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Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 92 / 2001
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε
μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την
07/05/2001

στο

κατάστημά

της στην οδό

Ομήρου 8, 6 ος όροφος

αποτελούμενη από τον κ. Κ. Δαφέρμο, Πρόεδρο, και τους κ.κ. Ν. Αλιβιζάτο, Ε.
Κιουντούζη, Α. Παπαχρίστου, Π. Πάγκαλο, Β. Παπαπετρόπουλο και Σ. Λύτρα,
μέλη, προκειμένου να εξετάσει και να αποφασίσει επί του θέματος του
αρχείου της τηλεοπτικής παραγωγής «Big Brother». Εισηγητές επί του
θέματος είχαν ορισθεί με εντολή Προέδρου οι κ.κ. Σ. Λύτρας, Α. Παπαχρίστου
και βοηθός εισηγήτρια η κ. Κ. Καρβέλη
Παρούσα ήταν και η κ. Ε. Τσιγγάνου ως γραμματέας.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 178 και 179 ΑΚ συνάγεται ότι
δικαιοπραξία αντίθετη με τα χρηστά ήθη είναι άκυρη. Ως χρηστά ήθη νοούνται
οι αντιλήψεις περί ηθικής του μέσου πολίτη. Εφόσον, επομένως, η
δικαιοπραξία είτε λόγω περιεχομένου είτε επιδιωκόμενου σκοπού, αντίκειται
στις περί ηθικής αντιλήψεις της κοινωνίας κατά τον χρόνο κατάρτισης ή
εκτέλεσης της, επέρχεται αυτοδίκαια ακυρότητα έστω κι αν τα συμβαλλόμενα
μέρη ή ένα από αυτά γνώριζαν την ανηθικότητα και παρά ταύτα προέβησαν
στην κατάρτιση της σύμβασης και ανεξάρτητα από τις συνθήκες που την
συνοδεύουν. Εξάλλου άκυρη ως αντίθετη με τα χρηστά ήθη είναι και η
δικαιοπραξία που δεσμεύει υπέρμετρα την ελευθερία άλλου. Ως ελευθερία
νοείται αυτή που κατοχυρώνει η έννομη τάξη και οι διατάξεις του Συντάγματος

για τα ατομικά δικαιώματα. Δικαιοπραξία, επομένως, που έχει σκοπό τον
καταναγκασμό σε πράξη ή παράληψη πάνω σε θέμα που κατά τις κρατούσες
αντιλήψεις η βούληση πρέπει να είναι ελεύθερη είναι άκυρη. Τούτο γίνεται
εντονότερα κοινωνικά απαράδεκτο, όταν ο καταναγκασμός, ανάγεται σε πεδίο
συνταγματικά προστατευόμενο και τείνει στην απαξίωσή του, οπότε η
ακυρότητα επέρχεται και διότι η δήλωση βουλήσεως αντιβαίνει σε
απαγορευτική διάταξη νόμου ( ΑΚ 174 ). Είναι αυτονόητο ότι η ακυρότητα
είναι αυτοδίκαιη και ανεξάρτητη από το χρηματικό αντάλλαγμα που παρέχεται
σ’ αυτόν που απαλλοτριώνει το απόλυτα προστατευόμενο από το Σύνταγμα
και από το νόμο έννομο αγαθό. Τέτοιες δικαιοπραξίες το περιεχόμενο των
οποίων είναι παράνομο και ανήθικο είναι και οι αντικείμενες σε συνταγματικές
διατάξεις που αναγορεύουν ορισμένο έννομο αγαθό ως βασική γενική αρχή,
όπως είναι ο σεβασμός και η προστασία του ανθρώπου ως αξίας και στον
τομέα της ιδιωτικής και δημόσιας παρουσίας του. Η προστασία και ο
σεβασμός της αξίας του ανθρώπου και η αντίστοιχη υποχρέωση της πολιτείας
αποτελούν τόσο σημαντική πολιτειακή επιταγή, ώστε κατατάσσονται στις
διατάξεις για τη μορφή του πολιτεύματος και δεν επιδέχεται αναθεώρηση (
άρθρο 2§1 Σ ). Αντίστοιχες διατάξεις είναι μεταξύ των άλλων και εκείνες των
άρθρων 5, 5Α, 9, 9Α Συντάγματος. Επομένως, και κατά τις συνταγματικές
αυτές επιταγές, η τριτενέργεια των οποίων στις ιδιωτικές σχέσεις είναι
αυτόματη, η αξία του ανθρώπου και η προστασία της υλικής και ηθικής του
υπόστασης είναι υπέρτατη δημόσιας τάξης αρχή από την οποία δεν είναι
δυνατή η παραίτηση. Συμπεριφορά αντίθετη προς τις αρχές αυτές δεν είναι
ανεκτή από το δίκαιο και ως εκ τούτου σχετική δήλωση βουλήσεως δεν
παράγει έννομα αποτελέσματα, η δε πάνω σ’ αυτή συμφωνία των μερών είναι
άκυρη και θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ. Εξάλλου, σύμφωνα με το ν.2472/1997
τα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 2 του ίδιου
νόμου, προκειμένου να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό ή μη αρχείο, πρέπει να
συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και για προκαθορισμένους νόμιμους σκοπούς
και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία, ενόψει των σκοπών αυτών.
Επομένως, για να υπάρχει νόμιμο αρχείο, πρέπει ο σκοπός του να είναι
νόμιμος. Συνακόλουθα, όταν αυτός αντίκειται στο Σύνταγμα, το νόμο ή
τα χρηστά ήθη, όπως αυτά αναλύθηκαν παραπάνω, η επεξεργασία
δεδομένων και η δημιουργία αρχείου είναι παράνομη, ανεξαρτήτως, αν

