
 
 

 

 
   

  

 

 

 

    

         

 

 

            

 

 

         

             

           

        

          

             

          

          

    

          

           

    

 

       

 

            

           

             

  

          

              

         

Αθήνα, 20-12-2017 

ΑΡΧΗ ΠΡΟ ΤΑ ΙΑ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4841-2/20-12-2017 
ΠΡΟ ΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 144 /2017 

(Τµήµα) 

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση 

Τµήµατος στην έδρα της την 13.12.2017 και ώρα 10:00 µετά από πρόσκληση του 

Προέδρου της, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό 

της παρούσας. Παρέστησαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, Γ. Μπατζαλέξης, 

κωλυοµένου του Προέδρου της Αρχής, Κ. Μενουδάκου, και τα αναπληρωµατικά 

µέλη της Αρχής Γρ. Τσόλιας, ως εισηγητής, Χ. Τσιλιώτης και Π. Ροντογιάννης, σε 

αντικατάσταση των τακτικών µελών Χ. Ανθόπουλου,  . Βλαχόπουλου και Αντ. 

 υµβώνη αντίστοιχα, οι οποίοι, αν και εκλήθησαν νοµίµως εγγράφως, δεν 

παρέστησαν λόγω κωλύµατος. 

Παρούσες χωρίς δικαίωµα ψήφου ήταν η Κ. Καρβέλη, Ε.Ε.Π.-δικηγόρος, ως 

βοηθός εισηγητή και η Ε. Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τµήµατος διοικητικών 

υποθέσεων, ως γραµµατέας. 

Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω: 

Mε την υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙ /4841/23.06.2017 προσφυγή της προς την Αρχή, η 

A καταγγέλλει ότι η Περιφέρεια [περιοχής] Φ χορήγησε χωρίς την προηγούµενη 

ενηµέρωση και συγκατάθεσή της στοιχεία από το προσωπικό της µητρώο στον Β για 

δικαστική χρήση. 

Όπως ειδικότερα προκύπτει από την ανωτέρω αναφερόµενη προσφυγή της στην 

Αρχή και τα επισυναπτόµενα σε αυτήν έγγραφα, καθώς και από το υπ’ αριθµ. πρωτ. 

Ε.Π. … (αριθµ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙ /6714/19.09.2017) έγγραφο της Περιφέρειας 
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[περιοχής] Φ σε απάντηση του υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/4841-1/02.08.2107 εγγράφου 

της Αρχής για παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την υπόθεση, η προσφεύγουσα 

κατέθεσε στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης την .. αγωγή διατροφής κατά 

του Β, ζητώντας την καταβολή µηνιαίας διατροφής ύψους … Ευρώ για τις ανάγκες 

του ανήλικου τέκνου τους από … 2015 και για χρονικό διάστηµα δύο ετών, στην δε 

αγωγή της η προσφεύγουσα ανέφερε ότι από τον … του 2016 θα επιστρέψει στην 

εργασία της, µε αποτέλεσµα να αναγκαστεί να εγγράψει το ανήλικο τέκνο τους σε 

βρεφονηπιακό σταθµό. Για τον λόγο αυτό, ο Β µε την από … αίτησή του προς τον 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε τη χορήγηση σχετικής εισαγγελικής 

παραγγελίας, προκειµένου να λάβει από την Περιφέρεια [περιοχής] Φ έγγραφο, από 

το οποίο να προκύπτει η υπηρεσιακή κατάσταση υπό την οποία τελεί η 

προσφεύγουσα Α κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η διατροφή, ήτοι 

από … 2015 έως σήµερα, και συγκεκριµένα αν απασχολείται πραγµατικά στην 

εργασία της ή βρίσκεται σε οποιουδήποτε είδους άδεια, ώστε να αποδειχθεί αν η 

προσφεύγουσα επέστρεψε στην εργασία της τον … 2016, οπότε και υφίσταται 

αδυναµία φροντίδας του ανήλικου τέκνου τους και αναγκαιότητα εγγραφής του σε 

βρεφονηπιακό σταθµό. 

