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ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

 

 

  Αθήνα, 17-03-2014 

 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1757/17-03-2014      

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   35/2014 

(Τµήµα) 

 

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε 

σύνθεση Τµήµατος στην έδρα της την 25.02.2014 και ώρα 11:00 µετά από 

πρόσκληση του Προέδρου της, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που 

αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Πέτρος Χριστόφορος, 

Πρόεδρος της Αρχής και τα αναπληρωµατικά µέλη, Σπυρίδων Βλαχόπουλος, ως 

εισηγητής και Χαράλαµπος Ανθόπουλος σε αντικατάσταση των τακτικών µελών 

Λεωνίδα Κοτσαλή και ∆ηµητρίου Μπριόλα, αντίστοιχα, οι οποίοι, αν και εκλήθησαν 

νοµίµως εγγράφως δεν παρέστησαν λόγω κωλύµατος. To τακτικό µέλος της Αρχής 

Αναστάσιος-Ιωάννης Μεταξάς και το αναπληρωµατικό µέλος αυτού Γρηγόριος 

Λαζαράκος αν και εκλήθησαν νοµίµως εγγράφως δεν παρέστησαν λόγω κωλύµατος. 

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

εισηγήτρια και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τµήµατος διοικητικών 

και οικονοµικών υποθέσεων, ως γραµµατέας.  

 

Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω: 

 

Mε την υπ’ αριθµ. πρωτ. …/..-..-2013 (αριθµ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/1479/28.2.2013) 

αίτηση προς την Αρχή το (ΑΕΙ) Χ ζητά τη γνώµη της Αρχής σχετικά µε το εάν 

νοµιµοποιείται να χορηγήσει στον αιτούντα Α, καθηγητή του (ΑΕΙ) Ψ, αντίγραφο της 

επιστολής του Β, τ. Καθηγητή και τ. Πρύτανη του (ΑΕΙ) Ψ προς τον Πρύτανη του 

(ΑΕΙ) Χ καθηγητή Γ, κατόπιν της από ..-..-2013 αιτήσεώς του, προς την Πρυτανεία, 

µε την οποία ζητά τη χορήγηση αντιγράφου της επιστολής αυτής, επειδή περιέχει 

αναφορές στο πρόσωπό του και ως εκ τούτου έχει άµεσο έννοµο συµφέρον να λάβει 
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γνώση αυτής. 

 Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την ανωτέρω αναφερόµενη αίτηση του 

Γραφείου Πρύτανη του (ΑΕΙ) Χ προς την Αρχή και τα επισυναπτόµενα σε αυτήν 

έγγραφα, ο αιτών Α µε την από ..-..-2013 αίτησή του προς την Πρυτανεία του (ΑΕΙ) 

Χ, ζητά να του χορηγηθεί αντίγραφο της από ..-..-2012 ενηµερωτικής επιστολής του 

Β, τ. Καθηγητή και τ. Πρύτανη του (ΑΕΙ) Ψ προς τον Πρύτανη του (ΑΕΙ) Χ 

καθηγητή Γ, επικαλούµενος έννοµο συµφέρον να λάβει γνώση αυτή επειδή 

πληροφορήθηκε ότι περιέχει αναφορές στο πρόσωπό του. Η εν λόγω ενηµερωτική 

επιστολή, η οποία έχει καταχωρισθεί στο αρχείο του (ΑΕΙ) Χ µε τον αριθµ. πρωτ. 

…/..-..-2012, περιέχει πληροφορίες σχετικά µε ποινική δικογραφία που έχει 

σχηµατισθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών … και αφορά στο ∆ιαπανεπιστηµιακό-

∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών των τµηµάτων … του (ΑΕΙ) Ψ 

και … του (ΑΕΙ) Χ, ως και την ασκηθείσα ποινική δίωξη για κακουργηµατική απάτη 

κατά του αιτούντος Α, κατόπιν της από ..-..-2010 µηνυτήριας αναφοράς του συντάκτη 

της επιστολής Β, καθώς επίσης και πληροφορίες που αφορούν στον συντάκτη της 

επιστολής, στον αποστολέα και σε τρίτα πρόσωπα, σχετιζόµενα µε τη συγκεκριµένη 

ποινική υπόθεση. Επισυνάπτονται δε σε αυτή α) βεβαίωση της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών … για την πορεία της ανωτέρω ποινικής δικογραφίας, β) αντίγραφο της 

ασκηθείσας ποινικής διώξεως και γ) υπόµνηµα του συντάκτη της επιστολής Β, το 

οποίο ενσωµατώθηκε στην ποινική δικογραφία. 

