
                                     

 

 
   

  

 

 

 

 
 

  

   

 

 

          

 

         

             

            

       

           

         

            

           

 

           

          

        

 
       

         

          

        

            

           

              

Αθήνα, 13-02-2014 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/987/13-02-2014 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2014 

Η Αρχή Προστασ ας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνεδρ ασε σε σύνθεση 

Τµήµατος στο κατάστηµά της την 04.2.2014 και ώρα 11.00 µετά από πρόσκληση του 

Προέδρου της, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της 

παρούσας. Παρέστησαν ο Γεώργιος Μπατζαλέξης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, 

κωλυοµένου του Προέδρου Πέτρου Χριστόφορου, και τα αναπληρωµατικά µέλη Σ. 

Βλαχόπουλος, ως εισηγητής, Γ. Λαζαράκος και Χαράλαµπος Ανθόπουλος, σε 

αντικατάσταση των τακτικών µελών Λ. Κοτσαλή, Α. Ι. Μεταξά και ∆ηµητρ ου Μπριόλα 

αντ στοιχα, οι οπο οι, αν και εκλήθησαν νοµ µως εγγράφως δεν παρέστησαν λόγω 

κωλύµατος. 

Παρούσες χωρ ς δικα ωµα ψήφου ήταν η Μ. Αλικάκου, νοµικός ελέγκτρια -

δικηγόρος, ως βοηθός εισηγητή και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του 

∆ιοικητικού – Οικονοµικού Τµήµατος της Αρχής, ως γραµµατέας 

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω: 

Η ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού προσωπικού του Αρχηγε ου της Ελληνικής Αστυνοµ ας 

κοινοπο ησε στην Αρχή µε τα µε αριθµ. πρωτ. ../…/…..́ /.-.-2011 και …./.../…-..́ /.-.-

2011 (αριθµός πρωτοκόλλου της Αρχής Γ/ΕΙΣ/1750/11.3.2011 και Γ/ΕΙΣ/2626/13.4.2011 

αντ στοιχα) έγγραφά της το α τηµα της Α για χορήγηση του πορ σµατος Ένορκης 

∆ιοικητικής Εξέτασης (στο εξής Ε∆Ε), η οπο α διενεργήθηκε κατόπιν δικής της 

καταγγελ ας σε βάρος του Α.Τ. [περιοχής] Χ. Η Αρχή, επικαλούµενη την µε αριθµ. 
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57/2009 απόφασή της, απάντησε µε το µε αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1750/2011 έγγραφό της ότι 

η ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού προσωπικού του Αρχηγε ου της Ελληνικής Αστυνοµ ας 

δύναται να χορηγήσει το αιτούµενο πόρισµα στην Α. 

Η ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού προσωπικού του Αρχηγε ου της Ελληνικής Αστυνοµ ας 

επανήλθε µε νέο α τηµα της Α για τη χορήγηση των λοιπών στοιχε ων του φακέλου της 

Ε∆Ε και η Αρχή απάντησε µε το µε αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/ 5547/12.8.2011 έγγραφό της ότι 

θα πρέπει η αιτούσα να επικαλεστε  και να αποδε ξει την ύπαρξη υπέρτερου εννόµου 

συµφέροντος για τη λήψη των αιτούµενων εγγράφων. Την ύπαρξη δε του υπέρτερου 

εννόµου συµφέροντος θα έπρεπε να κρ νει ο υπεύθυνος επεξεργασ ας, δηλαδή στην 

προκειµένη περ πτωση, η ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού προσωπικού του Αρχηγε ου της 

Ελληνικής Αστυνοµ ας. 

Στη συνέχεια, η ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού προσωπικού του Αρχηγε ου της Ελληνικής 

Αστυνοµ ας ζήτησε µε τα µε αριθµ. πρωτ. …./.././...-..́/..-..-2013 και …./../….-..́ /..-..-

2013 έγγραφά της από τα υποκε µενα των αιτούµενων δεδοµένων, α) υπαστυνόµου .. Β 

και β) .. Ταξιάρχου Γ, να υποβάλλουν, εάν επιθυµούν, τις γραπτές αντιρρήσεις τους. 

