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Η παρούσα Έκθεση αναφέρεται στις δραστηριότητες του Γραφείου μου κατά τη διάρκεια του έτους 
2011, έτος κατά το οποίο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ήταν μέχρι τις 
15 Ιουνίου 2011 η κα Τούλα Πολυχρονίδου.

Διορίστηκα στη θέση του Επιτρόπου στις 27 Σεπτεμβρίου 2011 ασκώντας έτσι τα καθήκοντα μου για 
το τελευταίο τρίμηνο του 2011.

Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόμου) Νόμος 138(Ι)/2001 στοχεύει στην 
προστασία και σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
ιδιωτικής ζωής των φυσικών προσώπων.

Ο Νόμος 138(Ι)/2001 όπως τροποποιήθηκε, ψηφίστηκε στα 
πλαίσια εναρμόνισης με το κοινοτικό δίκαιο και συγκεκριμένα 
με την οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών.

Ο Νόμος 138(Ι)/2001 συμπλήρωσε στις 23/11/2012, 11 χρόνια «ζωής».

Νέος νόμος, Ευρωπαϊκός Νόμος που σκοπό έχει να προστατεύει την προσωπική ζωή κάθε ανθρώπου 
που βρίσκεται εν ζωή.

Τα προσωπικά δεδομένα κανείς δεν έχει δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί χωρίς τη συγκατάθεση ή 
ενημέρωση σας και να τα χρησιμοποιεί με σκοπό παράνομο για να σας διασύρει ή εξευτελίσει.

Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής είναι από τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα του Συντάγματος.

Το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα άρχισε την λειτουργία 
του την 1η Μαρτίου 2002.

Τιμώ και συγχαίρω την πρώτη Επίτροπο που διορίσθηκε την κα ΓΟΥΛΛΑ ΦΡΑΓΚΟΥ που εργάστηκε 
σκληρά και με ζήλο ώστε να οργανώσει και λειτουργήσει το Γραφείο ακολουθώντας τη σχετική 
Νομοθεσία που είχε υποχρέωση να εφαρμόσει.

Η κα Φράγκου, ας μου επιτραπεί ο όρος, «ανάθρεψε» από τη γέννηση του τον περί Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο (N.138(Ι)/2001) και τον υπηρέτησε 
για οκτώ χρόνια, από την 1/3/2002 μέχρι 28/2/2010 όταν αφυπηρέτησε.

Τιμώ και συγχαίρω τη δεύτερη Επίτροπο την κα ΤΟΥΛΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ που ανέλαβε στις 10 
Μαΐου 2010 και αφυπηρέτησε ένα χρόνο μετά στις 15 Ιουνίου 2011.

Η κα Πολυχρονίδου πρόσφερε τεράστιο έργο στο λίγο χρόνο που υπηρέτησε προσπαθώντας 
να πετύχει στόχους που η ίδια είχε θέσει όπως η ανάπτυξη προληπτικής δράσης με έκδοση νέων 
οδηγιών και αναθεώρηση παλιών, την οργάνωση σεμιναρίων για ενημέρωση τόσο των υπευθύνων 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το Νόμο, 
όσον και των πολιτών αναφορικά με τα δικαιώματά τους.

Το 2011 υπεβλήθησαν στο Γραφείο μου 692 παράπονα για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.  
Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα 617 παράπονα αφορούσαν spam (e-mails, sma, fax).

Πιστεύω ότι με διαφώτιση και ενημέρωση του κοινού θα πετύχουμε το στόχο μας που είναι η 
κατοχύρωση του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων.  Μέσα στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων του Γραφείου μου θα συνεχίσουμε την προσπάθεια όχι μόνο με τα «όπλα» που μας 
παραχωρεί η Νομοθεσία αλλά και την αναγκαία και συνειδητή συμμετοχή των πολιτών με απλό και 
πρακτικό τρόπο που είναι η δική τους προσοχή, επιφύλαξη και αυτοπροστασία.

                                                                                                      Γιάννος Δανιηλίδης

                                                                                                  Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων

                                                                                                          Προσωπικού Χαρακτήρα

                                                                                                                 Φεβρουάριος 2012

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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1.			ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία 
του Ατόμου) Νόμος του 2001

Ο Νόμος περί Επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 
Νόμος του 2001 (Νόμος 138(Ι)/2001), όπως 
τροποποιήθηκε, (στο εξής θα αναφέρεται ως  «ο 
Νόμος »), ψηφίστηκε στα πλαίσια εναρμόνισης 
με το κοινοτικό δίκαιο και συγκεκριμένα με 
την Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Ο Νόμος στοχεύει στην προστασία και το 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
ιδιωτικής ζωής των φυσικών προσώπων και 
στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσωπικών 
δεδομένων σε όλα τα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει διπλό χαρακτήρα: 
αφενός κατοχυρώνει τα δικαιώματα των ατόμων 
(υποκείμενα των δεδομένων) όσον αφορά την 
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων 
και αφετέρου θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις 
σε όσους χειρίζονται προσωπικά δεδομένα 
(υπεύθυνους επεξεργασίας).

Στην πράξη ο Νόμος:–

	Παρέχει στον πολίτη ορισμένα δικαιώματα 
σχετικά με πληροφορίες που τηρούνται σε 
διάφορα αρχεία αναφορικά με το άτομο 
του. Ο πολίτης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει 
ποια προσωπικά του δεδομένα τυγχάνουν 
επεξεργασίας και για ποιο σκοπό.

	Καθορίζει τις αρχές με τις οποίες πρέπει 
να συμμορφώνονται οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας, όχι μόνο για τη μέγιστη 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
του ατόμου, αλλά και για τη καλύτερη 
λειτουργία των αρχείων που διατηρούν και 
που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα.

	Εφαρμόζεται στο δημόσιο τομέα, στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα (νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου) και στον ιδιωτικό τομέα.

	Εφαρμόζεται για αυτοματοποιημένα, μερικώς 
αυτοματοποιημένα και, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, μη αυτοματοποιημένα 
συστήματα επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων.  

	Προβλέπει για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσωπικών δεδομένων μεταξύ των 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

	 Προβλέπει για το διορισμό Επιτρόπου 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα για περίοδο 4 χρόνων, ο οποίος 
μπορεί να ανανεωθεί για ακόμα μια θητεία. 

1.2. Ο Επίτροπος Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Επίτροπος είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή 
επιφορτισμένη με την εποπτεία της εφαρμογής 
του Νόμου και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν 
την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο 
Επίτροπος ασκεί τις αρμοδιότητες που του 
ανατίθενται από το Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο 
Νόμο.

Ο Επίτροπος εκπροσωπεί την Κυπριακή 
Δημοκρατία στα αρμόδια Όργανα και Επιτροπές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, καθώς και άλλων Διεθνών 
Οργανισμών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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.Αρμοδιότητες του Επιτρόπου  

Ο Επίτροπος έχει σύμφωνα με το Νόμο, μεταξύ 
άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

	Εκδίδει οδηγίες, κανόνες, και κώδικες 
δεοντολογίας για την προστασία του ατόμου, 
τη λειτουργία επαγγελματικών σωματείων 
και τη σωστή διαχείριση των δεδομένων από 
τους υπεύθυνους επεξεργασίας.

	Χορηγεί τις άδειες που προβλέπονται από 
το Νόμο (άδειες διαβίβασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες 
και άδειες διασύνδεσης αρχείων). 

	Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους 
υπευθύνους επεξεργασίας ή τους τυχόν 
εκπροσώπους τους και δίδει κατά την κρίση 
του δημοσιότητα σε αυτές.

	Αποφαίνεται για κάθε ρύθμιση που αφορά 
την επεξεργασία και προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

	Ενεργεί διοικητικούς ελέγχους σε 
οποιοδήποτε αρχείο, είτε αυτεπάγγελτα είτε 
ύστερα από καταγγελία.

	Εξετάζει παράπονα σχετικά με την εφαρμογή 
του Νόμου.

	Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων 
του Νόμου στις αρμόδιες αρχές.

	Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις για 
παραβάσεις του Νόμου.

	Τηρεί τα Μητρώα που προβλέπει ο Νόμος: 
Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών, Μητρώο 
Αδειών Διαβίβασης, Μητρώο Διασυνδέσεων 
και Μητρώο Απόρρητων Αρχείων.

	Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Αρχές άλλων 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του Συμβουλίου της Ευρώπης σε ζητήματα 
σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
του.

Ο Επίτροπος μετέχει στην Ομάδα Εργασίας 
του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, η οποία 
είναι ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό σώμα για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, που 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των αρχών 
ελέγχου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, των αρχών που έχουν συσταθεί για τα 
όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας, 
καθώς και της Επιτροπής. 

Ο Επίτροπος εκπροσωπεί την Κυπριακή 
Δημοκρατία στο Κοινό Εποπτικό Όργανο της 
Eurojust και μετέχει, επίσης, ο ίδιος ή εκπρόσωπος 
του Γραφείου του στην Κοινή Εποπτική Αρχή 
για το Σένγκεν, στην Κοινή Εποπτική Αρχή της 
Ευρωπόλ, στην Επιτροπή Προσφύγων Ευρωπόλ, 
στην Κοινή Εποπτική Αρχή Τελωνείων, στην 
Ομάδα Ελέγχου Eurodac, στην Ομάδα Εργασίας 
για την Αστυνομία και Δικαιοσύνη (WPPJ), στη 
Διεθνή Ομάδα Εργασίας για την Προστασία των 
Δεδομένων στις Τηλεπικοινωνίες, στην Ομάδα 
CNSA (Contact Network of Spam Authorities) και 
στη Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Σύμβαση 
108(T-PD) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πρόσθετες αρμοδιότητες 

Στα πλαίσια εναρμόνισης της Κυπριακής 
νομοθεσίας  με το κοινοτικό δίκαιο οι διατάξεις της 
Οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν μεταφερθεί στο 
Μέρος 14 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
Νόμου του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004), όπως 
τροποποιήθηκε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του 
Μέρους 14 του Νόμου αυτού παρέχονται στον 
Επίτροπο πρόσθετες αρμοδιότητες πέραν από 
εκείνες που προβλέπονται από το Νόμο. 

Συγκεκριμένα, ο Επίτροπος έχει εξουσία να 
επιλαμβάνεται υποθέσεων και καταγγελιών για 
πιθανές παραβιάσεις των άρθρων 99, 100, 101, 
105 και 106 τα οποία αφορούν το απόρρητο 
των επικοινωνιών, τα δεδομένα κίνησης και 
χρέωσης, τα δεδομένα θέσης, τους τηλεφωνικούς 
καταλόγους συνδρομητών και τις αυτόκλητες 
κλήσεις (με σκοπό την απ’ ευθείας εμπορική 
προώθηση)

Το γραμματειακό προσωπικό του Γραφείου
Από τα αριστερά: Φωτεινή Σταύρου, Αλεξία Αλεξάνδρου, Ανδρέας Λούμακος,

Άντρη Καλλή και Κούλλα Αναστασίου

1.3. Το Γραφείο του Επιτρόπου
 
Κατά την ενάσκηση του έργου του ο Επίτροπος έχει Γραφείο, το προσωπικό του οποίου αποτελείται 
από λειτουργούς που είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας.

Το Γραφείο του Επιτρόπου συστάθηκε το Μάιο 2002 και κατά τη διάρκεια του 2011 είχε την ακόλουθη 
στελέχωση:
 
1 Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός
2 Διοικητικοί Λειτουργοί Α΄
3 Διοικητικοί Λειτουργοί
1 Λειτουργός Πληροφορικής
1 Έκτακτος Διοικητικός Λειτουργός
1 Έκτακτος Λειτουργός Πληροφορικής
1 Γραμματειακός Λειτουργός
2 Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί
2 Έκτακτοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί
1 Κλητήρας
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Λειτουργοί προσωπικών δεδομένων Όνομα – Θέση - email

Νίκος Αντωνίαδης
Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός

nantoniades@dataprotection.gov.cy

Μάριος Παπαχριστοδούλου
Διοικητικός Λειτουργός Α΄

mpapachristodoulou@dataprotection.gov.cy

Ιωάννα Αναστασιάδου
Διοικητικός Λειτουργός Α΄

Ianastasiadou@dataprotection.gov.cy

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
Διοικητικός Λειτουργός

cgeorgiades@dataprotection.gov.cy

Μαρία Μιχαηλίδου
Διοικητικός Λειτουργός

mmichaelidou@dataprotection.gov.cy

Λουίζα Μαρκίδου
Διοικητικός Λειτουργός

lmarkidou@dataprotection.gov.cy

Νόνη Αβραάμ
Διοικητικός Λειτουργός

navraam@dataprotection.gov.cy

Μιχάλης Κιτρομηλίδης
Λειτουργός Πληροφορικής

mkitromilides@dits.mof.gov.cy

Ανδρέας Γιαννακού
Λειτουργός Πληροφορικής

ayiannakou@dits.mof.gov.cy
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2.		ΠΑΡΑΠΟΝΑ	-	ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το 2011, υποβλήθηκαν 558 γραπτά παράπονα. Ο αριθμός των παραπόνων συγκριτικά με το 2010 
ήταν χαμηλότερος (804 παράπονα για το 2010) και αυτό οφείλεται στη σημαντική μείωση των 
παραπόνων για ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα (spam) που υποβλήθηκαν στο Γραφείο του 
Επιτρόπου. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των παραπόνων για spam τα τελευταία 6 
χρόνια.

Κατά το έτος 2011, υποβλήθηκαν συνολικά 465 έντυπα υποβολής παραπόνου για λήψη 
ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ενώ κατά το 2010 είχαν υποβληθεί 660.

Ο αριθμός των παραπόνων έχει για πρώτη χρονιά σημειώσει μείωση. Η μείωση αυτή είναι της 
τάξης του 30% αλλά μπορεί να θεωρηθεί ότι στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερη αν λάβουμε 
επίσης υπόψη τα παράπονα που έχουν υποβληθεί σχετικά με τις χρεώσεις στους αριθμούς κινητών 
τηλεφώνων που είναι εκτός αρμοδιότητας μας, καθώς επίσης και το γεγονός ότι το 2011 περιλάμβανε 
δύο προεκλογικές περιόδους κατά τις οποίες συνήθως παρατηρείται αυξημένος αριθμός παραπόνων 
σχετικά με μηνύματα πολιτικού περιεχόμενου, οπότε αναμέναμε ότι ο αριθμός των παραπόνων θα 
σημείωνε αύξηση. 

Παρουσίασε επίσης μείωση ο αριθμός και των υπόλοιπων παραπόνων, όπως για παράδειγμα 
τα παράπονα για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων σε εφημερίδες και τηλεοπτικά μέσα και 
τα παράπονα που αφορούσαν πιστοληπτική ικανότητα και μαύρες λίστες. Στον πιο κάτω πίνακα 
φαίνεται η αναλυτική κατάσταση των παραπόνων ανά κατηγορία, που υποβλήθηκαν το 2011 σε 
σύγκριση με το 2010.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κατηγορία/ θέμα Αριθμός παραπόνων
2010

Αριθμός παραπόνων
2011

Spam (e-mail, sms, fax) 660 465

Δημοσίευση – Τύπος / ΜΜΕ 42 32

Παράνομη διάδοση – Κοινοποίηση 15 12

Υπερβολικά στοιχεία (αρχή της αναλογικότητας) 13 2

Πιστοληπτική ικανότητα/ μαύρες λίστες 12 3

Διαδίκτυο 11 8

Δικαίωμα πρόσβασης – αντίρρησης 9 7

Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση /
Μέτρα ασφαλείας 9 5

Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση/ Μέτρα ασφαλείας 9 5

Νομιμότητα / Λήψη συγκατάθεσης 8 2

Ενημέρωση 6 2

Βίντεο παρακολούθηση - Καταγραφή ήχου 3 3

Παράνομη συλλογή δεδομένων (πηγές) 3 1

Απώλεια / Καταστροφή 2 0

Παρακολούθηση στον χώρο εργασίας / Βιομετρικά 2 5

Εκτός αρμοδιότητας 9 11

ΣΥΝΟΛΟ 804 558

Όσον αφορά την εξέταση των παραπόνων, από τα 558 παράπονα που υποβλήθηκαν, τα 285 
διεκπεραιώθηκαν εντός του 2011.

Η αναλυτική κατάσταση των αποτελεσμάτων των παραπόνων φαίνεται στον πιο κάτω Πίνακα μαζί 
με τον αριθμό των παραπόνων που αφορά το κάθε αποτέλεσμα – 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθμός παραπόνων

Υπέρ παραπονούμενου με συμμόρφωση 16

Υπέρ παραπονούμενου με απόφαση του Επιτρόπου 1

Επιβολή διοικητικής κύρωσης 1

Διακοπή έρευνας – εκκρεμεί υπόθεση στο δικαστήριο 3

Διακοπή έρευνας λόγω ικανοποίησης του παραπονούμενου 3

Διακοπή έρευνας λόγω έλλειψης στοιχείων (1) 168

Διακοπή έρευνας λόγω αναρμοδιότητας  (2) 64

Απόσυρση παραπόνου από παραπονούμενο 4

Απόρριψη παραπόνου – αβάσιμο/ αδικαιολόγητο 23

Απόρριψη παραπόνου – εκτός πεδίου εφαρμογής 2

ΣΥΝΟΛΟ 285

Σχετικά με τα αποτελέσματα του πιο πάνω πίνακα 
διευκρινίζεται ότι οι αριθμοί δεν περιλαμβάνουν 
τα παράπονα που διεκπεραιώθηκαν μεν το 2011 
αλλά είχαν υποβληθεί τα προηγούμενα χρόνια. 
Οι στατιστικές αυτές αφορούν μόνο τα παράπονα 
που υποβλήθηκαν και διεκπεραιώθηκαν τον ίδιο 
χρόνο.

Υποσημειώσεις:

(1) Τα παράπονα για τα οποία διακόπηκε η 
έρευνα λόγω έλλειψης στοιχείων, στην πλειοψηφία 
τους, αφορούσαν ανεπιθύμητα διαφημιστικά 
μηνύματα (SPAM) που αποστέλλονταν κυρίως 
μέσω μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, αλλά για 
τα οποία δεν κατέστει δυνατό να εξασφαλιστούν 
πληροφορίες σε σχέση με τη διεύθυνση διαμονής 
ή τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου 
αποστολέα.

(2) Τα 64 παράπονα για τα οποία διακόπηκε η 
έρευνα λόγω αναρμοδιότητας αφορούσαν κυρίως 
παράπονα (γύρω στα 60) σχετικά με χρεώσεις 
στους λογαριασμούς κινητών τηλεφώνων τα 
οποία δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του 
Επιτρόπου.

Κυρώσεις

Ο Νόμος δίνει αρμοδιότητα στον Επίτροπο να 
επιβάλει στους υπευθύνους επεξεργασίας ή 
στους τυχόν εκπροσώπους τους τις ακόλουθες 
διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση των 
υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Νόμο 
(άρθρο 25 του Νόμου):- 

(α)  Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία 
για άρση της παράβασης,
(β)  χρηματική ποινή μέχρι €8540,
(γ)  προσωρινή ανάκληση άδειας,
(δ)  οριστική ανάκληση άδειας,
(ε)  καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας 
και καταστροφή των σχετικών δεδομένων.

Οι κυρώσεις επιβάλλονται με την έκδοση 
Απόφασης από τον Επίτροπο. Επιπρόσθετα με 
τις αποφάσεις που εκδίδονται για την επιβολή 
κύρωσης, ο Επίτροπος μπορεί, επιπλέον, να 
εκδώσει απόφαση για την ικανοποίηση του 
δικαιώματος πρόσβασης.

Το 2011 επιβλήθηκαν συνολικά 7 διοικητικές 
κυρώσεις σε αντίστοιχες υποθέσεις όπως 
φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. Η μια 
αφορούσε παράπονο που υποβλήθηκε το 2011 

και οι υπόλοιπες 6 αφορούσαν παράπονα 
που υποβλήθηκαν το 2010. Σε 5 υποθέσεις 
επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές.
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2.1. του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
σχετικά με την προσφυγή του Δήμου 
Στροβόλου

Το 2009, ο Επίτροπος διενέργησε αυτεπάγγελτη 
έρευνα αναφορικά με την πρακτική που 
ακολουθούσαν οι τροχονόμοι του Δήμου 
Στροβόλου να φωτογραφίζουν τα παράνομα 
σταθμευμένα οχήματα, παράλληλα με την 
επίδοση εξώδικης κλήσης, ώστε να έχουν 
αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση που 
οποιοσδήποτε αμφισβητούσε τη διάπραξη του 
αδικήματος. Ο Επίτροπος έκρινε, εκ πρώτης 
όψεως, αχρείαστη και υπερβολική τη λήψη 
φωτογραφίας για το σκοπό της επίδοσης 
κλήσης ή παροχής μαρτυρίας στο Δικαστήριο. 
Ζήτησε δε, να ενημερωθεί για τις υποθέσεις 
που παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο και δεν 
κρίθηκε επαρκής η μαρτυρία του τροχονόμου 
και τους λόγους για τους οποίους ο Δήμος 
θεωρούσε αναγκαία τη λήψη φωτογραφίας. 
Επίσης, παρατηρήθηκε ότι στη σχετική 
Γνωστοποίηση που υποβλήθηκε στο Γραφείο 
του Επιτρόπου αναφέρονταν ως προσωπικά 
δεδομένα που θα υφίσταντο επεξεργασία 
ή που θα περιλαμβάνονταν στο αρχείο τα 
εξής: «ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός 
οχήματος, αριθμός εξώδικης καταγγελίας, 
τόπος παράβασης», και δεν αναφερόταν η 
«φωτογραφία του οχήματος». 
  
Ο Δήμαρχος Στροβόλου με επιστολή του 
απάντησε μεταξύ άλλων ότι φωτογραφία δεν 
χρησιμοποιείται στο δικαστήριο σαν αποδεικτικό 
στοιχείο γιατί τα δικαστήρια δεν αμφισβήτησαν 
ποτέ εξ όσων γνωρίζω την μαρτυρία του 
τροχονόμου του Δήμου. Χρησιμοποιήθηκε όμως 
δεκάδες φορές όταν δημότες προσέρχονταν 
στον Δήμο προσπαθώντας με ανυπόστατες 
αιτιάσεις να αποφύγουν το πρόστιμο. 
Διευκρίνισε πως οι οδηγίες προς τον τροχονόμο 
είναι να φωτογραφίζει μόνο τα νούμερα του 
συγκεκριμένου αυτοκινήτου και τον χώρο που 
αυτό παράνομα στάθμευσε με στόχο όχι την 
προσαγωγή της εν λόγω φωτογραφίας στο 
Δικαστήριο αλλά την αντιπαράθεση της όταν το 
πρόσωπο που παρανόμησε προσέρχεται στο 
Δήμο και αμφισβητεί την παρανομία. Πρόσθεσε 
ότι αυτό έχει εξοικονομήσει στον Δήμο πολύτιμο 
χρόνο καθ΄ ότι οι παρανομούντες όταν τους 
αντιπαρατίθεται η φωτογραφία δεν έχουν 
λόγο να αμφισβητήσουν τον Δήμο και στην 
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων 
καταβάλλουν το πρόστιμο. Επισήμανε επίσης ότι 
το εν λόγω μέτρο λήφθηκε μέσα στο πνεύμα της 
υποχρέωσης του Δήμου ως δημόσιας αρχής να 

επιλέγει την λιγότερο επαχθή για τον διοικούμενο 
λύση, αποφεύγοντας έτσι την προσαγωγή του 
διοικούμενου στα Δικαστήρια με τα επακόλουθα 
που αυτή προϋποθέτει τόσο σε κόστος όσο και σε 
χρόνο και φόρτο εργασίας για τον διοικούμενο, 
τον Δήμο και τα Δικαστήρια.

Οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμοι 
του 1997 και 2000, καθώς και οι περί Εξωδίκου 
Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο 
και Διαδικασία) Κανονισμοί του 2000 (Κ.Δ.Π. 
164/2000), καθορίζουν τη διαδικασία, τα έντυπα 
και το περιεχόμενο τους, που είναι αναγκαία 
για το σκοπό της εξώδικης ρύθμισης τροχαίων 
αδικημάτων. Βάσει της εξουσίας που χορηγείται 
στον τροχονόμο του Δήμου από τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν.47(1)/97, ο τροχονόμος εκδίδει 
γραπτή ειδοποίηση, το περιεχόμενο της οποίας 
είναι καθορισμένο από τις διατάξεις του άρθρου 8 
του εν λόγω Νόμου. Η ειδοποίηση που εκδίδεται 
βάσει του άρθρ Απόφαση ου 5 του Νόμου, είναι 
σύμφωνη με τον τύπο που καθορίζεται στον 
Κανονισμό 3 της Κ.Δ.Π. 164/2000. Το αδίκημα, ο 
αριθμός εγγραφής του οχήματος, η ημερομηνία, η 
ώρα, η οδός και η περιοχή στην οποία βρίσκεται 
το όχημα κατά το χρόνο της διάπραξης του 
αδικήματος, είναι προσωπικά δεδομένα τα οποία 
καταγράφει ο τροχονόμος του Δήμου στην εν λόγω 
ειδοποίηση, αντίγραφο της οποίας αποστέλλει 
στα γραφεία της αρμόδιας τοπικής διοίκησης 
(Κανονισμός 4 της Κ.Δ.Π. 164/2000). Στην πιο 
πάνω νομοθεσία δεν υπάρχει οποιαδήποτε 
διάταξη βάσει της οποίας να είναι επιτρεπτή η 
λήψη φωτογραφίας του οχήματος.