 Κατόπιν της ανωτέρω αναφερόµενης αιτήσεως του Α, ο Αντιπρύτανης του (ΑΕΙ) 

Χ απηύθυνε ερώτηµα στο Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο (ΑΕΙ) Χ, εάν 

νοµιµοποιείται το (ΑΕΙ) Χ να χορηγήσει την αιτούµενη επιστολή, ο οποίος µε το υπ’ 

αριθµ. πρωτ. …/..-..-2013 έγγραφό του απάντησε ότι το Γραφείο του Νοµικού 

Συµβούλου αδυνατεί να αποφανθεί σχετικά και το εν λόγω ερώτηµα θα πρέπει να 

υποβληθεί στην Αρχή. 

 

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

εισηγητή και τη βοηθό εισηγήτρια, η οποία στη συνέχεια αποχώρησε, και κατόπιν 

διεξοδικής συζήτησης 

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχ. γ’ του Ν. 2472/1997 «υποκείµενο των δεδοµένων» 
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είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, ήτοι πληροφορίες που 

σχετίζονται µε συγκεκριµένο κάθε φορά άτοµο. Ειδικότερα, ως προς τον καθορισµό 

του υποκειµένου των δεδοµένων σε έγγραφα,  ο συντάκτης ενός εγγράφου, είναι 

υποκείµενο ως προς την πληροφορία ότι ο ίδιος συνέταξε το συγκεκριµένο έγγραφο, 

καθώς το όνοµα και η ιδιότητά του περιλαµβάνονται σε αυτό. Ως υποκείµενο των 

δεδοµένων του εγγράφου δύναται να θεωρηθεί και το πρόσωπο, για το οποίο παρέχει 

πληροφορίες το έγγραφο µε τον σκοπό να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να 

αξιολογηθεί η συµπεριφορά του και ενδεχοµένως να ληφθούν κατ’ αυτού 

συγκεκριµένα µέτρα.  

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 και 2 του Ν. 

2472/1997, το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να γνωρίζει, εάν δεδοµένα 

προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείµενο 

επεξεργασίας καθώς και µεταξύ άλλων να λαµβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

πληροφορίες αναφορικά µε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα  που τον αφορούν 

και την προέλευσή τους.  

 

2. Επειδή στην κρινόµενη υπόθεση, η κατατεθείσα στην Πρυτανεία του (ΑΕΙ) Χ 

επιστολή περιέχει πληροφορίες που αφορούν άµεσα τον αιτούντα και αναφέρονται σε 

αυτόν µε σκοπό να αξιολογηθεί η συµπεριφορά του και ενδεχοµένως να 

αντιµετωπιστεί µε ορισµένο τρόπο. Κατά συνέπεια, ο αιτών Α ως υποκείµενο των 

δεδοµένων έχει δικαίωµα να λάβει γνώση του εγγράφου αυτού κατά το άρθρο 12 του 

Ν. 2472/1997. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

 

Η Αρχή κρίνει ότι το (ΑΕΙ) Χ δύναται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του 

Ν. 2472/1997, να χορηγήσει στον αιτούντα Α, αντίγραφο της από ..-..-2012 επιστολής 

του Β προς τον Πρύτανη του (ΑΕΙ) Χ καθηγητή Γ, για τους λόγους που αναφέρονται 

στο σκεπτικό της παρούσας. 
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Ο Πρόεδρος 

 

Η Γραµµατέας 

 

Πέτρος Χριστόφορος 

 

 

Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου 

 


