Αθήνα, 08-02-2021
Αριθ. Πρωτ. 581

Απόφαση του Προέδρου της Αρχής αριθ. 2/2021
(άρθρο 15 παρ. 8 του ν. 4624/19 σε συνδ. με άρθρο 58 παρ. 2 στ’ ΓΚΠΔ)
1.Επειδή με την υπ’ αριθ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/168/11.1.2021 αίτησή του προς την Αρχή ο A αιτείται
την έκδοση προσωρινής διαταγής για την άμεση αναστολή επεξεργασίας προσωπικών του
δεδομένων, ήτοι την αφαίρεση από τον ατομικό του φάκελο που τηρείται στο Υπουργείο
Εξωτερικών, … Διεύθυνση …, εγγράφων που κατά τους ισχυρισμούς του έχουν καταχωρισθεί
παρανόμως και σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 παρ. 3 Οργανισμού
Υπουργείου Εξωτερικών (Ν.3566/2007). Αναφορικά με την καταχώριση ενός εκ των εν λόγω
εγγράφων, ο αιτών ισχυρίζεται επιπλέον ότι αυτό περιέχει αρνητική επαγγελματική
αξιολόγηση για τον ίδιο και για το λόγο αυτό δημιουργείται άμεσος κίνδυνος ως προς την
υπηρεσιακή του εξέλιξη.
2. Επειδή ο αιτών έχει υποβάλει ενώπιον της Αρχής την με αριθμ. Γ/ΕΙΣ/3556/17.5.2019
σχετική προσφυγή, με την οποία καταγγέλλει ότι στο φάκελο του έχουν καταχωρισθεί
παρανόμως και σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 παρ. 3 του Οργανισμού
Υπουργείου Εξωτερικών, έγγραφα, για τα οποία έχει αιτηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών,
… Διεύθυνση …,

σχετική ενημέρωση και επιβεβαίωση ή μη της καταχώρισής τους,

συμπεριλαμβανομένης σχετικής απόφασης Υπουργού, βάσει της οποίας εντέλλεται η
καταχώριση τους, καθώς και την αφαίρεσή τους από τον ως άνω ατομικό φάκελο, προβάλλει
δε περαιτέρω ότι στα ως άνω αιτήματα το Υπουργείο Εξωτερικών, … Διεύθυνση …, δεν έχει
απαντήσει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής.
4. Επειδή για την έκδοση προσωρινής διαταγής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ισχυρή
πιθανολόγηση ότι η σκοπούμενη επεξεργασία δύναται να προκαλέσει κίνδυνο στις
θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα του προσφεύγοντος, πάντως δεν πιθανολογείται
ότι η καταχώριση των εγγράφων αυτών, συνεπάγεται κίνδυνο για τις θεμελιώδεις ελευθερίες
και δικαιώματά του, για την αποτροπή του οποίου καθίσταται αναγκαία η άμεση αφαίρεσή
τους. Στην προκειμένη περίπτωση, ανεξαρτήτως του ότι δεν προκύπτει ότι η καταχώριση των
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ως άνω αναφερόμενων εγγράφων στον ατομικό φάκελο του αιτούντος δύναται να θέσει σε
κίνδυνο την υπηρεσιακή εξέλιξή του, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται και προβάλλει ως κύριο λόγο
της ανάγκης έκδοσης προσωρινής διαταγής, πάντως δεν πιθανολογείται ότι η καταχώριση
των εγγράφων αυτών, συνεπάγεται κίνδυνο για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματά
του, για την αποτροπή του οποίου καθίσταται αναγκαία η άμεση αφαίρεσή τους. Εξάλλου, η
καταγγελλόμενη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος δια της
καταχώρισης των εν λόγω εγγράφων στον ατομικό φάκελό του και η τυχόν παράλειψη
ικανοποίησης σχετικών δικαιωμάτων του αποτελούν διαφορετικά ζητήματα, τα οποία θα
κριθούν στο πλαίσιο της εξέτασης της ως άνω αναφερόμενης προσφυγής, η οποία εκκρεμεί
ενώπιον της Αρχής.
5.Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, δεν συντρέχει λόγος έκδοσης προσωρινής διαταγής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει το αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής .
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Μενουδάκος
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