Υπό την ιδιότητα του, ως υπεύθυνου 
επεξεργασίας, ο Δήμος έχει υποχρέωση να 
διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων 
είναι νόμιμη και δίκαιη, και ως τέτοια είναι η 
καθορισμένη από το Νόμο 47(1)/97 διαδικασία. 
Τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι 
σχετικά με τον καθορισμένο σκοπό, που είναι 
η παραπομπή αυτού που φέρεται να διέπραξε 
το αδίκημα ενώπιον του Δικαστηρίου. Τα 
δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα και όχι 
περισσότερα (υπερβολικά) από ότι απαιτείται 
για το σκοπό του Νόμου, που είναι η παραπομπή 
του κατηγορουμένου ενώπιον του Δικαστηρίου 
και όχι για την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο Επίτροπος έκρινε 
ότι εκ πρώτης όψεως, η μη προβλεπόμενη από 
το νόμο λήψη και επεξεργασία της φωτογραφίας 
του οχήματος είναι υπερβολική και αχρείαστη 
σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, που είναι 
η τεκμηρίωση της διάπραξης του αδικήματος 
ενώπιον Δικαστηρίου, αφού η φωτογραφία 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2011

Οργανισμός / Υπηρεσία Αριθμός Απόφασης Χρηματική Ποινή

Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας Α/Π 73/2010 €3000

Sigma Live Α/Π 95/2010 €3000

CYTA Α/Π 89/2010 -

Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος Γ Α/Π 75/2010 €3000

CYTA A/Π 1/2011 -

ΕΤΕΚ Α/Π 84/2010 €1000

Ξενοδοχείο στην Λευκωσία Α/Π 88/2010 €3000

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν για παράπονα/ υποθέσεις των 
τριών τελευταίων χρόνων –

Αριθμός κυρώσεων 
για υποθέσεις που 
άρχισαν το 2009

Αριθμός κυρώσεων 
για υποθέσεις που 
άρχισαν το 2010

Αριθμός κυρώσεων 
για υποθέσεις που 
άρχισαν το 2011

Προειδοποίηση, με 
αποκλειστική προθεσμία για 
άρση της παράβασης

6 1 1

Χρηματική ποινή 12 7 1

Καταστροφή αρχείου ή 
διακοπή επεξεργασίας και 
καταστροφή των σχετικών 
δεδομένων

1 3 0

Απόφαση αναφορικά με το 
δικαίωμα πρόσβασης 0 1 0
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Στον αντίποδα της ερμηνείας των αιτητών, ο 
Επίτροπος επικαλέστηκε τις τρείς αρχές που 
θα πρέπει να συντρέχουν κατά την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων, δηλαδή την αρχή της 
νομιμότητας, την αρχή του σκοπού και την αρχή 
της αναλογικότητας. Ο σκοπός της συλλογής 
στοιχείων από τους αιτητές στα πλαίσια του 
Ν.47(Ι)/97 είναι αποκλειστικά η παραπομπή 
αυτού που φέρεται να διέπραξε το αδίκημα 
ενώπιον του Δικαστηρίου. Υποστήριξε δε, ότι, 
κατά παραδοχή των αιτητών, καθιερώθηκε 
μια εκτός νόμου διαδικασία αποδοχής και 
εξέτασης παραπόνων, αντί της παραπομπής στο 
δικαστήριο, μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, 
εκείνων των παραβατών που αμφισβητούν τη 
διάπραξη του αδικήματος. Αντέτεινε επίσης, ότι 
δεν υπάρχει οποιαδήποτε διάταξη στη σχετική 
νομοθεσία βάσει της οποίας να είναι επιτρεπτή η 
λήψη φωτογραφίας του οχήματος. Η απαρίθμηση 
των προσωπικών δεδομένων που καταγράφει ο 
τροχονόμος στην εξώδικη ειδοποίηση σύμφωνα 
με το άρθρο 5 και τον Καν.3 (ΚΔΠ 164/2000) όπως 
το αδίκημα, ο αριθμός εγγραφής του οχήματος, η 
ημερομηνία, ώρα και οδός /περιοχή στην οποία 
βρίσκεται το όχημα κατά το χρόνο διάπραξης του 
αδικήματος, είναι εξαντλητική. 

Ο Επίτροπος απόρριψε επίσης, ως εσφαλμένη 
τη θέση των αιτητών ότι η επιλογή του μέτρου 
της εξώδικης διευθέτησης με την επίδειξη των 
φωτογραφιών αποτελεί τη λιγότερο επαχθή λύση 
για το διοικούμενο παρά το μέτρο της ποινικής 
του δίωξης. Ο Επίτροπος ορθά επεσήμανε 
πώς ο Νόμος θεσπίζει δικαίωμα του ίδιου του 
καταγγελλόμενου να επιλέξει μεταξύ της εξώδικης 
διευθέτησης και της προσαγωγής του στο 
Δικαστήριο και όχι οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη 
του Δήμου Στροβόλου που απλώς καταγγέλλει 
την παρανομία και εισπράττει το καθορισμένο 
ποσό όταν αυτός που ειδοποιήθηκε εξωδίκως 
κάνει την πρώτη επιλογή.
 
Η νομιμότητα της λήψης φωτογραφιών 
οχημάτων που ενέχονται σε αδικήματα όπως η 
παράνομη στάθμευση ή σε άλλα αδικήματα της 
αρμοδιότητας των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης 
και η αξιολόγηση της επεξεργασίας τους μέσω 
ενός ηλεκτρονικού αρχείου προσωπικών 

δεδομένων που τηρούν οι αιτητές, πρέπει να 
εξετασθεί βάσει της αρχής της αναλογικότητας σε 
σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Τα κριτήρια 
και οι προϋποθέσεις που απορρέουν από το 
εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο είναι αυστηρά και 
αφορούν:
 
• Τη νομιμότητα της επεξεργασίας 
(αναλογικότητα, σκοπός του Νόμου, απαγόρευση 
χρήσης για άλλους σκοπούς και κοινοποίησης 
σε τρίτους).
• Τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου 
επεξεργασίας (ασφάλεια, απόρρητο, ενημέρωση).
• Τα δικαιώματα των υποκειμένων 
(πρόσβαση, αντίρρηση).
 
Το πρώτο που εξετάζεται είναι η νομιμότητα, η 
οποία διέπεται από την αρχή της αναγκαιότητας και 
την αρχή της αναλογικότητας. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση εύλογα κρίθηκε από την Επίτροπο 
ότι ο επιδιωκόμενος σκοπός, δηλαδή η χρήση 
των φωτογραφιών στα πλαίσια της εξώδικης 
διευθέτησης των αδικημάτων ως πειστηρίων 
έναντι οποιασδήποτε αμφισβήτησης διάπραξης 
τέτοιου αδικήματος από το διοικούμενο, δεν ήταν 
νόμιμος αφού δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες 
του Ν.47(Ι)/97.
 
Δεν προκύπτει από το νομοθετικό πλαίσιο 
που προνοεί για την εξώδικη ρύθμιση των 
αδικημάτων που επιδέχονται τέτοια ρύθμιση, 
ότι η εξουσία των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης 
να επιβάλλουν εξώδικο πρόστιμο, να επιδίδουν 
σχετική ειδοποίηση και να το εισπράττουν 
έχει τέτοια εμβέλεια ώστε να χρειάζεται να 
αποδείξουν τη διάπραξη του αδικήματος σε 
αυτόν που καταγγέλθηκε και αμφισβητεί την 
ενοχή του. Η διαδικασία, όπως αναλυτικά την 
προέβλεψε ο νομοθέτης, αφορά αποκλειστικά 
στο δικαίωμα του προσώπου που παραλαμβάνει 
εξώδικη ειδοποίηση να πληρώσει το σχετικό 
πρόστιμο πριν του ασκηθεί δίωξη. Σε περίπτωση 
που δε συμμορφωθεί στο προβλεπόμενο 
χρονικό διάστημα για οποιοδήποτε λόγο και 
στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα, ο Δήμος ασκεί 
ποινική δίωξη. Τα στοιχεία που έχει καταγράψει 
ο τροχονόμος μεταξύ των οποίων και η τυχόν 
ληφθείσα φωτογραφία προορίζονται για 

δεν παρουσιάζεται στο Δικαστήριο και τα 
δικαστήρια δεν αμφισβήτησαν ποτέ τη μαρτυρία 
του τροχονόμου του Δήμου. Αντίθετα, η πρακτική 
αυτή μπορεί να δημιουργήσει τη λανθασμένη 
εντύπωση της έλλειψης εμπιστοσύνης προς την 
αξιοπιστία της μαρτυρίας της τροχονόμου του 
Δήμου και την προσπάθεια ελέγχου της.

Ο Δήμος απάντησε ότι έχει ήδη τερματιστεί 
η πρακτική της φωτογράφησης των 
καταγγελλόμενων οχημάτων και έχει διαγραφεί 
το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο. Ωστόσο επειδή 
θεωρούσε ότι οι φωτογραφίες διευκολύνουν το 
αποτέλεσμα που ο νομοθέτης επιδίωξε με τον 
περί Εξωδίκων Ρυθμίσεων Αδικημάτων Νόμου 
Ν.47(Ι)/97 καθώς και το σκοπό των σχετικών 
κανονισμών, ζήτησε να εξεταστεί η δυνατότητα 
επέκτασης και φύλαξης του ηλεκτρονικού 
αρχείου που τηρεί σε σχέση με τις εξώδικες 
καταγγελίες για τροχαία αδικήματα σύμφωνα με 
τη γνωστοποίηση που επισύναπτε, στο σημείο 
«Ε» της οποίας, περιλαμβάνονταν φωτογραφίες 
των οχημάτων των παρανομούντων.
 
Το αίτημα απορρίφθηκε από την Επίτροπο 
δεδομένου ότι στο είδος των δεδομένων/
πληροφοριών που υφίστανται επεξεργασία 
στο πιο πάνω Αρχείο δεν μπορούν να 
περιλαμβάνονται φωτογραφίες των οχημάτων 
των παρανομούντων, αφού υπάρχει έγγραφη 
αυτοδέσμευση του Δήμου προς την Επίτροπο 
βάσει της οποίας «έχει ήδη τερματιστεί από 
μέρους των τροχονόμων του Δήμου η πρακτική 
της λήψης φωτογραφιών των οχημάτων που 
καταγγέλλονται εξώδικα και έχει διαγραφεί το 
ηλεκτρονικό αρχείο που ετηρείτο από το Δήμο». 
Η θέση του Επιτρόπου γι΄ αυτό το θέμα δεν είχε 
διαφοροποιηθεί και παρέμεινε ως είχε. Ως εκ 
τούτου η σχετική αναφορά στο σημείο «Ε» της 
Γνωστοποίησης έπρεπε να διαγραφεί.
 
Ο Δήμος ζήτησε την ακύρωση της απόφασης 
του Επιτρόπου από το Ανώτατο Δικαστήριο, 
της απόρριψης δηλαδή του αιτήματος του για 
άδεια τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων/
πληροφοριών που να περιλαμβάνει φωτογραφίες 
οχημάτων που παρανομούν εντός των δημοτικών 
του ορίων.
 
Με την επίδικη απόφαση του ο Επίτροπος 
απαγόρευσε την αναφορά σε φωτογραφίες 
οχημάτων στο σημείο «Ε» της σχετικής 
Γνωστοποίησης που υπέβαλαν οι αιτητές 
δυνάμει του άρθρου 7(5) του Νόμου, αφού 
η επέκταση του σχετικού αρχείου και σε 
φωτογραφίες των οχημάτων είχε ήδη κριθεί, εκ 
πρώτης όψεως, παράνομη. Συνεπώς, εφόσον δεν 

έγινε επιτρεπτή μια τέτοια μεταβολή, οι αιτητές 
ήταν υποχρεωμένοι να περιορίσουν την τήρηση 
αρχείου για τις εξώδικες παραβάσεις μόνο στα 
υπόλοιπα στοιχεία πλην των φωτογραφιών και 
να τερματίσουν την προηγούμενη πρακτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 26(β) του Νόμου 
«όποιος διατηρεί αρχείο χωρίς άδεια ή κατά 
παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της 
άδειας του Επιτρόπου» διαπράττει αδίκημα. 
Ο Επίτροπος άσκησε διακριτική ευχέρεια στα 
πλαίσια ερμηνείας του νόμου που στοιχειοθετεί 
έννομες συνέπειες για τους αιτητές, αφού τυχόν 
παράλειψη των αιτητών να συμμορφωθούν θα 
τους καθιστούσε υποκείμενους σε διοικητικές 
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 25 και 26 του 
Νόμου. Η προσβαλλόμενη απόφαση κρίνεται 
εκτελεστή.
 
Οι αιτητές προώθησαν ως πρώτο λόγο 
ακύρωσης την πλάνη του Επιτρόπου ως προς τις 
προϋποθέσεις για τη νόμιμη επεξεργασία κατά 
το άρθρο 4(1) του Νόμου. Η θέση των αιτητών 
ήταν πώς ο σκοπός λήψης φωτογραφιών, 
που δεν ήταν άλλος παρά η εξώδικη ρύθμιση 
τροχαίων αδικημάτων στις περιπτώσεις όπου 
ο διοικούμενος απηύθυνε προφορικό ή γραπτό 
παράπονο στο Δήμο, είναι νόμιμος. Κατά την 
ερμηνεία που αποδίδουν στον περί Εξωδίκου 
Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο (Ν. 47(Ι)/97) και 
στους συναφείς Κανονισμούς [περί Εξωδίκου 
Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο 
και Διαδικασία) Κ.Δ.Π. 164/2000], ο νομοθέτης 
αποσκοπεί πέραν της συλλογής δεδομένων από 
τους τροχονόμους για την τεκμηρίωση υπόθεσης 
κατά των παρανομούντων στο Δικαστήριο, 
στην εξώδικη ρύθμιση τροχαίων παραβάσεων 
αφού δίνεται στον παρανομούντα μια περίοδος 
χάριτος (30 ημέρες από την επίδοση της εξώδικης 
ειδοποίησης), όπου το αδίκημα μπορεί να 
διευθετηθεί και εξώδικα.

Οι αιτητές υποστήριξαν τόσο στη διοικητική 
διαδικασία όσο και ενώπιον του Δικαστηρίου 
ότι η χρήση των φωτογραφιών περιοριζόταν 
στην τεκμηρίωση του αδικήματος για σκοπούς 
γρηγορότερης και αποτελεσματικής εξώδικης 
ρύθμισης του και δεν επεκτεινόταν σε καμία 
περίπτωση στη δικαστική οδό για σκοπούς 
απόδειξης του ποινικού αδικήματος ούτε 
υφίστατο οποιαδήποτε επεξεργασία τους πέραν 
της περιόδου των τριάντα ημερών.
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Το 2011 το Γραφείο του Επιτρόπου δέχτηκε 
πολλά παράπονα για ανεπιθύμητα διαφημιστικά 
μηνύματα (SPAM) που αποστέλλονταν κυρίως 
μέσω μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα (sms), τα 
περισσότερα από τα οποία αφορούσαν μηνύματα 
που διαφήμιζαν αριθμούς τηλεπληροφόρησης, 
που αρχίζουν από 900 ή 909, σχετικά με 
γνωριμίες, αστρολογία και ιπποδρομιακά 
στοιχήματα, αλλά και αρκετά παράπονα για 
περιπτώσεις που διαφημίζονταν διάφορα 
καταστήματα/ εστιατόρια. 

Στις περιπτώσεις όπου τα παράπονα εναντίον 
καταστημάτων/ εστιατορίων είναι μεμονωμένα 
ενημερώνονται οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
για τις διατάξεις της νομοθεσίας και καλούνται 
να συμμορφώνονται μ΄αυτές. Αποστέλλονται, 
επίσης, στους υπεύθυνους επεξεργασίας και 
Οδηγίες για απ’ ευθείας εμπορική προώθηση 
πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με 
ηλεκτρονικά μέσα που έχουν εκδοθεί από το 
Γραφείο μας για πληρέστερη ενημέρωσή τους 
σχετικά με τη νομοθεσία. Κατά το 2011, είχαν 
σταλεί οδηγίες σε περίπου 70 υπεύθυνους 
εξεργασίας (καταστήματα, εστιατόρια, κέντρα, 
κ.λ.π), για τους οποίους είχε υποβληθεί μικρός 
αριθμός παραπόνων (1-3 παράπονα).

Στις περιπτώσεις παραπόνων που διαφημίζονται 
διάφοροι αριθμοί τηλεπληροφόρησης 
παρουσιάζονται αρκετές δυσκολίες στον 
εντοπισμό του αποστολέα, καθώς οι παροχείς 
τηλεπικοινωνιών (π.χ Cyta και MTN), εκχωρούν 
τις γραμμές 900 σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών και, ακολούθως, οι εταιρείες 
αυτές παρέχουν τις γραμμές σε πελάτες τους μαζί 
με υπηρεσίες μαζικής αποστολής μηνυμάτων. 
Πολλές φορές δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστούν 
πληροφορίες σε σχέση με τη διεύθυνση διαμονής 
ή τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου 
αποστολέα, όπως για παράδειγμα στις 
περιπτώσεις όπου τα μηνύματα στέλνονται μέσω 
κινητών με κάρτες προπληρωμένης ομιλίας.

Οι εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά μηνύματα 
sms είχαν κληθεί στο παρελθόν όπως 
φροντίσουν να δίνεται στους παραλήπτες αυτή 
η δυνατότητα, παρέχοντας τους κάποιο αριθμό 
χωρίς χρέωση (που να αρχίζει από 800) για 
το σκοπό αυτό. Αρκετοί από τους αποστολείς 
των μηνυμάτων έχουν προσθέσει στο τέλος 
των μηνυμάτων το κείμενο «NO SMS» ή «SMS 
STOP» ακολουθούμενο από αριθμό που αρχίζει 
από 800 στον οποίο μπορούν οι παραλήπτες των 
μηνυμάτων να τηλεφωνούν για να διαγραφούν 
από τον κατάλογο παραληπτών των μηνυμάτων.

Αρκετοί από τους παραλήπτες των μηνυμάτων 
δεν είχαν κατανοήσει την έννοια των πιο πάνω 
κωδικοποιημένων φράσεων (όπως «NO SMS») ή 
έστελναν μήνυμα στον αριθμό 800 ή πολλές φορές 
καλούσαν τον αριθμό αυτό από το σταθερό τους 
τηλέφωνο με αποτέλεσμα να μη διαγράφονται 
από τον κατάλογο παραληπτών των μηνυμάτων 
και να συνεχίζουν να δέχονται μηνύματα. 
Σημειώνεται ότι η συμπερίληψη του αριθμού 
αυτού από μόνη της δε νομιμοποιεί την αποστολή 
των μηνυμάτων, χρειάζεται δηλαδή και η εκ των 
προτέρων συγκατάθεση των παραληπτών των 
μηνυμάτων (ή οι παραλήπτες των μηνυμάτων να 
ήταν πελάτες του αποστολέα) και ο αριθμός 800 
δίνεται για απόσυρση της συγκατάθεσης.

2.2.2. Συνδρομητικές υπηρεσίες 

Το 2011, υποβλήθηκε επίσης μεγάλος αριθμός 
παραπόνων (γύρω στα 60) σχετικά με χρεώσεις 
στους λογαριασμούς κινητών τηλεφώνων τα 
οποία δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του 
Επιτρόπου. Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα εξετάζει παράπονα για 
λήψη ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων 
χωρίς συγκατάθεση αλλά δεν έχει οποιαδήποτε 
σχέση με τις χρεώσεις. Τα θέματα των χρεώσεων 
εξετάζει το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
και η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου.

Τα παράπονα αυτά ξεκίνησαν να υποβάλλονται 
τον Απρίλιο του 2011 όταν η Cyta άρχισε να 
προσφέρει σε άλλες ανεξάρτητες εταιρείες τη 
δυνατότητα ενεργοποίησης συνδρομητικών 
υπηρεσιών (με τη μέθοδο Mobile Termination) 
όπου οι κάτοχοι των κινητών μπορούν να 
ενεργοποιήσουν συνδρομητικές υπηρεσίες για 
να λαμβάνουν μηνύματα σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα και να χρεώνονται για τα μηνύματα 
που λαμβάνουν. Στο παρελθόν τη δυνατότητα 
αποστολής χρεώσιμων μηνυμάτων είχε μόνο η 
υπηρεσία Cybee που προσφέρεται από τη Cyta. Η 
υπηρεσία Cybee δίνει στον πελάτη/ συνδρομητή 
τη δυνατότητα να ενεργοποιεί / απενεργοποιεί 
συνδρομητικές υπηρεσίες είτε μέσω μηνύματος 
sms είτε μέσω διαδικτύου για να λαμβάνει στο 
κινητό μέσω μηνυμάτων sms πληροφορίες 
όπως αποτελέσματα ποδοσφαιρικών αγώνων, 
ringtones, το κοντινότερο φαρμακείο κ.α.

τεκμηρίωση του αδικήματος μόνο ενώπιον του 
ποινικού Δικαστηρίου αφού δεν προβλέπεται 
νομοθετικά οποιαδήποτε άλλη οιονεί ανακριτική 
διαδικασία ενώπιον του Δήμου.

Στη δικαστική διαδικασία οι αιτητές παραδέχονται 
ότι συνήθως γίνεται δεκτή η μαρτυρία του 
τροχονόμου, χωρίς να χρειάζεται η προσαγωγή 
άλλων μέσων απόδειξης. Συνεπώς, οι αιτητές 
δέχονται ότι ούτε για σκοπούς απόδειξης 
της κατηγορίας στο Δικαστήριο η ύπαρξη 
των επίμαχων φωτογραφιών είναι απολύτως 
αναγκαία.
 
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, η λήψη και η χρήση 
φωτογραφιών των παρανομούντων οχημάτων 
από τους αιτητές, χωρίς η αναγκαιότητα και 
ο σκοπός να επικαλύπτονται νομοθετικά, 
προσκρούει στην αρχή της νομιμότητας και 
δεσμευτικότητας του σκοπού. Σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη αρχή τα προσωπικά δεδομένα 
επιτρέπεται να συλλέγονται και να υπόκεινται 
σε επεξεργασία μόνο για ορισμένο και σαφή 
σκοπό. Ο σκοπός καθορίζει τόσο το μέτρο της 
νομιμότητας της συλλογής καθώς και το βαθμό 
της αναγκαίας επεξεργασίας.
 
Το παράδειγμα που επικαλούνται οι αιτητές με 
την περίπτωση των φωτογραφικών μηχανών/
καμερών στους δρόμους διαφοροποιείται 
αφού εκεί η καταγραφή των προσωπικών 
δεδομένων μέσω φωτοεπισήμανσης ρυθμίζεται 
από τον περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση 
Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Αλλα Συναφή 
Θέματα) Νόμο Ν.55(Ι)/2001 με συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. Χρήσιμη αναφορά για το επίδικο 
θέμα μπορεί να γίνει στην απόφαση της Ελληνικής 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων 63/2004 με 
την οποία, υπό προϋποθέσεις, επέτρεψε 
την παράταση της λειτουργίας του κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης που χρησιμοποιείτο για 
την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων και μετά 
τη λήξη τους, μόνο για τον σκοπό της διαχείρισης 
κυκλοφορίας. Καθώς και στην απόφαση 58/2005 
που απέρριψε το αίτημα του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας με το οποίο ζητούσε 
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης, το οποίο να 
καλύπτει εκτός από τη ρύθμιση κυκλοφορίας 
και κάθε άλλη δραστηριότητα σε δημόσιους 
χώρους και απαγόρευσε ρητά «τη λειτουργία 
των καμερών … κατά την διάρκεια εκδηλώσεων, 
διαδηλώσεων κ.τ.λ.». 

Για τους πιο πάνω λόγους, το Ανώτατο Δικαστήριο 
απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Στροβόλου 
και επικύρωσε την απόφαση του Επιτρόπου.

2.2. Ανεπιθύμητα διαφημιστικά 
μηνύματα/ Spam

Για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων 
με στόχο την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση 
με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), των 
μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα (sms) και των 
συσκευών τηλεομοιοτυπίας (fax) απαιτείται η 
εκ των προτέρων συγκατάθεση των ληπτών των 
μηνυμάτων. Ο Νόμος(1) επιτρέπει την αποστολή 
μηνυμάτων σε πελάτες υπό τον όρο ότι τους 
δίνεται η δυνατότητα να αντιταχθούν στη λήψη 
των μηνυμάτων σαφώς, ευδιάκριτα και ατελώς σε 
περιπτώσεις όπου ο πελάτης δεν έχει αντιταχθεί 
αρχικώς σε τέτοια χρήση.
Υπάρχει ειδικό έντυπο υποβολής παραπόνου 
για ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα 
(Spam) αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
Γραφείου το οποίο μπορεί να ληφθεί και από 
τα καταστήματα της CYTA, ΜΤΝ και τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πελατών, το οποίο το κοινό 
μπορεί να συμπληρώνει και να το αποστέλλει για 
διερεύνηση του παραπόνου του.

2.2.1. Παράπονα που υποβλήθηκαν
Κατά το έτος 2011, υποβλήθηκαν συνολικά 
465 έντυπα υποβολής παραπόνου για λήψη 
ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων, ενώ 
κατά το 2010 είχαν υποβληθεί 660.
Ο αριθμός των παραπόνων έχει για πρώτη 
χρονιά σημειώσει μείωση της τάξης του 30%, 
αλλά μπορεί να θεωρηθεί ότι η μείωση είναι στην 
πραγματικότητα μεγαλύτερη αν λάβουμε υπόψη 
τα παράπονα που έχουν υποβληθεί σχετικά με 
τις χρεώσεις στους αριθμούς κινητών τηλεφώνων 
που είναι εκτός αρμοδιότητας καθώς επίσης 
και το γεγονός ότι το 2011 περιλάμβανε δύο 
προεκλογικές περιόδους κατά τις οποίες συνήθως 
παρατηρείται αυξημένος αριθμός παραπόνων 
για μηνύματα πολιτικού περιεχόμενου.

Η μείωση του αριθμού των παραπόνων 
πιστεύουμε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετοί 
αποστολείς έχουν θέσει σε λειτουργία συστήματα 
αυτόματης διαγραφής όπου στα μηνύματα που 
αποστέλλουν περιλαμβάνεται αριθμός χωρίς 
χρέωση όπου οι παραλήπτες των μηνυμάτων 
μπορούν να τηλεφωνούν για να διαγράφονται 
από τον κατάλογο αποστολής των μηνυμάτων.

1  Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών Νόμος του 2004 (Νόμος 112/2004).
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Επειδή, σε προηγούμενες εκλογικές περιόδους 
είχε παρατηρηθεί, το φαινόμενο της κατάχρησης 
του εκλογικού καταλόγου, διευκρινίστηκε ότι τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στον εκλογικό 
κατάλογο αποτελούν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και γι’ αυτό θα πρέπει να τηρούνται 
οι βασικές αρχές του άρθρου 4 του Νόμου 
138(Ι)/2001, με βάση το οποίο τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για σκοπούς ασυμβίβαστους με τον αρχικό 
σκοπό της επεξεργασίας και να διαγράφονται 
όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό 
της επεξεργασίας.

Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας Έκθεσης.

Κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών 
εκλογών υποβλήθηκαν παράπονα για λήψη 
ανεπιθύμητων πολιτικών μηνυμάτων μέσω 
sms και email από 30 περίπου υποψηφίους. Οι 
υποψήφιοι ενημερώθηκαν γραπτώς και κλήθηκαν 
να σταματήσουν να αποστέλλουν μηνύματα σε 
αριθμούς για τους οποίους δεν είχαν λάβει την 
συγκατάθεση των κατόχων τους και/ή χωρίς 
να υπάρχει δωρεάν αριθμός για διαγραφή 
από τον κατάλογο αποστολής μηνυμάτων. Οι 
παραπονούμενοι είχαν συμβουλευτεί όπως μας 
ενημερώσουν σε περίπτωση που λάβουν άλλο 
μήνυμα από τον ίδιο υποψήφιο. Δεν είχαμε 
λάβει στη συνέχεια άλλο παράπονο για τους 
υποψηφίους τους οποίους είχαμε ενημερώσει 
γραπτώς για τα παράπονα.

Κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών 
εκλογών δεν είχε υποβληθεί κανένα συγκεκριμένο 
παράπονο για λήψη ανεπιθύμητων πολιτικών 
μηνυμάτων παρόλο που φάνηκε ότι είχαν σταλεί 
τέτοια μηνύματα.

2.3. Κλειστά κυκλώματα βιντεο-
παρακολούθησης (ΚΚΒΠ)

2.3.1. Απόφαση σχετικά με 
εγκατάσταση καμερών σε γραφεία 
Τράπεζας

Τον Ιούλιο του 2010, η Ένωση Τραπεζικών 
Υπαλλήλων Κύπρου υπέβαλε παράπονο σχετικά 
με την εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ 
(Κλειστού Κυκλώματος Βίντεο-παρακολούθησης) 
σε γραφεία Τράπεζας, το οποίο λάμβανε εικόνες 
των εργαζομένων πάνω σε μόνιμη βάση. 

Μέσα στα πλαίσια διερεύνησης του παραπόνου 
κρίθηκε απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου 
ελέγχου με σκοπό να έχουμε ιδίαν αντίληψη για 
το τι ακριβώς  κατέγραφαν οι κάμερες και να 
ενημερωθούμε για τον τρόπο λειτουργίας τους. 
Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι η συνεχής 
παρακολούθηση των υπαλλήλων μέσω των 
πέντε καμερών που είχαν τοποθετηθεί στην 
οροφή, ήταν, εκ πρώτης όψεως, υπερβολική και 
μη συνάδουσα με την αρχή του σκοπού και την 
αρχή της αναλογικότητας.

Το άρθρο 4 του Νόμου καθιερώνει ως θεμελιώδεις 
αρχές για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τις αρχές του 
σκοπού της επεξεργασίας και της αναλογικότητας. 
Σύμφωνα με την αρχή του σκοπού κάθε 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρέπει 
να λαμβάνει χώρα για καθορισμένους, σαφείς 
και νόμιμους σκοπούς, ενώ για να τηρείται η 
αρχή της αναλογικότητας τα δεδομένα, τα οποία 
συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, πρέπει 
να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα 
από όσα κάθε φορά απαιτούνται για την επίτευξη 
του επιδιωκόμενου σκοπού. Συνεπώς, κάθε 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που 
γίνεται πέραν του επιδιωκόμενου σκοπού ή η 
οποία δεν είναι πρόσφορη και αναγκαία για την 
επίτευξη του εν λόγω σκοπού δεν είναι νόμιμη.

Η λήψη και επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με κλειστό κύκλωμα 
παρακολούθησης που λειτουργεί μονίμως κατά 
κανόνα δεν επιτρέπεται, διότι προσβάλλει την 
προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή του ατόμου. 

Κατ΄ εξαίρεση, τέτοιου είδους λήψη και 
επεξεργασία είναι νόμιμη, χωρίς τη συγκατάθεση 
του υποκειμένου των δεδομένων, υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 5(2) του Νόμου και 
ειδικότερα με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (ε) 
το οποίο προνοεί ότι η επεξεργασία δεδομένων 

Από τον Απρίλιο του 2011, διαφημίζονταν επίσης, 
σε διάφορες ιστοσελίδες προϊόντα και καλούσαν 
τους χρήστες να συμπληρώσουν κάποιο τεστ ή 
να παίξουν κάποιο παιχνίδι και στη συνέχεια 
καλούσαν να καταχωρήσουν τον αριθμό του 
κινητού τηλεφώνου τους στην ιστοσελίδα για 
να λάβουν τα αποτελέσματα του τεστ ή να 
συμμετέχουν σε κάποια κλήρωση. Στη σελίδα 
όπου καλούνταν να συμπληρώσουν τον αριθμό 
του κινητού τους τηλεφώνου αναγραφόταν με 
μικρά γράμματα ότι η υπηρεσία έχει συνδρομητική 
φύση και ότι θα λαμβάνουν χρεώσιμα μηνύματα 
με περιεχόμενο για κινητό (εικόνες wallpapers, 
ήχους ringtone, κ.λ.π.) σε τακτά χρονικά 
διαστήματα (π.χ. 3 μηνύματα τη βδομάδα), 
καθώς επίσης και το ύψος της χρέωσης του κάθε 
μηνύματος. Αφού, οι χρήστες καταχωρούσαν τον 
αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους, λάμβαναν 
ένα μήνυμα από την Cyta με ένα μοναδικό κωδικό 
αριθμό PIN τον οποίο έπρεπε να καταχωρήσουν 
στην ιστοσελίδα ώστε να ολοκληρωθεί η 
ενεργοποίηση της συνδρομητικής υπηρεσίας. 
Στο μήνυμα αυτό αναγραφόταν ότι πρόκειται για 
συνδρομητική υπηρεσία για την οποία πιθανόν 
να υπάρχουν χρεώσεις.

Αρκετοί χρήστες φαίνεται να μην είχαν αντιληφθεί 
ότι είχαν εγγραφεί σε συνδρομητική υπηρεσία με 
αποτέλεσμα να το αντιληφθούν μετά το τέλος του 
μήνα που λάμβαναν το λογαριασμό του κινητού 
τηλεφώνου τους και περιλαμβάνονταν σ’ αυτόν 
χρεώσεις για μηνύματα sms από υπηρεσίες 
ανεξάρτητων εταιρειών.
 
Αρκετοί που είχαν χρεωθεί, αφού επικοινώνησαν 
με την Cyta για να υποβάλουν παράπονο για 
τη χρέωση, είχαν παραπεμφθεί από τη Cyta 
στο Γραφείο μας. Τα παράπονα όμως αυτά δεν 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου. 
Οι συνδρομητικές υπηρεσίες ενεργοποιούνται 
με τη συγκατάθεση του χρήστη του κινητού 
τηλεφώνου(2)  και τα μηνύματα που λάμβαναν δεν 
ήταν διαφημιστικά αλλά περιείχαν σύνδεσμο link 
για λήψη περιεχόμενου για κινητό (π.χ. εικόνες 
ή ήχους), οπότε δεν εφαρμόζεται το άρθρο 106 
του Νόμου 112(Ι)/2004 το οποίο αναφέρεται 
σε διαφημιστικά μηνύματα (με σκοπό την απ΄ 
ευθείας προώθηση πώλησης προϊόντων ή 
υπηρεσιών).

Το Γραφείο μας απάντησε στους 
παραπονούμενους ότι εξετάζει παράπονα 
για λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς τη 
συγκατάθεση των παραληπτών αλλά δεν έχει 

οποιαδήποτε σχέση με τις χρεώσεις λογαριασμών 
κινητών τηλεφώνων.

Ενημέρωσε επίσης τους παραπονούμενους για 
τα ακόλουθα - 

• Για τη διαφήμιση αριθμών με χρέωση 
όπου δεν αναγράφεται το ύψος της, μπορούν 
να απευθυνθούν στον Επίτροπο Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 
Το περί Προστασίας των Καταναλωτών Διάταγμα 
του 2005, ΚΔΠ 139/2005, 18/3/2005, για το 
οποίο αρμόδιος είναι ο Επίτροπος Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, μεταξύ άλλων, 
αναφέρει: «24. (2) Κατά τη διαφημιστική προβολή 
των υπηρεσιών θα πρέπει οι τιμές χρέωσης 
να αναγράφονται ευκρινώς σε περιπτώσεις 
έντυπης, ηλεκτρονικής ή τηλεοπτικής διαφήμισης 
και να ανακοινώνονται με σαφήνεια εάν η 
διαφημιστική προβολή γίνεται μέσω οιονδήποτε 
ραδιοτηλεοπτικών ή άλλων ηλεκτρονικών 
οπτικοακουστικών μέσων.»

• Εάν έχει αποσπασθεί η συγκατάθεση τους 
για ενεργοποίηση συνδρομητικής υπηρεσίας 
μέσω παραπλανητικής διαφήμισης μπορούν να 
απευθυνθούν στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού 
και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου 
Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού

2.2.3. Αποστολή μηνυμάτων πολιτικού 
περιεχομένου 

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών το Γραφείο του 
Επιτρόπου ετοίμασε οδηγίες τις οποίες απέστειλε 
σ΄όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνταν 
στη Βουλή με στόχο να τους υπενθυμίσει 
τις διατάξεις της Νομοθεσίας σχετικά με την 
αποστολή μηνυμάτων πολιτικού περιεχομένου 
για προώθηση υποψηφιοτήτων και τη χρήση 
του εκλογικού καταλόγου από τα κόμματα / τους 
υποψήφιους.

Μεταξύ άλλων, οι οδηγίες αυτές, ανέφεραν ότι 
η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων (είτε 
μέσω ταχυδρομείου είτε με ηλεκτρονικά μέσα) 
επιτρέπεται μόνο με την εκ των προτέρων 
συγκατάθεση των παραληπτών και ότι θα πρέπει 
να παρέχεται στους παραλήπτες των μηνυμάτων 
η δυνατότητα να ζητούν να σταματήσουν να 
λαμβάνουν τα μηνύματα ατελώς και με εύκολο 
τρόπο.

2  Το κατά πόσο η συγκατάθεση των χρηστών αποσπάστηκε με 
παραπλανητικό τρόπο εξετάζει η Yπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας 
Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου
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Αντίθετα, οι κάμερες στους χώρους εστίασης, 
στις αίθουσες δεξιώσεων, γύρω από τις πισίνες 
και στην κουζίνα παραβιάζουν το δικαίωμα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής των πελατών και 
των εργαζομένων και τα μεμονωμένα περιστατικά 
κλοπών που είχαν γίνει στο παρελθόν, εκ πρώτης 
όψεως, δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν το 
υπέρτερο έννομο συμφέρον του ξενοδοχείου 
έναντι του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής των πελατών και των εργαζομένων. Παρόλο 
που οι πελάτες και το προσωπικό βρίσκονται σε 
χώρο εξυπηρέτησης του κοινού και σε δημόσια 
θέα, δεν ανέμεναν ότι θα παρακολουθούνται με 
κάμερες και ότι θα καταγράφεται η κάθε τους 
κίνηση.

Σε απόφαση του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (απόφαση Καρολίνα 
του Ανόβερου κατά Γερμανίας, 24.06.2004), 
έκρινε ότι στην έννοια της ιδιωτικότητας 
εμπίπτουν και συμπεριφορές που ακολουθούνται 
σε δημόσιο χώρο και δικαίωσε την Καρολίνα 
του Μονακό, ανατρέποντας μάλιστα αντίθετη 
απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της 
Γερμανίας. Επρόκειτο, συγκεκριμένα, για τη 
δημοσίευση φωτογραφιών της, οι οποίες την 
αποθανάτιζαν όχι απλώς να περπατά στο δρόμο 
ή να ψωνίζει, αλλά να γευματίζει συνοδευόμενη 
σε χώρο όπου ήταν αντικειμενικά προφανές ότι 
ήθελε να αποφύγει τα αδιάκριτα βλέμματα των 
τρίτων.

Όσον αφορά το σκοπό της πυρασφάλειας, κρίθηκε 
ότι υπήρχαν άλλοι τρόποι προστασίας έναντι της 
φωτιάς που είναι πιο αποτελεσματικοί, όπως για 
παράδειγμα τα συστήματα πυρανίχνευσης τα 
οποία, εξ όσων παρατήρησαν οι λειτουργοί κατά 
την επίσκεψη τους, ήταν ήδη εγκατεστημένα σε 
όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. Αναφορικά 
με τις πισίνες, η προστασία των πελατών 
στους χώρους αυτούς μπορούσε να επιτευχθεί 
χρησιμοποιώντας μέσα λιγότερο επαχθή και 
προσβλητικά της προσωπικότητας του ατόμου, 

όπως για παράδειγμα με την πρόσληψη 
κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού ή με 
την παρουσία ενός επόπτη στους χώρους της 
πισίνας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ζητήθηκε από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας να αφαιρέσει τις 25 
από τις 60 κάμερες που ήταν εγκατεστημένες 
στα εστιατόρια, στα bar, μέσα στις αίθουσες 
δεξιώσεων, στις κουζίνες, στα ζαχαροπλαστεία 
και στις πισίνες και του ζητήθηκε περαιτέρω 
να προσαρμόσει τρεις κάμερες που ήταν 
εγκατεστημένες στους εξωτερικούς χώρους ώστε 
να μην λαμβάνουν εικόνες των εισόδων ή/ και το 
εσωτερικό γειτονικών κτιρίων και καταστημάτων. 

Επειδή ο υπεύθυνος επεξεργασίας δε 
συμμορφώθηκε με τις γενόμενες υποδείξεις, παρά 
τις δύο υπενθυμίσεις που του είχαν σταλεί, ο 
Επίτροπος προχώρησε στην έκδοση Απόφασης 
επιβάλλοντας στο ξενοδοχείο χρηματική ποινή 
€3000 για την παράληψη του να συμμορφωθεί 
με τις υποδείξεις του, καθώς και την κύρωση 
της διακοπής της επεξεργασίας και καταστροφή 
των σχετικών δεδομένων, η οποία γινόταν 
μέσω των 25 καμερών που ήταν εγκατεστημένες 
στα εστιατόρια, στα bar, μέσα στις αίθουσες 
δεξιώσεων, στις κουζίνες, στα ζαχαροπλαστεία 
και στις πισίνες.

Κατά την επιμέτρηση της χρηματικής ποινής 
ο Επίτροπος έλαβε υπόψη του την έλλειψη 
συνεργασίας του καθ’ου το παράπονο, ο οποίος 
δεν έχει απαντήσει σε καμία από τις επιστολές 
του και ούτε έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις 
του και το γεγονός ότι με τη μη απόσυρση των 
καμερών από τους συγκεκριμένους χώρους, 
συνεχιζόταν η παράνομη καταγραφή των 
προσωπικών δεδομένων τόσο των πελατών όσο 
και των εργαζομένων

επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του 
υποκειμένου των δεδομένων όταν είναι απαραίτητη 
για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
τρίτος στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον όρο ότι τούτο 
υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και 
θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των 
δεδομένων.

Σε κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
εργαζομένων μέσω κλειστών κυκλωμάτων 
παρακολούθησης πρέπει να ελέγχεται  κατά πόσο 
ο επιδιωκόμενος σκοπός επεξεργασίας μπορεί 
να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας μέσα λιγότερο 
επαχθή και προσβλητικά της προσωπικότητας 
των εργαζομένων, καθώς και σε ποιο βαθμό η 
χρήση των συγκεκριμένων  μέσων (καμερών) 
επιτυγχάνει τον εν λόγω σκοπό.

Στην υπό εξέταση περίπτωση, ως σκοπός 
επεξεργασίας έχει δηλωθεί η προστασία και 
ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών, η 
αποτροπή εγκληματικών ενεργειών, καθώς και η 
διασφάλιση της ορθότητας των συναλλαγών. 

Ο Επίτροπος κατέληξε ότι η επεξεργασία που 
λαμβάνει χώρα μέσω των καμερών κατά τις ώρες 
εργασίας, δεν δικαιολογείται για την επίτευξη του 
σκοπού της επεξεργασίας, καθώς παραβιάζει τις 
αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. 
Πιο συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας/ 
εργοδότης συλλέγει και επεξεργάζεται  
περισσότερα δεδομένα από εκείνα που 
απαιτούνται για την επίτευξη του σκοπού της 
επεξεργασίας, καθώς η χρήση των συγκεκριμένων 
μέσων οδηγεί στην παρακολούθηση των 
εργαζομένων κατά την ώρα της εργασίας τους και 
η επίτευξη των αναφερομένων σκοπών μπορεί 
αντίθετα να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα. 

Με βάση τα πιο πάνω, ο Επίτροπος έκρινε ότι 
η τοποθέτηση των πέντε καμερών σε ύψος 
μισού μέτρου πάνω από τα γραφεία των πέντε 
υπαλλήλων συνιστά παράβαση του άρθρου 4(1)
(γ) του Νόμου, επειδή ο υπεύθυνος επεξεργασίας/ 
η Τράπεζα συλλέγει περισσότερα δεδομένα από 
όσα απαιτούνται για την ικανοποίηση του σκοπού 
της επεξεργασίας και με βάση τις εξουσίες που του 
παρέχει το άρθρο 25 απεύθυνε προειδοποίηση 
στην Τράπεζα για άρση της παράβασης εντός 
ενός μηνός από την ημερομηνία της απόφασης. 

Η Τράπεζα συμμορφώθηκε με την απόφαση 
του Επιτρόπου μέσα στην προκαθορισμένη 
προθεσμία.

2.3.2. Απόφαση για λειτουργία ΚΚΒΠ
σε ξενοδοχείο

Το 2010, υποβλήθηκε καταγγελία από τις 
Συντεχνίες Υπαλλήλων ΣΕΚ και ΠΕΟ, σχετικά 
με την εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού 
κυκλώματος βιντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) 
σε διάφορους χώρους εντός ξενοδοχείου στη 
Λευκωσία, οι οποίες σύμφωνα με την καταγγελία 
λάμβαναν εικόνες των εργαζομένων και των 
πελατών. 

Λόγω του μεγάλου αριθμού των καμερών που ήταν 
εγκατεστημένες στους χώρους του ξενοδοχείου 
κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου 
από δύο λειτουργούς του Γραφείου με σκοπό να 
έχουν ιδίαν αντίληψη για το τρόπο λειτουργίας 
των καμερών και το σκοπό εγκατάστασής τους.

Κατά τον έλεγχο οι λειτουργοί διαπίστωσαν ότι 
υπήρχαν περίπου 60 κάμερες, εγκατεστημένες 
στα διάφορα εστιατόρια και bar του ξενοδοχείου, 
στην υποδοχή, στο λόμπι, στις αίθουσες 
δεξιώσεων, στις κουζίνες, στα ζαχαροπλαστεία, 
στις πισίνες, στους διαδρόμους, στις εξόδους 
κινδύνου, καθώς και σε εξωτερικούς χώρους 
όπως στην οροφή, στην κεντρική είσοδο 
του ξενοδοχείου και στο δρόμο πίσω από το 
ξενοδοχείο. 

Οι κάμερες που ήταν εγκατεστημένες στα 
διάφορα εστιατόρια και bar του ξενοδοχείου, 
στην υποδοχή, στο λόμπι, μέσα στις αίθουσες 
δεξιώσεων και στις πισίνες κατέγραφαν 
εικόνες τόσο του προσωπικού (υπαλλήλων του 
ξενοδοχείου) όσο και των πελατών/ επισκεπτών. 
Οι κάμερες που ήταν εγκατεστημένες σε 
εξωτερικούς χώρους όπως στην κεντρική είσοδο 
του ξενοδοχείου και στο δρόμο πίσω από το 
ξενοδοχείο, λάμβαναν εικόνες των διερχομένων 
και των γειτονικών κτιρίων και καταστημάτων. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είχε δηλώσει 
ως σκοπό της επεξεργασίας την ασφάλεια 
προσώπων και ιδιοκτησίας και την πυρασφάλεια. 
Οι κάμερες όμως που ήταν τοποθετημένες 
στους χώρους εστίασης, στα bar, μέσα στις 
αίθουσες δεξιώσεων, γύρω από τις πισίνες και 
στην κουζίνα, δε φάνηκε να εξυπηρετούν στην 
αποτροπή των κλοπών/ διαρρήξεων, αφού 
υπήρχαν ήδη κάμερες στις εισόδους, στους 
διαδρόμους, σε όλες τις εξόδους κινδύνου, στην 
υποδοχή και στο λόμπι, οι οποίες ήταν εκ των 
πραγμάτων πιο αποτελεσματικές.
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2.3.3. Κάμερες σε τυπογραφείο

Ύστερα από πληροφορίες  ότι σε τυπογραφείο 
στη Λεμεσό υπήρχε σε λειτουργία ΚΚΒΠ εντός του 
τυπογραφείου με το οποίο παρακολουθούνταν οι 
εργαζόμενοι καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας 
τους.

Κατά την επί τόπου επιθεώρηση των χώρων 
του τυπογραφείου που διενεργήθηκε από 
λειτουργούς του Γραφείου, παρατηρήθηκε 
ότι υπήρχαν εγκατεστημένες τουλάχιστον 12 
κάμερες, οι οποίες σε περίπτωση λειτουργίας 
θα ήταν σε θέση να παρακολουθούν επί μονίμου 
βάσεως όλο το προσωπικό που εργάζεται 
εντός του τυπογραφείου. Στη μονάδα ελέγχου 
παρουσιάζονταν 16 κάμερες που υποστήριζε το 
σύστημα και από τις 16 κάμερες φαίνονταν μόνο 
οι 4 να είναι σε λειτουργία, ενώ οι υπόλοιπες 12 
είχαν την ένδειξη «video loss».

Διαπιστώθηκε δε, ότι ούτε στην είσοδο του 
τυπογραφείου ούτε στο εσωτερικό, δεν υπήρχε 
αναρτημένη οποιαδήποτε προειδοποιητική 
πινακίδα αναφορικά με τη λειτουργία ΚΚΒΠ, κάτι 
το οποίο είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με το Νόμο. 

Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι στους εξωτερικούς 
χώρους δεν ήταν εγκατεστημένες κάμερες παρόλο 
που ο υπεύθυνος επεξεργασίας είχε δηλώσει ως 
σκοπό της επεξεργασίας την «ασφάλεια και έλεγχο 
των εργοστασιακών χώρων, τη πυρασφάλεια και 
τον έλεγχο σε περίπτωση κλοπής». Σύμφωνα 
με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, το ΚΚΒΠ είχε 
εγκατασταθεί πριν 7 χρόνια με σκοπό την 
προστασία των χώρων από τη φωτιά, επειδή το 
προσωπικό δεν συμμορφωνόταν με τις οδηγίες 
για απαγόρευση του καπνίσματος εντός των 
χώρων του τυπογραφείου. 

Επειδή οι κάμερες είχαν τη δυνατότητα να 
καταγράφουν εικόνες του προσωπικού επί 
μονίμου βάσεως και εν ώρα διαλείμματος, ο 
έλεγχος και η παρακολούθηση των εργαζομένων 
στο χώρο εργασίας επιτρέπεται στα πλαίσια του 
Νόμου, μόνο όταν ο εργοδότης είναι σε θέση να 
δικαιολογήσει τη νομιμότητα και την αναγκαιότητα 
του ελέγχου και της παρακολούθησης και όταν δεν 
υπάρχει άλλος λιγότερο παρεμβατικός τρόπος 
για την πραγματοποίηση των σκοπών που 
επιδιώκει. Το έννομο συμφέρον που επικαλείται 
ο εργοδότης, για να είναι αιτιολογημένο, πρέπει 
να υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και 
θεμελιωδών ελευθεριών των εργαζομένων.

Με βάση τα ενώπιον του στοιχεία, ο 
Επίτροπος έκρινε ότι οι κάμερες δεν φαινόταν 
να εξυπηρετούσαν το σκοπό για τον οποίο 
είχαν τοποθετηθεί, αφού δεν ήταν σε θέση να 
αποτρέψουν ούτε τη φωτιά ούτε τις κλοπές 
ή/ και τις κακόβουλες ζημιές. Αντίθετα, με τον 
τρόπο που ήταν εγκατεστημένες, υπήρχε η 
δυνατότητα να καταγράφονται συνεχείς εικόνες 
των εργαζομένων, χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο 
και απολύτως απαραίτητο, παραβιάζοντας με 
αυτό τον τρόπο τα δικαιώματα, συμφέροντα και 
θεμελιώδεις ελευθερίες των εργαζομένων. Για 
την απαγόρευση του καπνίσματος ο εργοδότης 
είχε τη δυνατότητα να λάβει πιο αυστηρά μέτρα 
κατά των εργαζομένων που δε συμμορφώνονταν, 
και η επιτήρηση των εργαζομένων μπορούσε να 
γινόταν, με την παρουσία ενός επόπτη στους 
χώρους του εργοστασίου.

Για την αποτροπή της φωτιάς, υπάρχουν 
συστήματα πυρανίχνευσης τα οποία είναι 
πολύ πιο αποτελεσματικά από τις κάμερες και 
για την αποτροπή κλοπών από εξωτερικούς 
παράγοντες, οι κάμερες ενδεχομένως να ήταν 
πιο αποτελεσματικές αν είχαν τοποθετηθεί στις 
εισόδους ή/ και σε εξωτερικούς χώρους.

Ο Επίτροπος ζήτησε από την εταιρεία 
να αφαιρέσει όλες οι κάμερες που ήταν 
εγκατεστημένες εντός του τυπογραφείου, με 
εξαίρεση την  κάμερα που ήταν τοποθετημένη 
πάνω από το μηχάνημα της κάρτας, για σκοπούς 
ελέγχου της πρόσβασης και αναχώρησης των 
εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις 
του Επιτρόπου.

2.3.4. Παρακολούθηση υπαλλήλου 
τράπεζας μέσω ΚΚΒΠ

Υποβλήθηκε παράπονο από δικηγορικό γραφείο 
εκ μέρους του πελάτη τους κ. Χ, εναντίον της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, 
ο οποίος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, 
έλαβε εμπιστευτική επιστολή από την Τράπεζα 
στην οποία αναφερόταν ότι κατηγορείτο ότι 
υπέπεσε σε πειθαρχικά παραπτώματα.  

Ο παραπονούμενος έλαβε επίσης Έκθεση, στην 
οποία υπήρχε ρητή αναφορά σε παρακολούθηση 
του προσώπου του μέσω κλειστού κυκλώματος 
βιντεοπαρακολούθησης σε συγκεκριμένο 
υποκατάστημα.

Όπως αναφερόταν στην καταγγελία, η 
παρακολούθηση αυτή έγινε εν αγνοία του κ. 
Χ και χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του 
και ότι χρησιμοποιήθηκε για αξιολόγηση της 
συμπεριφοράς του ή των ενεργειών του και της 
αλληλεπίδρασης με άλλα πρόσωπα στα πλαίσια 
της εργοδότησης του. 

