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Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης  

 
1. Αντικείμενο της παρούσας Ενημέρωσης: 

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ» 
(εφεξής «Ε.Ε.Ι.»), υπό την ιδιότητά του ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης στις 
εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι. σε Ψυχικό και Κάντζα, εγγυάται τον σεβασμό της ιδιωτικότητας των φυσικών 
προσώπων καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο 
του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων 
2016/679 EE (εφεξής «Κανονισμός»), καθώς και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019), το Ε.Ε.Ι. 
κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να 
παρέχει επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται. 
 
Η παρούσα ενημέρωση αφορά όσους εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι. (μαθητές, 
εργαζόμενους του  Ε.Ε.Ι, γονείς, αποφοίτους, μέλη και εργαζομένους του Συλλόγου Αποφοίτων του 
Κολλεγίου Αθηνών, συνεργάτες – προμηθευτές, επισκέπτες) 

 
2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας: 

«ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ» 
Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού (οδός Στεφάνου Δέλτα αρ. 15, Παλαιό Ψυχικό) 
Email: info@athenscollege.edu.gr, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106798100, www.athenscollege.edu.gr  
 

3. Σκοπός επεξεργασίας, νομική βάση και κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται: 
Σκοπός της επεξεργασίας μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι η προστασία των 
εγκαταστάσεων και των περιουσιακών αγαθών του Ε.Ε.Ι. και η ασφάλεια της ζωής, της σωματικής 
ακεραιότητας, της υγείας, καθώς και της περιουσίας των μαθητών, του εκπαιδευτικού και διοικητικού 
προσωπικού, των γονέων, καθώς επίσης και τρίτων που νόμιμα βρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο, 
από παράνομες πράξεις. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που 
επιδιώκει το Ε.Ε.Ι. ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας [Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ ΓΚΠΔ].  
 
Σημειώνεται ότι το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν λειτουργεί για κάποιο άλλο λόγο (πχ. επιτήρησης ή 
παρουσίας προσωπικού), καθώς και ότι η τοποθεσία εγκατάστασης και η εμβέλεια λήψης των 
καμερών, έχει ρυθμιστεί ώστε να μην καλύπτει περιβάλλοντα δημόσιο χώρο ή να στοχεύει σε πρόσωπα 
(ιδία έχει προβλεφθεί η μη τοποθέτηση σε χώρους που απαιτείται απόλυτη ιδιωτικότητα). 
 
To σύστημα βιντεοεπιτήρησης λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, κατόπιν 
εκπόνησης και επικαιροποίησης Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου και ειδικότερα λήψης υπόψιν της 
αναγκαίας προστασίας της ιδιωτικότητας των μαθητών του Σχολείου και την αντίστοιχη 
αναπροσαρμογή της λειτουργίας στις πύλες εισόδου και περιμετρικά του campus. Στις τοποθεσίες που 
υπάρχουν κάμερες, έχουν τοποθετηθεί σχετικές ενηµερωτικές πινακίδες, προς γνώση όλων των 
φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας και τυχόν εμπλεκόμενων τρίτων. Τα προσωπικά δεδομένα των 
φυσικών προσώπων που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά την λειτουργία του συστήματος 
βιντεοεπιτήρησης είναι αποκλειστικά δεδομένα εικόνας. 
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4. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων 
Το έννομο συμφέρον του Ε.Ε.Ι. συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσει τον χώρο του, τα αγαθά και 
τις υποδομές που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές ή 
καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη είσοδο. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της 
σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας των μαθητών, των εκπαιδευομένων, 
του προσωπικού και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγονται μόνο 
δεδομένα εικόνας και η λήψη περιορίζεται  σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που αξιολογήθηκε 
ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, παράνομης εισόδου (π.χ. 
Πύλες Εισόδου, χώρους διοικητικών δραστηριοτήτων), στις εγκαταστάσεις στο Ψυχικό και την Κάντζα. 
Η βιντεοεπιτήρηση εστιάζει σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των 
προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Επιπλέον, το Ε.Ε.Ι. ως εκπαιδευτικό ίδρυμα στοχεύει στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών του κόσμου 
με βάση την Ελληνική πνευματική κληρονομιά και τις φιλελεύθερες αξίες της Αμερικής και της 
Ευρώπης. Μέσω της παροχής ουσιαστικής παιδείας, παρέχει σε κάθε άτομο την ευκαιρία να 
αξιοποιήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και να πραγματώσει τα προσωπικά του οράματα, 
καλλιεργώντας παράλληλα σε κάθε μαθητή τις έννοιες του αυτοσεβασμού και του σεβασμού των 
άλλων, την ανάπτυξη του αισθήματος καθήκοντος προς την κοινωνία και τη συμβολή στην ανάπτυξη 
ύψιστων ηθικών αρχών. Σε αυτό το πλαίσιο, η προστασία της ιδιωτικότητας των ανηλίκων μαθητών 
του είναι ένα ζήτημα ιδιαιτέρως βαρύνουσας σημασίας, καθώς αποτελεί μια σημαντικότατη 
παράμετρο για την περαιτέρω ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους και την εμπέδωση των 
δικαιωμάτων τους.  
 