έχει δοθεί η συναίνεση του υποκειμένου. Διότι είναι σαφές ότι ως
«συγκατάθεση» κατά την έννοια του νόμου νοείται η δήλωση
βουλήσεως με την οποία το υποκείμενο δίδει τη συναίνεσή του για την
παραγωγή του έννομου αποτελέσματος της συλλογής προσωπικών του
δεδομένων και θέσεως τους σε αρχείο. Η δήλωση, όμως αυτή, όπως
προαναφέρθηκε, όταν είναι άκυρη, θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ και επομένως,
λείπει η προ τούτο βασική προϋπόθεση του νόμου.
Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου σε
συνδυασμό με τις εξηγήσεις που έδωσαν τα μέρη που κλήθηκαν για τον
σκοπό αυτό, από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, προκύπτουν τα
παρακάτω :
Η

εταιρεία

«

ΕΝΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ » με την από 30/05/2001 δήλωσή της ανακοίνωσε στην
Αρχή τη δημιουργία αρχείου με σκοπό την επιλογή προσώπων για την
συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή με την ονομασία « Μεγάλος Αδερφός »
( Big Brother ) που πρόκειται να μεταδοθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό
ANTENNA TV ΑΕ στην αρχή της επόμενης τηλεοπτικής περιόδου. Στην ίδια
δήλωσή της ενημερώνει την Αρχή, ότι δεν πρόκειται να συλλέγει από τα προς
επιλογή πρόσωπα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Τα ίδια διαβεβαιώνει και
ο τηλεοπτικός σταθμός. Στο παραπάνω αρχείο

καταχωρίζονται οι

υποψήφιοι για υπογραφή σύμβασης συμμετοχής στην εκπομπή με
σκοπό την επιλογή από αυτούς των προσώπων που τελικά θα
συμμετάσχουν. Με βάση προσύμβαση που υπογράφεται η εταιρεία
αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής στον τελικό νικητή 50,000,000 δρχ. (
πενήντα εκατομμυρίων δραχμών ) και στα λοιπά μέλη της ομάδας, για τη
συμμετοχή τους, χρηματικού ποσού, που θα καθορισθεί αργότερα. Αυτοί που
θα επιλεγούν υποχρεούνται να ζήσουν επί 112 ημέρες μαζί σε ειδικό στούντιο.
Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν θα έχουν την παραμικρή επικοινωνία με
τον εξωτερικό κόσμο, δεν θα έχουν τηλέφωνο, τηλεόραση, ραδιόφωνο ή
εφημερίδα, αλλά ούτε χαρτί και μολύβι. Θα έχουν εγκαταλείψει κάθε
επαγγελματική, οικογενειακή ή κοινωνική τους σχέση ή δραστηριότητα. Στο
σπίτι του Μεγάλου Αδερφού, όπως ονομάζεται η κατοικία, καθένας από τους
« παίχτες » θα ζει με 11 αγνώστους έχοντας όλο αυτό το διάστημα
ανύπαρκτες ιδιωτικές στιγμές. Το σπίτι είναι εξοπλισμένο με βιντεοκάμερες