Στην καταγγελία αναφερόταν ότι,  δεν υπήρχε 
καμία ενημερωτική πινακίδα ή επιγραφή εντός ή 
εκτός του χώρου του υποκαταστήματος στο οποίο 
κατά τους ισχυρισμούς του έγινε η βιντεογράφηση, 
που να αναφέρει ότι ο χώρος παρακολουθείται 
από ΚΚΒΠ, αλλά ούτε και αναφερόταν ο σκοπός 
λειτουργίας του Συστήματος, αλλά η μόνη 
επιγραφή που αναφέρει την ύπαρξη ΚΚΒΠ 
βρίσκεται αναρτημένη στο εξωτερικό τμήμα 
της θύρας εισόδου του υποκαταστήματος και 
αναγράφει ότι «ο χώρος προστατεύεται από 
κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.».

Το έντυπο συγκατάθεσης, το οποίο υπέγραψε 
ο παραπονούμενος προτού εργοδοτηθεί στην 
Τράπεζα,  δεν περιείχε πουθενά τη συγκατάθεσή 
του για σκοπούς βιντεογράφησής του. Η 
ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων 
με πινακίδα είναι προϋπόθεση για νόμιμη 
επεξεργασία εικόνων ή/και ήχου μέσω ΚΚΒΠ. 

Μετά από έλεγχο στο Μητρώο Γνωστοποιήσεων 
που τηρεί το Γραφείο μας, διαπιστώσαμε ότι η 
Τράπεζα έχει υποβάλει Γνωστοποίηση Σύστασης 
και Λειτουργίας Αρχείου / Έναρξης Επεξεργασίας 
για το αρχείο που διατηρεί με σκοπό την 
«καταγραφή δεδομένων μέσω βιντεοκαμερών 
για προστασία της τράπεζας». Στο μέρος Β 
της Γνωστοποίησης «Διεύθυνση που είναι 
εγκατεστημένο το αρχείο/τόπος διεξαγωγής της 
επεξεργασίας», δηλώθηκε η διεύθυνση «Λεωφ. 
Αρχ. Μακαρίου Γ’ 36, Λευκωσία». 

Επειδή η Τράπεζα παράλειψε να γνωστοποιήσει 
στο Γραφείο μας την εγκατάσταση και λειτουργία 
ΚΚΒΠ στα υποκαταστήματα της και ειδικά στο 
υποκατάστημα στο οποίο καταγραφήκαν εικόνες 
του κ. Χ. μέσω ΚΚΒΠ, της ζητήσαμε όπως το 
πράξει το συντομότερο. 

Επίσης, στο μέρος Γ της Γνωστοποίησης 
«Περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας», 
δηλώθηκε ότι ο σκοπός του ΚΚΒΠ που έχει 
εγκαταστήσει και λειτουργεί στη Λεωφ. Αρχ. 
Μακαρίου Γ› 36, στη Λευκωσία είναι για 
προστασία της τράπεζας (δηλαδή για ποινικά 
αδικήματα και όχι πειθαρχικά). Από τη στιγμή 
δε, που η Τράπεζα καθόρισε ότι ο σκοπός 
εγκατάστασης και λειτουργίας του ΚΚΒΠ είναι για 

ποινικά αδικήματα, οι εικόνες που καταγράφονται 
μέσω του ΚΚΒΠ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μόνο για το σκοπό αυτό.

Μετά από σχετική συνάντηση που είχαμε με 
εκπροσώπους της Τράπεζας, τους ζητήσαμε 
όπως:
(α) Καταστραφεί η βιντεοταινία η οποία 
περιλαμβάνει εικόνες που λήφθηκαν μέσω 
κλειστού κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης 
(ΚΚΒΠ) που αφορούν τον κ. Χ.,
(β) Απαλειφθεί το απόσπασμα από την Έκθεση 
όπου γίνεται αναφορά σε παρακολούθηση του κ. 
Χ. μέσω ΚΚΒΠ , και
(γ) Καταστραφεί οποιαδήποτε μαρτυρία τυχόν 
λήφθηκε από υπαλλήλους της Τράπεζας η οποία 
βασίζεται σε υλικό που λήφθηκε μέσω ΚΚΒΠ.

Αργότερα, η Τράπεζα απέστειλε στο Γραφείο 
μας επιστολή με την οποία μας επιβεβαίωσε ότι 
έχει συμμορφωθεί με τις πιο πάνω υποδείξεις 
του Επιτρόπου και διευκρίνισε ότι ενώπιον 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Τράπεζας θα 
παρουσιασθεί το αναθεωρημένο κείμενο της 
Έκθεσης. Συνεπώς, όπως μας έχει αναφέρει η 
Τράπεζα, κατά την εξέταση της υπόθεσης του κ. 
Χ., δεν θα χρησιμοποιηθεί ως μαρτυρία εναντίον 
του το μέρος της Έκθεσης που έκανε αναφορά 
σε καταγραφή εικόνων του οι οποίες λήφθηκαν 
μέσω ΚΚΒΠ.                                                   

Ως εκ τούτου, με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί 
πιο πάνω και δεδομένου ότι η Τράπεζα 
συμμορφώθηκε πλήρως με τις διατάξεις του 
Νόμου, θεωρήσαμε το θέμα ως λήξαν.
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2.3.5. ΚΚΒΠ στο εσωτερικό 
καταστημάτων για σκοπούς 
ασφαλείας

Υποβλήθηκε καταγγελία από υπάλληλο αλυσίδας 
καταστημάτων σχετικά με την τοποθέτηση 
καμερών εντός των καταστημάτων της εταιρίας 
Τ.Μ. οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να ελέγχουν 
όλο το χώρο του καταστήματος, αλλά και να 
καταγράφουν συνομιλίες που γίνονταν είτε από 
πελάτες είτε από το προσωπικό.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταστημάτων οι 
κάμερες δεν διέθεταν μικρόφωνο και ως εκ τούτου 
δεν είχαν τη δυνατότητα καταγραφής του ήχου. 
Ο σκοπός εγκατάστασης του συστήματος ήταν 
η αποτροπή κλοπής των εμπορευμάτων από 
πελάτες, αλλά ταυτόχρονα και η προστασία των 
λειτουργών εξυπηρέτησης των καταστημάτων 
αφού αυτοί έφεραν την ευθύνη για τυχόν 
ελλείμματα εμπορευμάτων στα καταστήματα που 
ήταν υπεύθυνοι. Κατά τις μη εργάσιμες ώρες οι 
κάμερες χρησιμοποιούνταν, επίσης, για έλεγχο 
σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος 
συναγερμού. 

Ο Επίτροπος, αφού έλαβε υπόψη τα δεδομένα της 
υπόθεσης, έκρινε ότι η εγκατάσταση των καμερών 
στο εσωτερικό των καταντημάτων φαινόταν να 
είναι υπερβολική και να παραβιάζει την Αρχή 
του Σκοπού και την Αρχή της Αναλογικότητας, 
αφού υπήρχαν άλλοι τρόποι προστασίας των 
εμπορευμάτων από κλοπές και υπεξαιρέσεις, 
όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση κατάλληλων 
προσθηκών που να κλειδώνουν, τα συστήματα 
συναγερμού με ανιχνευτές στα σημεία εξόδου 
ή η τοποθέτηση καμερών στα σημεία εισόδων/ 
εξόδων των καταστημάτων.

Αναφορικά με τις πιθανές κλοπές από πελάτες, 
η προστασία των εμπορευμάτων μπορούσε 
να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα όπως για 
παράδειγμα να γίνεται ο έλεγχος οπτικά από τους 
υπαλλήλους, δεδομένου ότι τα καταστήματα δεν 
είχαν μεγάλη έκταση/ επιφάνεια.

Ζητήθηκε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να 
αφαιρέσει όλες τις κάμερες από το εσωτερικό 
των καταστημάτων του και σε περίπτωση που θα 
τοποθετούσε τις κάμερες στις εισόδους/ εξόδους 
των καταστημάτων, τότε αυτές θα έπρεπε να είναι 
σταθερές και να μην διαθέτουν τη δυνατότητα 
εστίασης.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συμμορφώθηκε με 
τις υποδείξεις του Επιτρόπου εντός της τακτής 
προθεσμίας.

2.4. Δημοσίευση – Διαδίκτυο/Τύπος/
ΜΜΕ

2.4.1. Δημοσίευση άρθρου σχετικά με 
πειθαρχική υπόθεση

Υποβλήθηκε παράπονο από καθηγήτρια 
πανεπιστημίου, με το οποίο κατήγγειλε 
άλλο καθηγητή του ίδιου πανεπιστημίου για 
δημοσίευση άρθρου σε περιοδικό σχετικά με  
πειθαρχική υπόθεση εναντίον της.

Δεδομένου ότι στο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο 
συγκεκριμένο περιοδικό δεν έγινε οποιαδήποτε 
αναφορά στο όνομα της παραπονούμενης και 
ένεκα του ότι δεν καθίστατο εύκολη η συσχέτιση 
δεδομένων για να μπορεί κάποιος εύκολα να 
καταλήξει στον προσδιορισμό της ταυτότητας 
της και επειδή το δημοσίευμα δεν παραβιάζει με 
οποιοδήποτε τρόπο την ιδιωτική και οικογενειακή 
ζωή της παραπονούμενης, θεωρήσαμε ότι δεν 
έγινε οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου.   

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6(2)(θ) του 
Νόμου, οι πρόνοιες του οποίου εφαρμόζονται 
κατ’ αναλογία και σε μη ευαίσθητα δεδομένα, 
κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και 
επεξεργασία (η οποία περιλαμβάνει και τη 
δημοσίευση) ευαίσθητων δεδομένων όταν «η 
επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά 
για δημοσιογραφικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο 
καλλιτεχνικής έκφρασης και εφόσον δεν 
παραβιάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα 
της προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής.».

Στην παράγραφο 26, στο προοίμιο της Οδηγίας 
95/46/ΕΚ αναφέρεται ότι: «οι αρχές της 
προστασίας δεν εφαρμόζονται σε δεδομένα που 
έχουν καταστεί ανώνυμα, κατά τρόπο ώστε να 
μην μπορεί να εξακριβωθεί πλέον η ταυτότητα 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται…». Στην 
παράγραφο 37 στο προοίμιο της ίδιας Οδηγίας 
αναφέρεται ότι: «ως προς την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
δημοσιογραφικούς σκοπούς καθώς και για 
καλλιτεχνική ή λογοτεχνική έκφραση, ιδίως στον 
οπτικοακουστικό τομέα, πρέπει να προβλέπονται 
εξαιρέσεις και περιορισμοί από τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας οι οποίοι είναι αναγκαίοι για 
το συμβιβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
του προσώπου με την ελευθερία της έκφρασης, 
και ιδίως την ελευθερία να λαμβάνει κανείς ή να 
παρέχει πληροφορίες, όπως αυτή κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 10 της ευρωπαϊκής σύμβασης περί 
προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
των θεμελιωδών ελευθεριών.».

2.4.2. Καταγγελία εναντίον της 
εκπομπής «60 λεπτά»

Η καταγγελία αφορούσε ρεπορτάζ που 
προβλήθηκε στην εκπομπή του τηλεοπτικού 
σταθμού ΣΙΓΜΑ «60 λεπτά». Στο ρεπορτάζ δεν 
έγινε αναφορά του ονόματος του θεραπευτή 
βελονισμού ή της ασθενούς, ούτε προβλήθηκαν 
τα πρόσωπα τους και οι φωνές ήταν αλλοιωμένες.
Η καταγγελία δεν εξετάστηκε επειδή η εικόνα και 
ο ήχος όπως είχαν μεταδοθεί κατά τη διάρκεια της 
πιο πάνω εκπομπής δεν προσδιόριζαν σε κανένα 
σημείο την ταυτότητα των πιο πάνω ατόμων 
και ως εκ τούτου δεν αποκάλυπταν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούσαν 
συγκεκριμένα άτομα.

Το Άρθρο 19 του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας  προστατεύει την ελευθερία του 
λόγου και της εκφράσεως και τα άρθρα 5(2)(ε) και 
6(2)(θ) του Νόμου επιτρέπουν την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τη 
συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων 
για δημοσιογραφικούς σκοπούς εφόσον δεν 
παραβιάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα 
προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. 
Η βιντεογράφηση στην περίπτωση αυτή έγινε σε 
χώρο που χρησιμοποιείται για επαγγελματική 
δραστηριότητα και από άτομα που εισήλθαν 
νόμιμα ως πελάτες στο χώρο αυτό. Επομένως, 
δεν παραβιάστηκε η ιδιωτική και οικογενειακή 
ζωή οποιουδήποτε προσώπου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ 
για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που πραγματοποιείται αποκλειστικά 
για δημοσιογραφικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο 
καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, 
τα κράτη μέλη προβλέπουν τις εξαιρέσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος 
κεφαλαίου, του κεφαλαίου IV και του κεφαλαίου 
VI μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίες ώστε το 
δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής να συμβιβάζεται 
με τους κανόνες που διέπουν την ελευθερία της 
έκφρασης. Η Οδηγία αναφέρεται ρητά στην 
ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, 
όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, 
το οποίο σύμφωνα με την νομολογία του ΕΔΔΑ 
κατοχυρώνει την ελευθερία της δημοσιογραφικής 
πληροφόρησης, προκειμένου τα μέσα 
ενημέρωσης να επιτελέσουν το ‘θεσμικό’ τους 
ρόλο σε μια δημοκρατική κοινωνία, σε τρόπο 
ώστε να συνυπάρχουν, στο βαθμό που είναι 
αναγκαίο, τα δικαιώματα από τη μια της ιδιωτικής 
ζωής και της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και 
από την άλλη της ελευθερίας της έκφρασης και 
εκείνου στην πληροφόρηση.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία των 
δεδομένων και χωρίς συγκατάθεση όταν η 
επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την 
ικανοποίηση έννομου συμφέροντος που επιδιώκει 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος στον οποίο 
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 
ελευθερίες τους. Ως τέτοιο έννομο συμφέρον 
νοείται και το δικαίωμα της πληροφόρησης. 

Το Συνταγματικό δικαίωμα της ελευθερίας του 
λόγου και κατ’ επέκταση της δημοσιογραφικής 
ελευθερίας και το δικαίωμα της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων βάσει εναρμονιστικής 
νομοθεσίας θα πρέπει να σταθμίζονται και 
να εξισορροπούνται, με υπέρτερη όμως την 
εξυπηρέτηση του δικαιώματος πληροφόρησης 
της κοινής γνώμης έναντι του δικαιώματος 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όταν δεν παραβιάζεται η ιδιωτική και 
οικογενειακή ζωή.

2.4.3. Δημοσίευση στο διαδίκτυο 
στοιχείων ταυτότητας πολιτικού 
πρόσφυγα 

Ο Επίτροπος εξέτασε παράπονο από Τούρκο 
πολίτη Κουρδικής καταγωγής, τον οποίο οι 
Αρχές της Δημοκρατίας αναγνώρισαν ως 
πολιτικό πρόσφυγα, σχετικά με τη δημοσίευση 
προσωπικών δεδομένων του στο άρθρο με τίτλο 
«Επίδομα και σε έποικο» που δημοσιοποιήθηκε 
στην ιστοσελίδα www.sigmalive.com με 
αποτέλεσμα τα δεδομένα αυτά να δημοσιευτούν 
στη συνέχεια και σε άλλες ιστοσελίδες.  

Στο εν λόγω άρθρο, δημοσιεύτηκαν σαρωμένα 
(scanned) αντίγραφα του δελτίου ταυτότητας του 
παραπονούμενου, στο οποίο φαίνονταν όλα τα 
προσωπικά του δεδομένα που αναγράφονταν σε 
αυτό, το έντυπο «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» 
των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, στο 
οποίο αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο 
και η διεύθυνση του παραπονούμενου, το 
ύψος παροχών για βασικές ανάγκες και για 
ενοίκιο και το ολικό παροχών που λαμβάνει 
ως λήπτης δημοσίου βοηθήματος, ο αριθμός 
της επιταγής και η ημερομηνία έκδοσης και ο 
αριθμός του δελτίου ταυτότητας του, καθώς και 
τρία σαρωμένα αντίγραφα καταστάσεων των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στις οποίες 
αναγράφονταν ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, 
το ονοματεπώνυμο και το ποσό δημοσίου 
βοηθήματος που λάμβαναν και άλλοι λήπτες 
δημοσίου βοηθήματος της Επαρχίας Λεμεσού.
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Η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων στο 
διαδίκτυο συνιστά μορφή επεξεργασίας που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, 
και πρέπει να υπάκουει στην Αρχή της 
Αναλογικότητας. Η δημοσίευση των δεδομένων 
που αφορούσαν τον παραπονούμενο, και 
ιδιαίτερα της διεύθυνσης του, τον οποίο η 
Δημοκρατία αναγνώρισε ως πρόσφυγα, έθετε 
σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και τα μέλη της 
οικογένειας του.

Ο Επίτροπος εξέδωσε Απόφαση στην οποία 
κατέληξε ότι η δημοσίευση των πιο πάνω 
δεδομένων συνιστούσε εκ μέρους του Sigma Live 
παράβαση της Αρχής της Αναλογικότητας και του 
επέβαλε ως διοικητικές κυρώσεις χρηματική ποινή 
ύψους €3,000 και διακοπή της επεξεργασίας και 
καταστροφή των σχετικών δεδομένων.

Κατά τη λήψη της απόφασης της ο Επίτροπος έλαβε 
υπόψη τις θέσεις των δικηγόρων του Sigma Live, 
την Απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Lindqvist 
(C-101/01), σχετικές Αποφάσεις τις Ελληνικής 
Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 
τις πρόνοιες του Κώδικα Δημοσιογραφικής 
Δεοντολογίας, που, σύμφωνα με την ιδρυτική 
του πράξη είναι δεσμευτικός για τους ιδιοκτήτες 
Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
και το ότι η συνεχιζόμενη δημοσίευση των 
δεδομένων που αφορούν τον παραπονούμενο 
έθετε σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και τα μέλη 
της οικογένειας του.

Επειδή το Sigma Live δεν είχε συμμορφωθεί με 
την πιο πάνω Απόφαση η υπόθεση καταγγέλθηκε 
στην Αστυνομία για εξέταση του ενδεχόμενου 
διάπραξης εκ μέρους του Sigma Live ποινικού 
αδικήματος και η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του 
Δικαστηρίου.

2.4.4. Δημοσίευση σε ιστοσελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης 

Υποβλήθηκε παράπονο σχετικά με σχόλιο 
που είχε δημοσιευτεί στο Funpage www.
omonoianews.com του Facebook κάτω από το 
post με τίτλο «Έξω από τα δόντια: Εμείς τη δουλειά 
μας». Το συγκεκριμένο σχόλιο φαίνεται να είχε 
δημοσιευτεί από τον χρήστη του Facebook/ 
μέλος του Funpage και σε αυτό αναφέρονταν 
τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις τριών 
στελεχών της Εθνικής Φρουράς που φέρονταν 
να εμπλέκονται σε υπόθεση κακοποίησης 
εθνοφρουρού φιλάθλου της Ομόνοιας.

Από έρευνα που διενεργήθηκε φάνηκε ότι ο 
χρήστης που ανέβασε το σχόλιο είχε την ίδια 
ηλεκτρονική διεύθυνση με το διαχειριστή της 
ιστοσελίδας www.omonoianews.com αλλά δεν 
κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί αν αυτός εδρεύει 
στην Κύπρο ή σε άλλη χώρα.

Με βάση τις διατάξεις Νόμου, αλλά και 
Σύμφωνα με σχετική με το θέμα Γνώμη που έχει 
εκδώσει η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 της 
Οδηγίας 95/46/ΕΚ, ο κατά Νόμο «υπεύθυνος 
επεξεργασίας» των δεδομένων που έχουν 
δημοσιευτεί στο πιο πάνω σχόλιο είναι ο 
χρήστης του Facebook/ μέλος του Funpage με 
το όνομα ΧΧ και ως εκ τούτου θεωρήσαμε ότι ο 
διαχειριστής της ιστοσελίδας εκ πρώτης όψεως 
δεν φέρει νομική ευθύνη για την δημοσίευση των 
πιο πάνω δεδομένων στην εν λόγω ιστοσελίδα 
που, μεταξύ άλλων, παρέχει στους επισκέπτες 
της τη δυνατότητα να γράφουν σχόλια.

Παρόλο που η ιστοσελίδα ιστοσελίδα www.
omonoianews.com δεν είναι υπεύθυνος 
επεξεργασίας των δεδομένων που οι επισκέπτες 
της δημοσιεύουν σε αυτή, εκ του Νόμου προκύπτει 
ότι  αυτή είναι υπεύθυνος επεξεργασίας όταν 
παρέχει τα μέσα επεξεργασίας/ δημοσίευσης 
δεδομένων στους επισκέπτες, αλλά έχει τη 
δυνατότητα και την ευθύνη διαγραφής των 
δεδομένων που έχουν δημοσιευτεί σε αυτή κατά 
παράβαση των διατάξεων του Νόμου.

Στην υπό εξέταση υπόθεση δεν υπήρχε 
νομική βάση που να δικαιολογεί τη συνέχιση 
της δημοσιοποίησης των υπό αναφορά 
δεδομένων, δηλαδή των ονοματεπωνύμων και 
των διευθύνσεων των στελεχών της Εθνικής 
Φρουράς που φέρονται να εμπλέκονται 
σε υπόθεση κακοποίησης εθνοφρουρού 
φιλάθλου της Ομόνοιας στην ιστοσελίδα και η 
συνεχιζόμενη δημοσιοποίηση των δεδομένων 
ελλόχευε κινδύνους τόσο για τα πρόσωπα 
αυτά όσο και για τα μέλη των οικογενειών 
τους. Η συνεχιζόμενη δημοσιοποίηση επέτρεπε 
περαιτέρω τη δυνατότητα αναδημοσίευσης των 
δεδομένων σε άλλες ιστοσελίδες.  

Ο Επίτροπος κατέληξε ότι η συνεχιζόμενη 
δημοσίευση των πιο πάνω δεδομένων στην 
ιστοσελίδα www.omonoianews.com δεν πληροί 
την Αρχή της Νομιμότητας (άρθρο 4(1)(α) του 
Νόμου) και ζήτησε από το διαχειριστή της 
να προχωρήσει στην διαγραφή του σχολίου 
που δημοσιεύτηκε από το χρήστη, στο οποίο 
αναφέρονταν τα ονοματεπώνυμα και οι 
διευθύνσεις των στελεχών της Εθνικής Φρουράς.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έστειλε την ίδια 
ημέρα ηλεκτρονική επιστολή ενημερώνοντας τον 
Επίτροπο για την άμεση διαγραφή του επίμαχου 
σχολίου και μόλις τρεις ημέρες μετά την υποβολή 
του παραπόνου, σε συμμόρφωση με την πιο 
πάνω υπόδειξη, εξηγώντας ότι λόγω του μεγάλου 
αριθμού μελών/ επισκεπτών είναι αδύνατο να 
ελέγχονται έγκαιρα όλα τα σχόλια που αναρτούν. 
Την ίδια μέρα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και 
σχετική ανακοίνωση από το διαχειριστή με την 
οποία καλούσε τους χρήστες του Funpage να 
αποφεύγουν τέτοιες ενέργειες. 

2.4.5. Δημοσίευση προσωπικών 
δεδομένων στο διαδίκτυο 

Δημοσίευμα που αναρτήθηκε σε ιστολόγιο 
απεκάλυπτε το όνομα της συζύγου του 
καταδικασθέντος Χ, την ηλικία και το φύλο της 
ανήλικης θυγατέρας τους. Το εν λόγω δημοσίευμα 
είχε αναπαραχθεί με τη συγκατάθεση των 
υπεύθυνων της ομάδας σύνταξης του ιστολογίου 
και σε ιστολόγιο σε άλλη χώρα.

Το εν λόγω δημοσίευμα μετέφερε δημοσιογραφική 
ανταπόκριση από το Δικαστήριο και 
συγκεκριμένα μέρος της αγόρευσης του 
δικηγόρου υπεράσπισης του καταδικασθέντα 
Χ κατά το στάδιο αγόρευσης για μετριασμό της 
ποινής του από το Δικαστήριο το οποίο τον 
είχε κρίνει αρχικά ένοχο. Η αγόρευση ανέφερε 
επί λέξει τα ακόλουθα: «....είναι πατέρας μιας 
ανήλικης κόρης . Η κόρη του Χ και της Ψ είναι 
πέντε χρονών.».

Το όνομα της παραπονούμενης, το φύλο και 
η ηλικία της θυγατέρας της συνιστούσαν 
προσωπικά δεδομένα της ίδιας και της θυγατέρας 
της.   Το απόσπασμα της αγόρευσης του δικηγόρου 
το οποίο περιλήφθηκε στο κείμενο/δημοσίευμα 
λήφθηκε από δημόσια δικαστική διαδικασία η 
οποία διεξαγόταν σε δημόσια ακρόαση ανοικτή 
στο κοινό και τους δημοσιογράφους. Στην ουσία 
έγινε αναπαραγωγή μερικών από αυτά που 
λεχτήκαν κατά τη δημόσια δικαστική διαδικασία.  

Από τον τρόπο που παρουσιάστηκε το εν λόγω 
δημοσίευμα φαινόταν να έγινε καλόπιστα 
και να μην αποσκοπούσε στο να προξενήσει 
οποιαδήποτε βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο. 
Οι αναφορές στο όνομα της παραπονούμενης σε 
συνδυασμό με τη σχέση της με τον καταδικασθέντα 
και ότι έχουν από κοινού μία ανήλικη θυγατέρα 
πέντε χρόνων αποτελούσε ακριβή μεταφορά του 
λεκτικού που χρησιμοποίησε ο δικηγόρος κατά 
την αγόρευση του στο στάδιο του μετριασμού της 
ποινής του καταδικασθέντος.

Η παραπονούμενη ασκώντας το δικαίωμα 
αντίρρησης όπως αυτό προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου, με 
επιστολή της προς τους υπεύθυνους του 
ιστολογίου εξέφρασε τις ανησυχίες της σχετικά 
με το δημοσίευμα και ζήτησε τη διαγραφή των 
αναφορών στο όνομα της και στα στοιχεία 
της ανήλικης θυγατέρας της. Τους κάλεσε δε, 
όπως μεριμνήσουν για τη διαγραφή των πιο 
πάνω αναφορών και από αναπαραγωγές του 
δημοσιεύματος σε άλλους ιστοτόπους εντός ή 
εκτός Κύπρου. 
 
Οι υπεύθυνοι του ιστολογίου αποφάσισαν να 
μην προχωρήσουν στη διαγραφή των πιο πάνω 
αναφορών επειδή κατά τους ισχυρισμούς τους 
οι εν λόγω αναφορές δεν έθεταν σε οποιοδήποτε 
κίνδυνο την ανήλικη. 