Μετά την υποβολή των αντιρρήσεων, η ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού προσωπικού του 

Αρχηγε ου της Ελληνικής Αστυνοµ ας µε τα µε αριθµ. πρωτοκόλλου …./../….-..́ /...--.-

2013 (αριθµ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/5391/19.8.2013) και …./../…..́ /..-..-2013 (αριθµ. πρωτ. 

Αρχής Γ/ΕΙΣ/5389/19.8.2013) ενηµέρωσε τα υποκε µενα, κοινοποιώντας τα έγγραφα 

αυτά και στην Αρχή, ότι παρά τις αντιρρήσεις τους επρόκειτο να χορηγήσει στην Α 

αντ γραφα των σχετικών εγγράφων του σώµατος της Ε∆Ε σύµφωνα µε τη διάταξη του 

άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. ε΄ του Ν. 2472/1997. Με τα  δια έγγραφα δε, καλούσε τις Β και Γ 

να ασκήσουν, εάν επιθυµούν το προβλεπόµενο από το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 2472/1997 

δικα ωµα αντ ρρησης ενώπιον της Αρχής Προστασ ας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. 

Οι προαναφερόµενες αστυνοµικο  εξέφρασαν στο προβλεπόµενο, από την ∆ιεύθυνση 

Αστυνοµικού προσωπικού του Αρχηγε ου της Ελληνικής Αστυνοµ ας, χρονικό διάστηµα 

τις αντιρρήσεις τους ενώπιον της Αρχής µε τα µε αριθµ. πρωτ. …./../..-.́ /..-.-2013 

(αριθµ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/5549/29.8.2013) και …./../…΄/..-..-2013 (αριθµ. πρωτ. Αρχής 

Γ/ΕΙΣ/5550/29.8.2013) έγγραφα που διαβιβάστηκαν στην Αρχή από την ∆ιεύθυνση 

Αστυνοµικού προσωπικού. Επ  αυτών των αντιρρήσεων επιλαµβάνεται να κρ νει η Αρχή 
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σύµφωνα µε το άρθ. 13 παρ. 2 του ν. 2472/1997. 

Η Αρχή έλαβε, επ σης, υπόψη: 

1) τα µε αριθµ. πρωτ. …/..-..-2014 και Γ/ΕΙΣ/543/27.1.2014 συµπληρωµατικά 

έγγραφα που προσκόµισε η Α στην Αρχή. 

Η Αρχή, µετά από εξέταση των προαναφερόµενων στοιχε ων και του συνόλου του 

φακέλου της υπόθεσης, αφού άκουσε τον εισηγητή και τη βοηθό εισηγήτρια, η οπο α στη 

συνέχεια αποχώρησε από την α θουσα και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

1. Το άρθρο 2 στοιχ. α΄, β΄, δ΄, ζ΄ και θ΄ του ν. 2472/1997 για την προστασ α του 

ατόµου από την επεξεργασ α δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προβλέπει ότι «Για 

τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως: “∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα”, 

κάθε πληροφορ α που αναφέρεται στο υποκε µενο των δεδοµένων... “Ευαίσθ τα 

δεδοµένα” τα δεδοµένα που αφορούν τ  φυλετική ή εθνική προέλευσ , τα πολιτικά 

φρονήµατα, τις θρ σκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τ  συµµετοχή σε ένωσ , 

σωµατείο και συνδικαλιστική οργάνωσ , τ ν υγεία, τ ν κοινωνική πρόνοια και τ ν 

ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες...“Επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα” κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που 

πραγµατοποιείται, από το ∆ µόσιο ή από νοµικό πρόσωπο δ µοσίου δικαίου ή ιδιωτικού 

δικαίου ή ένωσ  προσώπων ή φυσικό πρόσωπο µε ή χωρίς τ  βοήθεια 

αυτοµατοποι µένων µεθόδων και εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, 

όπως   συλλογή,   καταχώρισ ,   οργάνωσ ,   διατήρ σ  ή αποθήκευσ ,   τροποποί σ , 

  εξαγωγή,   χρήσ ,   διαβίβασ ,   διάδοσ  ή κάθε άλλ ς µορφής διάθεσ ,   συσχέτισ  ή 

ο συνδυασµός,   διασύνδεσ ,   δέσµευσ  (κλείδωµα),   διαγραφή,   καταστροφή... 