και αυτόματες συσκευές μαγνητοσκόπησης σε μεγάλο αριθμό και θα
καταγράφεται
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παρακολουθούνται συνεχώς από τους παραγωγούς και το κοινό. Είναι
μάλιστα υποχρεωμένοι εφόσον δεν κοιμούνται να φέρουν ασύρματο
μικρόφωνο. Και κατά τον ύπνο τους θα παρακολουθούνται. Ορισμένη ώρα
κάθε μέρα θα γίνεται μοντάζ και θα συλλέγονται οι πιο ενδιαφέρουσες στιγμές,
κατά την κρίση του παραγωγού και όχι του « παίχτη », οι οποίες και θα
προβάλλονται από τον σταθμό, για χρονικό διάστημα 45’ περίπου ημερησίως
σε ώρα που ακόμα δεν έχει καθορισθεί. Παράλληλα, θα γίνεται συνεχής
μετάδοση της εκπομπής μέσω του διαδικτύου και επομένως η δυνατότητα
παρακολούθησης των διαδραματιζομένων στο σπίτι του Μεγάλου Αδερφού
θα είναι δυνατή από κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη ανά τον κόσμο, οπουδήποτε
κι αν βρίσκεται. Η αποχώρηση από το σπίτι είναι ελεύθερη, αλλά πρέπει να
δηλωθεί στο δωμάτιο « εξομολόγησης » και να εξηγηθούν οι λόγοι της
αποχώρησης, η οποία επίσης μεταδίδεται. Εξάλλου σε τακτά χρονικά
διαστήματα ένας από τους συμμετέχοντες αποβάλλεται με απόφαση των
λοιπών συμμετεχόντων και του κοινού και τελικά απομένει ένας παίκτης που
κερδίζει το έπαθλο.
Με βάση τα στοιχεία αυτά είναι φανερό ότι για λόγους εξυπηρέτησης
των αναγκών της εκπομπής, και όχι μόνο, αφού η προβολή είναι αδιάλειπτη
και μέσω του διαδικτύου, οδηγείται σε εξαφάνιση η ιδιωτική ζωή ως
πυρήνας

της

ανθρώπινης

προσωπικότητας.

Η

αναλαμβανόμενη

υποχρέωση τείνει στον εξευτελισμό της αξίας του ανθρώπου κατά παράβαση
και της επιταγής του άρθρου 2§1 Σ. Πράγματι, αριθμός πολιτών με
αποκλειστικό σκοπό τη μικρή πιθανότητα κέρδους και την επιτυχία
«δημοσιότητας», εμφανίζεται να απαλλοτριώνει την προσωπική του ζωή και
να γίνεται έρμαιο της τηλεθέασης. Ο συμβαλλόμενος πολίτης γνωρίζει ότι δεν
υπάρχει

γι’

αυτόν

περίπτωση

ιδιωτικότητας

.

Κάθε

στιγμή

του

εικοσιτετραώρου είναι ορατός από αόριστο αριθμό προσώπων. Ελέγχεται η
παραμικρή του κίνηση, δεν μπορεί να αποκρύψει καμία δραστηριότητά του,
ακόμη και εκείνη που κατά παράδοση γίνεται σε μοναχικότητα, ενώ αδυνατεί
και ενστικτώδεις ενέργειές του να ορίσει εκτός θεαματικότητας. Απαξιώνεται η
ανθρώπινη του ύπαρξη και παρασύρεται από την τηλεθέαση, χωρίς να

μπορεί να αντιδράσει.