Μετά από εξέταση όλων των παραμέτρων 
της υπόθεσης ο Επίτροπος κατέληξε ότι στη 
συγκεκριμένη περίπτωση δε φαίνεται να υπήρξε 
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4(1)(γ) του 
Νόμου (Αρχή της Αναλογικότητας), έχοντας υπόψη 
ότι τα δεδομένα που είχαν αναδημοσιευθεί από 
τους καθ’ων το παράπονο ως δημοσιογραφική 
ανταπόκριση από το Δικαστήριο δεν φαίνεται να 
ήταν υπερβολικά σε σχέση με τον επιδιωκόμενο 
σκοπό που ήταν η ενημέρωση της κοινής γνώμης 
για θέματα που σχετίζονταν και/ή αφορούσαν 
διαδικασίες που λάμβαναν χώρα σε δημόσιες 
δικαστικές διαδικασίες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 13(1) του Νόμου 
το δικαίωμα αντίρρησης προϋποθέτει την 
ύπαρξη επιτακτικών και νόμιμων λόγων που 
σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάσταση 
της παραπονούμενης και υπό τις περιστάσεις 
της παρούσας υπόθεσης ο Επίτροπος έκρινε 
δικαιολογημένη την απόρριψη του αιτήματος 
της παραπονούμενης από τους υπεύθυνους της 
ιστοσελίδας.
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2.5. Εργασιακές σχέσεις

2.5.1. Κοινοποίηση από το ΕΤΕΚ στα 
πλαίσια δικαστικής διαδικασίας

Η Λ.Β., Γραμματειακός Λειτουργός του 
ΕΤΕΚ υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο του 
Επιτρόπου κατά του ΕΤΕΚ σε σχέση με 
κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων της, που 
περιλαμβάνονταν σε αλληλογραφία της με την 
Επίτροπο Διοικήσεως στο πλαίσιο υποβολής 
παραπόνου της εναντίον του ΕΤΕΚ, καθώς 
και προσωπικών δεδομένων στην κα. Β.Ν., 
Γραμματειακό Λειτουργό του ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ 
είχε ενημερώσει την παραπονούμενη για την 
κοινοποίηση των δεδομένων της με σχετική 
επιστολή του.

Η Λ.Β. με επιστολή της προς την Επίτροπο 
Διοικήσεως υπέβαλε παράπονο κατά του ΕΤΕΚ 
η οποία απέστειλε την τελική της Έκθεση προς 
το ΕΤΕΚ. Όπως προκύπτει από την Έκθεση η 
Λ.Β. και η συνάδελφος της Β.Ν. προήχθησαν 
στη θέση Γραμματειακού Λειτουργού ΕΤΕΚ 
(εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα Ε8-9), με 
αποφάσεις που λήφθηκαν την ίδια ημέρα και 
είχαν την ίδια ημερομηνία έναρξης ισχύος. Στη 
συνέχεια, με νεότερη απόφαση του ΕΤΕΚ η Β.Ν. 
τοποθετήθηκε σε ψηλότερη κλίμακα σε αντίθεση 
με την παραπονούμενη, για την οποία δε λήφθηκε 
παρόμοιου περιεχομένου απόφαση και σύμφωνα 
με την Επίτροπο Διοίκησης η μεταχείριση αυτή 
συνιστά ανεπίτρεπτη ανισότητα.

Η Λ.Β.  υπέβαλε προσφυγή στο Ανώτατο 
Δικαστήριο και ζήτησε ακύρωση της απόφασης 
του ΕΤΕΚ, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα 
της όπως για σκοπούς ίσης μεταχείρισης 
ενταχθεί στη μισθολογική κλίμακα Ε9 όπως και 
η συνάδελφός της Β.Ν. και της παραχωρηθούν οι 
ίδιες προσαυξήσεις.

Η Β.Ν. θεωρώντας ότι πιθανό να επηρεάζονται 
τα δικαιώματά της από την εν λόγω προσφυγή 
ζήτησε από το ΕΤΕΚ όπως της παραχωρηθεί 
όλο το σχετικό υλικό περιλαμβανομένης της 
αλληλογραφίας του ΕΤΕΚ με την Επίτροπο 
Διοικήσεως. Τα προσωπικά δεδομένα που 
παραχωρήθηκαν από το ΕΤΕΚ στην Β.Ν. και 
στη συνέχεια στην παραπονούμενη ήταν τα 
ακόλουθα: 

«Ι. Προσωπικά δεδομένα τα οποία 
περιλαμβάνονται στην επιστολή προς την 
Επίτροπο Διοικήσεως με την οποία η Λ.Β. 
είχε υποβάλει παράπονο.  Η επιστολή 
περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία για τα 
δύο προαναφερόμενα μέλη του προσωπικού 
καθώς και για άλλα μέλη του προσωπικού του 
Επιμελητηρίου.   Επιπρόσθετα η Λ.Β. στην εν 
λόγω επιστολή παραθέτει τις προσωπικές τις 
θέσεις και απόψεις για το θέμα. 

ΙΙ. Προσωπικά δεδομένα τα οποία 
περιλαμβάνονται στις δύο απαντητικές επιστολές 
του ΕΤΕΚ προς την Επίτροπο Διοικήσεως 
καθώς και τα επισυναπτόμενα τους, αφού το 
Επιμελητήριο είχε κληθεί να απαντήσει και 
να σχολιάσει το παράπονο της Λ.Β. προς την 
Επίτροπο και τις θέσεις που είχαν εκφραστεί.  
Στις επιστολές περιλαμβάνονται πληροφορίες 
που αφορούν τα ακόλουθα:

i. Την εργασιακή πείρα της Β.Ν. πριν την 
εργοδότηση της στο Επιμελητήριο.
ii. Την εργασιακή πείρα της Λ.Β. πριν την 
εργοδότηση στο Επιμελητήριο.
iii. Τις αξιολογήσεις της Β.Ν.
iv. Τη θέση που κατείχε η Β.Ν. το 2002 καθώς 
και την τότε μισθολογική της κλίμακα.
v. Την ημερομηνία πρόσληψης της Λ.Β., 
τα καθήκοντα της κατά την πρόσληψη και την 
μισθολογική της κλίμακα.
vi. Τα μισθολογικά κίνητρα που είχαν δοθεί 
στην Β.Ν.

Το ΕΤΕΚ παραχώρησε το σχετικό υλικό στην 
Β.Ν. αφού ενημέρωσε γραπτώς  την Λ.Β. για 
τις ενέργειες αυτές, επειδή θεώρησε ότι η Β.Ν. 
είναι ενδιαφερόμενο πρόσωπο στην εν λόγω 
προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο και, ως εκ 
τούτου, ως ενδιαφερόμενο πρόσωπο δικαιούταν 
να έχει στην κατοχή της τα εν λόγω έγγραφα και 
ότι το ΕΤΕΚ είχε υποχρέωση να τα παραχωρήσει. 

Το ΕΤΕΚ θεώρησε ότι η νομιμότητα της ενέργειας 
του στηρίζεται και στο άρθρο 37 του περί Γενικών 
Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999 
(Νόμος 158(Ι)/99), το οποίο προβλέπει ότι:
«37.  Κάθε πρόσωπο που θίγεται από πράξη 
ή που δικαιούται να κάνει χρήση μιας πράξης 
μπορεί να ζητήσει εγγράφως να του δοθεί πλήρες 
αντίγραφο της. Το αρμόδιο διοικητικό  όργανο  
μπορεί  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  να  
απορρίψει  ολόκληρο  ή μέρος του αιτήματος, αν 
η ικανοποίηση του παραβλάπτει το υπηρεσιακό 
συμφέρον ή το συμφέρον τρίτου προσώπου».  

Η Β.Ν. υπέβαλε επίσης παράπονο εναντίον του 
ΕΤΕΚ για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων 
της στην παραπονούμενη χωρίς τη συγκατάθεσή 
της, που περιλαμβάνονταν σε αλληλογραφία του 
ΕΤΕΚ με την Επίτροπο Διοικήσεως και αντίγραφα 
των δύο επιστολών της προς το ΕΤΕΚ (βλέπετε 
παράγραφο 2.5.2. πιο κάτω).

Το ΕΤΕΚ ισχυρίστηκε ότι τα στοιχεία για την προ 
ΕΤΕΚ εργοδότηση της Λ.Β. δόθηκαν στην Επίτροπο 
Διοικήσεως για να έχει ορθή άποψη, επειδή η 
Λ.Β.  είχε  κατά  την  άποψη τους  παραθέσει  στο  
παράπονο της  προς την Επίτροπο Διοικήσεως 
ανακριβή στοιχεία. Επίσης ότι τα στοιχεία που 
δόθηκαν συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων 
για προηγούμενη εργασία αποτελούν μέρος του 
φακέλου της υπόθεσης η οποία εκκρεμεί ενώπιον 
του Δικαστηρίου στην οποία εμπλέκονται και τα 
δύο μέλη του προσωπικού.  Η παραπονούμενη 
έτυχε προφορικής ενημέρωσης από το Διευθυντή 
του ΕΤΕΚ και, ακολούθως, ενημερώθηκε και 
γραπτώς για την κοινοποίηση των δεδομένων 
της.

Η Επίτροπος Διοικήσεως στην έκθεση της 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απόφαση για 
παραχώρηση δύο πρόσθετων προσαυξήσεων 
στην κα. Β.Ν. από 1η Δεκεμβρίου 2009 και για 
τοποθέτηση της στην Κλίμακα Α9 ήταν παράνομη 
και εισηγήθηκε όπως το ΕΤΕΚ επανεξετάσει την 
απόφασή του για τη μισθοδοτική τοποθέτηση της 
κας Β.Ν. στην Κλίμακα Α9.

Ενόψει όλων των πιο πάνω αναφερόμενων και 
δεδομένου ότι η συμμόρφωση του ΕΤΕΚ με την 
εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως θα επηρέαζε 
δυσμενώς τα συμφέροντα της Β.Ν.,  ο Επίτροπος 
κατέληξε ότι το ΕΤΕΚ νόμιμα κοινοποίησε τα εν 
λόγω προσωπικά δεδομένα της παραπονούμενης 
στη Β.Ν., αφού η επεξεργασία των δεδομένων 
ήταν επιτρεπτή χωρίς τη συγκατάθεση του 
υποκειμένου των δεδομένων βάσει του άρθρου 
5(2)(ε) του Νόμου. 

2.5.2. Πρόσβαση υπαλλήλου του ΕΤΕΚ 
σε προσωπικά δεδομένα συναδέλφου 
του

Η Β.Ν. Γραμματειακός Λειτουργός του ΕΤΕΚ 
υπέβαλε παράπονο ότι η Λ.Β., επίσης 
Γραμματειακός Λειτουργός του ΕΤΕΚ, κατά την 
ετοιμασία παραπόνου της προς την Επίτροπο 
Διοικήσεως έχει προβεί σε χρήση προσωπικών 
δεδομένων της που φυλάσσονται στον 
προσωπικό της φάκελο στο αρχείο του ΕΤΕΚ 

χωρίς τη συγκατάθεσή της.  Όπως ανάφερε η 
παραπονούμενη στην εν λόγω επιστολή της το 
γεγονός υπέπεσε στην αντίληψή της όταν ως 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο ζήτησε γραπτώς και 
πήρε από το ΕΤΕΚ όλη την αλληλογραφία που 
αφορούσε την υπόθεση.

Σημειώνεται ότι η Β.Ν. δεν ήταν ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο στην προσφυγή της Λ.Β. κατά του 
ΕΤΕΚ επειδή η προσφυγή στρεφόταν μόνο κατά 
του ΕΤΕΚ.  

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει 
τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για 
την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία 
τους από τυχαία ή αθέμιτη  καταστροφή, τυχαία  
απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη  διάδοση  
ή  πρόσβαση και  κάθε  άλλη μορφή  αθέμιτης 
επεξεργασίας.  Αυτά  τα  μέτρα πρέπει  να 
εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς 
τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία 
και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο 
επεξεργασίας.

Το ΕΤΕΚ ισχυρίστηκε ότι λαμβάνονται όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των 
δεδομένων και την προστασία τους από κάθε 
μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, δεν δύναται όμως 
να ελέγχει ή να περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιούν πληροφορίες ή έγγραφα που 
νόμιμα ή καθηκόντως είχαν στη διάθεση τους 
άτομα που κατά το παρελθόν διετέλεσαν μέλη του 
Γενικού Συμβουλίου ή/και χειρίζονταν θέματα ως 
μέλη της υπηρεσίας.

Επίσης, σύμφωνα με το ΕΤΕΚ η οποιαδήποτε 
πηγή πληροφόρησης σε σχέση με προσωπικά 
δεδομένα των δύο μελών της υπηρεσίας προ 
της εργοδότησης τους από το ΕΤΕΚ, που οι 
δύο ενδιαφερόμενες φαίνεται να γνώριζαν, 
θα μπορούσε να αφορά οποιοδήποτε από τα 
άτομα που είχαν εμπλοκή στα θέματα αυτά 
στα 18 τόσα χρόνια της εργοδότησης τους 
και συνύπαρξης τους στο ΕΤΕΚ ή ακόμα και 
σε πιθανή αλληλοενημέρωση των ίδιων των 
ενδιαφερομένων.  

Ο Επίτροπος κατέληξε ότι η Λ.Β., πριν από την 
υποβολή του παραπόνου της στο Γραφείο της 
Επιτρόπου Διοικήσεως ήδη γνώριζε τουλάχιστον 
μέρος του Σημειώματος του Αναπληρωτή 
Διευθυντή προς τη Διοικούσα Επιτροπή με 
ημερομηνία 9/12/2009, στο οποίο υπάρχει 
αναφορά για την προ ΕΤΕΚ εργοδότηση της 
παραπονούμενης, καθώς και στοιχεία των 
απολαβών της παραπονούμενης κατά την προ 
ΕΤΕΚ εργοδότηση της που περιέχονται στην 
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αίτηση πρόσληψης της στο ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ 
ανέφερε ότι δεν υποβλήθηκε οποιοδήποτε 
αίτημα της Λ.Β. για να της κοινοποιηθούν 
προσωπικά στοιχεία της παραπονούμενης 
και ούτε της δόθηκαν τέτοιου είδους στοιχεία 
από το Επιμελητήριο.  Όμως η Λ.Β. γνώριζε 
προσωπικά δεδομένα της παραπονούμενης για 
την προ ΕΤΕΚ εργοδότηση της που βρίσκονταν 
στο αρχείο του ΕΤΕΚ πριν από το Νοέμβριο του 
2010, δηλαδή πριν της κοινοποιηθούν από το 
ΕΤΕΚ τα δεδομένα.

Δεν έχει διαφορά από ποια πηγή του ΕΤΕΚ 
κοινοποιήθηκαν παράνομα τα προσωπικά 
δεδομένα της παραπονούμενης στη Λ.Β., δηλαδή 
αν κοινοποιήθηκαν από λειτουργό, τη διεύθυνση 
ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΤΕΚ.  
Σημασία είχε ότι κατά παράβαση της υποχρέωσης 
του ΕΤΕΚ δεν τηρήθηκαν κατάλληλα μέτρα για 
την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων, 
όπως απαιτεί το άρθρο 10 του Νόμου, και 
προσωπικά δεδομένα που περιέχονταν σε 
έκθεση του Αναπληρωτή Διευθυντή του ΕΤΕΚ 
κοινοποιήθηκαν παράνομα στην Λ.Β. χωρίς να 
υπάρχει συγκατάθεση της Β.Ν. και/ή ενημέρωση 
της για την κοινοποίηση των δεδομένων της, 
αφού δεν προηγήθηκε καν οποιοδήποτε αίτημα 
της Λ.Β. προς το ΕΤΕΚ για να της κοινοποιηθούν 
τα εν λόγω δεδομένα.

Με βάση τα πιο πάνω, και αφού έλαβε υπόψη 
τη φύση της παράβασης, αλλά και το γεγονός ότι 
το ΕΤΕΚ δε βαρύνεται με άλλο προηγούμενο, ο 
Επίτροπος αποφάσισε να επιβάλει στο ΕΤΕΚ τη 
διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής των 
€1,000 για τη μη λήψη των κατάλληλων μέτρων 
για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων 
όπως όφειλε με βάση το άρθρο 10 του Νόμου.

2.6. Πιστοληπτική Ικανότητα

2.6.1. Εταιρεία Άρτεμις Τραπεζικά 
Συστήματα Πληροφοριών Λτδ 

Η Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών 
Λτδ, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία και ιδρύθηκε 
με σκοπό την προστασία της εμπορικής 
πίστης και τη μείωση των επισφαλειών, προς 
όφελος του Τραπεζικού Συστήματος και των 
συναλλασσόμενων. Η Άρτεμις ανέλαβε την 
ανάπτυξη και διαχείριση ενός Αρχείου Δεδομένων 
οικονομικής συμπεριφοράς για την επίτευξη του 
πιο πάνω σκοπού. 

Οι πληροφορίες που αφορούν τα υποκείμενα των 
δεδομένων όπως αγωγές, δικαστικές αποφάσεις, 

τακτοποιήσεις οφειλών διαβιβάζονται από 
τις Τράπεζες στην εταιρεία  Άρτεμις και είναι 
διαθέσιμες στις τράπεζες,  καθώς και σε άλλα 
πιστωτικά ιδρύματα στα οποία πιθανόν να 
αποταθούν τα υποκείμενα των δεδομένων για 
εξασφάλιση πιστωτικών διευκολύνσεων και 
λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση τυχόν 

αίτησής τους για πιστωτικές διευκολύνσεις. 
Η διαβίβαση των συγκεκριμένων δεδομένων 
από τις Τράπεζες στην εταιρεία Άρτεμις γίνεται 
με σκοπό την κατάρτιση και λειτουργία μίας 
βάσης δεδομένων με αρνητικά δεδομένα, η 
οποία λειτουργεί στη βάση της αρχής της 

ανταποδοτικότητας (reciprocity principle) και 
της οποίας ο ρόλος είναι επικουρικός, δηλαδή 
επαφίεται στην εκάστοτε Τράπεζα να αξιολογήσει 
όλες τις σχετικές πληροφορίες και να προχωρήσει 
στη χορήγηση ή όχι πιστωτικής διευκόλυνσης 
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο υποψήφιος ή 
υφιστάμενος πελάτης είναι ή όχι καταχωρημένος 

στη βάση δεδομένων Άρτεμις.

Στο αρχείο της εταιρείας Άρτεμις διαβιβάζονται 
και καταχωρούνται, επίσης, πληροφορίες που 
αφορούν πτωχεύσεις φυσικών προσώπων και 
διαλύσεις νομικών προσώπων από το Γραφείο 

του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 
μέσω του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Ο 
χρόνος διατήρησης των πληροφοριών που 
αφορούν πτωχεύσεις καθορίζεται από τον 
Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη 
μέσω Κανονισμών. Στο αρχείο της εταιρείας 
Άρτεμις διαβιβάζονται και καταχωρούνται, 
επίσης, πληροφορίες από το Κεντρικό Αρχείο 
Πληροφοριών (ΚΑΠ) της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου που αφορούν εκδότες ακάλυπτων 
επιταγών. Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων 
του ΚΑΠ καθορίζεται με Κανονισμούς/Οδηγίες 
που εκδίδει για το σκοπό αυτό η Διαχειριστική 
Επιτροπή του ΚΑΠ. 

Για να είναι νόμιμη μια επεξεργασία ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει να διασφαλίσει τη 
συγκατάθεση του υποκείμενου των δεδομένων 
(άρθρο 5(1) του Νόμου). Όμως, η επεξεργασία 
επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του 
υποκειμένου των δεδομένων όταν αυτή 
είναι «απαραίτητη για την ικανοποίηση 
του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος στον οποίο 
ανακοινώνονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει των 
δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών 
ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων» 
(άρθρο 5(2)(ε) του Νόμου). 

Στην περίπτωση της διαβίβασης προσωπικών 
δεδομένων είτε από τις Τράπεζες είτε από τον 
Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη είτε 
από τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προς την 
εταιρεία Άρτεμις, η εν λόγω διαβίβαση επιτρέπεται 
και χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων 
των δεδομένων, επειδή οι τρίτοι στους οποίους 
ανακοινώνονται τα δεδομένα, δηλαδή οι άλλες 
τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, έχουν έννομο 
συμφέρον να τα γνωρίζουν για σκοπούς 
αξιολόγησης τυχόν αίτησής τους για χορήγηση 
πιστωτικών διευκολύνσεων.

Η εταιρεία Άρτεμις λειτουργεί νόμιμα και είχε 
υποβάλει για το σκοπό αυτό τις σχετικές 
Γνωστοποιήσεις στον Επίτροπο και έλαβε 
επιπλέον άδεια για άρση της υποχρέωσης 
ατομικής ενημέρωσης των υποκειμένων των 
δεδομένων που ήταν καταχωρημένα στο Αρχείο 
της Άρτεμις κατά την ημέρα έναρξης των εργασιών 
της. 

Επιπρόσθετα με όλα τα πιο πάνω στις 19/11/2010 
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας ο περί των Συμβάσεων 
Καταναλωτικής Πίστης Νόμος του 2010 (Νόμος 
106(Ι)/2010) στο πλαίσιο εναρμόνισης της 
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εθνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία 
2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής 
πίστης.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του πιο πάνω 
Νόμου, το οποίο προνοεί για την υποχρέωση 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του 
καταναλωτή, αναφέρει τα ακόλουθα:

«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί 
Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου και ανεξάρτητα 
από το είδος της παρεχόμενης πίστωσης, ο 
πιστωτικός φορέας αξιολογεί την πιστοληπτική 
ικανότητα του καταναλωτή πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης, με βάση επαρκή στοιχεία 
που λαμβάνονται, κατά περίπτωση, από τον 
καταναλωτή και, όπου χρειάζεται, κατόπιν 
έρευνας στην κατάλληλη βάση δεδομένων που 
λειτουργεί νόμιμα στη Δημοκρατία.».

Α.   Υποβολή παραπόνου για 
καταχώρηση στο Αρχείο της Άρτεμις 
πληροφοριών αποκατασταθέντα 
πτωχεύσαντα

Πολίτης υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο του 
Επιτρόπου, με το οποίο ζήτησε να διερευνήσουμε 
τους λόγους που η εταιρεία Άρτεμις Τραπεζικά 
Συστήματα Πληροφοριών Λτδ δεν τον ενημέρωσε 
για την καταχώρησή του στο Αρχείο της ακόμα 
και μετά την πλήρη αποκατάστασή του από 
πτωχεύσαντας.

Όσον αφορά την αποκατάστασή του από 
πτωχεύσαντας, τον πληροφορήσαμε ότι ήδη 
ο Επίτροπος έχει δώσει οδηγίες προς τον 
Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη για 
καθορισμό χρονικού διαστήματος διατήρησης 
των δεδομένων σε περίπτωση ακύρωσης 
διατάγματος παραλαβής/ πτώχευσης και 
αποκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του 
περί Πτωχεύσεως Νόμου, όπου ο πτωχεύσαντας 
εξασφαλίζει την αποκατάστασή του από το 
Δικαστήριο και αίρονται οι ανικανότητες του 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32(2) του 
Νόμου αυτού.

Β.   Υποβολή παραπόνου σχετικά με 
τη διαβίβαση πληροφοριών προς την 
εταιρεία Άρτεμις από την Τράπεζα Χ

Πολίτης, ο οποίος είχε οικονομικές διαφορές 
με συγκεκριμένη τράπεζα, υπέβαλε παράπονο 
στον Επίτροπο σχετικά με τη διαβίβαση 

πληροφοριών που αφορούν το άτομό του σε 
όλες τις τράπεζες και σε Τραπεζικά Ιδρύματα με 
αποτέλεσμα ο τελευταίος να μην μπορεί να λάβει 
τραπεζικές διευκολύνσεις από άλλες τράπεζες. 
Σύμφωνα με τον παραπονούμενο οι οικονομικές 
διαφορές μεταξύ της τράπεζας και του ίδιου 
είχαν διευθετηθεί και επομένως δεν έπρεπε οι εν 
λόγω πληροφορίες να είναι διαθέσιμες προς τις 
υπόλοιπες τράπεζες.

Μετά από σχετική ερεύνα διαφάνηκε ότι 
οι πληροφορίες σχετικά με την αγωγή της 
τράπεζας εναντίον του παραπονούμενου είχαν 
κοινοποιηθεί από την εν λόγω τράπεζα προς 
την εταιρεία Άρτεμις όπου τηρείται το Αρχείο 
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς του 
παραπονούμενου ότι οι οικονομικές διαφορές 
μεταξύ της τράπεζας και του ίδιου είχαν 
διευθετηθεί, διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις 
που υπήρξε τακτοποίηση της οφειλής στο αρχείο 
της εταιρείας Άρτεμις εμφανίζεται μόνο η τελευταία 
ενημερωμένη πληροφορία δηλαδή η ένδειξη 
«τακτοποίηση οφειλής» η οποία παραμένει και 
είναι διαθέσιμη προς όλες τις τράπεζες και άλλα 
Τραπεζικά Ιδρύματα για χρονική περίοδο πέντε 
ετών από την εν λόγω τακτοποίηση της οφειλής. 
Καμία άλλη πληροφορία που να αφορά τον 
παραπονούμενο δεν ήταν διαθέσιμη από το εν 
λόγω αρχείο.

2.6.2. Διαγραφή δεδομένων
από το αρχείο πτωχευσάντων

Πολίτης της Δημοκρατίας υπέβαλε παράπονο 
στο Γραφείο του Επιτρόπου, με το οποίο ζήτησε 
να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες για 
τη νόμιμη αποκατάσταση του ονόματος του 
από το Αρχείο Πτωχευσάντων, στο οποίο, 
όπως ισχυρίστηκε, εξακολουθούσε να είναι 
καταχωρημένη η κήρυξη της πτώχευσης του 
ακόμα και μετά την ακύρωση του διατάγματος 
πτώχευσης το 2003. 

Με αφορμή παράπονο που υποβλήθηκε, και λόγω 
του ότι υπάρχουν αρκετά κενά στην υφιστάμενη 
νομοθεσία, ο Επίτροπος υπέδειξε στον Έφορο 
Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη όπως:

(α) Προβεί στην ετοιμασία τροποποιητικού 
νομοσχεδίου του περί Πτωχεύσεως Νόμου 
σύμφωνα με τις εισηγήσεις του, οι οποίες 
περιλάμβαναν και τη διαγραφή των δεδομένων σε 
περίπτωση ακύρωσης διατάγματος παραλαβής/ 
πτώχευσης και αποκατάστασης σύμφωνα με το 

άρθρο 27 του περί Πτωχεύσεως Νόμου, όπου ο 
πτωχεύσαντας εξασφαλίζει την αποκατάσταση 
του από το Δικαστήριο και αίρονται οι 
ανικανότητες του σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 32 (2), και

(β) Δώσει οδηγίες προς το Σύνδεσμο Εμπορικών 
Τραπεζών ούτως ώστε οι τράπεζες που έχουν 
πρόσβαση στο Αρχείο Πτωχευσάντων να 
τηρούν ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία και να 
καθορίσουν χρονικό διάστημα διατήρησης των 
δεδομένων το οποίο δεν θα είναι διαφορετικό από 
αυτό του Εφόρου Εταιρειών π.χ. σε περίπτωση 
ακύρωσης διατάγματος παραλαβής/πτώχευσης.