“ Υπεύθυνος Επεξεργασίας” οποιοσδήποτε καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας 

των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δ µόσια αρχή ή 

υπ ρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός... “Τρίτος”, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

δ µόσια αρχή ή υπ ρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, εκτός από το υποκείµενο 

των δεδοµένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτ µένα να 

επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό τ ν άµεσ  
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εποπτεία ή για λογαριασµό του υπεύθυνου επεξεργασίας ». 

Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. α΄ και β΄ του ν. 2472/1997 ορ ζει ότι ο σκοπός της 

επεξεργασ ας πρέπει να ε ναι καθορισµένος, σαφής και νόµιµος, τα δε δεδοµένα να ε ναι 

συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται ενόψει του σκοπού της 

επεξεργασ ας. 

Η επεξεργασ α των προσωπικών δεδοµένων διέπεται από τη διάταξη του άρθρου 5 

του ν. 2472/1997, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 της οπο ας, «επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται µόνον όταν το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δώσει 

τ  συγκατάθεσή του». Η επεξεργασ α προσωπικών δεδοµένων χωρ ς τη συγκατάθεση των 

υποκειµένων τους, ε ναι κατ' εξα ρεση επιτρεπτή, µόνο στην περ πτωση που συντρέχει 

κάποια από τις εξαιρετικές βάσεις νοµιµότητας της επεξεργασ ας της παραγράφου 2 του 

 διου άρθρου, η οπο α ορ ζει ότι: «Κατ’ εξαίρεσ  επιτρέπεται   επεξεργασία και χωρίς τ  

συγκατάθεσ , όταν: ... β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τ ν εκπλήρωσ  υποχρεώσεως 

του υπεύθυνου επεξεργασίας,   οποία επιβάλλεται από το νόµο..., ε) Η επεξεργασία είναι 

απολύτως αναγκαία για τ ν ικανοποί σ  του έννοµου συµφέροντος που επιδιώκει ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδοµένα 

και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωµάτων και συµφερόντων των 

προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα και δεν θίγονται οι θεµελιώδεις ελευθερίες 

αυτών». 

Το άρθρ. 13 παρ. 1 του ν. 2472/1997 ορ ζει ότι το υποκε µενο των δεδοµένων µπορε  

οποτεδήποτε να προβάλλει έγγραφες αντιρρήσεις για την επεξεργασ α δεδοµένων που το 

αφορούν προς τον υπεύθυνο επεξεργασ ας, ο οπο ος οφε λει να απαντήσει µέσα σε 

αποκλειστική προθεσµ α δεκαπέντε (15) ηµερών, ενηµερώνοντας το υποκε µενο των 

δεδοµένων για τους λόγους της τυχόν απόρριψης των αντιρρήσεων και κοινοποιώντας 

στη περ πτωση αυτή και στην Αρχή. Περαιτέρω, η παρ. 2 του  διου άρθρ. ορ ζει: «Εάν ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εµπροθέσµως ή   απάντ σή του δεν είναι 

ικανοποι τική, το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να προσφύγει στ ν Αρχή και 

να ζ τήσει τ ν εξέτασ  των αντιρρήσεών του…» 

Η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 2472/1997 προβλέπει ότι «Εάν τα δεδοµένα 

ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείµενο εν µερώνεται για τ ν ανακοίνωσ  πριν από 
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αυτούς». Η µε αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής, περαιτέρω, στο άρθρο 5 

παρ. 2 ορ ζει ότι «Η εν µέρωσ  γίνεται εγγράφως και αποδεικνύεται από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας». 