Εξευτελίζεται πολλές φορές, χωρίς ο ίδιος να το

αντιλαμβάνεται. Και ο ύπνος του παρακολουθείται και προβάλλεται. Γίνεται
κυριολεκτικά άθυρμα του σταθμού, αλλά και του κοινού που παρακολουθεί
την εκπομπή ή την ιστοσελίδα του διαδικτύου. Όλα αυτά συνοδεύονται με την
πλήρη απομόνωση του από τον εξωτερικό κόσμο, ακόμα κι αν αυτό
επιβάλλεται από λόγους ανωτέρας βίας. Δεν έχει τηλέφωνο, δεν έχει
τηλεόραση ή ραδιόφωνο, δεν μπορεί να δεχθεί επισκέψεις τρίτων, να στείλει
μία επιστολή, αλλά ούτε και να ικανοποιήσει οποιαδήποτε καταναλωτική του
ανάγκη, αφού τα αναγκαία τρόφιμα προσκομίζονται με μέριμνα του
παραγωγού.
Με τις συνθήκες αυτές η συναίνεση του υποκειμένου, η οποία
νομιμοποιεί τον υπεύθυνο της επεξεργασίας να συλλέξει προσωπικά
δεδομένα

και

να

δημιουργήσει

αρχείο,

είναι

αντισυνταγματική,

παράνομη και αντίθετη με τα χρηστά ήθη, αφού δημιουργεί συμπεριφορά
αντικείμενη προς τις προεκτεθείσες συνταγματικές διατάξεις του σεβασμού και
της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, από τις οποίες απαγορεύεται η
παραίτηση, αλλά επιπρόσθετα με τη συναίνεση αυτή, συνάπτεται σύμβαση με
την οποία δεσμεύεται υπέρμετρα η ελευθερία και ως εκ τούτου είναι άκυρη.
Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η δυνατότητα κάθε υποκειμένου να
αποχωρήσει δεν μπορεί να νομιμοποιήσει από την πλευρά αυτή την
συγκατάθεση, αφού ακόμα και αυτή ( η αποχώρηση ) γίνεται μόνο μετά από
ειδική διαδικασία, η οποία δυσχεραίνει τις συνθήκες αποχώρησης ( εξήγηση
του λόγου σε ειδικό δωμάτιο με την πομπώδη ονομασία « δωμάτιο
εξομολόγησης », βιντεοσκόπηση και μετάδοση της διαδικασίας αυτής ). Σε
κάθε περίπτωση, εφόσον αυτό δεν συμβεί, η υπέρμετρη δέσμευση της
ελευθερίας και οι λοιποί καταπιεστικοί όροι θα εξακολουθούν να φέρονται ως
δεσμευτικοί για τα μέρη καίτοι οδηγούν στα προαναφερθέντα αποτελέσματα.
Τέλος, αποδείχθηκε ότι υπεύθυνος επεξεργασίας και τήρησης του
σχηματιζόμενου αρχείου είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « ΕΝΑ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ » και όχι ο
σταθμός, ο οποίος θα προβάλλει απλώς την εκπομπή για την οποία εδώ δεν
πρόκειται. Πρέπει, επομένως, εφόσον ο επιδιωκόμενος με το αρχείο σκοπός
περιέχει τις παραπάνω δεσμεύσεις, να επιβληθούν οι δέουσες διοικητικές
κυρώσεις, μόνο σε βάρος της πιο πάνω εταιρείας. Ενόψει της ιδιαίτερης

σοβαρότητας της παράβασης, πρέπει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21§1 εδ. ε
του ν.2472/1997 να διαταχθεί η διακοπή της επεξεργασίας των σχετικών
προσωπικών δεδομένων.
ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Διατάσσει τη διακοπή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
βάσει των οποίων σχηματίζεται αρχείο από την ΑΕ με την επωνυμία « ΕΝΑ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ » για τους
σκοπούς της εκπομπής « Μεγάλος Αδερφός », που πρόκειται να προβληθεί
από τον τηλεοπτικό σταθμό ANTENNA TV ΑΕ.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Δαφέρμος
Επιτ. Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

Η Γραμματέας

Ευγενία Τσιγγάνου