Ενημερώσαμε τον παραπονούμενο σχετικά και 
του εξηγήσαμε ότι, ενόψει του γεγονότος ότι, ο περί 
Πτωχεύσεως Νόμος δεν προβλέπει τη διαγραφή 
των δεδομένων του χρεώστη / πτωχεύσαντα σε 
περίπτωση ακύρωσης διατάγματος παραλαβής/
πτώχευσης, ο Επίτροπος, στο παρόν στάδιο δεν 
μπορεί να ζητήσει από τον Έφορο Εταιρειών την 
αποκατάσταση της κήρυξης πτώχευσης του.

2.7. Δικαίωμα πρόσβασης

Τα άρθρα 12 και 14 του Νόμου 138(Ι)/2001 
προνοούν ότι το υποκείμενο των δεδομένων 
ασκώντας το δικαίωμα πρόσβασης με υποβολή 
σχετικής αίτησης στον υπεύθυνο επεξεργασίας 
και ταυτόχρονη καταβολή του ποσού των €17 
έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς υπερβολική 
καθυστέρηση, τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στο εδάφιο (2) του άρθρου 12, το οποίο προβλέπει 
τα ακόλουθα:

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα 
να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, χωρίς υπερβολική καθυστέρηση 
και δαπάνη-

(α)  Πληροφορίες ως προς-
(i) Όλα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν, τα οποία έχουν 
υποστεί επεξεργασία καθώς και τις διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την προέλευσή τους•      
(ii) τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους 
αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, καθώς 
και τις κατηγορίες των δεδομένων που υπόκεινται 
ή θα υποστούν επεξεργασία•
(iii) την εξέλιξη της επεξεργασίας για 
το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη 
ενημέρωση ή πληροφόρησή του•
(iv) τη λογική στην οποία στηρίζεται κάθε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων 

τα οποία αναφέρονται σ’ αυτό, στις περιπτώσεις 
αποφάσεων που λαμβάνονται δυνάμει του 
άρθρου 16(1).
β)  Τη διόρθωση, διαγραφή ή κλείδωμα των 
δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν έγινε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 
ειδικότερα λόγω ανακριβειών ή ελλείψεων.
(γ) Την κοινοποίηση σε τρίτους στους οποίους 
έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης, 
διαγραφής ή κλειδώματος που γίνεται δυνάμει 
της παραγράφου (β), εκτός αν αυτό είναι αδύνατο 
ή συνεπάγεται δυσανάλογες προσπάθειες.

Το εδάφιο (3) του ίδιου άρθρου δίνει περαιτέρω 
το δικαίωμα στο υποκείμενο των δεδομένων 
να προσφύγει στην Επίτροπο αν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν απαντήσει μέσα σε τέσσερις 
βδομάδες από την υποβολή της αίτησης του ή αν 
η απάντηση που έλαβε δεν είναι ικανοποιητική.
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2.7.1. Απόφαση για δικαίωμα 
πρόσβασης σε ηχογραφημένη 
συνομιλία

Ο Α.Γ. ασκώντας το δικαίωμα πρόσβασης που 
του παρέχει το άρθρο 12 του Νόμου ζήτησε από τη 
Cyta αντίγραφο της ηχογραφημένης συνομιλίας 
που είχε με λειτουργό του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
της Cyta σε συγκεκριμένη ημερομηνία κατά 
την οποία, όπως ισχυρίζεται, ο λειτουργός 
τον απείλησε. Ο Α.Γ. είχε πληροφορηθεί ότι η 
συνομιλία τους καταγράφεται.

Η Cyta ενημέρωσε τον Α.Γ. ότι οι κλήσεις 
καλύπτονται από το απόρρητο της επικοινωνίας 
και δεν μπορούν να δοθούν προς τα έξω, εκτός 
και αν υπάρχει διάταγμα Δικαστηρίου και πως οι 
νόμιμοι σκοποί ηχογράφησης αφορούν καθαρά 
εσωτερικά θέματα της Cyta, όπως βελτίωση 
της ποιότητας εξυπηρέτησης και απόδειξη περί 
συνδιαλλαγής. Επειδή η πιο πάνω απάντηση 
δεν ικανοποίησε τον Α.Γ. αυτός προσέφυγε στο 
Επίτροπο.

Σύμφωνα με την Οδηγία 95/46/ΕΚ, τα 
δεδομένα ήχου και εικόνας, από τα οποία είναι 
δυνατό να αναγνωριστεί κάποιο πρόσωπο, 
συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
και η καταγραφή τους συνιστά συλλογή και 
αποθήκευση και, ως εκ τούτου, θεωρείται 
επεξεργασία, η οποία υπόκειται στις διατάξεις 
του Νόμου.

Η χορήγηση αντιγράφου της ηχογραφημένης 
συνομιλίας είναι ένας από τους διάφορους 
τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να 
ικανοποιηθεί το αίτημα του υποκειμένου των 
δεδομένων. Εφόσον, ο αιτητής επιθυμούσε να 
λάβει αντίγραφο της ηχογραφημένης συνομιλίας, 
για σκοπούς διαφάνειας και πληρέστερης 
ενημέρωσης του ο Επίτροπος εισηγήθηκε να του 
δοθεί αντίγραφο σε ηχητική μορφή ολόκληρης 
της συνομιλίας, από το οποίο μπορούν να 
διαγραφούν τυχόν προσωπικά δεδομένα  τρίτων 
προσώπων. 

Αναφορικά με τον ισχυρισμό της Cyta ότι οι 
κλήσεις καλύπτονται από το απόρρητο της 
επικοινωνίας και δεν μπορούν να δοθούν 
προς τα έξω, εκτός εάν υπάρχει διάταγμα του 
Δικαστηρίου, φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη 
περίπτωση δεν τίθεται θέμα απορρήτου της 
επικοινωνίας εφόσον με τη ρητή συγκατάθεση 
του προσώπου με το οποίο συμβάλλεται η 
Cyta η επικοινωνία αυτή έχει καταγραφεί, δεν 
αφορά τρίτους αλλά τον ίδιο τον αιτητή για την 
εξυπηρέτησή του από τη Cyta. Δημιουργήθηκε 

μεταξύ της Cyta και του πελάτη της συμβατική 
σχέση για την καταγραφή της συνομιλίας με την 
ενημέρωσή του και την αποδοχή εκ μέρους του. 

Παρόλο που η Cyta ενημερώνει τον πελάτη 
κατά την ώρα της κλήσης του ότι οι σκοποί 
ηχογράφησης αφορούν τη βελτίωση της 
ποιότητας εξυπηρέτησης, οι οποιοιδήποτε 
σκοποί της επεξεργασίας δεν μπορούν να 
εξουδετερώσουν και να καταστήσουν ανενεργό 
το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των 
δεδομένων, ούτε οι σκοποί αυτοί να λειτουργούν 
μονόπλευρα υπέρ της Cyta.

Παρά την απόφαση του Επιτρόπου για 
ικανοποίηση του αιτήματος του Α.Γ., η Cyta 
αρνήθηκε να προβεί στην παραχώρηση 
αντιγράφου της ηχογραφημένης συνομιλίας 
του με τον υπάλληλο της Cyta χωρίς Διάταγμα 
Δικαστηρίου, επειδή όπως ισχυρίστηκε οι 
συνομιλίες καλύπτονται από το απόρρητο 
της επικοινωνίας (άρθρο 3 του Ν. 92(Ι)/96) 
και δεν υπάρχει η απαραίτητη συγκατάθεση 
του υπάλληλου της που συνομίλησε με τον 
παραπονούμενο για να δοθούν προς τα έξω οι 
σχετικές συνομιλίες και ότι ο Νόμος αυτός ως 
ειδικότερος υπερισχύσει του Νόμου 138(Ι)/2001.  
Επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 99(1) του περί 
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, οι 
παροχείς οφείλουν να διασφαλίζουν το απόρρητο 
οποιασδήποτε επικοινωνίας που διενεργείται 
μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 26(ζ) του Νόμου ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας που δε συμμορφώνεται 
με τις αποφάσεις του Επιτρόπου, που εκδίδονται 
για την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης 
διαπράττει αδίκημα. Το αδίκημα αυτό τιμωρείται 
με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική 
ποινή μέχρι δύο χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο 
αυτές ποινές.

Πριν από τη λήψη τελικής απόφασης, ο 
Επίτροπος ζήτησε γνωμάτευση από το Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφορικά με τα 
θέματα που εγείρονται στην επιστολή της Cyta 
και ιδιαίτερα όσον αφορά το απόρρητο.

Στη γνωμάτευση του ο Γενικός Εισαγγελέας 
αφού συμφώνησε με τις θέσεις του Επιτρόπου 
ότι η ηχογράφηση της συνομιλίας του 
παραπονούμενου από την Cyta συνιστά 
συλλογή και αποθήκευση προσωπικών 
δεδομένων και, επομένως, επεξεργασία η οποία 
υπόκειται στις διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001 
και ότι συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

Νόμου, ο παραπονούμενος, ως υποκείμενο των 
δεδομένων, έχει δικαίωμα πρόσβασης σ΄ αυτή 
πρόσθεσε τα ακόλουθα:

“Τα ζητήματα που τίθενται και έχουν σχέση 
με τις αντιρρήσεις που προβάλλει η ΑΤΗΚ για 
να χορηγήσει αντίγραφο της ηχογραφημένης 
συνομιλίας που είχε ο παραπονούμενος με 
υπάλληλο της ΑΤΗΚ, θεωρώ ότι επικεντρώνονται 
σε δύο σημεία:

(α) Κατά πόσο η εν λόγω ηχογραφημένη 
συνομιλία αποτελεί ιδιωτική επικοινωνία, 
η οποία καλύπτεται από την προστασία 
του απορρήτου της επικοινωνίας (και, κατά 
συνέπεια, ενδεχομένως να τυγχάνουν εφαρμογής 
οι σχετικές διατάξεις των Νόμων 92(Ι)/96 και 112/
(Ι)/2004), και

(β) κατά πόσο περιορίζεται το δικαίωμα 
πρόσβασης κάποιου προσώπου σε δεδομένα, τα 
οποία αναφέρονται όχι μόνο στον ίδιο αλλά και 
σε άλλο υποκείμενο των δεδομένων.

Αναφορικά με το πρώτο ζήτημα, σημειώνεται 
ότι η έννοια του όρου «ιδιωτική επικοινωνία» 
προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του Νόμου 92(Ι)/96 
ως «οποιαδήποτε προφορική επικοινωνία 
ή οποιαδήποτε τηλεπικοινωνία γίνεται από 
πρόσωπο κάτω από περιστάσεις κατά τις οποίες 
είναι λογικό το πρόσωπο αυτό να αναμένει ότι 
δε θα υποκλαπεί ή θα παρακολουθηθεί από 
οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός από εκείνο το 
οποίο σκοπείται να λάβει την επικοινωνία 
αυτή...».

Η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο 
παραπονούμενος με τον υπάλληλο της ΑΤΗΚ, 
σε γνώση τόσο του παραπονούμενου όσο και 
του υπάλληλου, ηχογραφείτο και, επομένως, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 92(Ι)/96, 
παρακολουθείτο(3) . Συνεπώς, η επικοινωνία 
όχι μόνο δεν έγινε κάτω από περιστάσεις που 
λογικά τα πρόσωπα αυτά θα ανέμεναν ότι δεν 
θα παρακολουθείτο, αλλά έγινε με τη συναίνεση 
και εν γνώση τους ότι παρακολουθείτο. Κατά 
συνέπεια, η εν λόγω επικοινωνία δεν εμπίπτει 
στην έννοια της ιδιωτικής επικοινωνίας του 
Νόμου 92(Ι)/96 (4) .

Εξάλλου, γι αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είναι και 
παράνομη η ηχογράφηση αυτής της επικοινωνίας 
από την ΑΤΗΚ. Εάν ένα από τα δύο πρόσωπα 
που επικοινωνούσαν δεν συναινούσε στην 
ηχογράφηση, αυτή καθαυτή η ηχογράφηση της 
συνομιλίας από την ΑΤΗΚ θα ήταν παράνομη, 
ως προσκρούουσα, μεταξύ άλλων, και στο Νόμο 
92(Ι)/96. Επομένως, η άρνηση της ΑΤΗΚ να 
δώσει αντίγραφο της ηχογραφημένης συνομιλίας, 
επειδή, όπως ισχυρίζεται, αυτό προσκρούει 
στο άρθρο 3 του Νόμου 92(Ι)/96, δεν μπορεί να 
ευσταθήσει.

Για παρόμοιους με τους πιο πάνω λόγους, έχω τη 
γνώμη ότι ούτε το άρθρο 99 του Νόμου 112(Ι)/2004 
παραβιάζεται, αν η ΑΤΗΚ παραχωρήσει 
αντίγραφο της ηχογραφημένης συνομιλίας στον 
παραπονούμενο. Στην προκειμένη περίπτωση 
δεν υπάρχει ιδιωτική επικοινωνία ούτε απόρρητο 
αυτής, το οποίο μπορεί να αντιταχθεί σε ένα από 
τα δύο πρόσωπα που συνομιλούσαν, αφού εν 
γνώσει και με τη συγκατάθεση και των δύο η 
συνομιλία ηχογραφείτο (5) .

Συνεπώς, θεωρώ ότι το δικαίωμα πρόσβασης 
του παραπονούμενου, όπως προβλέπεται από 
τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 
Νόμο138(Ι)/2001, μπορεί να ασκηθεί χωρίς να 
παραβιάζει οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία περί 
απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας.

Είναι αποδεκτό ότι ο παραπονούμενος ζητεί 
δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα, τα οποία 
αναφέρονται όχι μόνο στον ίδιο αλλά και σε 
άλλο πρόσωπο και, επομένως, η πρόσβαση 
σε αυτά συνιστά μορφή επεξεργασίας από το 
ένα από τα δύο υποκείμενα των δεδομένων. 
Σε αυτή την περίπτωση, «το επιτρεπτό της 
πρόσβασης θα κριθεί ενόψει των ειδικών 
προϋποθέσεων που τίθενται από το Νόμο για τη 
νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων... 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου 
υποκείμενου των δεδομένων (άρθρο 11)(6) ».

Η κρίση του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, του εποπτικού δηλαδή 
οργάνου παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής 
του Νόμου, περί της συνδρομής ή όχι αυτών των 
προϋποθέσεων, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί 

3   «παρακολούθηση» σημαίνει την ακουστική ή άλλως πως λήψη του περιεχομένου οποιασδήποτε ιδιωτικής επικοινωνίας με τη χρήση οποιασδήποτε 
ηλεκτρονικής, μηχανικής, ηλεκτρομαγνητικής, ακουστικής ή άλλης συσκευής ή μηχανήματος και περιλαμβάνει ακρόαση, μαγνητοφώνηση ή οποιασδήποτε 
άλλης μορφής καταγραφή ή λήψη του περιεχομένου της επικοινωνίας αυτής είτε στο σύνολο είτε εν μέρει είτε ως προς την ουσία, είτε τη σημασία ή την έννοια 
ή το σκοπό της (άρθρο 2 του Νόμου 92(Ι)/96).
4    Δείτε και σχετική Γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας με Αρ. Φακ. 50(Α)/1997/Ν.30/6, ημερομηνίας 11/07/07
5   Δείτε, επίσης, το άρθρο 99(2) του Νόμου 112(Ι)/2004, το οποίο αναφέρει ότι «Ουδείς πέραν των εκάστοτε επικοινούντων μεταξύ τους χρηστών, επιτρέπεται 
να ακούει, υποκλέπτει, αποθηκεύει παρεμβαίνει ή/ και να προβαίνει σε οποιαδήποτε μορφή παρακολούθησης επικοινωνιών...χωρίς τη συγκατάθεση των 
σχετικών χρηστών». Ο παραπονούμενος είναι ένας από τους επικοινωνούντες χρήστες.
 6  Π. Αρμανέντος και Β. Σωτηρόπουλος (2005), Προσωπικά Δεδομένα, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 347.
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από την ΑΤΗΚ. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι οι 
λόγοι που επικαλείται η ΑΤΗΚ για να αρνηθεί το 
δικαίωμα πρόσβασης του παραπονούμενου δεν 
ευσταθούν.”

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της πιο 
πάνω Γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, 
ο Επίτροπος κατέληξε στο ότι η εν λόγω 
επικοινωνία δεν εμπίπτει στην έννοια της 
ιδιωτικής επικοινωνίας του Νόμου 92(Ι)/96, ούτε 
το άρθρο 99 του Νόμου 112(Ι)/2004 παραβιάζεται 
αν η Cyta ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης 
του Α.Γ. και, ως εκ τούτου, οι λόγοι που επικαλείτο 
η Cyta για να αρνηθεί το δικαίωμα πρόσβασης 
στον Α.Γ. δεν ευσταθούν. Επειδή η χορήγηση 
αντιγράφου της ηχογραφημένης συνομιλίας 
ήταν ένας από τους διάφορους τρόπους με τους 
οποίους θα μπορούσε να ικανοποιηθεί το αίτημα 
του παραπονούμενου ο Επίτροπος κάλεσε τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας/ Cyta, όπως εντός τακτής 
προθεσμίας, ικανοποιήσει το αίτημα του Α.Γ. 

Η Cyta συμμορφώθηκε με την Απόφαση του 
Επιτρόπου και χορήγησε στον Α.Γ. αντίγραφο 
σε ηχητική μορφή ολόκληρης της συνομιλίας που 
είχε με λειτουργό του Κέντρου Εξυπηρέτησης.

2.7.2. Δικαίωμα πρόσβασης στον 
προσωπικό φάκελο από υπάλληλο 

Υποβλήθηκε παράπονο, από πρώην υπάλληλο 
σε ιδιωτική εταιρεία,  σχετικά με την άρνηση 
της εταιρείας στην οποία είχε εργοδοτηθεί να 
ικανοποιήσει αίτημά του για πρόσβαση σε 
έγγραφα/ δεδομένα, τα οποία ισχυρίζεται ότι τον 
αφορούσαν. Τα έγγραφα αφορούσαν τις ετήσιες 
άδειες της κατά τη διάρκεια της εργοδότησής του.

Το άρθρο 12 του Νόμου, δεν καθορίζει τον τρόπο 
με τον οποίο ικανοποιείται το αίτημα πρόσβασης 
(λ.χ παροχή αντιγράφων, φυσικός έλεγχος 
εγγράφων κλπ), αλλά δημιουργεί στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας την υποχρέωση να παράσχει στο 
υποκείμενο των δεδομένων τις πληροφορίες 
που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο ή να τον 
ενημερώσει για τους λόγους για τους οποίους 
δεν ικανοποιεί το αίτημα του. Ο τρόπος με τον 
οποίο θα ικανοποιηθεί ένα αίτημα πρόσβασης 
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του υπεύθυνου 
επεξεργασίας, με βάση τα ιδιαίτερα περιστατικά 
της κάθε περίπτωσης και τη διάρθρωση του 
αρχείου.

Ο Επίτροπος απεφάνθη ότι η εταιρεία όφειλε 
να  ενημερώσει τον παραπονούμενο για όλα 

τα προσωπικά της δεδομένα που διατηρεί και 
επεξεργάζεται,  διαγράφοντας τυχόν δεδομένα 
τρίτων, αν υπήρχαν. Η εταιρεία συμμορφώθηκε με 
το αίτημα του παραπονούμενου και ικανοποίησε 
το δικαίωμα πρόσβασης στον προσωπικό του 
φάκελο.

2.7.3. Δικαίωμα πρόσβασης σε 
έγγραφη καταγγελία

Μετά από έγγραφη καταγγελία τρίτου ατόμου η 
ΑΤΗΚ άρχισε πειθαρχική έρευνα εναντίον του 
υπαλλήλου της, ο οποίος ζήτησε με επιστολή 
του δικηγόρου του όπως τον εφοδιάσουν με 
αντίγραφο της έγγραφης καταγγελίας που υπήρχε 
εναντίον του και στην οποία του αποδίδονταν 
σοβαρά πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα. 

Η ΑΤΗΚ αρνήθηκε να εφοδιάσει τον υπάλληλο 
με αντίγραφο της έγγραφης καταγγελίας 
επικαλούμενη τους περί Προσωπικού της ΑΤΗΚ 
Γενικούς Κανονισμούς 1982-2006, σύμφωνα με 
τους οποίους ο υπάλληλος δικαιούται να λάβει 
γνώση του πειθαρχικού φακέλου σε περίπτωση 
πειθαρχικής δίωξης εναντίον του.  Επομένως 
στο  στάδιο εκείνο της πειθαρχικής έρευνας δεν 
μπορούσε να του δοθεί αντίγραφο της έγγραφης 
καταγγελίας που έγινε εναντίον του. Του δόθηκε 
όμως πληροφόρηση σε σχέση με το περιεχόμενο 
της σε βάρος του καταγγελίας. 

Ακολούθως η ΑΤΗΚ ενημέρωσε τον υπάλληλο 
ότι ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής μετά την 
απόσυρση της έγγραφης καταγγελίας που είχε 
γίνει εναντίον του  αποφάσισε τον τερματισμό 
της πειθαρχικής έρευνας, δίνοντας παράλληλα 
οδηγίες για διεξαγωγή υπηρεσιακής έρευνας.

Ο δικηγόρος του υπαλλήλου ζήτησε την 
αποστολή σε αυτόν αυτούσιας της έγγραφης σε 
βάρος του πελάτη του καταγγελίας, καθώς και 
αυτούσιο το κείμενο της επιστολής απόσυρσης 
της καταγγελίας επικαλούμενος ότι τα εν λόγω 
έγγραφα είναι αναγκαία για να είναι σε θέση ο 
παραπονούμενος /πελάτης του να αντιμετωπίσει 
την εναντίον του διεξαγόμενη υπηρεσιακή 
έρευνα και να υπερασπίσει οποιαδήποτε νόμιμα 
δικαιώματά του.  

Η ΑΤΗΚ αρνήθηκε να κοινοποιήσει στο Δικηγόρο 
αντίγραφο της σε βάρος του παραπονούμενου 
καταγγελίας δεδομένου του τερματισμού της 
πειθαρχικής έρευνας εναντίον του, επικαλούμενη 
και πάλι τους Κανονισμούς βάσει του οποίους 
ο υπάλληλος δικαιούται να λάβει γνώση του 
πειθαρχικού φακέλου σε περίπτωση πειθαρχικής 

δίωξης εναντίον του. Ισχυρίστηκε επίσης ότι 
δεν μπορεί να του χορηγηθεί αντίγραφο της 
επιστολής απόσυρσης της καταγγελίας εφόσον η 
σχετική απόσυρση έγινε προφορικά. Ενημέρωσε, 
επίσης, το δικηγόρο του παραπονούμενου ότι η 
υπηρεσιακή έρευνα έχει ολοκληρωθεί χωρίς την 
επιβολή οιασδήποτε ποινής ή συνέπειας στον 
παραπονούμενο.

Ο υπάλληλος υπέβαλε γραπτό παράπονο στον 
Επίτροπο σχετικά με την παράλειψη της ΑΤΗΚ να 
ικανοποιήσει πλήρως το δικαίωμα πρόσβασης 
του σε πληροφορίες που τον αφορούν. 

Ο Επίτροπος έκρινε ότι η απόφαση της ΑΤΗΚ 
να μην κοινοποιήσει στον παραπονούμενο/ 
υπάλληλο αντίγραφο της έγγραφης σε βάρος 
του καταγγελίας, κατά το στάδιο της πειθαρχικής 
έρευνας ήταν απόλυτα δικαιολογημένη δεδομένου 
ότι κατά το στάδιο της συλλογής μαρτυρικού και/ή 
αποδεικτικού υλικού θα πρέπει να διασφαλίζεται 
το αδιάβλητο της διαδικασίας και η ακεραιότητα 
των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων. 

Δυνάμει του Κανονισμού 33 των περί 
Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου Γενικών  Κανονισμών του 1982-2006 
ο ειδικός υπηρεσιακός έλεγχος μεταξύ άλλων 
ασκείται για κακή διαχείριση των τηλεγραφικών 
και τηλεφωνικών αντικειμένων κατά την κρίση 
των αρμοδίων για την άσκηση του υπηρεσιακού 
ελέγχου στις περιπτώσεις όπου δεν ενδείκνυται 
η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου. Σκοπός του εν 
λόγω ελέγχου είναι ο καταλογισμός των τελών 
για τα πιο πάνω και για τη κατ’ επανάληψη 
διεξαγωγή συναφών σφαλμάτων ενημερώνεται 
ο Γενικός Διευθυντής για άσκηση πειθαρχικής ή 
άλλης διαδικασίας.

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι ο υπηρεσιακός 
έλεγχος δεν αποτελεί μέρος της πειθαρχικής 
διαδικασίας η οποία είχε ήδη τερματιστεί χωρίς 
να γίνει πειθαρχική δίωξη και, ως εκ τούτου, 
δεν καλύπτεται από την αρχή της μυστικότητας, 
η οποία καλύπτει την πειθαρχική εν γένει 
διαδικασία. 

Η θέση της ΑΤΗΚ ότι δεδομένου του τερματισμού 
της πειθαρχικής έρευνας δεν είναι δυνατή η 
κοινοποίηση προς τον υπάλληλο αντιγράφου 
της έγγραφης σε βάρος του καταγγελίας και 
ότι ολοκληρώθηκε η υπηρεσιακή έρευνα χωρίς 
την επιβολή οποιασδήποτε ποινής εναντίον 
του έρχεται σε αντίφαση με τη θέση της για μη 
ικανοποίηση του δικαιώματος του για πρόσβαση 
στο εν λόγω έγγραφο  κατά τη διάρκεια της 
πειθαρχικής έρευνας εναντίον του δεδομένου 

ότι η πειθαρχική έρευνα είχε τερματιστεί και δεν 
τίθετο πλέον θέμα αδιάβλητου και/ή ακεραιότητας 
του συλλεχθέντος υλικού και της όλης 
διαδικασίας. Για το λόγο αυτό η θέση της ΑΤΗΚ 
δεν ευσταθούσε και εν πάση περιπτώσει θα 
έπρεπε κατά το στάδιο εκείνο να είχε χορηγηθεί 
στον υπάλληλο αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου 
για ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης 
του στα δεδομένα που αφορούν το άτομό του. 