Κατόπιν αυτού, ο Εισαγγελέας µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. ….. έγγραφό του διαβίβασε 

την αίτηση του Β στην Περιφέρεια [περιοχής] Φ την να χορηγήσει τα αιτούµενα 

στοιχεία σύµφωνα µε τα άρθρα 1445 του ΑΚ και 17 παρ. 1 περ. ζ’ του ν. 4174/2013. 

 ε συµµόρφωση µε την ως άνω εισαγγελική παραγγελία, το Τµήµα Ανθρωπίνου 

∆υναµικού της Περιφέρειας [περιοχής] Φ, γνωστοποίησε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΕΠ .. 

από … 2017 έγγραφό του στον Β την υπηρεσιακή κατάσταση της προσφεύγουσας για 

το χρονικό διάστηµα από … 2015 έως και σήµερα, µε αναφορά στο είδος των αδειών 

που της χορηγήθηκαν (µητρότητας µε πλήρεις αποδοχές, ανατροφής τέκνου µε 

πλήρεις αποδοχές, κανονική µε πλήρεις αποδοχές, υπηρεσιακής εκπαίδευσης χωρίς 

προσαύξηση αποδοχών) και τις αντίστοιχες διατάξεις του ΥΚ. 

Η Αρχή, µετά από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου και αφού άκουσε τον 

εισηγητή και τις διευκρινίσεις από τη βοηθό εισηγητή, η οποία στη συνέχεια 

αποχώρησε πριν από τη διάσκεψη για τη λήψη απόφασης, µετά από διεξοδική 

συζήτηση 

Σ ΕΦΤΗ Ε ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 
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1.  ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. β’ και γ’ του ν. 

2472/1997, τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόµιµης επεξεργασίας 

θα πρέπει να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά 

απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας, καθώς και να είναι ακριβή και, 

εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενηµέρωση. 

Eπίσης, η διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων σε τρίτο αποτελεί επεξεργασία 

προσωπικών δεδοµένων, η οποία δεν επιτρέπεται καταρχήν χωρίς την συγκατάθεση 

του υποκειµένου των δεδοµένων (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2472/97). Κατ’ εξαίρεση 

επιτρέπεται η χορήγησή τους σε τρίτο, και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου 

των δεδοµένων, µόνον στις εξαιρετικές περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 

2472/97. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι όταν: α) η επεξεργασία είναι αναγκαία 

για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπευθύνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται 

από τον νόµο (βλ. στοιχ. β΄ του προαναφερόµενου άρθρου) και/ή β) το έννοµο 

συµφέρον του τρίτου υπερέχει προφανώς των δικαιωµάτων και συµφερόντων του 

προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, και ταυτόχρονα δεν θίγονται οι 

θεµελιώδεις ελευθερίες του (βλ. στοιχ. ε΄ του προαναφερόµενου άρθρου). Τέτοια 

περίπτωση συντρέχει, ιδίως, όταν η χορήγηση προσωπικών δεδοµένων είναι 

αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώµατος ενώπιον 

δικαστηρίου (βλ. στοιχ. γ΄ του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2472/1997 για τα ευαίσθητα 

προσωπικά δεδοµένα, το οποίο ισχύει κατά µείζονα λόγο και στα απλά προσωπικά 

δεδοµένα). Ο τρίτος, µε την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. θ΄ του ν. 2472/1997, στην 

αίτησή του προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρέπει να επικαλείται αλλά και να 

αποδεικνύει ότι τα συγκεκριµένα στοιχεία που ζητά είναι απολύτως αναγκαία και 

πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώµατός του ενώπιον 

δικαστηρίου, και δη ενόψει συγκεκριµένης εκκρεµούς δίκης, ώστε εκ του σκοπού να 

οριοθετηθεί η έκταση των αναγκαίων και πρόσφορων για το σκοπό αυτό στοιχείων 

που επιτρέπεται να του χορηγηθούν κατά τα άρθρα 5 παρ. 2 στοιχ. ε΄ και 4 παρ. 1 

στοιχ. β΄ του ν. 2472/1997.  ε περίπτωση δε ανακοίνωσης των προσωπικών 

δεδοµένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε τρίτους θα πρέπει να ενηµερωθεί το 

υποκείµενο των δεδοµένων πριν από αυτούς (άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 2472/1997), η δε 

ενηµέρωση είναι απαραίτητη ακόµη και όταν δεν απαιτείται η συγκατάθεση του 

υποκειµένου των δεδοµένων για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων, 

προκειµένου να ασκήσει το δικαίωµα αντίρρησης του άρθρου 13 ν. 2472/1997 το 
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οποίο έχει σε κάθε περίπτωση. 

