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Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία της Αρχής, την Πέμπτη 18/3/2004 ώρα 10:30
π.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Παρέστησαν οι Δ. Γουργουράκης,
Πρόεδρος,

Α.

Παπαχρίστου

και

Σ.

Λύτρας,

τακτικά

μέλη,

και

Α.

Παπανεοφύτου, Χ. Πολίτης και Α. Πράσσος, αναπληρωματικά μέλη, σε
αναπλήρωση των τακτικών μελών Ν. Παπαγεωργίου, Ν.Φραγκάκη και
Σ.Σαρηβαλάση αντίστοιχα, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως, αλλά απουσίαζαν
λόγω κωλύματος. Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν το τακτικό μέλος Ι.
Τσουκαλάς και το αναπληρωματικό αυτού Γ. Πάντζιου ο οποίοι απουσίαζαν
αμφότεροι λόγω κωλύματος. Η Αρχή, ενόψει του ότι υπήρχε απαρτία,
συνήλθε προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση, που αναφέρεται στο ιστορικό
της παρούσας.
Καθήκοντα γραμματέα εξετέλεσε η Μ. Γιαννάκη, υπάλληλος του τμήματος
Διοικητικού Οικονομικού, μετά από εντολή του Προέδρου. Παρούσα χωρίς
δικαίωμα ψήφου ήταν η Κ. Λωσταράκου, ελέγκτρια, ως βοηθός εισηγήτρια.
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Η Αρχή, αφού έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:
Με την με αριθμ. πρωτ. *** αίτηση του προς την Αρχή, ο *** ζητούσε
από την Αρχή να γνωμοδοτήσει για την ορθότητα ή μη της άρνησης της ***
Τράπεζας *** να του χορηγήσει αντίγραφα από τα σώματα ή από τα
αντίγραφά συγκεκριμένων επιταγών, που εκείνη διατηρεί.
Το Νοέμβριο του 2000 ο αιτών πούλησε στην εταιρεία *** πακέτο
μετοχών της εταιρείας *** και υπέγραψε εξοφλητικές αποδείξεις χωρίς να
παραλάβει επιταγές για εξόφληση του τιμήματος της πώλησης. Για το λόγο
αυτό ο αιτών κατέθεσε αγωγή για την καταβολή του τιμήματος από την
αγοράστρια-υπόχρεη, η τελευταία δε, ως εναγομένη, προσεκόμισε στο
Δικαστήριο με τις προτάσεις της εξοφλητικές αποδείξεις στις οποίες
περιγράφονταν 42 επιταγές τα ποσά των οποίων, κατά τους ισχυρισμούς της,
είχε εισπράξει ο ενάγων-αιτών.
Ο αιτών, για να αποδείξει ότι δεν εισέπραξε τις επιταγές ούτε αυτός
ούτε κανείς άνθρωπος του περιβάλλοντός του, αλλά ότι άνθρωποι της
αντιδίκου καρπώθηκαν τα ποσά που αναγράφονται σε αυτές, ζήτησε από την
*** Τράπεζα τα σώματα των επιταγών. Η Τράπεζα με την *** απάντηση του
υποκαταστήματος Γαλατσίου ενημέρωσε τον αιτούντα, ότι φέρεται ο ίδιος εις
διαταγήν δικαιούχος μόνο σε δυο από τις 42 επιταγές.
Ο αιτών επανήλθε και με εισαγγελική παραγγελία ζήτησε εκ νέου στις
*** να του χορηγηθούν επικυρωμένα αντίγραφα από τα σώματα ή από τα
αντίγραφα των επιταγών, που διατηρεί η Τράπεζα ή βεβαίωση με τα ονόματα
αυτών που εισέπραξαν τις επιταγές. Σε απάντησή της η Τράπεζα αρνήθηκε
να παράσχει στον αιτούντα τα εν λόγω αντίγραφα επικαλούμενη την κείμενη
νομοθεσία περί τραπεζικού απορρήτου και προστασίας των προσωπικών
δεδομένων.
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Τα στοιχεία που αναγράφονται στα σώματα των επιταγών αποτελούν
προσωπικά δεδομένα κατ’ άρθρο 2 α και γ του Ν. 2472/97. Τα στοιχεία αυτά
μπορούν να χορηγηθούν σε τρίτους αν υπάρχει συγκατάθεση του
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υποκειμένου (άρθρο 5 παρ.1) ή αν υφίσταται η εξαίρεση που προβλέπεται
στην παρ. 2 ε του ίδιου άρθρου.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να θεωρηθεί ότι το δικαίωμα
του αιτούντος προς απόδειξη του αβασίμου των ισχυρισμών των αντιδίκων ,
είναι αδύνατο να ασκηθεί δίχως τη βεβαίωση των ακριβών ονομάτων των
προσώπων που εισέπραξαν τις επιταγές. Επομένως, η επεξεργασία είναι
απολύτως αναγκαία για την υπεράσπιση του δικαιώματός του ενώπιον
δικαστηρίου και υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων του
υποκειμένου των δεδομένων, χωρίς να θίγονται στη συγκεκριμένη περίπτωση
οι θεμελιώδεις ελευθερίες του, εφόσον με την κατάθεσή τους στο δικαστήριο ή
θα αποδειχθεί το βάσιμο ή το αβάσιμο των ισχυρισμών του αιτούντα ενάγοντα.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 εδ. γ του Ν.2472/1997, η επεξεργασία
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία για την
αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου.
Κατ΄αναλογία, αφού η επεξεργασία είναι επιτρεπτή για το μείζον, δηλαδή για
τα ευαίσθητα, επιτρέπεται και για το έλασσον, δηλαδή τα μη ευαίσθητα
δεδομένα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχει κώλυμα από το ν.2472/97 για τη
χορήγηση στον αιτούντα των αιτουμένων στοιχείων, δηλαδή των σωμάτων
των εν λόγω επιταγών.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Γουργουράκης

Η Γραμματέας

Μελπομένη Γιαννάκη
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