Αθήνα, 17-07-2014
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4484/17-07-2014

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Η Σ Η 5/2014

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από
πρόσκληση του Προέδρου της σε συνεδρίαση την 9η Ιουλίου 2014 στο
κατάστηµά

της,

αποτελούµενη

από

τους

Πέτρο

Χριστόφορο,

Πρόεδρο,

Αναστάσιο – Ιωάννη Μεταξά, ως εισηγητή, ∆ηµήτριο Μπριόλα, Αντώνιο
Συµβώνη, Κωνσταντίνο Χριστοδούλου και Πέτρο Τσαντίλα τακτικά µέλη της
Αρχής. ∆εν παρέστησαν λόγω κωλύµατος, αν και εκλήθησαν νοµίµως εγγράφως
οι

Λεωνίδας

Κοτσαλής

και

Σπυρίδωνας

Βλαχόπουλος,

τακτικό

και

αναπληρωµατικό µέλος, αντίστοιχα. Στη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωµα ψήφου,
παρέστησαν η Χαρίκλεια Λάτσιου, ειδική επιστήµων – ∆Ν, νοµικός και η Κάλλη
Καρβέλη, ειδική επιστήµων – νοµικός, ως βοηθοί εισηγήτριες, καθώς και η Ειρήνη
Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τµήµατος διοικητικών και οικονοµικών
υποθέσεων, ως γραµµατέας, µετά από εντολή του Προέδρου.

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:
Με τα υπ’ αρ. πρωτ…../…/.-./.......2013 και …./…/.-../......2014 (υπ’ αρ. πρωτ.
ΑΠ∆ΠΧ Γ/ΕΙΣ/2126/26.03.2013 και Γ/ΕΙΣ/3631/06.06.2014) έγγραφα το Τµήµα
2ο Μετεκπαιδεύσεων της ∆/νσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας διαβιβάζει το σχέδιο κοινής απόφασης

των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που
αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αρ. 1016/109/169-γ από 14.11.2011 (ΦΕΚ Β΄
2457/03.11.2011) απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του
Πολίτη µε θέµα: «Καθορισµός του είδους των ιατρικών εξετάσεων, του

περιεχοµένου, της διάρκειας και του κόστους της βασικής και περιοδικής
εκπαίδευσης, καθώς και των κριτηρίων και της διαδικασίας πιστοποίησης της
ικανότητας του προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών
Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), για οπλοφορία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια» και
ζητεί την γνωµοδότηση της Αρχής για τη νοµιµότητα της επεξεργασίας
προσωπικών δεδοµένων επί του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης. Κατά
την

εξέταση

της

υπόθεσης

η

Αρχή

κάλεσε

µε

το

υπ’

αρ.

πρωτ.

Γ/ΕΞ/3743/13.06.2014 το Τµήµα 2ο Μετεκπαιδεύσεων της ∆/νσης Εκπαίδευσης
και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας να
παράσχει διευκρινίσεις. Σε απάντηση του εγγράφου αυτού, το Τµήµα 2ο
Μετεκπαιδεύσεων της ∆/νσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας υπέβαλε στην Αρχή τα υπ’ αρ. πρωτ.
…./…/.-../......2014

και

Γ/ΕΙΣ/4069/27.06.2014,

…./…/.-…/…...2014

(υπ’

Γ/ΕΙΣ/4081/27.06.2014

και

αρ.

πρωτ.

ΑΠ∆ΠΧ

Γ/ΕΙΣ/4213/03.07.2014)

έγγραφα.
Στο σχέδιο της υπ’ αρ. 1016/109/169-γ (ΦΕΚ Β΄ 2457) απόφασης των
Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη που υποβάλλεται στην Αρχή
προτείνονται τα ακόλουθα:
1) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου1 προστίθεται περίπτωση ε΄ µε
το ακόλουθο περιεχόµενο:
«ε. Ενηµερωτικό σηµείωµα το οποίο συντάσσεται από το νόµιµο

εκπρόσωπο της ΙΕΠΥΑ στο οποίο µνηµονεύεται η ηµεροµηνία πρόσληψης
των εξεταζοµένων υπαλλήλων, η οικογενειακή τους κατάσταση, οι
σπουδές τους, οι ενασχολήσεις και τα χόµπι τους, οι στρατολογικές τους
µεταβολές, ο αριθµός µητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθώς και
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τυχόν στοιχεία που αφορούν τη συµπεριφορά και την κατάσταση της
υγείας του τα οποία τηρεί και έχει στη διάθεσή της η ΙΕΠΥΑ προκειµένου η
αρµόδια υγειονοµική επιτροπή να σχηµατίσει πλήρη εικόνα για την
προσωπικότητά τους».
2) Στο άρθρο 2 προστίθενται οι παράγραφοι 6 και 7 ως ακολούθως:
«6.