Ακόµη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 στοιχ. γ’ του ν. 

2472/1997, η Αρχή µεταξύ άλλων είναι αρµόδια να απευθύνει συστάσεις και 

υποδείξεις στους υπευθύνους επεξεργασίας σχετικά µε τις πράξεις επεξεργασίας που 

διενεργούνται από αυτούς. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 1445 ΑΚ µε αίτηση ενός από τους πρώην 

συζύγους, που διαβιβάζεται µέσω του αρµόδιου εισαγγελέα, ο εργοδότης, η αρµόδια 

υπηρεσία και ο αρµόδιος οικονοµικός έφορος είναι υποχρεωµένοι να δίνουν κάθε 

χρήσιµη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση του άλλου συζύγου και 

προπάντων για τα εισοδήµατά του, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 

παρ. 1 περ. ζ’ το οποίο περιελήφθη στην «κωδικοποίηση διατάξεων για την 

πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία» του πδ 28/2015 (άρθρο 92 του πδ 

28/2015), είναι νόµιµη η γνωστοποίηση από την φορολογική διοίκηση στοιχείων και 

πληροφοριών φορολογουµένων σε διαζευγµένους ή συζύγους σε διάσταση και σε 

ανιόντες και κατιόντες, για τον καθορισµό διατροφής κατόπιν εισαγγελικής 

παραγγελίας, για τα στοιχεία που αναγράφονται ρητά σε αυτήν. 

Τέλος, τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου των δηµοσίων υπαλλήλων και των 

υπαλλήλων .. αποτελούν προσωπικά δεδοµένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 2 

στοιχ. α΄ και β΄ του ν. 2472/1997.  ύµφωνα, µάλιστα, µε τη διάταξη του άρθρου 4 

του π.δ/τος 178/2004 για τον τρόπο τήρησης και ενηµέρωσης του προσωπικού 

µητρώου των δηµοσίων υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. «...2. Ο πρ ϊστάµεν ς της  ικείας 

υπηρεσίας πρ σωπικ ύ είναι υπεύθυν ς για την τήρηση, ασφαλή φύλαξη και 

ενηµέρωση όλων των στ ιχείων π υ συγκρ τ ύν τ  πρ σωπικό µητρώ , όπως επίσης 

και για τη διαβίβαση των στ ιχείων αυτών, όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικές 

διατάξεις νόµων, αφ ύ πρ ηγ υµένως ενηµερώσει σχετικά τ ν υπάλληλ , λαµβάν ντας 

όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση τ υ απ ρρήτ υ τ υ περιεχ µέν υ αυτ ύ... 

4. Πέραν των  ριζ µένων στις πρ ηγ ύµενες παραγράφ υς 2 και 3 και µε την 

επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφ υ 5 τ υ άρθρ υ 23 τ υ Κώδικα Κατάστασης 

∆ηµ σίων Π λιτικών ∆ι ικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. π υ κυρώθηκε 

µε τ  Ν. 2683/1999, απ κλείεται η γνώση και πρόσβαση  ι υδήπ τε τρίτ υ στ  

περιεχόµεν  των στ ιχείων τ υ πρ σωπικ ύ µητρώ υ...6. Η τήρηση και επεξεργασία 

των στ ιχείων τ υ πρ σωπικ ύ µητρώ υ τ υ υπαλλήλ υ, καθώς και  ι υπ χρεώσεις 

των υπεύθυνων για την τήρηση αυτ ύ, διέπ νται συµπληρωµατικά από τις εκάστ τε 

ισχύ υσες διατάξεις για την επεξεργασία δεδ µένων πρ σωπικ ύ χαρακτήρα». Από τη 
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διάταξη του άρθρου 4 παρ. 6 του ανωτέρω π.δ/τος προκύπτει ότι το απόρρητο που 

καθιερώνεται στο συγκεκριµένο άρθρο δεν είναι απόλυτο και κατά συνέπεια η 

επεξεργασία των στοιχείων του προσωπικού µητρώου επιτρέπεται στην περίπτωση 

που συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 4, 5 και 7 του ν. 2472/1997 (βλ. 