2. Οι πειθαρχικές διώξεις και κυρώσεις δεν αποτελούν ευα σθητα προσωπικά 

δεδοµένα, όπως προκύπτει από την αποκλειστική απαρ θµηση του άρθρου 2 στοιχ. β΄ 

του ν. 2472/1997. Η χορήγηση, συνεπώς, αντιγράφων από φάκελο διενεργηθε σας 

Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης βάσει του άρθρου 26 του ισχύοντος κατά τον κρ σιµο 

χρόνο Π∆ 120/2008 (Πειθαρχικό ∆ καιο Αστυνοµικού Προσωπικού), αποτελε  

επεξεργασ α προσωπικών δεδοµένων, η οπο α επιτρέπεται και χωρ ς τη συγκατάθεση του 

υποκειµένου των δεδοµένων, εφόσον συντρέχει κάποια από τις προαναφερθε σες 

εξαιρετικές βάσεις νοµιµότητας της επεξεργασ ας του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 2472/1997. 

3. Η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 4 του Π∆ 120/2008, η οπο α ρυθµ ζει ειδικά το 

δικα ωµα ενηµέρωσης όσων καταγγέλλουν πειθαρχικά παραπτώµατα αστυνοµικών, 

ορ ζει τα εξής: «Όποιος υποβάλλει καταγγελία εναντίον αστυνοµικού, που δικαιολογεί 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ενέργεια προκαταρκτικής έρευνας ή προφορικής ή 

ένορκ ς διοικ τικής εξέτασ ς, δικαιούται ύστερα από αίτ µά του να πλ ροφορείται για το 

αποτέλεσµα αυτών». Ως αποτέλεσµα της προκαταρκτικής έρευνας ή προφορικής ή 

ένορκης διοικητικής εξέτασης, που διενεργήθηκε, νοε ται το πόρισµα που συντάσσεται 

για την ολοκλήρωση των διοικητικών εξετάσεων. Από το συνδυασµό της παραπάνω 

διάταξης µε τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. β΄ του ν. 2472/1997 προκύπτει ότι η 

χορήγηση αντιγράφου του πορ σµατος της διοικητικής εξέτασης στον καταγγέλλοντα 

πειθαρχικό παράπτωµα αστυνοµικού συνιστά νόµιµη επεξεργασ α προσωπικών 

δεδοµένων, ακόµα και χωρ ς τη συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων (βλ. 

Απόφαση της Αρχής 57/2009). 

4. Περαιτέρω, όµως, η χορήγηση αντιγράφων των συνοδευόντων το πόρισµα 

στοιχε ων, που περιέχονται στη δικογραφ α της διοικητικής εξέτασης, επιτρέπεται µόνο 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. ε΄ του ν. 2472/1997, 

όταν, δηλαδή, το έννοµο συµφέρον του αιτούντος τρ του υπερέχει προφανώς των 

δικαιωµάτων και συµφερόντων του προσώπου, στο οπο ο αναφέρονται τα δεδοµένα και 

ταυτόχρονα δεν θ γονται οι θεµελιώδεις ελευθερ ες του τελευτα ου. Τέτοια περ πτωση 
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συντρέχει, ιδ ως, όταν η χορήγηση προσωπικών δεδοµένων ε ναι αναγκα α για την 

αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώµατος ενώπιον δικαστηρ ου (βλ. στοιχ. γ΄ του 

άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2472/1997 για τα ευα σθητα προσωπικά δεδοµένα, το οπο ο 

ισχύει κατά µε ζονα λόγο και στα απλά προσωπικά δεδοµένα). Ο τρ τος, µε την έννοια 

του άρθρου 2 στοιχ. θ΄ του ν. 2472/1997, στην α τησή του προς τον υπεύθυνο 

επεξεργασ ας πρέπει να επικαλε ται, αλλά και να αποδεικνύει ότι τα συγκεκριµένα 

στοιχε α που ζητά ε ναι απολύτως αναγκα α και πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση 

ή υπεράσπιση δικαιώµατός του ενώπιον δικαστηρ ου, και δη ενόψει συγκεκριµένης 

εκκρεµούς δ κης, ώστε εκ του σκοπού να οριοθετηθε  η έκταση των αναγκα ων και 

πρόσφορων για το σκοπό αυτό στοιχε ων που επιτρέπεται να του χορηγηθούν κατά τα 

άρθρα 5 παρ. 2 στοιχ. ε΄ και 4 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ν. 2472/1997. 