Οι αποφάσεις των υγειονοµικών επιτροπών σχετικά µε την

καταλληλότητα των εξεταζοµένων για οπλοφορία στηρίζονται στην
προσωπική αντίληψη των µελών τους, σε γνωµατεύσεις νοσοκοµείων,
νοσηλευτικών ιδρυµάτων ή κλινικών που νοσηλεύτηκε ο υποψήφιος, σε
ιατρικές γνωµατεύσεις καθώς και στις διαγνώσεις και στις αγωγές που
σηµειώνονται στα βιβλιάρια ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης (έντυπα ή
ηλεκτρονικά), τα οποία προσκοµίζουν ενώπιον των επιτροπών οι
εξεταζόµενοι. Σε περίπτωση που οι επιτροπές αδυνατούν να µορφώσουν
γνώµη από τα παραπάνω στοιχεία, µπορούν µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφασή τους να ζητούν από τους υποψήφιους να προσκοµίσουν
πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.
7. Ο έλεγχος καταλληλότητας των υπαλλήλων Ι.Ε.Π.Υ.Α. που εδρεύουν
στην περιοχή δικαιοδοσίας Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων στις οποίες
δεν έχει συγκροτηθεί ειδική υγειονοµική επιτροπή, ενεργείται από άλλη
ειδική επιτροπή που ορίζεται µε απόφαση του Προϊσταµένου Επιτελείου
της Ελληνικής Αστυνοµίας».
3) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προστίθεται το ακόλουθο
εδάφιο:
«Η ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. πριν την έναρξη της υγειονοµικής

εξέτασης των υποψηφίων διαβιβάζει στις αρµόδιες επιτροπές του άρθρου
2, το ενηµερωτικό σηµείωµα της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου
1».
4) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις α΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1
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του άρθρου 1»
5) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 προστίθεται το ακόλουθο
εδάφιο:
«Η ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. πριν την έναρξη της υγειονοµικής

εξέτασης των υποψηφίων διαβιβάζει στις αρµόδιες επιτροπές του άρθρου
2, το ενηµερωτικό σηµείωµα της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου
1».
Η Αρχή µε το υπ’ αρ. Γ/ΕΞ/3962/23.06.2014 έγγραφο κάλεσε Τµήµα 2ο
Μετεκπαιδεύσεων της ∆/νσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας να παραστεί στη συνεδρίαση της Αρχής
την 09η.07.2014 προκειµένου να συζητηθεί το αίτηµα για γνωµοδότηση της
Αρχής επί του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης. Στην συνεδρίαση της
Αρχής την 09η.07.2014 παρέστησαν οι Α, Αστυνόµος .΄ και Β, ψυχίατρος,
Αστυνόµος .’.
Η Αρχή, αφού άκουσε τον εισηγητή και τις βοηθούς εισηγήτριες, οι οποίες
µετά τη διατύπωση των απόψεών τους αποχώρησαν, και κατόπιν διεξοδικής
συζήτησης, εκδίδει την ακόλουθη

