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Η Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, ζπλήιζε κεηά από πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηελ 28-1-2002 ζην θαηάζηεκα ηεο απνηεινύκελε από
ηνλ θ. Κ Γαθέξκν,Πξόεδξν, θαη ηνπο θ.θ. . Λύηξα, Ν.Αιηβηδάην, Δ.Κηνπληνύδε, Α.Παπαρξίζηνπ,
θαη Β.Παπαπεηξόπνπιν,κέιε, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηελ ππόζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ηζηνξηθό
ηεο παξνύζαο. Παξόληεο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ήζαλ ν θ.Φ.Μίηιεηηνλ, ειεγθηήο, σο εηζεγεηήο
θαη ε θ.Δ. Σζηγγάλνπ σο γξακκαηέαο.
Η Αξρή έιαβε ππόςε ηα παξαθάησ:
Με ην αξ. Πξση. **** έγγξαθν ηνπ, πνπ θαηαρσξίζζεθε κε ην αξ.πξση. **** ην
Τπνπξγείν Γεκόζηαο Σάμεο (Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο-Γηεύζπλζε Πξνζσπηθνύ- Σκήκα 2ν
-Γξαθείν 5ν ) δήηεζε λα απνθαλζεί αλ επηηξέπεηαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2472/97, ε
πξόζβαζε επηιαρόλησλ ππνςεθίσλ ησλ ρνιώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζε ζηνηρεία πνπ
αθνξνύλ ηνπο ινηπνύο ππνςήθηνπο, επηηπρόληεο ή επηιαρόληεο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα
δηθαηώκαηα πξνζβνιήο ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ή πηλάθσλ.
Δπίζεο κε ηελ από **** αλαθνξά ηνπ (αξ.πξση. ***) πξνο ηελ Αξρή ν δηθεγόξνο Α
δήηεζε λα πξνβεί ε Αξρή ζε θάζε ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα ππνρξεσζεί ην Τπνπξγείν Γεκόζηαο
Σάμεο λα επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε ησλ επηιαρόλησλ ππνςεθίσλ ζηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη
παξαπάλσ.
Με ην αξ.πξση. **** έγγξαθν πνπ απήπζπλε ζην Τπνπξγείν Γεκόζηαο Σάμεο θαη
θνηλνπνίεζε ζηνλ Α ε Αξρή απάληεζε όηη, όηαλ ν επηιαρώλ ππνςήθηνο δεηεί ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ
ηνπο ινηπνύο ππνςήθηνπο , επηηπρόληεο ή επηιαρόληεο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ

πξνζβνιήο ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ή πηλάθσλ, ζύκθσλα κε ηε λόκηκε δηαδηθαζία, πιεξνύληαη νη
πξνϋπνζέζεηο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, πνπ
νξίδεη ην άξζξν 5 παξ. 2 ε ηνπ Ν.2472/97. Πεξαηηέξσ όκσο αλέθεξε όηη ζε θάζε πεξίπησζε ηα
δεδνκέλα πξέπεη λα δεηνύληαη κε ηε λόκηκε δηαδηθαζία (έγγξαθε αίηεζε,ηεθκεξίσζε ππέξηεξνπ
έλλνκνπ ζπκθέξνληνο) θαη λα ελεκεξώλεηαη ην ππνθείκελν γηα ηελ αλαθνίλσζε. Σν ππνπξγείν
Γεκόζηαο Σάμεο κε ην αξ. Πξση. ***** έγγξαθν ηνπ πξνο ηελ Αξρή, πνπ θαηαρσξίζζεθε κε αξ.
Πξση. **** αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο, κλεία ηεο νπνίαο γίλεηαη ζην πην πάλσ
έγγξαθν ηεο Αξρήο, θαη δεηεί άξζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ιόγσ ηνπ ιεηηνπξγηθώλ πξνβιεκάησλ
πνπ νθείινληαη ζηνλ κεγάιν αξηζκό ησλ πξνζώπσλ πνπ πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ, ν νπνίνο
αλέξρεηαη ζε 10.124 ππνςήθηνπο.
