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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 6ος ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                          Α.Α (63/21) 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 6/2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

  ΘΔΜΑ :  « Δνημέπυζη ζσεηικά με ηιρ αναπηήζειρ ππάξευν, πος πεπιλαμβάνοςν 
πποζυπικά δεδομένα ζηη ΓΙΑΤΓΔΙΑ και λήτη ζσεηικήρ απόθαζηρ»  

             
 
ήκεξα ηελ 20ε Aπξηιίνπ  2021 εκέξα Σξίηε  θαη από ώξα 21:00 έσο 23:30 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  
ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010,όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 
Ν.4635/19,αξζ..184,παξ.1,ζύκθσλα κε ηελ 18318/13-3-20 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε  
«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ 
COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ»,  θαη θαηφπηλ ηεο 
ππ’αξηζκ.1955/16-4-21 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ επηδόζεθε ζε 
θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) 
θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ 
έιαβαλ κέξνο 19, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παπόνηερ      

 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Μάγεηξα- 
Πάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.)  νύριαο 
σηήξηνο,8.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,9.)Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,10.) Θενδσξνπνύινπ νθία,11.) 
Μέιινο Ησάλλεο,12.) Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο,13..) Καξλέδεο ππξίδσλ,14.) Αλδξένπ 
Υξπζνύια, 15)..νύρια ηπιηαλή,16.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο ,17.) Παληειήο Βαζίιεηνο,18.) 
Αζαλαζίνπ άββαο,19. Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια 
 
 
 
Απόνηερ 
1)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο,2.)ακπάλεο Γεκήηξηνο 
 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδυν, Παπών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παπόνηερ  
 
Οςδείρ 
 
 
Απόνηερ 
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1.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο,2.) .) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,3.) Μνύγηνπ 
Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,4.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,5.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,6.) Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 7.)Λίιινο 
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,8.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,9.) Γεξαζίκνπ 
Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 10.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο 
 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
Απιθμόρ θέμαηορ 5Ο /ΖΜ.Γ                                                                    Α.Α   63/21 
 
ΘΔΜΑ : « Δνημέπυζη ζσεηικά με ηιρ αναπηήζειρ ππάξευν, πος πεπιλαμβάνοςν 
πποζυπικά δεδομένα ζηη ΓΙΑΤΓΔΙΑ και λήτη ζσεηικήρ απόθαζηρ»  
   
 
 

             Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην πέκπην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ θ. Μάγεηξα                                                                                            
             νπνία ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηα θάησζη: 

