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Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά από
πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την

2-7-2001

στο κατάστημά

της αποτελούμενη από τον κ. Κ. Δαφέρμο, Πρόεδρο, και τους κ.κ. Σ. Λύτρα, Ν.
Αλιβ,ζάτο,

Ε.

Κιουντούζη, Α.

Παπαχρίστου,

και Β.

Παπαπετρόπουλο,

προκειμένου να εξετάσει την καταγγελία του i

·.

(

μέλη,

κατά του Δημάρχου

Παρόντες χωρίς δικαίωμα ψήφου ήσαν ο κ. Φ. Μίτλεττον, ελεγκτής, ως

εισηγητής και η κ. Κ. Καpβέλη ως γραμματέας.

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

, στρέφεται

) καταγγελίcι

(αρ. πρωτ.

Με την από

και καταγγέλλει ότι αρνείται να του

κατά του Δημάρχου

χορηγήσει τα στοιχεία δημοτολογίου των πρώην δημοτών

προ του
βάσει

, που

γεννήθηκαν

] 930 και που υπέστησαν στέρηση της ελληνικής ιθαγένειας μετά το 1945,

συντακτικών

Οκτωβρίου

1944

πράξεων και αναγκαστικών νόμων της

και Μαρτίου

1946.

σύμφωνα με το άρθρο

42 παρ. 1 του Ν. 1946/91

διατίθενται υποχρεωτικά προς μελέτη.

μεταξύ

αναφέρει

Στην καταγγελία του ο

επίσης ότι τα αιτούμενα στοιχεία χρονολογούνται πέραν των

περιόδου

30

ετών και συνεπώς,

περί Γενικών Αρχείων του Κράτους,

Κατόπιν αυτών ο αιτών ζητεί να αποφανθεί η Αρχή εάν έχει δικαίωμα να
τα πιο πάνω στοιχεία.

λάβει από τον Δήμο

Μετά από εξέταση όλων των παραπάνω στοιχείων και κατόπιν διαλογικής
συζήτησης

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Στο μέτρο που μέρος των αιτούμενων στοιχείων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα
των Γενικών Αρχείων του Κράτους, εφαρμόζεται ο Ν.

1946/91

και η Αρχή δεν έχει

αρμοδιότητα να αποφανθεί επί του θέματος.

Επίσης η Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα επί στοιχείων ανθρώπων που έχουν
πεθάνει.

Όσον αφορά τα αιτούμενα στοιχεία του δημοτολογίου που αφορούν ζώντα
φυσικά πρόσωπα, αυτά αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, κατ' άρθρο 2 β
του Ν.

2472/97, αφού από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η εθνική προέλευση των

προσώπων στα οποία αναφέρονται και συνεπώς, κατ' εφαρμογή του άρθρου

7 του

Ν.

2472/97, δεν μπορούν να διαβιβαστούν εφόσον δεν συντρέχει κάποια από τις
προϋποθέσεις της παρ.

2 του πιο πάνω

άρθρου.

Για τους λόγους αυτους

Απορρίπτει την αίτηση του

για τους λόγους που αναφέρονται στο

σκεπτικό της παρούσας.

Η Γραμματέας

)( ι(α~>

Φίλιππος Μίτλεττον
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