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ

1. Η Αρχή έχει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1
στοιχ. θ΄ του ν.2472/1997, την αρµοδιότητα να γνωµοδοτεί για κάθε ρύθµιση
που αφορά στην επεξεργασία και την προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα. Από τη διάταξη αυτή, ερµηνευοµένη υπό το πρίσµα του άρθρου 28
της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, προκύπτει ότι η γνωµοδοτική αρµοδιότητα της Αρχής
πρέπει να ασκείται εγκαίρως κατά το στάδιο καταρτίσεως νοµοθετικών ή
κανονιστικών ρυθµίσεων, διοικητικών µέτρων καθώς και κατά το σχεδιασµό
επιµέρους επεξεργασιών (βλ. και Γνµ Αρχής 2/2010, σκ.1 και Γνµ Αρχής 3/2014
σκ.5).
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2. Ο νόµος 2518/1997 (ΦΕΚ Α΄164) καθόρισε τις προϋποθέσεις λειτουργίας
των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (εφεξής ΙΕΠΥΑ)
καθώς και τα προσόντα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών. Από τον
συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.2518/1997 προκύπτει ότι το
προσωπικό των ΙΕΠΥΑ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση στις υπό του νόµου
προβλεπόµενες περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ασφαλείας
για συγκεκριµένες δραστηριότητες να κατέχει άδεια οπλοφορίας. Η ανάληψη των
δραστηριοτήτων για τις οποίες επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η οπλοφορία από τις
ΙΕΠΥΑ αποδεικνύεται από την έγγραφη σύµβαση, ενώ οι ΙΕΠΥΑ οφείλουν να
ενηµερώσουν εγγράφως την αρµόδια αστυνοµική αρχή για την ανάληψη της
συγκεκριµένης δραστηριότητας. Προκειµένου να χορηγηθεί η άδεια οπλοφορίας
το προσωπικό των ΙΕΠΥΑ υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις και εφόσον κριθεί
σωµατικά και ψυχικά ικανό εκπαιδεύεται θεωρητικά και πρακτικά στις Σχολές της
Ελληνικής Αστυνοµίας στην χρήση όπλου, ενώ υποβάλλεται και σε περιοδική
εκπαίδευση για την διατήρηση της φυσικής κατάστασης και της ετοιµότητάς του.
3. Κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν.2518/1997
εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1016/109/169-γ (ΦΕΚ Β΄ 2457) απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη µε αντικείµενο τον καθορισµό του
είδους των ιατρικών εξετάσεων, του περιεχοµένου, της διάρκειας και του κόστους
της βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης, καθώς και των κριτηρίων και της
διαδικασίας πιστοποίησης της ικανότητας του προσωπικού των ΙΕΠΥΑ για
οπλοφορία και ρύθµιση κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας. Από τον συνδυασµό
των διατάξεων 1 – 4 και 6 – 7 της K.Y.A. προκύπτει ότι οι ΙΕΠΥΑ που επιθυµούν
να εξετασθεί η καταλληλότητα του προσωπικού τους για οπλοφορία υποβάλλουν
τον ∆εκέµβριο κάθε έτους συγκεκριµένα δικαιολογητικά στις κατά τόπους
αρµόδιες ∆/νσεις Ασφαλείας ή στις Αστυνοµικές ∆/νσεις της χώρας και µετά τον
έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών από τις αστυνοµικές υπηρεσίες οι υποψήφιοι
παραπέµπονται για υγειονοµικές εξετάσεις σε δηµόσιο νοσηλευτικό ίδρυµα ή σε
ιδιώτες ιατρούς. Στις Γενικές Αστυνοµικές ∆/νσεις Αθηνών, Θεσσαλονίκης και
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Περιφέρειας συστάθηκαν ειδικές υγειονοµικές επιτροπές που διερευνούν την
καταλληλότητα του προσωπικού των ΙΕΠΥΑ να φέρουν πυροβόλο όπλο.
Συγκεκριµένα, οι ειδικές υγειονοµικές επιτροπές διερευνούν, µε κατάλληλες
ψυχοτεχνικές δοκιµασίες και συνέντευξη, την εν γένει προσωπικότητα των
υποψηφίων και κυρίως την αυτοκυριαρχία, τη συναισθηµατική σταθερότητα, την
κρίση, την αντίληψη και την ικανότητα προσαρµογής στις µεταβαλλόµενες
καταστάσεις και απαιτήσεις. Μετά το πέρας των συνεδριάσεων οι ειδικές
υγειονοµικές επιτροπές συντάσσουν και υποβάλλουν στη ∆/νση Εκπαίδευσης του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας πρακτικό στο οποίο αναγράφονται
ονοµαστικά οι εξετασθέντες και τα αποτελέσµατα της εξέτασης. Για τους
εξετασθέντες που κρίνεται ότι δεν είναι κατάλληλοι για οπλοφορία παρατίθεται
στο πρακτικό ειδική αιτιολογία. Τέλος, αναφορικά µε την περιοδική εκπαίδευση
του προσωπικού των ΙΕΠΥΑ στη χρήση όπλου ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε
αυτή για την αρχική εξέταση της ικανότητας για οπλοφορία και καταρτίζεται στην
ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνοµίας το πρόγραµµα εξέτασης των υποψηφίων
προκειµένου να ελεγχθεί εάν εξακολουθούν να είναι κατάλληλοι για οπλοφορία.
4. Η συλλογή πληροφοριών του προσωπικού των ΙΕΠΥΑ για την διαπίστωση
και τον επανέλεγχο της ικανότητας για οπλοφορία συνιστά επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων, για την οποία η Αρχή έχει αρµοδιότητα, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 3 και 15 του ν.2472/1997 και 4 της υπ’ αρ.
1016/109/169-γ απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του
Πολίτη. Οι πληροφορίες που συλλέγονται συνιστούν απλά και ευαίσθητα
προσωπικά δεδοµένα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 2
στοιχ. α΄ και β΄ του ν.2472/1997.
5. Οι προτεινόµενες διατάξεις – όπως αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης
– για την τροποποίηση της υπ’ αρ. της υπ’ αρ. 1016/109/169-γ υπουργικής
απόφασης που ενδιαφέρουν από σκοπιάς επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων
αφορούν κυρίως: α) στην υποβολή του ενηµερωτικού σηµειώµατος µε
προσωπικά δεδοµένα του υποψηφίου που συντάσσεται από τον νόµιµο
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ: 210 6475600, Fax: 210 6475628, contact@dpa.gr / www.dpa.gr

