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ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

 

 

Αθήνα, 29-06-2017 

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4989/29-06-2017 

      

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η     78 / 2017 

(Τµήµα) 

 

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση 

Τµήµατος στο κατάστηµά της την 21.06.2017 µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, 

προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. 

Παρέστησαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, Γεώργιος Μπατζαλέξης, κωλυοµένου του 

Προέδρου της Αρχής, Κωνσταντίνου Μενουδάκου, και τα αναπληρωµατικά µέλη της 

Αρχής Χαράλαµπος Τσιλιώτης, ως εισηγητής και Παναγιώτης Ροντογιάννης, σε 

αντικατάσταση των τακτικών µελών Σπυρίδωνος Βλαχόπουλου και Αντωνίου 

Συµβώνη αντίστοιχα, οι οποίοι αν και εκλήθησαν νοµίµως εγγράφως δεν παρέστησαν 

λόγω κωλύµατος. 

Παρούσες χωρίς δικαίωµα ψήφου ήταν η Μαρία Αλικάκου, ειδική επιστήµων - 

νοµικός, ως βοηθός εισηγήτρια και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του 

τµήµατος διοικητικών και οικονοµικών υποθέσεων, ως γραµµατέας. 

 

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω: 

Ο Α, πολίτης Κύπρου (γεν. …), µε την µε αριθµ. πρωτοκόλλου A/ΕΙΣ/6/19.01.2016 

προσφυγή του προς την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

ζήτησε τη διαγραφή του από το Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν (στο εξής και Σ.Π.Σ.) 

και τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύµητων Αλλοδαπών (στο εξής Ε.Κ.ΑΝ.Α.). Με τo µε 

αριθµ. πρωτ. Α/ΕΞ/6-1/28-01-2016 έγγραφό της, η Αρχή κάλεσε τη ∆ιεύθυνση 

Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης να την 

ενηµερώσει για την ύπαρξη και τα στοιχεία της σχετικής καταχώρισης και να της 

αποστείλει το φάκελο της υπόθεσης. Με το µε αριθµ. πρωτοκόλλου … (αριθµ. πρωτ. 
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Αρχής Α/ΕΙΣ/23/18-02-2016) έγγραφο, η ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας [περιοχής] Χ 

απέστειλε στην Αρχή τα σχετικά στοιχεία. 

Από τον φάκελο και τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτουν τα εξής αναφορικά µε 

την καταχώριση του προσφεύγοντος στον Ε.Κ.ΑΝ.Α.: ο προσφεύγων, Α, 

καταδικάστηκε µε την µε αριθµ. … απόφαση του Τριµελούς Εφετείου [περιοχής] Ψ 

για παράνοµη κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλου και πυροµαχικών σε συνολική ποινή 

φυλάκισης δύο (2) ετών και δέκα (10) µηνών. Κατόπιν άσκησης έφεσης, ο προσφεύγων 

αποφυλακίστηκε, ωστόσο, σε βάρος του εξεδόθη η µε αριθµ. … απόφαση απέλασης 

του ∆ιευθυντή της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών [περιοχής] Ψ δυνάµει της οποίας 

απελάθηκε την … στην … . Με την υπ’ αριθµό … απόφαση Πενταµελούς Εφετείου 

[περιοχής] Ψ απερρίφθη ως ανυποστήρικτη η έφεση που άσκησε ο Α κατά της ανωτέρω 

απόφασης του Τριµελούς Εφετείου [περιοχής] Ψ σε Α΄ βαθµό. Την … ο Α εντοπίστηκε, 

συνελήφθη και φυλακίστηκε έχοντας εισέλθει παράνοµα στη χώρα, ενώ ήταν 

καταχωρηµένος στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύµητων Αλλοδαπών έως την … 

δυνάµει της υπ’ ανωτέρω απόφασης του ∆ιευθυντή της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών 

[περιοχής] Ψ σε εκτέλεση της οποίας απελάθηκε από την χώρα την … . Εν συνεχεία, 

την … αποφυλακίστηκε εκ νέου δυνάµει του µε αριθµ. … Βουλεύµατος του 

Συµβουλίου Πληµµελειοδικών [περιοχής] Ψ, µε το οποίο αναστάλθηκε υπό τον όρο 

της ανάκλησης, η έκτιση του υπολοίπου της ποινής.  

