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Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από
πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 15-10-2001 στο
κατάστηµά της αποτελούµενη από τον κ. Κ. ∆αφέρµο, Πρόεδρο, και τους κ.κ. Σ.
Λύτρα, Ν. Αλιβιζάτο, Ε. Κιουντούζη, Α. Παπαχρίστου, και Β. Παπαπετρόπουλο,
µέλη, και τον κ. Ν. Φραγκάκη, ως αναπληρωµατικό του απόντος τακτικού µέλους κ.
Π. Πάγκαλου, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο σκεπτικό
και διατακτικό της παρούσας. Παρόντες χωρίς δικαίωµα ψήφου ήσαν ο κ Φ.
Μίτλεττον, ελεγκτής, ως εισηγητής και η κ. Κ. Καρβέλη ως γραµµατέας.

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5 και 7 του Ν. 2472/97.
β) Τις διατάξεις του Ν. 344/76 περί ληξιαρχικών πράξεων.
γ) Τη µε αρ. 1446/10-11-2000 απόφαση της Αρχής.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Το άρθρο 8 του Ν. 344/76 περί ληξιαρχικών πράξεων ορίζει τα εξής: «1. Προς
βεβαίωσιν της αστικής καταστάσεως του φυσικού προσώπου τηρούνται εις έκαστον
ληξιαρχείον βιβλία γεννήσεων, γάµων, θανάτων και εκθέσεων. (…) 3. Εις τα
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ληξιαρχικά βιβλία καταχωρίζονται αι πράξεις, αι έχουσαι αντικείµενον την βεβαίωσιν
γεννήσεων, γάµου ή θανάτου του φυσικού προσώπου, την µεταβολήν του
περιεχοµένου ή την διόρθωσιν τοιαύτης ληξιαρχικής πράξεως».
Κατά τις διατάξεις του ίδιου νόµου, το θρήσκευµα περιλαµβάνεται στα
στοιχεία που περιέχονται στις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, όσον αφορά τους
γονείς του νεογέννητου (άρθρο 22 παρ. 1 περ. ε), στις ληξιαρχικές πράξεις γάµου
(άρθρο 31 παρ. 1 περ. α, δ) και στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου (άρθρο 34 παρ. 1
περ. γ).
Τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που τηρούνται από τα ληξιαρχεία και
αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 344/76, για
τον σκοπό που αναφέρεται στο άρθρο 8 αυτού, αποτελούν δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2472/97.
Ο Ν. 2472/97 αφ’ ενός µεν ως νεώτερος, αφ’ ετέρου δε ενσωµατώνοντας στην
ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις του ευρωπαϊκού δικαίου, που έχουν υπερνοµοθετική
ισχύ, και συγκεκριµένα τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών, επιβάλλει τη σύµφωνη µε τις
αρχές που αυτός καθιερώνει ερµηνεία και εφαρµογή των παλαιότερων σχετικών
ρυθµίσεων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2472/97 «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
εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας.
γ) Να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενηµέρωση».
Η έκδοση ληξιαρχικών πράξεων από τους δήµους, η οποία βασίζεται στα
δεδοµένα που έχουν αυτοί καταχωρισµένα στο αρχείο τους, πρέπει να περιλαµβάνουν
µόνο όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για τον σκοπό τον οποίο αυτές επιτελούν, πέραν
της νοµιµότητας της τήρησης και επεξεργασίας των σχετικών δεδοµένων στο οικείο
αρχείο.
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Η αναγραφή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που δεν ανταποκρίνεται στο
σκοπό της επεξεργασίας, ήτοι, στη συγκεκριµένη περίπτωση, στην πιστοποίηση της
αστικής κατάστασης των προσώπων, είναι περιττή και ως εκ τούτου παράνοµη.
Η καταγραφή, συνεπώς, του θρησκεύµατος και η καταχώριση του στα αρχεία
των δήµων δεν συνεπάγεται αυτόµατα και την άνευ ετέρου λόγου αναγραφή του στις
ληξιαρχικές πράξεις που εκδίδει ο δήµος. Το στοιχείο αυτό µπορεί να αποτελέσει
περιεχόµενο µιας ληξιαρχικής πράξης, µόνο εφόσον πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για
νόµιµο λόγο. Τέτοιος νόµιµος λόγος υπάρχει µόνο στην περίπτωση που το
θρήσκευµα, σύµφωνα µε τον νόµο, αποτελεί προϋπόθεση εξασκήσεως δικαιώµατος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η αναγραφή του θρησκεύµατος επί των ληξιαρχικών πράξεων που εκδίδει ο
δήµος πρέπει να γίνεται µόνο στην περίπτωση που το θρήσκευµα, σύµφωνα µε τον
νόµο,

αποτελεί

προϋπόθεση

εξασκήσεως

δικαιώµατος,

άλλως

πρέπει

να

παραλείπεται.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος ∆αφέρµος

Ο Εισηγητής

Η Γραµµατέας

Φίλιππος Μίτλεττον

Καλλιόπη Καρβέλη

Επ. Αντιπρόεδρος Α.Π.
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