μπορούσε να θέσει σε 



 

κίνδυνο εν εξελίξει έρευνα της Αρχής, όπως στην περίπτωση διενέργειας 

αιφνίδιου ελέγχου σε υπεύθυνο επεξεργασίας, η επωνυμία του οποίου 

εμφανίζεται σε σχετική απόφαση για άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας που πρέπει 

να εκδοθεί πριν την έναρξη του ελέγχου, οπότε και αντικαθίσταται ως 

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας Χ» ή «Εταιρία Λ ή Φορέας Ψ», εφόσον κρίνεται ότι 

αποτελεί αναγκαίο μέτρο προστασίας.  

Οιονεί Αναγνωριστικά Ταυτότητας  

6. Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, επαγγελματική ιδιότητα ή άλλος 

χαρακτηρισμός που θα οδηγούσε τυχόν σε ταυτοποίησή τους, όπως οι 

χαρακτηρισμοί «πρώην υπουργός» ή «σπάνια ασθένεια» σε συνδυασμό με 

συγκεκριμένο τόπο ή άλλο στοιχείο, διαγράφονται.  

7. Ωστόσο, παραμένει η ιδιότητα του εκπροσώπου δημόσιου φορέα ή νομικού 

προσώπου, χωρίς να ακολουθεί το ονοματεπώνυμό του (ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Πληροφορικής του φορέα). Ομοίως, διαγράφεται και το 

ονοματεπώνυμο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων. 

8. Επιπλέον, διαγράφονται οι αριθμοί πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων 

άλλων φορέων, με εξαίρεση των εγγράφων της Αρχής, των οποίων οι αριθμοί 

πρωτοκόλλου διατηρούνται.  

9. Στις αποφάσεις που σχετίζονται με άσκηση δικαιωμάτων στα συστήματα 

Schengen, VIS (Visa Information System), Eurodac (European Asylum Dactyloscopy 

Database) και EKANA (Εθνικός Κατάλογος Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών), η Αρχή 

οφείλει να διαγράφει την ιθαγένεια του ασκούντος το δικαίωμα.  

Άλλες Ειδικές Περιπτώσεις  

10. Σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται πως οι ανωτέρω κανόνες δεν 

επαρκούν για την προστασία των δεδομένων των υποκειμένων ή πρόκειται περί 

εμπορικού, τραπεζικού ή άλλου απορρήτου, μπορούν να εφαρμοστούν 

συμπληρωματικά και άλλοι κανόνες.  

11. Κατ’ επέκταση του υπ’ αρ. 6 κριτηρίου, σε αποφάσεις υποθέσεων 

απανάρτησης διαδικτυακών πληροφοριών & περιπτώσεων άσκησης δικαιώματος 



 

στη λήθη για μηχανές αναζήτησης διαγράφονται οι αντίστοιχοι διαδικτυακοί 

σύνδεσμοι και τυχόν οιονεί αναγνωριστικά, λαμβάνοντας υπόψη και σχετικές 

πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, όπως για παράδειγμα «μέχρι 

πρότινος πρόεδρος της εταιρίας Χ» ή ισχυρισμοί των εμπλεκομένων υπευθύνων 

επεξεργασίας.  

12. Σε υποθέσεις τηλεφωνικών οχλήσεων ή αζήτητης επικοινωνίας (spam/sms), 

διαγράφονται οι τηλεφωνικοί αριθμοί ή και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 

καταγγελλόντων φυσικών ή νομικών προσώπων, αντίστοιχα, ενώ στην τελευταία 

περίπτωση, τα καταγγέλλοντα νομικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν 

τη διαγραφή της επωνυμίας τους από τις δημοσιευτέες αποφάσεις της Αρχής.  

13.  Τέλος, ό,τι δεν καλύπτεται από τους ανωτέρω κανόνες, κρίνεται κατά 

περίπτωση από την Αρχή, αναλόγως της περίπτωσης. 

Συμπερασματικά, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών είναι ένα 

από τα βασικά τους δικαιώματα το οποίο η Πολιτεία και οι δημόσιοι φορείς της 

οφείλουν να εξασφαλίσουν. Το δημόσιο δεν είναι υπεράνω του ΓΚΠΔ, με τον οποίο 

οφείλει να συμμορφώνεται. Η απόφαση της ΑΠΔΠΧ να καθορίσει και ρητούς κανόνες 

αφαίρεσης στοιχείων ταυτότητας στις αναρτητέες αποφάσεις της, συμβάλλει τόσο 

στην ενίσχυση του αισθήματος προστασίας των πολιτών όσο και στην υποχρέωση 

τήρησης της αρχής της διαφάνειας που διέπει τη δημόσια διοίκηση. Με αυτήν της 

την ενέργεια, ανοίγει το δρόμο για μια διαδικασία πιο διαφανή και σαφή, η οποία 

εγγυάται προς τους πολίτες την τήρηση των νόμων και την προστασία των 

δικαιωμάτων τους.  

 

Πηγές: 

Lawspot : https://www.lawspot.gr/nomika-nea/apdph-kanones-afairesis-stoiheion-

taytotitas-stis-apofaseis-poy-anartontai-stin 

Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο (Χριστίνα Μ. Ακριβοπούλου – Χαράλαμπος Ανθόπουλος ) : 

http://users.uoa.gr/~ahatzis/Akrivopoulou-Anthopoulos2.pdf 
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