      «Τα κέιε ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, θαηά θαηξνχο εθθξάδνπλ παξάπνλα πνπ δελ 
αλαθέξεηαη ζηηο εηζεγήζεηο πεξί δηεπζέηεζεο ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο νιφθιεξν ην φλνκα ηνπ 
πνιίηε αιιά γίλεηαη αλαθνξά κφλν ησλ αξρηθψλ γξακκάησλ ηνπ νλφκαηνο ηνπ. Τφζν νη 
εηζεγεηέο φζν θαη ν γξακκαηέαο ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ έρνπλ ελεκεξψζεη ην ζψκα φηη 
δελ αλαθέξνληαη ιφγσ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Δηεπζέηεζε γίλεηαη ζην πξφβιεκα ηνπ 
πδξνκέηξνπ πνπ αηηείηαη ν πνιίηεο άιισζηε θαη φρη ζην πξφζσπφ ηνπ.  Δελ  ιακβάλεηαη 
ππφςε απφ ηνπο ζπκβνχινπο : Οχηε ε Επηηξνπή Δηεπζέηεζεο Λνγαξηαζκψλ χδξεπζεο ε 
νπνία ζπζηάζεθε κε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηελ 121/2019 , Οχηε φηη ε επηηξνπή 
έρεη εμεηάζεη ην πξφβιεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ αίηεζε, είηε είλαη πξφβιεκα ηνπ 
πδξνκέηξνπ, είηε δηαξξνήο ιφγσ ππεξεζηαθήο ππαηηηφηεηαο, είηε εζσηεξηθήο δηαξξνήο πνπ 
αηηείηαη ν πνιίηεο θαη θπζηθά νχηε ην πφξηζκα ηεο επηηξνπήο πνπ γλσκνδνηεί ζηηο εηζεγήζεηο 
θαη ηέινο νχηε ην δίθαην αίηεκα ηνπ πνιίηε.   
Όινη λνκίδσ γλσξίδνπλ ηελ λνκνζεζία πεξί πξνζσπηθψλ θαη επαίζζεησλ.  
Παξφια απηά δηεπθξηλίδεηαη φηη:  Σχκθσλα κε  ηελ εθαξκνγή ηνπ Επξσπατθνχ Καλνληζκνχ γηα 
ηελ Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ, 2016/679 (GDPR) θαη ησλ απζηεξψλ πιαηζίσλ, πνπ 
ζέηεη απηφο, πιένλ, ζηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, κε ηελ ελίζρπζε ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ, ηελ αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ππεπζχλσλ, ηα πςειά 
δηνηθεηηθά πξφζηηκα θαη ηνλ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν ρξφλν γηα ηε ζπκκφξθσζε, ηελ αλεζπρία 
θαη ζπγρξφλσο ην ελδηαθέξνλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη δε ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο, έρεη πξνθαιέζεη ε αλάξηεζε πξάμεσλ ζην ζχζηεκα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η 
αλνκνηφκνξθε εθαξκνγή, ζηελ πξάμε, ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, έρεη πξνθαιέζεη ζχγρπζε 
ζηνπο θνξείο θαη γελλά εξσηήκαηα, ηα νπνία ρξήδνπλ απάληεζεο, ηφζν γηα ην ζπκθέξνλ ησλ 
πνιηηψλ, φζν φκσο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ίδηνπ ηνπ θνξέα. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα 
δηεπθξηληζηεί, φηη ππάξρεη ήδε λνκηθφ πιαίζην, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ, κε ηελ ππάξρνπζα 
λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, δειαδή ην λφκν 2472/1997, 
ξπζκίδεη αλαιπηηθά ηα επηκέξνπο δεηήκαηα, πνπ αθνξνχλ ηελ αλάξηεζε πξάμεσλ, πνπ 
πεξηιακβάλνπλ θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηε ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  Σην άξζξν 2β ην λ. 2472/1997, 
νξίδνληαη σο «Επαίζζεηα δεδνκέλα», ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε θπιεηηθή ή εζληθή 
πξνέιεπζε, ζηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ζηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ζηε 
ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ζηελ πγεία, ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη ζηελ 
εξσηηθή δσή, ζηα ζρεηηθά κε πνηληθέο δηψμεηο ή θαηαδίθεο, θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή, ζε 
ζπλαθείο κε ηα αλσηέξσ ελψζεηο πξνζψπσλ. Επαίζζεηα δεδνκέλα, ζεκεησηένλ, φηη 
πξνβιέπνληαη κε ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην θαη κε ην λφκν 2737/1999, ην λφκν 3305/2005 
θαη ην ΠΔ 86/2009. Με ην λ. 3861/2010, εηζήρζε ε ππνρξέσζε αλάξηεζεο ησλ αλαθεξφκελσλ 
ζην άξζ. 2 παξ. 4, πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ  θαη δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν, κε 
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ζθνπφ, θαηά ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε απηνχ, ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δεκνζηφηεηαο ηεο 
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, πξνο δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ηεο 
θξαηηθήο δξάζεο θαη θαη’ απνηέιεζκα ηεο ππεπζπλφηεηαο, ηεο επζχλεο θαη ηεο ινγνδνζίαο εθ 
κέξνπο ησλ θνξέσλ άζθεζεο ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο. Παξάιιεια κε ην ζεζκφ απηφ εληζρχεηαη 
ε δπλαηφηεηα ησλ πνιηηψλ λα απνιαχζνπλ θαη λα αζθήζνπλ ην ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν 
δηθαίσκα ηεο πιεξνθφξεζεο. Η θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν 
ησλ αλαθεξφκελσλ ζην αξζ. 2 δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, φηαλ ζε απηέο πεξηέρνληαη δεδνκέλα 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζπληζηά, ελ φισ ή ελ κέξεη, απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία, θαηά 
ηελ έλλνηα ηφζν ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ φζν θαη θαηά ην Επξσπατθφ Καλνληζκφ. 
Απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ λ. 3861/2010 ζην άξζξν 5, πξνθχπηεη, φηη ζε φηη αθνξά ηα απιά 
πξνζσπηθά δεδνκέλα, ε επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη λφκηκα, γηα θαζνξηζκέλν, εθ ησλ 
πξνηέξσλ, ζαθή θαη λφκηκν ζθνπφ θαη είλαη επηηξεπηή, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ 
ππνθεηκέλσλ, δειαδή ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ησλ νπνίσλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα γίλνληαη 
αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, εθφζνλ απηή είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξέσζεο ηνπ 
ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο πνπ επηβάιιεηαη απφ λφκν. Δειαδή, ελ πξνθεηκέλσ, ζε φηη αθνξά 
ηελ αλάξηεζε απιψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ε λνκηκνπνηεηηθή βάζε ηνπ θνξέα είλαη 
δηάηαμε λφκνπ! 
Σε φηη αθνξά απφ ηελ άιιε ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, φπσο απηά αλαιχζεθαλ 
παξαπάλσ, ν λ. 3861/2010 ζην άξζξν 5 απηνχ, απαγνξεχεη, ξεηά, ηελ αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν 
πξάμεσλ, πνπ πεξηέρνπλ απηά. Επνκέλσο, ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, είλαη ήδε ζαθέο ζε 
ζρέζε κε ηελ αλάξηεζε επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηε ΔΙΑΥΓΕΙΑ θαη απαγνξεχεη 
απηή, ξεηά. Σπκπεξαζκαηηθά, απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ κηα απιή εξκελεία ηνπ ηζρχνληνο 
λνκηθνχ πιαηζίνπ είλαη ην εμήο: 
Σε φηη αθνξά ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ε αλάξηεζή ηνπο ζην ζχζηεκα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
απαγνξεχεηαη ξεηά. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη, φηη φπνηα πξάμε ηεο Δηνίθεζεο, ρξήδεη 
αλάξηεζεο ζην ζχζηεκα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ζχκθσλα κε ην αξζ. 2 ηνπ λ. 3861/2010 θαη πεξηιακβάλεη 
επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ν θνξέαο νθείιεη λα απαιείςεη απηά θαη λα κελ ηα 
αλαξηήζεη. Αλ παξά ην ζαθέο λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνθχςεη νπνηαδήπνηε ζχγρπζε, ηδίσο 
ζπλδπαζηηθά κε άιιεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, ην νξζφ ζα ήηαλ λα απεπζπλζεί εξψηεκα ζηελ 
Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ θαη κφλν εθφζνλ δνζεί ζεηηθή απάληεζε, λα 
πξνρσξήζεη ν θνξέαο ζε ζρεηηθέο αλαξηήζεηο. Άιισο πξέπεη λα ηεξήζεη ηελ απαγφξεπζε. 
Ωζηφζν, πεξηνξηζκνί ηίζεληαη θαη ζε ζρέζε κε ηα απιά πξνζσπηθά δεδνκέλα, αθνχ θαη απηά 
ζχκθσλα κε ην λ. 3861/2010, πξέπεη λα αλαξηψληαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ επηηαγψλ ηνπ λ. 
2472/1997. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ηα απιά δεδνκέλα, πνπ αλαξηψληαη, πξέπεη λα είλαη ζπλαθή κε 
ηελ ππνρξέσζε, πνπ έρεη ν θνξέαο, βάζεη λφκνπ, θαη λα ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο 
ειαρηζηνπνίεζεο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο.. Επηπιένλ δεδνκέλα πξέπεη λα παξαιείπνληαη. 
Η Δηνίθεζε νθείιεη λα ζηαζκίζεη αλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αλαξηεηέα πξάμε, 
είλαη απφ ηε θχζε ηνπο ζπλαθή, πξφζθνξα θαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο δηαθάλεηαο 
ηεο θξαηηθήο δξάζεο.  
Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη, φηη φπνηα πξάμε, ρξήδεη αλάξηεζεο ζην ζχζηεκα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ζχκθσλα κε ην 
αξζ. 2 ηνπ Ν. 3861/2010 θαη πεξηιακβάλεη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ν θνξέαο νθείιεη λα ηα 
απαιείςεη θαη λα κελ ηα αλαξηήζεη.  Απαγνξεχεη ξεηά ηελ αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν πξάμεσλ πνπ 
πεξηέρνπλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.  
Σηηο αηηήζεηο ησλ πνιηηψλ γηα δηεπζεηήζεηο ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο πνπ ζπλήζσο αθνξνχλ νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία (δηεπζέηεζε ινγαξηαζκνχ ζεκαίλεη κείσζε ή δηαγξαθή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ) θαη δελ 
αλαθέξεηαη ε ζπγθαηάζεζε ησλ αηηνχλησλ γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ  πεξηνξίδνπλ ηνλ 
θνξέα. Έηζη ζηηο αλαξηήζεηο αλαθέξεηαη ην πξφβιεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ πνιίηε πάλσ 
ζην νπνίν γίλεηαη ε δηεπζέηεζε επηιέγνληαο λα παξαιείπεηαη ην φλνκα ηνπ αηηνχληα θαη λα 
αλαγξάθνληαη κφλν ηα αξρηθά ηνπ νλφκαηφο ηνπ ελψ αλαιχεηαη ε δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  
Δειαδή,  Λφγσ αλαθνξάο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε ηέηνηεο πξάμεηο φπσο είλαη νη δηεπζεηήζεηο 
ινγαξηαζκψλ ν θνξέαο ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ πνιίηε γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ 
ηνπ ζηνηρείσλ νθείιεη θαη επηιέγεη λα κελ ηα αλαξηά ζην Δηαχγεηα ην φλνκά ηνπ . 