Αναγνωρίζοντας λοιπόν την κρισιμότητα της ύπαρξης καμερών σε σχολεία, καθώς και άλλους χώρους 
όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι, όπως υπερθεματίζει και η ΑΠΔΠΧ σε σχετική της Οδηγίας,1 το Ε.Ε.Ι. 
συμμορφώνεται πλήρως με τις εξειδικευμένες νομικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις, όπως 
υποδεικνύονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία, προκειμένου η εν λόγω επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων να είναι σύννομη. 
 

5. Αποδέκτες 
Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό  και 
συνεργάτες του Ε.Ε.Ι. που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας. Το υλικό 
αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες 
δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη 
διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, 
β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, 
όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης και 
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. 
 

6. Χρόνος τήρησης 
 Τα δεδομένα τηρούνται για είκοσι τέσσερις (24) ώρες, μετά την πάροδο των οποίων τα δεδομένα 
διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που καταγραφεί κάποιο ύποπτο περιστατικό, το συγκεκριμένο 
τμήμα του βίντεο απομονώνεται και τηρείται έως και έναν (1) μήνα ακόμα σε χωριστό αρχείο, με σκοπό 
τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων 
συμφερόντων του Ε.Ε.Ι., ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) 
μήνες ακόμα. 

                                                           
1 Αρθρο 18 Οδηγία 1/2011 ΑΠΔΠΧ 
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7. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΓΚΠΔ: 

• Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργάζεται η εικόνα σας και, εφόσον 
αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.  

• Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίστεί η επεξεργασία, όπως για 
παράδειγμα να μη διαγραφούν δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, 
άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

• Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. 

• Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα σας. 
 
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση του Υπευθύνου του 
γραφείου Ασφαλείας (security@athenscollege.edu.gr) ή στη διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας 
Δεδομένων (dpo@athenscollege.edu.gr)  ή καταθέτοντάς οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη 
διεύθυνση των εγκαταστάσεων μας στο Ψυχικό, στο γραφείο Ασφαλείας του Ε.Ε.Ι. στο campus 
Ψυχικού. Για να εξεταστεί ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να προσδιορίσετε 
πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και (εφόσον ζητηθεί) να δώσετε μια εικόνα σας, 
ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των δικών σας δεδομένων και η απόκρυψη των δεδομένων τρίτων 
εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα προσέλευσης στις εγκαταστάσεις του 
Ε.Ε.Ι. ώστε να σας επιδειχθούν οι εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνεται επίσης ότι η άσκηση 
δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την 
τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα λάβετε απάντηση αναλυτικά το συντομότερο 
δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ. 
 

8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια 
εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, 
https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600. 

 
9. Υπεύθυνος Τμήματος Ασφαλείας Ε.Ε.Ι. 

Στεφάνου Δέλτα 15, 15452 Ψυχικό 
2106798152, security@athenscollege.edu.gr  
 

10. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 
Στεφάνου Δέλτα 15, 15452 Ψυχικό 
2106798186, dpo@athenscollege.edu.gr  
 

11. Δήλωση Ενημέρωσης Ε.Ε.Ι. 
Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πλήρη Δήλωση Ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων από το Ε.Ε.Ι., εδώ.  
 

12. Δήλωση Ενημέρωσης CCTV 

Η παρούσα ενημέρωση επικαιροποιήθηκε τον Μάιο 2023, είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ε.Ι. και 
παραπέμπουν σε αυτή μέσω QR code και οι πινακίδες που βρίσκονται στα σημεία που έχουν εγκατασταθεί 
κάμερες. Οποιαδήποτε επικαιροποίησή της, θα αναρτηθεί στους οικείους τόπους και θα φέρει ημερομηνία 
αναθεώρησης. 
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