5. Κατά το άρθρο 21 παρ. 2 του Π∆ 120/2008 «Η πειθαρχική δίωξ  ασκείται: α) Με 

απευθείας κλήσ  σε απολογία αν πρόκειται για πειθαρχικό παράπτωµα που επισύρει 

κατώτερ  πειθαρχική ποινή και β) Με τ ν έκδοσ  διαταγής για τ  διενέργεια Ένορκ ς 

∆ιοικ τικής Εξέτασ ς (Ε.∆.Ε.), αν πρόκειται για πειθαρχικό παράπτωµα που επισύρει 

ανώτερ  πειθαρχική ποινή». Και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται η µυστικότητα της 

πειθαρχικής διαδικασ ας, καθώς για µεν τις περιπτώσεις της απευθε ας κλήσης το άρθρο 

25 παρ. 1 επιφυλάσσει το δικα ωµα γνώσης των στοιχε ων του φακέλου µόνο στον 

εγκαλούµενο, για δε τις περιπτώσεις διενέργειας Ε∆Ε το άρθρο 26 παρ. 5 του  διου 

Π.∆/τος ορ ζει ότι «Η Ε.∆.Ε. είναι έγγραφ  και µυστική. Ο εγκαλούµενος παρίσταται ο 

ίδιος ή µε το συνήγορό του σ’ εκείνες τις ανακριτικές πράξεις που επιτρέπεται να 

παρίσταται κατά τις σχετικές διατάξεις του Κ. Ποιν. ∆.». Το στοιχε ο της µυστικότητας της 

πειθαρχικής διαδικασ ας δεν συντρέχει µετά το πέρας αυτής (πρβλ. ΓνµΝΣΚ 178/2000, 

δηµοσ ευση ΝΟΜΟΣ, η οπο α ερµηνεύει τις αντ στοιχες αλλά όχι όµοιες διατάξεις του ν. 

2683/1999). 

6. Στην υπό κρ ση περ πτωση η αιτούσα Α ζητε  να λάβει αντ γραφα του πορ σµατος 

και των λοιπών εγγράφων του φακέλου της Ε∆Ε που διενεργήθηκε εις βάρος του Α.Τ. 

[περιοχής] Χ και συγκεκριµένα σε βάρος των α) υπαστυνόµου ..́  Β και β) … Ταξιάρχου 

Γ προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει προς υπεράσπιση των δικαιωµάτων της ενώπιον 

των δικαστηρ ων. Η ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού προσωπικού του Αρχηγε ου της Ελληνικής 
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Αστυνοµ ας µε τα µε αριθµ. πρωτ. …./.././..-..́/..-..-2013 και …./../….-..́ /..-..-2013 

έγγραφά της ενηµέρωσε τις ως άνω αναφερόµενες αστυνοµικούς για την υποβολή 

α τησης χορήγησης αντιγράφων της Ε∆Ε και τις κάλεσε να ασκήσουν, εάν επιθυµούν το 

προβλεπόµενο από το άρθρ. 13 του ν. 2472/1997 δικα ωµα αντ ρρησης. Κατόπιν της 

υποβολής αντιρρήσεων από τις ανωτέρω αστυνοµικούς προς τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού 

προσωπικού, η ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού προσωπικού µε τα µε αριθµ. πρωτ. …./../….-

..́ /..-..-2013 (αριθµ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/5391/19.8.2013) και …./../….-.́ /..-..-2013 

(αριθµ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/5389/19.8.2013) έγγραφά της κρ νοντας ότι η χορήγηση των 

αιτούµενων αντιγράφων εγγράφων εµπ πτει στις διατάξεις του άρθρ. 5 παρ. 2 στοιχ, ε΄ 

και του αρθρ. 12 του ν. 2472/1997, ενηµέρωσε εκ νέου τις εµπλεκόµενες αστυνοµικούς 