 
 
 

Εηζεγνχκεζα 
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χζηεξα απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ  θ. Πξφεδξε θαη ιφγσ ηνπ φηη ηνπο Νφκνπο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην 
ζέκα καο, ην Ν.3861/2010  δελ κπνξεί λα ηνλ θαηαξγήζεη θαλέλα Δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα γξαθηεί θαη 
λα αλαξηεζεί   ζρεηηθφ πξαθηηθφ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ επί ηνπ ζέκαηνο φζν αθνξά ηελ αλσηέξσ 
ελεκέξσζε - εηζήγεζε πεξί πξνζσπηθψλ θαη επαίζζεησλ δεδνκέλσλ αλαθέξνληαο φηη ν Ν. 3861/2010 
απαγνξεχεη ξεηά ηελ Αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν πξάμεσλ πνπ ηα πεξηέρνπλ.  Επηπιένλ εθφζνλ νη 
ζχκβνπινη ην επηζπκνχλ ζηηο εηζεγήζεηο λα αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ πνιηηψλ κφλν πξνθνξηθά 
ζηελ δηάξθεηα ησλ Δεκνηηθψλ Σπκβνπιίσλ , γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε δηεπζέηεζε κε ηελ πξνυπφζεζε 
ν  Γξακκαηέαο ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ 
ζπλεδξηάζεσλ, ζα έρεη θαη ηελ επζχλε λα κελ αλαγξάθνληαη ζηηο απνθάζεηο θαη λα κελ  αλαξηψληαη 
ζην ζχζηεκα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ηα νλφκαηα ησλ αηηνχλησλ»    
Ο θ.. Λαδάξνπ  κεηαμύ άιισλ δήισζε όηη ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκόο κεηαμύ πξνζσπηθώλ 
δεδνκέλσλ θαη επαίζζεησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ππνζηεξίδνληαο όηη πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην 
νλνκαηεπώλπκν ησλ αηηνύλησλ ζηηο αλαξηώκελεο ζηελ δηαύγεηα απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ. 
Ο θ. Καξλέδεο ηαπηίζηεθε κε ηελ άπνςε ηνπ θ. Λαδάξνπ, θέξλνληαο σο παξάδεηγκα ηηο δηα δώζεο 
ζπλεδξηάζεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ θαη ηελ δπλαηόηεηα λα παξεπξίζθνληαη πνιίηεο ζε απηήλ. 
Ο θ. Αζαλαζίνπ πξόηεηλε λα απεπζπλζνύκε ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ, ε νπνία 
σο αξκόδηα ππεξεζία ζα καο θαζνδεγήζεη, δειώλνληαο παξάιιεια όηη ζπκθσλεί κε ηνπο θ.θ. 
Λαδάξνπ θαη Καξλέδε. 
        

 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
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