6

εκπρόσωπο των ΙΕΠΥΑ, β) στη δυνατότητα των ειδικών υγειονοµικών επιτροπών
να ζητούν µε αιτιολογηµένη απόφαση από τους υποψηφίους να προσκοµίσουν
πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις και γ) στη διαβίβαση του προαναφερόµενου
ενηµερωτικού σηµειώµατος από τη ∆/νση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνοµίας στις ειδικές υγειονοµικές επιτροπές.
5α. Αναφορικά µε το ως άνω αναφερόµενο ενηµερωτικό σηµείωµα που
υποβάλλεται µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στις αρµόδιες αστυνοµικές
διευθύνσεις της χώρας, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε αυτό περιλαµβάνονται
απλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου του
ΙΕΠΥΑ, τα οποία έχει στην κατοχή της η ΙΕΠΥΑ, ως εργοδότρια. Η συλλογή
πρόσθετων πληροφοριών και η διαβίβασή τους στις αρµόδιες αστυνοµικές
διευθύνσεις της χώρας πραγµατοποιείται για νόµιµο σκοπό επεξεργασίας, που
συνίσταται στην εκτίµηση της ικανότητας του υποψηφίου για οπλοφορία, ενώ
κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειµένου η ειδική υγειονοµική επιτροπή να
συνεκτιµήσει τις πληροφορίες αυτές, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και τις
ιατρικές εξετάσεις, για την καταλληλότητα του υποψηφίου για οπλοφορία. Ειδικά
για την προσθήκη του ΑΜΚΑ του ενδιαφεροµένου υπαλλήλου στο ενηµερωτικό
σηµείωµα και, ιδίως, λόγω της δυνατότητας, από τα µέλη της ειδικής
υγειονοµικής επιτροπής, να αναζητούν το ιατρικό ιστορικό του υποψηφίου µέσω
του

συστήµατος

της

ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης,

θα

πρέπει

ο

ενδιαφερόµενος υπάλληλος να ενηµερώνεται ειδικώς προηγουµένως για τη
δυνατότητα αυτή της ειδικής υγειονοµικής επιτροπής να αποκτά πρόσβαση στο
ιατρικό ιστορικό του µέσω του συστήµατος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
και να συγκατατίθεται ρητώς σ’ αυτό (βλ. σκέψη 7 της απόφασης 138/2013 της
Αρχής).
5β. Όσον αφορά στη δυνατότητα των ειδικών υγειονοµικών επιτροπών να
ζητούν από τους υποψηφίους να προσκοµίσουν πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις
µετά από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων γίνεται για νόµιµο σκοπό επεξεργασίας,
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σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 2518/1997
και 2 παρ. 4 της υπ’ αρ. 1016/109/169-γ υπουργικής απόφασης, ενώ παράλληλα
τηρούνται και οι όροι του άρθρου 4 του ν. 2472/1997, καθώς οι υποψήφιοι έχουν
ενηµερωθεί και υπάρχει ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση των επιτροπών αυτών για
την διενέργεια πρόσθετων ιατρικών εξετάσεων.
5γ. Τέλος, αναφορικά µε τη διαβίβαση από την ∆/νση Εκπαίδευσης του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας του προαναφερόµενου ενηµερωτικού
σηµειώµατος στις ειδικές υγειονοµικές επιτροπές, αυτή πραγµατοποιείται για
νόµιµο σκοπό επεξεργασίας, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα. Επιπλέον, θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι η Αρχή µε την υπ’ αρ. 15/2013 απόφαση έχει κρίνει ότι η
συλλογή

ευαίσθητων

δεδοµένων

υπαλλήλου

που

διενεργείται

από

την

Προϊστάµενη Αρχή για την παραποµπή του στην αρµόδια υγειονοµική επιτροπή
δυνάµει του άρθρου 56 παρ. 6 του ν.2683/1999 είναι νόµιµη.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Πέτρος Χριστόφορος

Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου
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