Ο Επίτροπος κατέληξε ότι το σχετικό αίτημα του 
παραπονούμενου για πρόσβαση στα δεδομένα 
που τον αφορούν είχε ικανοποιηθεί μερικώς 
από την ΑΤΗΚ, και όχι εξ ολοκλήρου. Για λήψη 
της απόφασης του έλαβε υπόψη ότι η έγγραφη 
καταγγελία από τρίτο πρόσωπο έγινε επώνυμα 
και όχι ανώνυμα και ότι στο έγγραφο αυτό 
περιλαμβάνονταν πληροφορίες /προσωπικά 
δεδομένα που αφορούσαν πρωτίστως το άτομο 
του παραπονούμενου, περιλαμβανομένων και 
των στοιχείων που αφορούν την προέλευση των 
πληροφοριών, δηλαδή τα στοιχεία της ταυτότητας 
του καταγγέλλοντα. Αξιολόγησε επιπρόσθετα 
τους λόγους για τους οποίους ο παραπονούμενος 
επιθυμούσε τη χορήγηση του αντιγράφου της 
έγγραφης καταγγελίας για να είναι σε θέση να 
ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα του ενώπιον του 
αρμόδιου Δικαστηρίου.
Για τους πιο πάνω λόγους, επέβαλε στην ΑΤΗΚ 
τη διοικητική κύρωση της προειδοποίησης με 
αποκλειστική προθεσμία τριών εβδομάδων από 
την ημερομηνία λήψης της Απόφασης για πλήρη 
ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του 
παραπονούμενου με τη χορήγηση σ’ αυτόν 
του αντιγράφου της έγγραφης σε βάρος του 
καταγγελίας.   

Η ΑΤΗΚ συμμορφώθηκε εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας.

2.8. Άλλα θέματα

2.8.1. Μέτρα ασφάλειας στο 
Νοσοκομείο Αρχ. Μακαρίου Γ΄

Υποβλήθηκε καταγγελία ότι αποτελέσματα 
αναλύσεων αίματος βρίσκονταν το Σεπτέμβριο 
του 2010, εκτεθειμένα και ανεπιτήρητα σε χώρο 
που είχε πρόσβαση το κοινό και συγκεκριμένα σε 
ένα φάκελο (box file)  που ήταν τοποθετημένος 
πάνω σε πάγκο έξω από το διάδρομο των ιατρείων 
των παιδοενδοκρινολόγων στο Νοσοκομείο Αρχ. 
Μακαρίου Γ΄ και όποιος ήθελε μπορούσε να έχει 
πρόσβαση σ’ αυτά ή/και να έπαιρνε ότι ήθελε.
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Λειτουργοί του Γραφείου επισκέφθηκαν το χώρο 
των ιατρείων των παιδοενδοκρινολόγων και 
το Χημείο και συνομίλησαν με τέσσερα μέλη 
του προσωπικού. Πληροφορήθηκαν ότι για 
κάποιο χρονικό διάστημα, το Σεπτέμβριο του 
2010, πράγματι ο πιο πάνω φάκελος βρισκόταν 
εκτεθειμένος στον πάγκο έξω από το διάδρομο 
των ιατρείων των παιδοενδοκρινολόγων.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής Νοσοκομείου Αρχ. 
Μακαρίου Γ΄, με επιστολή του μας πληροφόρησε 
ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του 
είχε ως προτεραιότητα του τη διασφάλιση 
των προσωπικών δεδομένων των ασθενών 
και πιο ειδικά της κάρτας του ασθενούς, αλλά 
εξακολουθούσαν να υπάρχουν προβλήματα 
ειδικά στη φύλαξη και διακίνηση των φακέλων 
των ασθενών για λόγους που βρίσκονται έξω 
από τη δικαιοδοσία και εξουσία του. Η επιλογή 
του προσωπικού και ο αριθμός που στελεχώνει 
τη μονάδα δεν εξαρτάται από το Διευθυντή, 
για 25 χρόνια δεν έγινε εκκαθάριση φακέλων, 
απουσιάζει πρωτόκολλο διακίνησης του φακέλου 
στο Νοσοκομείο, απουσιάζει ο κατάλληλος 
εξοπλισμός για τη φύλαξη και ανεύρεση των 
φακέλων και δεν έχει καλλιεργηθεί η κουλτούρα 
στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την 
ορθή τήρηση του περιεχομένου του φακέλου. 

Για βελτίωση των μέτρων ασφαλείας 
προγραμματίστηκαν τα εξής: 
• Ετοιμάζεται πρωτόκολλο διακίνησης του 
φακέλου.
• Ζητήθηκε από το Υπουργείο Υγείας έγκριση 
γα να εργαστεί το προσωπικό υπερωρίες για να 
εκκαθαρίσει το Αρχείο από μη διακινούμενους 
φακέλους.
• Ζητήθηκε και προωθείται ο εκσυγχρονισμός 
του αρχείου με σύγχρονο μηχάνημα φύλαξης και 
ανεύρεσης των φακέλων.

Μετά από διαβουλεύσεις αποφασίστηκε ότι 
τα αποτελέσματα αναλύσεων των Κλινικών 
Εργαστηρίων θα αποστέλλονται προς τους 
θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι έχουν και την 
ευθύνη να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων προς όφελος των ασθενών.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΝΑΜ ΙΙΙ, μας 
πληροφόρησε περαιτέρω ότι πλέον η πόρτα 
εισόδου του ιατρικού αρχείου είναι κλειδωμένη 
και η πρόσβαση στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα 
γίνεται με τη χρήση προσωπικού κλειδιού και 
ο φάκελος των αναλύσεων των ιατρείων των 
Παιδοενδοκρινολόγων βρίσκεται εντός του 
γραφείου των ιατρών.

Παρά τη άμεση ανταπόκριση του Εκτελεστικού 
Διευθυντή του ΝΑΜ ΙΙΙ και τη διάθεση 
συνεργασίας του, στο παρελθόν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας κατά παράβαση του άρθρου 10(3) 
του Νόμου δεν είχε λάβει τα  κατάλληλα μέτρα για 
την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων 
των ασθενών, και τα εξέθετε σε χώρο προβάσιμο 
στο κοινό. 

Επίσης, η πόρτα του Αρχείου Φακέλων Ασθενών 
ήταν ξεκλείδωτη παρά τις κατ’ επανάληψη 
υποδείξεις του Επιτρόπου για την αναγκαιότητα 
της λήψης μέτρων ασφάλειας και προστασίας 
των δεδομένων, τόσο μετά τις επιτόπιες 
επισκέψεις λειτουργών του Γραφείου,  όσο και σε 
προηγούμενη αλληλογραφία μας για προσωρινή 
αδυναμία εντοπισμού ιατρικού φακέλου 
ασθενή. Η έκθεση σε κοινή θέα ανεπιτήρητων 
αποτελεσμάτων αναλύσεων των ασθενών, 
δηλαδή ευαίσθητων δεδομένων υγείας τα οποία 
βάσει του άρθρου 12 του Νόμου πρέπει να 
γνωστοποιούνται στο υποκείμενο των δεδομένων 
μέσω ιατρού, είναι ιδιαίτερα σοβαρή παράβαση. 

Η  καλλιέργεια κουλτούρας στο ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφάλεια και 
προστασία των δεδομένων είναι κύρια ευθύνη 
και εξαρτάται από τις ενέργειες του Εκτελεστικού 
Διευθυντή και των προϊσταμένων (Διευθυντών 
Κλινικών/Τμημάτων και Προϊσταμένου  του 
Αρχείου) του Νοσοκομείου και θα έπρεπε να 
υπάρχει το πρωτόκολλο διακίνησης του φακέλου 
προ πολλού. 

Επίσης η πόρτα εισόδου του ιατρικού αρχείου 
έπρεπε να είναι κλειδωμένη και η πρόσβαση 
στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να γίνεται με τη 
χρήση προσωπικού κλειδιού εξ αρχής και για τα 
μέτρα αυτά αποκλειστική ευθύνη έχει η διεύθυνση 
του νοσοκομείου. Ο φάκελος των αναλύσεων των 
ιατρείων των Παιδοενδοκρινολόγων έπρεπε να 
βρίσκεται εντός του γραφείου των ιατρών και 
όχι ανεπιτήρητος σε πάγκο στο διάδρομο, αφού 
σύμφωνα με το άρθρο  12(6) του Νόμου δεδομένα 
που αφορούν την υγεία γνωστοποιούνται στο 
υποκείμενο των δεδομένων μέσω ιατρού και 
η διεύθυνση του ΝΑΜ ΙΙΙ έπρεπε να είχε λάβει 
τα δέοντα μέτρα για την εφαρμογή του Νόμου, 
ιδιαίτερα αφού γνώριζε ότι δεν είχε καλλιεργηθεί 
η κατάλληλη κουλτούρα προστασίας και 
ασφάλειας των δεδομένων στο ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό.

Ενόψει των πιο πάνω, και αφού λήφθηκε υπόψη 
ότι έστω και εκ των υστέρων πάρθηκαν ορισμένα 
μέτρα και ότι δρομολογούνται επίσης κάποια 
άλλα μέτρα από το νέο Εκτελεστικό Διευθυντή 

του ΝΑΜ ΙΙΙ, επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 
€3000 στο Νοσοκομείο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ για 
παράβαση του άρθρου 10(3) του Νόμου λόγω της 
έκθεσης σε πάγκο σε διάδρομο του Νοσοκομείου 
των αποτελεσμάτων ευαίσθητων δεδομένων 
υγείας των ασθενών και συγκεκριμένα των 
αποτελεσμάτων των αναλύσεων των κλινικών 
εργαστηρίων κατά το Σεπτέμβριο του 2010.

2.8.2. Προσωπικά δεδομένα 
που συλλέγονται για την έκδοση 
δωροκάρτας 

Στις καινούριες αιτήσεις για την έκδοση της 
κερδοκάρτας Ορφανίδη συλλέγονταν εκτός από 
το όνομα και τη διεύθυνση του αιτητή/ πελάτη 
και διάφορα άλλα προσωπικά δεδομένα, όπως 
ο αριθμός διαβατηρίου, ο αριθμός ταυτότητας,  η 
υπηκοότητα,  ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, το 
email, ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν στο 
σπίτι του καθώς και οι ηλικίες τους.

Η συλλογή και επεξεργασία των συγκεκριμένων 
στοιχείων, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να 
παραβίαζε την αρχή του σκοπού και την 
αρχή της αναλογικότητας αφού η υπεραγορά, 
ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει 
περισσότερα δεδομένα απ’ ότι χρειάζεται για 
την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας, 
που στην προκειμένη περίπτωση ήταν η έκδοση 
κερδοκάρτας με σκοπό να επωφελείται ο κάτοχος 
της από προσφορές και εκπτωτικά κουπόνια από 
την συλλογή βαθμών που παίρνει μαζί με τις 
αγορές του.

Για την έκδοση της κερδοκάρτας, για τη 
συγκέντρωση/ πίστωση των βαθμών, αλλά 
και για την εξαργύρωση των βαθμών, τα μόνα 
προσωπικά δεδομένα που νομιμοποιείται να 
συλλέγει η υπεραγορά είναι το όνομα του αιτητή/ 
πελάτη, την ταχυδρομική διεύθυνση του και το 
τηλέφωνο του.
 
Ο Υπεραγορά ισχυρίστηκε ότι η συλλογή 
του αριθμού ταυτότητας ή διαβατηρίου, ήταν 
απαραίτητη για την επιβεβαίωση της ταυτότητας 
του ατόμου που εισπράττει τους βαθμούς αλλά 
κυρίως την επιβεβαίωση της ταυτότητας του 
ατόμου που τους εξαργυρώνει.
 
Ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου συνήθως 
χρησιμοποιείται/ τυγχάνει επεξεργασίας όταν 
η αναγνώριση του ατόμου είναι ουσιαστικής 
σημασίας και κατά κύριο λόγο όταν η 

επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 
έργου δημοσίου συμφέροντος ή έργου που 
εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας. Στον 
ιδιωτικό τομέα η χρήση και επεξεργασία του 
αριθμού ταυτότητας επιτρέπεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις, κατά κύριο λόγο από τραπεζικούς 
και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, επειδή 
η αναγνώριση του ατόμου είναι ουσιαστικής 
σημασίας και λόγω υποχρεώσεων που διέπονται 
από νόμους και κανονισμούς σχετικά με την 
καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. 
Από τη χρήση του αριθμού ταυτότητας με 
αυτοματοποιημένα μέσα προκύπτουν κίνδυνοι 
παραβίασης του δικαιώματος προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής, οι οποίοι απορρέουν κυρίως 
από τον κίνδυνο συσχέτισης διαφόρων αρχείων 
και την έλλειψη επαρκών εγγυήσεων για την 
ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που 
περιέχουν τα αρχεία αυτά.

Ειδικά, όσον αφορά τον αριθμό ταυτότητας 
ή διαβατηρίου, η Οδηγία 95/46/ΕΚ, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών, δίνει εξουσία στα κράτη-
μέλη να καθορίζουν τους όρους υπό τους 
οποίους επιτρέπεται η επεξεργασία του εθνικού 
αναγνωριστικού αριθμού ταυτότητας. 

Η έκδοση της Κερδοκάρτας στους πελάτες 
της υπεραγοράς γίνεται αφενός προς όφελος 
του πελάτη, για να επωφελείται δηλαδή από 
προσφορές και δώρα, και αφετέρου με στόχο την 
προσέλκυση του πελάτη και την προώθηση της 
εταιρείας και των προϊόντων της. Η ορθή φύλαξη 
της κάρτας και η αποφυγή εξαργύρωσης των 
βαθμών από κάποιο τρίτο άτομο μη δικαιούχο 
επιβαρύνει ως επί τω πλείστον τον ίδιο το πελάτη 
ο οποίος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για τη φύλαξη της κάρτας του. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι δε δικαιολογείται 
η συλλογή και η καταχώρηση του αριθμού 
ταυτότητας ή διαβατηρίου αφού η επεξεργασία 
των εν λόγω δεδομένων παραβιάζει την αρχή του 
σκοπού και την αρχή της αναλογικότητας όπως 
αυτές προβλέπονται στα άρθρα 4(1)(β) και 4(1)
(γ) του Νόμου 138(Ι)/2001. Για την είσπραξη 
των βαθμών μπορεί η εταιρεία να χρησιμοποιεί 
κάποιο άλλο αναγνωριστικό στοιχείο (π.χ. τον 
αριθμό τηλεφώνου) και για την εξαργύρωση 
των βαθμών η απλή παρουσίαση του δελτίου 
ταυτότητας του πελάτη είναι ικανοποιητική για 
την αποφυγή εξαργύρωσης των βαθμών από 
κάποιο τρίτο άτομο μη δικαιούχο.
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Ζητήσαμε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να 
προχωρήσει το συντομότερο στην τροποποίηση 
του εντύπου για αίτηση Κερδοκάρτας σύμφωνα 
με τις υποδείξεις μας και να διαγράψει από τα 
ηλεκτρονικά αρχεία του όλα τα δεδομένα που 
συνέλεξε κατά παράβαση του Νόμου, όπως ο 
αριθμός ταυτότητας, ο αριθμός διαβατηρίου και 
η υπηκοότητα.

Η Υπεραγορά συμμορφώθηκε και τροποποίησε 
το  έντυπο της αίτησης σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του Επιτρόπου. Τα μόνα στοιχεία που πλέον 
ζητούνται για την έκδοση της Κερδοκάρτας 
είναι το όνομα, η ημερομηνία γέννησης και η 
ταχυδρομική διεύθυνση. Τα στοιχεία νοικοκυριού 
(όπως οι ηλικίες των μελών της οικογένειας), η 
υπηκοότητα και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου 
έχουν περιληφθεί σε ένα ξεχωριστό πεδίο της 
αίτησης με τίτλο «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ».

2.8.3. Προσωπικά δεδομένα που 
ζητούνται σε αιτήσεις για πρόσληψη 

Σε συνέχεια καταγγελίας που υποβλήθηκε φάνηκε 
ότι στην αίτηση για πρόσληψη που διέθετε η 
Εταιρεία Cyprus Airways στους ενδιαφερόμενους 
αιτητές, κάποια από τα προσωπικά δεδομένα που 
ζητούνταν ήταν υπερβολικά και δεν πληρούσαν 
τις προϋποθέσεις που θέτει η Νομοθεσία για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως 
η φωτογραφία, η ηλικία, οι λεπτομέρειες παιδιών 
και εξαρτωμένων, το όνομα πατέρα, μητέρας 
και συζύγου, οι προηγούμενες καταδίκες και τα 
δεδομένα που αφορούσαν την υγεία.

Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία και τα σχετικά 
με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, συνιστούν 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 6(1) του Νόμου, η 
συλλογή και η επεξεργασία τους απαγορεύεται. 
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η συλλογή και η 
επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων όταν η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να 
είναι σε θέση ο υπεύθυνος επεξεργασίας να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή να εκτελέσει 
τα καθήκοντά του στον τομέα του εργατικού 
δικαίου, νοουμένου όμως ότι έχει παρασχεθεί για 
το σκοπό αυτό η άδεια του Επιτρόπου (άρθρο 
6(2)(β) του Νόμου).
Στην Οδηγία που έχει εκδώσει ο Επίτροπος 
αναφορικά με τις «Εργασιακές Σχέσεις» 
αναφέρεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που 
ζητούν οι εργοδότες από τους υποψηφίους κατά 
τις διαδικασίες πρόσληψης πρέπει να είναι 
σχετικά με τη φύση της εργασίας. Ο εργοδότης 

πρέπει να ζητεί μόνο εκείνα τα προσωπικά 
δεδομένα από τους υποψηφίους, τα οποία 
είναι απαραίτητα για να τον βοηθήσουν στην 
επιλογή συγκεκριμένων υποψηφίων και τα οποία 
είναι σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης την 
οποία επιθυμεί να πληρώσει. Για παράδειγμα, 
προσωπικά δεδομένα όπως η θρησκεία, η 
οικογενειακή κατάσταση, η φωτογραφία και 
τα στοιχεία γονέων και / ή τέκνων δεν πρέπει 
να ζητούνται, εκτός αν είναι απόλυτα σχετικά 
με τη φύση της εργασίας. Γενικά, η συλλογή 
των δεδομένων αυτών κρίνεται υπερβολική 
για σκοπούς αξιολόγησης των αιτήσεων των 
υποψηφίων και επιλογής υποψηφίων για 
πρόσληψη.

Η οικογενειακή κατάσταση, το όνομα συζύγου, 
ο πλησιέστερος συγγενής στις περιπτώσεις 
που είναι απαραίτητα μετά την πρόσληψη 
του υποψηφίου για σκοπούς επικοινωνίας σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για σκοπούς 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.λ.π., θα πρέπει να 
ζητούνται σε μεταγενέστερο στάδιο μόνο από 
τους αιτητές που έχουν προσληφθεί.

Η Εταιρεία ισχυρίστηκε ότι τα δεδομένα που 
αφορούσαν την υγεία ήταν απαραίτητα για 
ορισμένες θέσεις οι οποίες προϋποθέτουν 
άριστη κατάσταση της υγείας του υποψηφίου, 
που σε κάποιες περιπτώσεις καθορίζονται από 
συγκεκριμένες εξετάσεις και πιστοποιητικά 
τα οποία είναι απαραίτητα (θέσεις πιλότων, 
αεροσυνοδών, μηχανικών και τμήμα 
τροφοδοσίας) και επίσης για τις υπόλοιπες θέσεις 
όπου το προσωπικό εργάζεται με ειδικά ωράρια ή 
ωράρια βάρδιας. Όσον αφορά τα δεδομένα που 
αφορούν τις ποινικές καταδίκες ήταν απαραίτητα 
για ορισμένες θέσεις που σχετίζονται άμεσα 
ή έμμεσα με θέματα ασφάλειας, οικονομικής 
διαχείρισης, εφαρμογής νομοθεσιών και 
κανονισμών τελωνείου και άλλων αρχών.

Το αίτημα της Εταιρείας για την συλλογή 
και επεξεργασία των πιο πάνω ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων έγινε δεκτό και ο 
Επίτροπος της παραχώρησε την, προβλεπόμενη 
από τις διατάξεις του άρθρου 6(2)(β) του Νόμου 
138(Ι)/2001, άδεια για επεξεργασία ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων/ 
αιτητών για πρόσληψη στις Κυπριακές 
Αερογραμμές. Τα υπόλοιπα δεδομένα όπως η 
φωτογραφία, η ηλικία, οι λεπτομέρειες παιδιών 
και εξαρτωμένων, το όνομα πατέρα, μητέρας 
και συζύγου απαλείφθηκαν από την αίτηση 
σύμφωνα με τις υποδείξεις μας.

2.8.4. Ιστοσελίδα πληροφόρησης για 
τα εκλογικά κέντρα

Υποβλήθηκε παράπονο σχετικά με την ιστοσελίδα 
πληροφόρησης για τα εκλογικά κέντρα που 
είχε ετοιμαστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών 
όπου ο κάθε εκλογέας είχε τη δυνατότητα να 
εισαγάγει τον αριθμό ταυτότητας του και την 
ημερομηνία γεννήσεως του και να μάθει σε 
ποιο εκλογικό κέντρο θα πρέπει να ψηφίσει. Το 
παράπονο αφορούσε τη μη κρυπτογράφηση 
των δεδομένων που ανταλλάσσονταν μεταξύ του 
εκλογέα και της ιστοσελίδας, ότι δηλαδή υπάρχει 
πιθανότητα κάποιος να υποκλέπτει τα δεδομένα 
οποιασδήποτε συνδιαλλαγής μεταξύ χρήστη και 
υπηρεσίας. 

Πιο συγκεκριμένα, σε προεκλογικές περιόδους 
όπου γίνεται χρήση της ιστοσελίδας, κάποιος 
θα μπορούσε να υποκλέπτει «τα αιτήματα» των 
εκλογέων και τις απαντήσεις που λαμβάνουν 
από την ιστοσελίδα και με τη χρήση κάποιου 
προγράμματος να δημιουργήσει αρχείο με τα 
ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας 
όσων έχουν χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για 
να ενημερωθούν που ψηφίζουν. Διευκρινίζεται ότι 
το παράπονο δεν αφορούσε τα μέτρα ασφαλείας 
της βάσης δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένες 
προσβάσεις, αλλά αφορούσε μόνο τα δεδομένα 
που μεταφέρονταν μέσω του Διαδικτύου κατόπιν 
αιτήματος των χρηστών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ήδη εφαρμόσει 
μέτρα προστασίας όπως για παράδειγμα 
να απαιτείται από τον εκλογέα να εισαγάγει 
δύο στοιχεία (τον αριθμό ταυτότητας και την 
ημερομηνία γέννησης του) ώστε να καθίσταται 
αδύνατη η αντιγραφή του αρχείου από τρίτους 
με τυχαία ή διαδοχική πληκτρολόγηση αριθμών 
ταυτοτήτων.

Παρόλο που η εν λόγω επεξεργασία δεν 
περιλάμβανε αριθμούς πιστωτικών καρτών 
ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση λόγω του ότι 
περιλαμβάνονταν οι αριθμοί ταυτότητας, ο 
Επίτροπος έκρινε αναγκαία τη κρυπτογράφηση 
των δεδομένων με τη χρήση του πρωτόκολλου 
https. Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά μικρό 
κόστος εφαρμογής του, ο Επίτροπος κάλεσε το 
Υπουργείο να κάνει χρήση του πρωτόκολλου 
https σε περίπτωση δημιουργίας παρόμοιας 
ιστοσελίδας σε μελλοντικές εκλογές.

Κατόπιν αλληλογραφίας μας, το Υπουργείο 
δεσμεύθηκε ότι σε μελλοντικές εκλογές θα 
υιοθετήσει την εισήγηση μας για χρήση του 

πρωτοκόλλου https και εξήγησε ότι στις δημοτικές/
κοινοτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2011 δεν 
κατέστη δυνατό να υιοθετηθεί η υπόδειξη μας 
λόγω περιορισμένου χρόνου.
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3.		ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ	–	
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

3.1. Δημοσίευση αποφάσεων στην 
ιστοσελίδα της Ιπποδρομιακής Αρχής  
Κύπρου

Υποβλήθηκε ερώτημα από την Ιπποδρομιακή 
Αρχή Κύπρου κατά πόσο η δημοσίευση στο 
διαδίκτυο των αποφάσεων των Εφόρων, της 
Επιτροπής Εφέσεων, της Πειθαρχικής Επιτροπής 
και των Ελλανοδικών, καθώς επίσης του 
Καταλόγου Καθυστερήσεων και του Καταλόγου 
Προσώπων που Αποκλείστηκαν ή Αποβλήθηκαν 
από τον Ιππόδρομο παραβιάζει τις διατάξεις του 
Νόμου.

Ο Επίτροπος έκρινε ότι η δημοσίευση στο 
διαδίκτυο των πιο πάνω πληροφοριών 
παραβιάζει τις διατάξεις των παραγράφων (β) 
και (γ) του εδαφίου 1 του άρθρου 4 του Νόμου, 
και επομένως την καθιστά παράνομη.  

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο ενέχει κινδύνους 
που συνδέονται με τη φύση του διαδικτύου. Η 
ελεύθερη και μη ελεγχόμενη πρόσβαση στην 
ιστοσελίδα της Ιπποδρομιακής Αρχής κάθε 
ενδιαφερομένου, η χρήση μηχανών αναζήτησης 
πληροφοριών που παρέχουν ολοένα μεγάλες 
δυνατότητες αναζήτησης πληροφορίας σε κάθε 
είδους κειμένου και η αποθήκευση της σχετικής 
πληροφορίας χωρίς χρονικό περιορισμό, 
δυνατόν να οδηγήσουν στην επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων των εμπλεκόμενων 
φυσικών προσώπων για διάφορους σκοπούς 
που δε συνάδουν με τις διατάξεις του Νόμου. 

Επιπρόσθετα, η δημοσίευση στο διαδίκτυο των 
αποφάσεων, του Καταλόγου Καθυστερήσεων και 
του Καταλόγου Προσώπων που Αποκλείστηκαν 
ή Αποβλήθηκαν από τον Ιππόδρομο 
συνιστά μεταγενέστερη επεξεργασία που 
είναι ασυμβίβαστη με τον αρχικό σκοπό της 
επεξεργασίας και τήρησης του Αρχείου από 
την Ιπποδρομιακή Αρχή όπως αναφέρεται στο 
μέρος Γ της Γνωστοποίησης και ως εκ τούτου 
αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 4(1)(β) του 

Νόμου. Η εν λόγω δημοσίευση παραβιάζει την 
αρχή της αναλογικότητας, αφού η δημοσίευση  
των αποφάσεων στο διαδίκτυο κρίνεται 
υπερβολική και μη αναγκαία για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου σκοπού και είναι δυσανάλογη σε 
σχέση προς αυτόν.