Στη µε αριθµ. … Απόφαση Επιστροφής του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών 

[περιοχής] Ψ, η οποία εξεδόθη σε βάρος του προσφεύγοντος εκτιµάται ότι «… η 

πραγµατική του συµπεριφορά συνιστά πραγµατικά ενεστώσα και αρκούντος σοβαρή 

απειλή, στρεφόµενη κατά θεµελιώδους συµφέροντος της κοινωνίας. Το είδος των 

αδικηµάτων, ο βαθµός συµµετοχής του και ο τρόπος δράσης, συνιστούν απειλή για την 

έννοµη τάξη και ασφάλεια. Υποδηλώνουν παραβατική συµπεριφορά και ροπή του σε 

διάπραξη νέων εγκληµατικών πράξεων ενός είδους ή πολλαπλών στο µέλλον, µε σκοπό 

τον πορισµό αθέµιτου κέρδους – αθέµιτου οικονοµικού οφέλους. Ο σκοπός της 

εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος (σεβασµός και τήρηση νοµιµότητας) 

εµφανίζεται στην προκειµένη περίπτωση ισχυρότερος από αυτόν την προστασίας των 

ατοµικών συµφερόντων και δικαιωµάτων και εποµένως συγχωρείται η απόφαση 

απέλασης …  παρά το γεγονός ότι είναι πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης…». Επιπρόσθετα, 

µε την ίδια απόφαση του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών [περιοχής] Ψ 

ενεγράφη στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. µέχρι την … . 

Εν συνεχεία, µε την από … αίτησή του στην ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών [περιοχής] Ψ 
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ο προσφεύγων ζήτησε την διαγραφή του από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α., η οποία ωστόσο 

απορρίφθηκε µε την  αριθµ. … Απόφαση του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών 

[περιοχής] Ψ, καθόσον κρίθηκε πως εξακολουθούσαν να ισχύουν οι λόγοι για τους 

οποίους είχε καταχωρηθεί σ’ αυτόν. 

Επιπροσθέτως, την … συνελήφθη από το Τµήµα Ασφάλειας [περιοχής] Φ, διότι 

παρέµενε παράνοµα στη χώρα καθόσον σε βάρος του είχε εκδοθεί η κατά τα ανωτέρω 

απόφαση επιστροφής του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών [περιοχής] Ψ, 

παραβιάζοντας το υφιστάµενο σε βάρος του διοικητικό µέτρο απαγόρευσης εισόδου 

στη χώρα σύµφωνα µε το άρθ. 82 παρ. 4 του ν. 3386/2005. Κατόπιν τούτου, εξεδόθη η 

µε αριθµ. … Απόφαση Επιστροφής του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας 

[περιοχής] Χ, µε την οποία διατάχθηκε η επιστροφή του Α στη χώρα από την οποία 

προήλθε (Βουλγαρία), επί τη βάσει της οποίας τροποποιήθηκε η εγγραφή του 

προσφεύγοντος στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. και συγκεκριµένα, µε διάρκεια εγγραφής µέχρι την 

… καθόσον παραβίασε το διοικητικό µέτρο εισόδου στη χώρα.  

Τέλος, µε το µε αριθµ. πρωτοκόλλου … (αριθµ. πρωτ. Αρχής Α/ΕΙΣ/23/18-02-

2016) έγγραφο, η ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας [περιοχής] Χ ενηµέρωσε την Αρχή ότι δεν 

υφίσταται καταχώριση του προσφεύγοντος στο Σ.Π.Σ. «καθόσον είναι πολίτης χώρας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Η Αρχή, µετά από εξέταση των προαναφεροµένων στοιχείων, άκουσε τον εισηγητή 

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

συζήτησης, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

 

1. Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθ. 45 και 52 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) επιτρέπεται η επιβολή περιορισµών στο 

δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας 

ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας (βλ. επίσης και αιτιολογική σκέψη µε αριθµ. 22 της 

Κοινοτικής Οδηγίας υπ’ αριθµ. 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών της 

Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαµένουν 

ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών µελών).      

2. Επειδή, στα άρθ. 21 και 22 του π.δ. 106/2007, κατ’ αντιστοιχία των άρθ. 27 

και 28 της Κοινοτικής Οδηγίας µε αριθµ. 2004/38/ΕΚ προβλέπεται η επιβολή 
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περιορισµών στην ελευθερία κυκλοφορίας και διαµονής των πολιτών της Ένωσης και 

των µελών των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, για λόγους δηµόσιας τάξης, 

δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας. Συγκεκριµένα, στο άρθ. 21 ορίζεται ότι κάθε 

µέτρο, το οποίο ερείδεται επί των ανωτέρω λόγων πρέπει να είναι σύµφωνο µε την 

αρχή της αναλογικότητας και να θεµελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική 

συµπεριφορά του προσώπου που αφορά, η οποία πρέπει να συνιστά πραγµατική, 

ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, που στρέφεται κατά θεµελιώδους 