ότι θα χορηγήσει αντ γραφα του φακέλου της Ε∆Ε στην αιτούσα, εκτός εάν οι 

αστυνοµικο  υποβάλλουν εντός πέντε ηµερών από την επ δοση της απόφασης αυτής 

έγγραφες αντιρρήσεις ενώπιον της ΑΠ∆ΠΧ. Οι ανωτέρω αστυνοµικο  άσκησαν 

εµπροθέσµως το δικα ωµα αντ ρρησης του άρθρ. 13 του ν. 2472/1997 µε αντ στοιχες 

αναφορές τους, οι οπο ες διαβιβάσθηκαν από τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού προσωπικού 

στην Αρχή µε τα µε αριθµ. πρωτ. …./../..-.́ /..-.-2013 (αριθµ. πρωτ. Αρχής 

Γ/ΕΙΣ/5549/29.8.2013) και …./../…΄/..-..-2013 (αριθµ. πρωτ. Αρχής 

Γ/ΕΙΣ/5550/29.8.2013) έγγραφα προκειµένου να αποφανθε  η Αρχή επ  των 

αντιρρήσεων. 

7. Από τα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη της Αρχής, δεν δύναται να αποδειχθε  το 

υπέρτερο έννοµο συµφέρον της αιτούσας, καθώς δεν έχουν προσκοµισθε  στοιχε α, από 

τα οπο α να προκύπτει άµεση συνάφεια µεταξύ συγκεκριµένης εκκρεµούς δ κης της 

αιτούσας και της διενεργηθε σας Ε∆Ε. 

Ως εκ τούτου, η Αρχή κάνει δεκτές τις αντιρρήσεις των ανωτέρω δύο αστυνοµικών 

αναφορικά µε τη χορήγηση των λοιπών στοιχε ων του φακέλου της Ε∆Ε, καθώς δεν 

προκύπτει το υπέρτερο έννοµο συµφέρον της Α, το οπο ο θα συν στατο στην υποστήριξη 

των δικαιωµάτων της ενώπιον των δικαστηρ ων, άλλωστε ούτε η  δια επικαλε ται 

συγκεκριµένο τέτοιο έννοµο συµφέρον. 

Όσον αφορά στο πόρισµα της εν λόγω Ε∆Ε ισχύουν τα όσα αναφέρει η Αρχή στο µε 

αριθµ,. πρωτ. Γ/ΕΞ/1750-1/16-06-2011 έγγραφό της προς τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού 

προσωπικού του Αρχηγε ου της Ελληνικής Αστυνοµ ας, δηλαδή η αιτούσα δικαιούται να 
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λάβει το πόρισµα της Ε∆Ε σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 4 του Π∆ 120/2008, αλλά και 

την µε αριθµ. 57/2009 απόφαση της Αρχής. Συνεπώς, κατά το κεφάλαιο τούτο, οι 

αντιρρήσεις πρέπει να απορριφθούν. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Αρχή: 

1. Κάνει δεκτές εν µέρει τις αντιρρήσεις των α) υπαστυνόµου ..΄ Β και β) .. 

Ταξιάρχου Γ ως προς τη χορήγηση αντιγράφων των εγγράφων του φακέλου της 

διενεργηθε σας σε βάρος του Α.Τ. [περιοχής] Χ Ε∆Ε. 

2. Αποφα νεται ότι η ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού προσωπικού του Αρχηγε ου της 

Ελληνικής Αστυνοµ ας δεν κωλύεται από το Ν. 2472/1997 να χορηγήσει στην αιτούσα Α 

αντ γραφο του πορ σµατος της διενεργηθε σας Ε∆Ε, ενώ, αντιθέτως, κωλύεται να της 

χορηγήσει αντ γραφα των λοιπών εγγράφων της διοικητικής δικογραφ ας. 

Ο Π όεδ ος Η Γ αµµατέας 

Γεώ γιος Μπατζαλέξης Ει ήνη Παπαγεω γοπούλου 

Λ. Κηφισ ας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ: 210 6475600, Fax: 210 6475628, contact@dpa.gr / www.dpa.gr 8 

www.dpa.gr
mailto:contact@dpa.gr

