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Απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-259/03 

Καλλιόπη Νικολάου κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Η ΖΗΜΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΣΤΗ Η ΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΛΟΓΩ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΡΑΞΕ Η OLAF ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ 

Το Πρωτοδικείο όµως δέχεται να επιδικάσει µικρό µόνο µέρος του ποσού που ζήτησε η ενάγουσα 
προς ικανοποίηση ηθικής βλάβης 

Τον Μάρτιο του 2002, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) αποφάσισε 
να αρχίσει έρευνα εις βάρος της ενάγουσας, πρώην µέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά το 
πέρας της έρευνας αυτής, δηµοσιεύθηκαν στον ευρωπαϊκό Τύπο ορισµένα άρθρα αναφερόµενα 
στην Κα Νικολάου, άρθρα τα οποία η ενάγουσα κρίνει µειωτικά και απαξιωτικά για το πρόσωπό 
της. Εξ άλλου, η OLAF κυκλοφόρησε ∆ελτίο Τύπου που αφορούσε την έρευνα αυτή. Η Κα 
Νικολάου, παρ’ όλον ότι δεν κατονοµάζεται ρητά στα δηµοσιεύµατα της OLAF, θεωρεί ότι οι 
παρεχόµενες µέσω αυτών πληροφορίες διευκόλυναν σηµαντικά τον προσδιορισµό της 
ταυτότητάς της, εφόσον προέκυπτε σαφώς περί τίνος επρόκειτο. Άλλωστε, µετά το πέρας της 
έρευνας, ζήτησε από την OLAF να της επιτρέψει να λάβει γνώση του εις βάρος της 
σχηµατισθέντος φακέλου και της τελικής έκθεσης επί της έρευνας. Η OLAF αρνήθηκε να της 
κοινοποιήσει αυτά τα στοιχεία.  

Κατόπιν τούτου, η Κα Νικολάου ζήτησε, ενώπιον του Πρωτοδικείου, ικανοποίηση της ηθικής 
βλάβης (700 000 EUR) και της βλάβης της υγείας της (200 000 EUR) που ισχυρίζεται ότι 
υπέστη λόγω των περιγραφοµένων ανωτέρω πράξεων.  

Προς στήριξη της αγωγής της, η Κα Νικολάου επικαλέστηκε παραβάσεις του κανονισµού για τις 
διενεργούµενες από την OLAF έρευνες 1, σε συνδυασµό µε την οδηγία περί προστασίας των 
δεδοµένων 2 και τον κανονισµό περί προστασίας των δεδοµένων από τα κοινοτικά όργανα 3. 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά 
µε τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από την OLAF (ΕΕ 1999, L 136, σ. 1). 
2 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (ΕΕ 1995, L 281, σ. 31). 
3 Κανονισµός (ΕΚ) 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, 
σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

http://ogma.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=el&source=Celex&numdoc=31995L0046&html=1


Ισχυρίζεται ότι η OLAF παρέβη τις διατάξεις αυτές λόγω διαρροής ορισµένων πληροφοριών 
στον Τύπο, καθώς και λόγω της δηµοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσής της και του ∆ελτίου Τύπου 
που αφορούσε ειδικά την περίπτωση της Κας Νικολάου. Επικαλέστηκε επίσης πληµµέλειες 
όσον αφορά τον σεβασµό των δικαιωµάτων της άµυνας, συνιστάµενες, κατ’ αυτήν, σε 
παραβάσεις του κανονισµού για τις διενεργούµενες από την OLAF έρευνες, µιας απόφασης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου 4, αλλά και της γενικότερης υποχρέωσης σεβασµού της αρχής της 
χρηστής διοίκησης, σύµφωνα µε το άρθρο 41 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ. 

Το Πρωτοδικείο κρίνει ότι ορισµένες πληροφορίες που αφορούσαν την Κα Νικολάου 
διέρρευσαν από την OLAF, κατά παράβαση των διατάξεων του κανονισµού περί προστασίας 
των δεδοµένων από τα ευρωπαϊκά όργανα. Η δηµοσίευση από την OLAF του ∆ελτίου Τύπου 
της επίσης απετέλεσε παράβαση των διατάξεων του εν λόγω κανονισµού, διότι καθιστούσε 
δυνατό τον προσδιορισµό του, προσώπου της Κας Νικολάου και επιβεβαίωνε δηµόσια 
ορισµένες πληροφορίες που αφορούσαν αιτιάσεις που είχαν διατυπωθεί εις βάρος της. Οι 
παρανοµίες αυτές της προξένησαν ηθική βλάβη. Το Πρωτοδικείο θεωρεί επίσης ότι δεν 
παρασχέθηκε στην Κα Νικολάου η δυνατότητα να λάβει έγκαιρα γνώση ενός συγκεκριµένου εις 
βάρος της ισχυρισµού, κατά παράβαση της αποφάσεως 99/50 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλ’ 
ότι η παρανοµία αυτή δεν της προξένησε καµία επί πλέον ζηµία. 

Κατά τα λοιπά, το Πρωτοδικείο απορρίπτει την αγωγή, επισηµαίνοντας ιδίως ότι οι διαδόσεις 
και δηµοσιεύσεις που αποδίδονται σε διαπραχθείσες από την OLAF παρανοµίες αποτελούν πηγή 
µέρους µόνον των αρνητικών πληροφοριών που δηµοσιεύθηκαν αναφορικά µε την ενάγουσα 
στον Τύπο. Έτσι, η Κα Νικολάου, που ζήτησε αποζηµίωση 900 000 ευρώ, λαµβάνει 
ικανοποίηση 3 000 ευρώ της προαναφερθείσας ηθικής βλάβης. 

Τέλος, το Πρωτοδικείο, θεωρώντας ότι η Κα Νικολάου ηττήθηκε ως προς µέγα µέρος της 
αγωγής της αποζηµιώσεως, πρώτον, κατά το µέτρο που οι ισχυρισµοί της περί της ζηµίας που 
προκλήθηκε λόγω βλάβης της υγείας της απορρίφθηκαν και, δεύτερον, κατά το µέτρο που το 
Πρωτοδικείο δέχτηκε να της επιδικάσει µικρό µόνο µέρος του ποσού που ζήτησε λόγω ηθικής 
βλάβης, αποφασίζει ότι θα φέρει τα τρία τέταρτα των δικών της δικαστικών εξόδων και τα τρία 
τέταρτα των δικαστικών εξόδων στα οποία υποβλήθηκε η Επιτροπή, η οποία θα φέρει το ένα 
τέταρτο των δικών της εξόδων και το ένα τέταρτο των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε η Κα 
Νικολάου. 

Ας τονισθεί ότι το Πρωτοδικείο δεν έλαβε θέση, µε την απόφασή του, επί του ζητήµατος αν οι 
προσαφθείσες στην Κα Νικολάου πράξεις είναι ή όχι αποδεδειγµένες, ζήτηµα που δεν ανήκει 
στην αρµοδιότητά του στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, 
περιοριζόµενη σε νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της. 

                                                                                                                                                             
από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 
αυτών (ΕΕ 2001, L 8, σ. 1). 
4 Απόφαση 99/50 του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1999. 



Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
Πρωτοδικείο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: EL, FR 

Το κείµενο της απόφασης θα δηµοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του ∆ικαστηρίου σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία. Ορίστηκε στους διαδίκους προθεσµία 15 ηµερών για να υποβάλουν ενδεχόµενες 
παρατηρήσεις για το αν θεωρούν αναγκαίο τον εµπιστευτικό χειρισµό ορισµένων χωρίων της 

απόφασης. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την Κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 