συµφέροντος της κοινωνίας. Επιπλέον, στο άρθ. 22 του ως άνω π.δ. προβλέπεται ότι η 

απέλαση πολίτη της Ένωσης ή µέλους της οικογένειας του, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, 

που έχει αποκτήσει δικαίωµα µόνιµης διαµονής στην ελληνική επικράτεια, 

διατάσσεται µόνο για σοβαρούς λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας. Ως 

προς τα αρµόδια για την απέλαση όργανα, τη διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης της 

απόφασης απέλασης, τις εξαιρέσεις και λοιπά σχετικά ζητήµατα, εφαρµόζονται, 

αναλόγως, οι διατάξεις των άρθρων 76, παράγραφοι 2-5, 77, 78, 79, 80, 81 και 82 του 

ν. 3386/2005. 

3. Επειδή, τα αρθ. 1 και 3 της ΚΥΑ4000/4/32-λα΄/17.10.2012 «Καθορισµός των 

κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον 

Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύµητων Αλλοδαπών», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 

ΚΥΑ4000/4/32-ν’/31.03.2017, προβλέπουν αντίστοιχα τις προϋποθέσεις εγγραφής 

αλλοδαπών στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. και την αυτεπάγγελτη επανεξέταση της κάθε εγγραφής 

«ανά τριετία από το αποφασίζον όργανο, το οποίο αποφασίζει τη διατήρηση της 

εγγραφής, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι κατ’ άρθρο 1 λόγοι ή τη διαγραφή της 

εφόσον οι λόγοι αυτοί  δεν υφίστανται πλέον». Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθ. 6 της 

ανωτέρω ΚΥΑ, για την τήρηση του Ε.Κ.ΑΝ.Α. και την επεξεργασία των αντιστοίχων 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν. 

2472/1997 και ιδίως, των  άρθ. 4  και 13 αυτού. 

4. Επειδή, εξάλλου αναφορικά µε την αυτεπάγγελτη επανεξέταση της εγγραφής 

στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. ανά τριετία από το αποφασίζον όργανο στην παρ. 2 του άρθρου. 3 της 

ΚΥΑ4000/4/32-λα΄/17.10.2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ4000/4/32-

ν’/31.03.2017, γίνεται αποκλειστική απαρίθµηση των λόγων, για τους οποίους 

επέρχεται αυτοδίκαιη διαγραφή των δεδοµένων από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α., µεταξύ των 

οποίων δεν περιλαµβάνεται και η µη εξέταση αυτεπαγγέλτως της καταχώρισης µετά 

την πάροδο τριετίας. 

  5. Στην υπό εξέταση περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου και τις διευκρινίσεις 
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του υπευθύνου επεξεργασίας, προκύπτει ότι η καταχώριση του προσφεύγοντος στον 

Ε.Κ.ΑΝ.Α. είναι νόµιµη, καθότι στο παρελθόν υπήρχαν καταδικαστικές σε βάρος του 

αποφάσεις για ποινικά αδικήµατα (παραβίαση του νόµου περί ναρκωτικών και όπλων 

και πυροµαχικών). Οι πράξεις αυτές συνιστούν απειλή «για την εθνική ασφάλεια, τη 

δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη». Επιπλέον, κατά του προσφεύγοντος έχουν 

εκδοθεί δύο αποφάσεις διοικητικής απέλασης από τη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών 

[περιοχής] Ψ και τη ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας [περιοχής] Χ για τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω και παρά την ύπαρξη της πρώτης από αυτές εισήλθε και 

παρέµεινε παρανόµως στη χώρα µέχρις ότου συνελήφθη εκ νέου και επακολούθησε η 

έκδοση της δεύτερης απόφασης που προαναφέρθηκε. Οι πράξεις αυτές συνιστούν 

αυτοτελείς λόγους καταχώρισης στον Ε.Κ.ΑΝ.Α., ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ή µη 

καταδικαστικών αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων. Τέλος, σύµφωνα µε τις 

διευκρινίσεις του υπευθύνου επεξεργασίας, δεν υφίσταται καταχώριση σε βάρος του 

προσφεύγοντος στο Σ.Π.Σ.. 

Κατ’ ακολουθία, η προσφυγή του Α τυγχάνει αβάσιµη και πρέπει να απορριφθεί. 

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Η Αρχή απορρίπτει την προσφυγή του προσφεύγοντος για µεν τη διαγραφή του από 

το Σ.Π.Σ., για τον λόγο ότι αυτή είναι άνευ αντικειµένου, για τη διαγραφή του από τον 

Ε.Κ.ΑΝ.Α. για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 

 

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Η Γραµµατέας 

 

 

 

Γεώργιος Μπατζαλέξης 

 

 

 

 

Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου 

 


