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Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά από
πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 7-4-2005 στο κατάστημά
της αποτελούμενη από τον Δ. Γουργουράκη, Πρόεδρο, και τους Σ. Λύτρα, Α.
Παπαχρίστου, Σ. Σαρηβαλάση και Ν. Φραγκάκη, μέλη, και το αναπληρωματικό
μέλος Α. Παπανεοφύτου σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους Ν. Παπαγεωργίου, ο
οποίος αν και είχε προσκληθεί νομίμως δεν προσήλθε λόγω κωλύματος, προκειμένου
να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Το τακτικό
μέλος Α. Πομπόρτσης και το αναπληρωματικό αυτού Γ. Πάντζιου, αν και είχαν
προσκληθεί νομίμως δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος, Παρόντες χωρίς δικαίωμα
ψήφου ήσαν ο Φ. Μίτλεττον, ελεγκτής, ως εισηγητής και η Α. Χρυσοβελίδη ως
γραμματέας.
Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:
Με τη με αρ. πρωτ. … προσφυγή του ο Χ.Ψ. ανέφερε ότι με την από …
αίτησή του προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας άσκησε το εκ του άρθρου 13 του Ν.
2472/97 δικαίωμα αντίρρησης ζητώντας να διαγραφούν από το αρχείο του τα
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στοιχεία που αναφέρονται στη με αρ. … καταδικαστική απόφαση Στρατοδικείου, για
τον λόγο ότι με το από … ΠΔ ήρθησαν οι πάσης φύσεως συνέπειες της απόφασης
αυτής.
Το ΥΠΕΘΑ αρνήθηκε να διαγράψει τα στοιχεία, ισχυριζόμενο ότι οι
στρατολογικές μεταβολές δεν είναι δυνατόν να διαγραφούν παρά μόνο να
ακυρωθούν.
Με το με αρ. πρωτ. … έγγραφό του το ΓΕΕΘΑ (Διεύθυνση Στρατολογικού)
υποστήριξε ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 α του Κανονισμού Λειτουργίας και
Οργάνωσης των Στρατολογικών Υπηρεσιών, που έχει εκδοθεί σε εκτέλεση του
άρθρου 28 του Ν. 1763/88 για τη Στρατολογία των Ελλήνων, οι στρατολογικές
μεταβολές δεν είναι δυνατόν να διαγραφούν παρά μόνο να ακυρωθούν βάσει
νεώτερων στοιχείων.
Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ ενώπιον του
Συμβουλίου της Αρχής την 24-6-2004. Κατά την ίδια συνεδρίαση παρέστη και
εξέθεσε τις απόψεις του προσφεύγοντος ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Γ.Μ.
Μετά από εξέταση όλων των παραπάνω στοιχείων και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
1. Το άρθρο 9Α του Συντάγματος ορίζει τα εξής:
«Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με
ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει».
Το άρθρο 4 § 1 του Ν. 2472/97 ορίζει τα εξής:
«Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει:
α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους σαφείς και
νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των
σκοπών αυτών.
β) Να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται
ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας.
γ) Να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενημέρωση.
δ) Να διατηρούνται (…) μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, κατά την
κρίση της Αρχής, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της
επεξεργασίας τους (…)».
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Το άρθρο 13 § 1 του Ν. 2472/97 ορίζει τα εξής:
«Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις
για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται
εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για
συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη
διαβίβαση ή διαγραφή (…)».
Το άρθρο 28 του Ν. 1763/88 ορίζει τα εξής:
«Οι στρατολογικές μεταβολές καταχωρίζονται ή συμπληρώνονται στις στρατολογικές
μερίδες των ενδιαφερομένων με βάση επίσημα στοιχεία».
Το άρθρο 22 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης
Στρατολογικών Υπηρεσιών ορίζει τα εξής:
«1. Ακύρωση ή Τροποποίηση Στρατολογικών Μεταβολών
α) Οι στρατολογικές μεταβολές που είναι καταχωρισμένες στα στρατολογικά μητρώα
ακυρώνονται ή τροποποιούνται, με την καταχώριση σχετικής ένδειξης, (…) εφόσον από
μεταγενέστερα στοιχεία ανακύπτει θέμα ακύρωσης ή τροποποίησής τους (…)».
Το άρθρο 1 του ΠΔ 292/2003 ορίζει τα εξής:
«Όλοι οι Έλληνες από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το δέκατο
ένατο έτος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το
τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, έχουν υποχρέωση στράτευσης στις
Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος».
2. Η Αρχή έχει επιληφθεί του ζητήματος σε σχέση με την τήρηση του ιδίου
στοιχείου στα αρχεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, της ΕΥΠ και του Υπουργείου
Εξωτερικών. Τα υπουργεία αυτά τηρούσαν το επίδικο δεδομένο, γιατί ο προσφεύγων,
ο οποίος τυγχάνει επίτιμος πρόξενος της … στην πόλη …, είχε ελεγχθεί ως προς το
ποιόν του, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, προκειμένου να εγκριθεί ο διορισμός
του από το αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών.
Η Αρχή στην απόφαση αρ. 1325/26-10-2000 είχε ζητήσει τη διαγραφή του
επίδικου δεδομένου από το αρχείο της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφαλείας (ΔΙΚΑ) του
ΥΔΤ, με το σκεπτικό ότι (α) η τήρησή του αντίκειται στο άρθρο 4 του Ν. 2472/97 το
οποίο επιτάσσει την επεξεργασία ακριβών και επίκαιρων δεδομένων, (β) ότι ο σκοπός
για τον οποίο η ΔΙΚΑ διεξήγαγε τη σχετική έρευνα έχει εκπληρωθεί, (γ) ότι με το
από … ΠΔ αίρονται οι συνέπειες της καταδίκης, και (δ) ότι έχει παρέλθει χρονικό
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διάστημα 27 ετών από το συμβάν. Την απόφαση αυτή η Αρχή κοινοποίησε στην ΕΥΠ
και το ΥΠΕΞ, τα οποία επίσης διέγραψαν το επίδικο δεδομένο.
Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένης της έκδοσης του ΠΔ με το οποίο αίρονται
οι συνέπειες της καταδίκης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο προσφεύγων ως
γεννηθείς το έτος … έχει υπερβεί το προβλεπόμενο από τον νόμο (άρθρο 1 ΠΔ
292/2003) 45ο έτος της ηλικίας που αποτελεί το όριο εφεδρείας και αποκλείεται να
κληθεί να υπηρετήσει ξανά στις ένοπλες δυνάμεις, η τήρηση του επίδικου δεδομένου
αντίκειται στο άρθρο 4 του Ν. 2472/97, το οποίο επιτάσσει την επεξεργασία ακριβών
και επίκαιρων δεδομένων, ο οποίος υπερισχύει του στρατολογικού νόμου και του
Στρατολογικού Κανονισμού, αφού ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη
ευρωπαϊκή οδηγία και εξειδικεύει τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 9Α Σ.
Συνεπώς η Αρχή πρέπει να ζητήσει τη διαγραφή του επίδικου δεδομένου από τα
αρχεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Για τους λόγους αυτούς
1. Δέχεται την προσφυγή του Χ.Ψ.
2. Αποφασίζει τη διαγραφή από τα αρχεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
των στοιχείων που αναφέρονται στη με αρ. … απόφαση του Στρατοδικείου ….

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Γουργουράκης

Η Γραμματέας

Αιμιλία Χρυσοβελίδη
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