Μεηά από εμέηαζε όισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο
ΚΔΦΣΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΝΟΜΟ
Σν άξζξν 4 ηεο Καλνληζηηθήο Πξάμεο αξ. 1/1999 ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, πνπ
εμεηδηθεεύεη ηελ πξνβιεπόκελε από ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 2472/97 ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ
ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, νξίδεη όηη “ ε Αξρή κπνξεί λα απαιιάζζεη ελ όισ ή ελ κέξεη ηνλ
ππεύζπλν επεμεξγαζίαο από ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα ελεκεξώλεη ηα ππνθείκελα εαλ ε θαηαρώξηζε, ν
ζθνπόο ηεο επεμεξγαζίαο, νη απνδέθηεο θαη ην δηθαίσκα πξόζβαζεο απνηεινύλ θνηλή γλώζε ηνπ
επηκεινύο πνιίηε. Η απαιιαγή κπνξεί λα είλαη ζπιινγηθή, όηαλ αθνξά ηνπο ππεύζπλνπο
επεμεξγαζίαο νξηζκέλνπ θιάδνπ ή ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο γηα επεμεξγαζία κε ηνλ απηό θάζε θνξά
ζθνπό.”
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε πξόζβαζε ππνςεθίσλ ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνπο
ινηπνύο ππνςήθηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα δηθαηώκαηα πξνζβνιήο ησλ ζρεηηθώλ
απνθάζεσλ ή πηλάθσλ απνηειεί αλαγθαία πξνϋπόζεζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο
θαη είλαη λόκηκε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ε ηνπ Ν.2472/97. Γηα ηνλ ιόγν απηό ηόζν ε
ζρεηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ όζν θαη νη ελδερόκελνη απνδέθηεο, πνπ είλαη νη
άιινη ζπλππνςήθηνη, απνηεινύλ γλώζε ηνπ επηκεινύο πνιίηε θαη ζπλεπώο πξέπεη λα αξζεί ε
ζρεηηθή ππνρξέσζε ελεκέξσζεο.
Πέξαλ ηνύηνπ όκσο, επεηδή ην πξόβιεκα απηό δεκηνπξγείηαη ζε θάζε πεξίπησζε
πξνθήξπμεο δεκόζησλ δηαγσληζκώλ, ε Αξρή πξέπεη λα απεπζύλεη ζύζηαζε ζηνπο αξκόδηνπο
θνξείο ώζηε λα γίλεηαη κλεία ζε θάζε πξνθήξπμε δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ ηεο δπλαηόηεηαο
πξόζβαζεο ησλ ππνςεθίσλ ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνπο ινηπνύο ππνςήθηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
αζθήζνπλ ηα δηθαηώκαηα πξνζβνιήο ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ή πηλάθσλ, ζύκθσλα κε ηε λόκηκε

δηαδηθαζία.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο
1.Απαιιάζζεη, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο, ην Τπνπξγείν
Γεκόζηαο Σάμεο από ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ πνπ επηζπκνύλ λα
αζθήζνπλ ην δηθαίσκα πξνζβνιήο ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ή πηλάθσλ, ζύκθσλα κε ηε λόκηκε
δηαδηθαζία.
2.Απεπζύλεη ζύζηαζε ζε όινπο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ζε θάζε
πξνθύξεμε δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ λα γίλεηαη κλεία ηεο δπλαηόηεηαο πξόζβαζεο ησλ ππνςεθίσλ
ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνπο ινηπνύο ζπλππνςήθηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα δηθαηώκαηα
πξνζβνιήο ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ή πηλάθσλ, ζύκθσλα κε ηε λόκηκε δηαδηθαζία.
3.Κνηλνπνηεί ηελ παξνύζα ζηνλ Τπνπξγό Δμσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηιεθζεί ηεο εθαξκνγήο ηεο πην πάλσ ζύζηαζεο.
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