Απόφαση 75/2011 της ΑΠ∆ΠΧ και Γνµ. Ν Κ 165/2008). 

2.  την κρινόµενη περίπτωση, το Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού της Περιφέρειας 

[περιοχής] Φ, σε συµµόρφωση µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. …./…. εισαγγελική 

παραγγελία και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1445 του ΑΚ και 17 παρ. 1 

περ. ζ’ του ν. 4174/2013, γνωστοποίησε στον Β στοιχεία από το προσωπικό µητρώο 

της προσφεύγουσας για το χρονικό διάστηµα από … 2015 έως και σήµερα για 

δικαστική χρήση, και συγκεκριµένα για την υπεράσπισή του ως εναγοµένου στη 

συζήτηση της εγερθείσας από την προσφεύγουσα αγωγής διατροφής του ανήλικου 

τέκνου τους όπως αυτά εξειδικεύονται στο ιστορικό. 

Η διαβίβαση των συγκεκριµένων απλών προσωπικών δεδοµένων από το 

προσωπικό µητρώο της προσφεύγουσας στον Β έγινε νοµίµως και χωρίς να 

απαιτείται προηγούµενη συγκατάθεση της προσφεύγουσας ως υποκειµένου των 

δεδοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 2 στοιχ. β’ και ε’ 

και 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ (το οποίο ισχύει κατά µείζονα λόγο και στα απλά προσωπικά 

δεδοµένα) του ν. 2472/1997, εφόσον α) τα αιτούµενα στοιχεία είναι συναφή µε την 

εκκρεµή αστική δίκη (αγωγή διατροφής) και αναγκαία στον Β για την αντίκρουση 

της αγωγής ως εναγοµένου και β) η εν λόγω χορήγηση προβλέπεται σε ρητή διάταξη 

νόµου (άρθρα 1445 του ΑΚ και 17 παρ. 1 περ. ζ’ του ν. 4174/2013). Ειδικότερα τα 

αιτούµενα στοιχεία είναι απαραίτητα και αναγκαία στον εναγόµενο Β, ώστε να 

αποδειχθεί αν η προσφεύγουσα επέστρεψε στην εργασία της τον … του 2016, οπότε 

και υφίσταται αδυναµία φροντίδας του ανήλικου τέκνου τους και αναγκαιότητα 

εγγραφής του σε βρεφονηπιακό σταθµό, γεγονός που συνεπάγεται οικονοµική 

επιβάρυνση, στοιχείο το οποίο θα εκτιµηθεί από το δικαστήριο για το καθορισµό του 

ύψους της µηνιαίας διατροφής του ανηλίκου. 

Από τα στοιχεία του φακέλου όµως προκύπτει ότι η αρµόδια ∆/νση της 

Περιφέρειας [περιοχής] Φ δεν ενηµέρωσε ως όφειλε, την προσφεύγουσα για την 

ανακοίνωση των προσωπικών της δεδοµένων στον Β, κατά παράβαση της διατάξεως 

του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 2472/1997, η ενηµέρωση δε αυτή ήταν απαραίτητη, 

προκειµένου η προσφεύγουσα, ως υποκείµενο των δεδοµένων, να ασκήσει το 

δικαίωµα αντίρρησης του άρθρου 13 ν. 2472/1997, το οποίο έχει σε κάθε περίπτωση. 
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Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, ενόψει της τελευταίας παραβάσεως, πρέπει να 

απευθυνθεί στην καταγγελλοµένη η, κατά την αναφερθείσα διάταξη του άρθρου 19 

παρ. 1 γ΄ ν. 2472/1997, σύσταση, κατά το διατακτικό. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Αρχή απευθύνει σύσταση στην Περιφέρεια [περιοχής] Φ να ενηµερώνει το 

υποκείµενο των δεδοµένων κάθε φορά που ανακοινώνει προσωπικά δεδοµένα του σε 

τρίτους. 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Η Γραµµατέας 

Γεώργιος Μπατζαλέξης Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου 
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