Έγινε εισήγηση προς την Ιπποδρομιακή Αρχή 
να υιοθετήσει μία λιγότερο επαχθή, για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων λύση, 
σύμφωνα με την οποία η Αρχή θα μπορούσε 
να παράσχει ελεγχόμενη και περιορισμένη 
πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες μόνο σε 
εκείνα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία 
ή ίδια, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, θεωρεί ότι 
έχουν πραγματικό συμφέρον  να γνωρίζουν τις 
πιο πάνω πληροφορίες για παράδειγμα μέσω της 
χορήγησης κωδικών πρόσβασης στα πρόσωπα 
αυτά με σκοπό να περιοριστεί η ελεύθερη και η 
ανεξέλεγκτη πρόσβαση στον ιστοχώρο της Αρχής 
από οποιοδήποτε τρίτο.

Οι υπόλοιπες πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο μπορούν 
αντιθέτως να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο 
χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό, δηλαδή κάθε 
ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση σε 
αυτές.

3.2. Πληροφορίες που ζητούνται από 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 

Το Υπουργείο Υγείας υπέβαλε ερώτημα σχετικά 
με το αίτημα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών να λάβει 
πληροφορίες για χειρουργικές επεμβάσεις 
που έγιναν σε κρατικά νοσοκομεία, καθώς και 
λεπτομέρειες όσον αφορά το είδος της επέμβασης 
και το όνομα του ασθενούς. Ο έλεγχος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής γινόταν σε σχέση 
με την ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας για το 2009 σε θέμα που αφορούσε 
το Υπουργείο Υγείας.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ο Επίτροπος έκρινε ότι το Υπουργείο Υγείας 
μπορεί να κοινοποιήσει στην αρμόδια Επιτροπή 
της Βουλής των Αντιπροσώπων τα στοιχεία του 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που 
ζητά η Επιτροπή, όχι όμως πλήρη ονομαστική 
κατάσταση των ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά μόνο τα αρχικά 
των ονομάτων τους.

Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία αποτελούν 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου, 
απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία 
τους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η συλλογή 
και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, 
όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 6(2) του Νόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Καταθέσεως 
Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και τις Κοινοβουλευτικές 
Επιτροπές Νόμου του 1985, Νόμος 21/1985, 
«Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, κατά την 
άσκηση των εργασιών τους στα πλαίσια των 
κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους, έχουν εξουσία 
να ζητούν πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, 
από τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες της 
Δημοκρατίας, από τα νομικά πρόσωπα και 
τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, (...) και να 
ζητούν την προσαγωγή εγγράφων, δημοσίων ή 
ιδιωτικών, που κατά την κρίση τους δύνανται 
να υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου 
τους, στο υπό εξέταση από τις Κοινοβουλευτικές 
Επιτροπές θέμα.»

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 
21/85, «Ανεξάρτητοι Αξιωματούχοι, δημόσιοι 
υπάλληλοι ή ιδιώτες εμφανιζόμενοι ενώπιον 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατά τον ορισμένο 
τόπο και χρόνο, οφείλουν να καταθέτουν τα αληθή 
και να μην αρνούνται ή αποκρύπτουν οτιδήποτε 
τελεί σε γνώση τους, υπό τον έλεγχο ή την κατοχή 
τους και να προσαγάγουν οποιαδήποτε δημόσια 
ή ιδιωτικά έγγραφα τα οποία μπορούν, κατά 
την κρίση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, να 
υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου της, στο 
υπό εξέταση από αυτή θέμα».

Η κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
που αφορούν ιατρούς και νοσηλευτές των 
κρατικών νοσηλευτηρίων, οι οποίοι συμμετείχαν 
σε χειρουργικές επεμβάσεις ασθενών που 
έγιναν ημέρες Σάββατο, Κυριακή και αργίες από 
1η Ιανουαρίου 2008, είναι επιτρεπτή μορφή 
επεξεργασίας μη ευαίσθητων δεδομένων, γιατί 
συνιστά θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία – Αρχή 

της Νομιμότητας (κοινοβουλευτικός έλεγχος σε 
σχέση με δαπάνες του Δημοσίου, υποχρέωση 
που επιβάλλεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας 
εκ των άρθρων 3 και 4 του Νόμου 21/1985) για 
προσδιορισμένο/καθορισμένο σαφή και νόμιμο 
σκοπό – Αρχή του Σκοπού (κοινοβουλευτικός 
έλεγχος δαπανών σε σχέση με μισθοδοσίες/
απολαβές δημοσίων υπαλλήλων) και χωρίς να 
είναι υπερβολική γι’ αυτόν το σκοπό. 

Επιπλέον η κοινοποίηση αυτών των δεδομένων 
επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση των 
υποκειμένων των δεδομένων γιατί η επεξεργασία 
των δεδομένων είναι απαραίτητη για την 
εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου 
επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από νόμο 
(άρθρο 5(2)(α) του Νόμου.  Εκτός αυτού, θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ως εξίσου κατάλληλη 
νομική βάση οι διατάξεις των παραγράφων (δ) 
και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του Νόμου).

Αντίθετα, η κοινοποίηση ονομαστικά των 
δεδομένων υγείας των ασθενών στην εν λόγω 
κοινοβουλευτική επιτροπή δεν συνιστά επιτρεπτή 
μορφή επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων, αφού βάσει του άρθρου 6(1) του 
Νόμου απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία 
ευαίσθητων δεδομένων. Τέτοια επεξεργασία 
επιτρέπεται μόνο αν συντρέχουν μία ή 
περισσότερες από τις προϋποθέσεις του εδαφίου 
(2) του άρθρου 6, πράγμα που δεν ισχύει στην 
υπό εξέταση περίπτωση αφού καμία εξαίρεση 
δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής. 

Εξ’ άλλου, η επεξεργασία των ευαίσθητων 
δεδομένων των ασθενών θα παραβίαζε την 
Αρχή της Αναλογικότητας. Το δικαίωμα του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου πρέπει να ασκείται 
με σεβασμό προς το ανθρώπινο δικαίωμα της 
ιδιωτικής ζωής που κατοχυρώνει το Άρθρο 15 του 
Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και την 
εναρμονιστική νομοθεσία της Οδηγίας 95/46/ΕΚ 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
Το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ επίσης αναφέρεται 
στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής και τα άρθρα 8 και 52 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα 
βάσει της Αρχής της Αναλογικότητας. Πρέπει 
λοιπόν να γίνει ιεράρχηση των κανόνων δικαίου 
και  με βάση αυτή την ιεραρχία, υπερέχουν τα 
δικαιώματα που προστατεύει το Σύνταγμα και 
οι διατάξεις του Νόμου για την προστασία των 
δεδομένων έναντι του κοινού νόμου, όπως του 
Νόμου 21/1985.
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Το άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου απαιτεί να μην 
υφίστανται επεξεργασία περισσότερα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από αυτά που 
απαιτούνται για το σκοπό της επεξεργασίας (να 
μην γίνεται υπερβολική επεξεργασία δεδομένων 
– Αρχή της Αναλογικότητας), αλλά να επιλέγονται 
ηπιότερα μέτρα επεξεργασίας των δεδομένων 
όταν αυτό είναι δυνατό για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου σκοπού. 

Ένας από τους τρόπους ηπιότερης μορφής 
επεξεργασίας των δεδομένων είναι με την 
επεξεργασία μόνο των αρχικών των ονομάτων των 
ασθενών, αφού ο σκοπός του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου των δαπανών του Υπουργείου Υγείας 
σε μισθοδοσίες/απόλαβές του προσωπικού των 
κρατικών νοσηλευτηρίων μπορεί να επιτευχθεί 
με αυτόν τον ηπιότερο (πιο ανώδυνο) τρόπο 
επεξεργασίας των δεδομένων. 

3.3. Πληροφορίες σχετικά με 
κοινόχρηστα έξοδα 

Υποβλήθηκε ερώτημα από εταιρεία που 
προσλήφθηκε για την είσπραξη των 
κοινόχρηστων εξόδων από τους ιδιοκτήτες/
ένοικους πολυκατοικίας, με το οποίο ζήτησε 
να πληροφορηθεί κατά πόσο ένας ιδιοκτήτης 
διαμερίσματος πολυκατοικίας δικαιούται να 
γνωρίζει πληροφορίες σχετικά με τα κοινόχρηστα 
έξοδα που αφορούν άλλους ιδιοκτήτες και το 
είδος των πληροφοριών.

Η ανακοίνωση/κοινοποίηση πληροφοριών 
από την εταιρεία δεν συνιστά μεταγενέστερη 
επεξεργασία ασυμβίβαστη με τον αρχικό σκοπό 
της επεξεργασίας και επομένως δεν αντίκειται στις 
διατάξεις του Νόμου. Σε τέτοια περίπτωση, η εν 
λόγω εταιρεία θα πρέπει να ενημερώσει ανάλογα 
τον ιδιοκτήτη/ένοικο της πολυκατοικίας, για την 
ανακοίνωση/κοινοποίηση των πληροφοριών 
που αφορούν τα κοινόχρηστα έξοδα του, για την 
επικείμενη ανακοίνωση/κοινοποίηση, για τους 
συγκεκριμένους σκοπούς.

Όσον αφορά το είδος των πληροφοριών που 
δικαιούται να γνωρίζει ένας ιδιοκτήτης για άλλο 
ιδιοκτήτη, αυτές θα πρέπει να περιοριστούν στο 
κατά πόσο ένας ιδιοκτήτης/ένοικος έχει καταβάλει 
το απαιτούμενο μηνιαίο ποσό των κοινόχρηστων 
χώρων και για ποιους μήνες.

3.4. Δημοσιοποίηση οφειλών 
ιδιοκτητών πολυκατοικίας

Υποβλήθηκε ερώτημα από εταιρεία η οποία 
ζήτησε να πληροφορηθεί κατά πόσο μπορεί να 
αναρτήσει σε πινακίδα στην είσοδο του έργου τα 
ονόματα και/ή τους αριθμούς των διαμερισμάτων 
των ιδιοκτητών με το αντίστοιχο ποσό που 
οφείλουν προς την εταιρεία ή την αποστολή 
ενημερωτικής επιστολής προς τους ιδιοκτήτες. 

Η ανάρτηση σε πινακίδα στην είσοδο του 
έργου, των ονομάτων και/ή των αριθμών των 
διαμερισμάτων των ιδιοκτητών με το αντίστοιχο 
ποσό των κοινόχρηστων εξόδων που οφείλουν 
προς την εταιρεία ή η αποστολή σχετικής 
ενημερωτικής επιστολής προς τους ιδιοκτήτες, 
είναι νόμιμη και δεν συνιστά μεταγενέστερη 
επεξεργασία ασυμβίβαστη με τον αρχικό σκοπό 
της επεξεργασίας και επομένως δεν αντίκειται 
στις διατάξεις του Νόμου.

Σε τέτοια όμως περίπτωση, η εν λόγω εταιρεία θα 
πρέπει να ενημερώσει ανάλογα τον ιδιοκτήτη του 
διαμερίσματος, για την ανάρτηση σε πινακίδα 
των πληροφοριών  που αφορούν τα κοινόχρηστα 
έξοδα του, για το συγκεκριμένο σκοπό.

Ωστόσο, η ανάρτηση των πληροφοριών αυτών 
σε πινακίδα στην είσοδο του έργου σε χώρο 
προσβάσιμο και από τρίτα πρόσωπα (εκτός 
των συνιδιοκτητών) δεν είναι νόμιμη αφού «ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει 
τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για 
την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία 
τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία 
απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση 
ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης 
επεξεργασίας.».

Γι’ αυτό, με σκοπό να αποφευχθεί η διάδοση 
των πληροφοριών σε τρίτους, υποδείξαμε στην 
εταιρεία ότι μπορεί να αναρτήσει τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες σε χώρο της πολυκατοικίας 
προσβάσιμο αποκλειστικά και μόνο από τους 
συνιδιοκτήτες αλλά μη προσβάσιμο από τρίτους 
(επισκέπτες). Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν 
είναι εφικτό, η ανάρτηση θα πρέπει να γίνεται σε 
χώρο όπου η πρόσβαση τρίτων είναι δυσχερής, 
όπως για παράδειγμα στον τοίχο της σκάλας του 
πρώτου προς το δεύτερο όροφο ή στον τοίχο της 
σκάλας μεταξύ ισογείου και υπογείου.

3.5. Εγκατάσταση συστημάτων 
φωτογράφησης εντός των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο 

Το 2010, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) 
εξέφρασε την πρόθεση του να εγκαταστήσει 
κλειστό κύκλωμα βιντεο-παρακολούθησης 
(ΚΚΒΠ) εντός των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο (Ιδιωτικών Κέντρων 
Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων), με σκοπό 
την πάταξη παραβιάσεων της νομοθεσίας 
που παρατηρούνταν. Τέτοιες παραβιάσεις 
αποτελούσαν οι εικονικοί έλεγχοι οχημάτων, 
οι ελλιπείς έλεγχοι, η έκδοση πιστοποιητικών 
σε ακατάλληλα οχήματα, η διενέργεια 
τεχνικού ελέγχου σε οχήματα άλλα αντί των 
καταχωρημένων στο μηχανογραφημένο σύστημα 
οχημάτων, η διενέργεια τεχνικού ελέγχου από 
μη εξουσιοδοτημένα άτομα και η διενέργεια 
προελέγχου οχημάτων ή άλλων εργασιών που 
απαγορεύονται από την οικεία νομοθεσία.

Ο Επίτροπος απέρριψε το αίτημα του Τ.Ο.Μ. 
αφού έκρινε ότι υπήρχαν άλλοι διαθέσιμοι 
προληπτικοί αλλά και κατασταλτικοί μηχανισμοί 
τόσο για τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης των 
τεχνικών ελέγχων από τα συνεργεία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο, 
όσο και για την επιβολή των ενδεικνυόμενων 
κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των εκ του 
Νόμου υποχρεώσεων τους και δεδομένου ότι ο 
διαρκής έλεγχος των χώρων εργασίας με μέσα 
παρακολούθησης προσβάλλει την αξιοπρέπεια 
και την ιδιωτικότητα των εργαζομένων.

Το 2011, το Τ.Ο.Μ. επανήλθε με νέα εισήγηση 
και ζήτησε από τον Επίτροπο να εξετάσει 
το ενδεχόμενο εγκατάστασης συστημάτων 
φωτογράφησης εντός του χώρου των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο, τα 
οποία θα φωτογραφίζουν μόνο το μηχανοκίνητο 
όχημα και τον αριθμό εγγραφής του, για το οποίο 
θα διενεργείται ο τεχνικός έλεγχος, εντός της 
γραμμής τεχνικού ελέγχου. 

Ο Επίτροπος έκρινε ότι η φωτογράφιση των 
μηχανοκίνητων οχημάτων εντός του χώρου 
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο δε συνιστά οποιαδήποτε παραβίαση 
των διατάξεων του Νόμου 138(Ι)/2001, και ως εκ 
τούτου, η σχετική επεξεργασία των δεδομένων 
των ιδιοκτητών των οχημάτων (αριθμός εγγραφής 
και φωτογραφία οχήματος) κρίνεται σύννομη.
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3.6. Απογραφή Πληθυσμού 2011

Πολίτες της Δημοκρατίας υπέβαλαν ερώτημα στο 
Γραφείο του Επιτρόπου, με το οποίο ζητούσαν να 
ενημερωθούν κατά πόσο επιτρέπεται η Στατιστική 
Υπηρεσία να ζητά προσωπικές πληροφορίες 
κατά τη διεξαγωγή της απογραφής πληθυσμού 
και πώς ο πολίτης μπορεί να είναι βέβαιος 
ότι ζητούνται από αυτόν μόνο οι απαραίτητες 
πληροφορίες.

Σύμφωνα με τα άρθρα 10(1)(2) και 11(1)(2) του 
περί Στατιστικής Νόμου του 2000, η Στατιστική 
Υπηρεσία έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης 
και συλλογής δεδομένων από αρχεία υπουργείων 
και υπηρεσιών της Δημοκρατίας και νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και από 
οποιοδήποτε πρόσωπο δεδομένων για σκοπούς 
παραγωγής στατιστικών. Σύμφωνα δε, με το 
άρθρο 13(1)(α) τα δεδομένα που συλλέγονται και 
χρησιμοποιούνται εφόσον επιτρέπουν την άμεση 
ή έμμεση αναγνώριση στατιστικών μονάδων και 
αποκαλύπτουν ατομικά δεδομένα θεωρούνται 
εμπιστευτικά και καλύπτονται από το στατιστικό 
απόρρητο.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ερμηνευτικού 
άρθρου 2 του Νόμου, «δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα» σημαίνει «κάθε πληροφορία που 
αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο το οποίο 
βρίσκεται εν ζωή. Δε λογίζονται ως δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως 
συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δε δύναται 
πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των 
δεδομένων». 

Το άρθρο 5(2)(α) του Νόμου, προβλέπει ότι είναι 
επιτρεπτή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
και χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων 
των δεδομένων αν αυτή «είναι απαραίτητη για 
την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου 
επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από Νόμο». 

Η δε, παράγραφος (δ) του ίδιου άρθρου προβλέπει 
ότι επιτρέπεται τέτοια επεξεργασία αν αυτή «είναι 
απαραίτητη για την εκτέλεση έργου δημοσίου 
συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση 
δημόσιας εξουσίας και έχει ανατεθεί είτε στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο 
ανακοινώνονται τα δεδομένα». 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6(2)(η) του Νόμου, το οποίο αφορά 
την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων (π.χ. δεδομένα που αφορούν την 
υγεία) και το οποίο ισχύει κατ’ αναλογία και 
στην επεξεργασία μη ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων,  η συλλογή και επεξεργασία 
ευαίσθητων δεδομένων επιτρέπεται όταν «η 
επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά 
για στατιστικούς, ερευνητικούς, επιστημονικούς 
και ιστορικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των υποκειμένων των δεδομένων».    

Με αφορμή όμως τα ερωτήματα και τα παράπονα 
που είχαμε στο Γραφείο του Επιτρόπου 
αναφορικά κυρίως με τον υπερβολικό αριθμό 
προσωπικών δεδομένων που ζητούνταν στην 
απογραφή, είχαμε προφορική επικοινωνία με 
Ανώτερο Λειτουργό της Στατιστικής Υπηρεσίας 
ο οποίος μας διαβεβαίωσε, ότι η απογραφή 
γίνεται με βάση τις πιο πάνω διατάξεις της 
Νομοθεσίας, δηλαδή η Στατιστική Υπηρεσία 
συλλέγει τα δεδομένα μόνο για λογαριασμό της, 
δεν κοινοποιεί πουθενά τα δεδομένα ονομαστικά 
παρά μόνο στατιστικά και ότι λαμβάνονται όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των 
δεδομένων (κωδικοί ασφαλείας, κρυπτογράφηση 
κλπ). 

Όσον αφορά την έκταση και το είδος των 
δεδομένων που συλλέγουν, αυτά δεν 
περιορίζονται μόνο στα ονόματα και τη διεύθυνση 
των υποκειμένων των δεδομένων αλλά βάσει 
του περί Στατιστικής Υπηρεσίας Νόμου και 
του Κανονισμού 763/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου η απογραφή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα  βασικά στοιχεία για τη σύνθεση 
του πληθυσμού και των νοικοκυριών σε σχέση 
με τα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά 
χαρακτηριστικά του, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, 
η οικογενειακή υπόσταση, το επίπεδο μόρφωσης 
κλπ. Επίσης κατά την Απογραφή θα εξακριβωθεί 
ο αριθμός των κατοικιών και στοιχεία για τον 
αριθμό δωματίων, προσώπων που κατοικούν 
σε κάθε κατοικία καθώς και για τις διάφορες 
ανέσεις που διαθέτουν (σύστημα υδροδότησης, 
παροχή θέρμανσης κλπ). Στο παράρτημα του εν 
λόγω Κανονισμού αναφέρονται αναλυτικά όλα τα 
δεδομένα που πρέπει να τύχουν επεξεργασίας.

Το θρήσκευμα έχει περιληφθεί στα δεδομένα της 
Απογραφής παρόλο αυτό δεν προβλέπεται στον 
Κανονισμό, εντούτοις αυτό το δεδομένο δεν είναι 
υποχρεωτικό αλλά ζητείται προαιρετικά. 

Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, η συλλογή 
των δεδομένων από τους λειτουργούς δε γίνεται 
σε έντυπη μορφή αλλά απευθείας σε ηλεκτρονική, 
μέσω τον φορητών υπολογιστών που έχουν 
στη διάθεσή τους. Αυτό αυξάνει την προστασία 
των δεδομένων αφού οι υπολογιστές διαθέτουν 
κωδικούς και άλλα μέτρα υψηλής ασφάλειας 

ώστε και αν τυχόν απολεσθεί ή κλαπεί ένας 
υπολογιστής, η ανάκτηση των δεδομένων είναι 
σχεδόν αδύνατη.

Με βάση τα πιο πάνω, καταλήξαμε ότι  το 
περιεχόμενο του ερωτηματολογίου της 
απογραφής πληθυσμού που διεξάγει η Στατιστική 
Υπηρεσία δεν παραβιάζει τις διατάξεις του 
Νόμου αφού είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αποτελέσματα δε της 
απογραφής είναι συγκεντρωτικής φύσεως από τα 
οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί η ταυτότητα 
των υποκειμένων των δεδομένων.

3.7. Γενετικό υλικό συγγενών 
αγνοουμένων που διατηρεί το ΙΝΓΚ

Το ΙΝΓΚ (Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής 
Κύπρου) είχε συμβληθεί με την Κυπριακή 
Κυβέρνηση για τη λήψη γενετικού υλικού από 
συγγενείς αγνοουμένων, ώστε να δημιουργηθεί η 
Τράπεζα Δεδομένων, με σκοπό να προχωρήσει 
το θέμα των ταυτοποιήσεων των λειψάνων 
των αγνοουμένων. Αργότερα δημιουργήθηκε 
η τριμελής επιτροπή της ΔΕΑ και η Κυπριακή 
Κυβέρνηση εξουσιοδότησε τη ΔΕΑ να αναλάβει 
το θέμα της εκταφής και ταυτοποίησης των 
λειψάνων των αγνοουμένων.

Η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ-
CMP), υπάγεται στο United Nations Development 
Programme (UNDP) των Ηνωμένων Εθνών,  που 
είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση της τύχης των 
αγνοουμένων. Μεταξύ του UNDP και του ΙΝΓΚ 
έγινε σύμβαση ανάθεσης έργου, η οποία έληξε 
στις 31.12.2010. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
γενετικού υλικού (DNA), είτε ταυτοποίησης είτε 
μη ταυτοποίησης, ανακοινώνονταν σύμφωνα με 
την εν λόγω σύμβαση από το ΙΝΓΚ στη ΔΕΑ-CMP 
χωρίς δικαίωμα να ανακοινωθούν αλλού.

Οι συγγενείς των αγνοουμένων και πεσόντων 
υπέγραψαν έντυπο συγκατάθεσης προς το 
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου 
κατά τη δειγματοληψία που έγινε εντός του 
ΙΝΓΚ. Όπως αναφέρεται στο εν λόγω έντυπο 
του ΙΝΓΚ, από τα δείγματα αίματος και τα 
παρειακά επιχρίσματα απομονώνεται γενετικό 
υλικό (DNA) που φυλάγεται σε ειδική τράπεζα 
του εργαστηρίου δικανικής γενετικής του  ΙΝΓΚ 
με σκοπό να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για 
διερεύνηση της τύχης αγνοουμένων ή/και για 
την αναγνώριση της ταυτότητας λειψάνων 
αγνοουμένων και πεσόντων.

Στο άρθρο 2 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 
Ατόμου) Νόμου του 2001 (Ν. 138(Ι)/2001, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 37(Ι)/2003, στο 
εξής «ο Νόμος»), δίδεται, η ερμηνεία του όρου  
«υπεύθυνος επεξεργασίας»: 

«‘‘υπεύθυνος επεξεργασίας’’ σημαίνει 
οποιοδήποτε πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό 
και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα».

Σύμφωνα με τον ορισμό του «υπεύθυνου της 
επεξεργασίας» στο άρθρο 2 στοιχείο (δ) της 
Οδηγίας 95/46/ΕΚ , ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
είναι «το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια 
αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας 
που μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει 
τους στόχους και τον τρόπο της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Όπως διευκρινίζει η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 
29 για την Προστασία Δεδομένων (η συγκεκριμένη 
ομάδα εργασίας συστάθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 29 Οδηγίας 95/46/ΕΚ  και είναι ανεξάρτητο 
ευρωπαϊκό συμβουλευτικό όργανο) στην Γνώμη 
1/2010 της 16ης Φεβρουαρίου 2010, στην 
Οδηγία δεν χρησιμοποιείται σε καμιά από τις 
ουσιαστικές διατάξεις η ξεπερασμένη έννοια του 
κυρίου του αρχείου, αλλά η λειτουργική έννοια 
του υπεύθυνου επεξεργασίας που βασίζεται 
σε πραγματολογική παρά σε τυπική ανάλυση. 
Σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως αξιολόγησης 
συμβατικών σχέσεων, ο έλεγχος που απορρέει 
από πραγματολογική επιρροή είναι αυτός που 
καθορίζει τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ένας 
φορέας ο οποίος δε διαθέτει ούτε νομική ούτε 
πραγματολογική επιρροή για να καθορίσει 
τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνος επεξεργασίας. Η Οδηγία 
αντικατέστησε το «κύριος του αρχείου» που 
αναφέρεται στη Σύμβαση αριθ. 108 με τον 
«υπεύθυνο της επεξεργασίας» σε σχέση με 
την «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα». Η έννοια του υπεύθυνου 
επεξεργασίας δεν χρησιμοποιείται πλέον για ένα 
στατικό αντικείμενο (το αρχείο), αλλά συνδέεται 
με δραστηριότητες που αντικατοπτρίζουν τον 
κύκλο ζωής των πληροφοριών από τη συλλογή 
έως την καταστροφή τους. Η έννοια απέκτησε με 
τον τρόπο αυτό πολύ πιο ευρεία και δυναμική 
σημασία και πεδίο εφαρμογής. Επίσης η Οδηγία 
θέσπισε τη δυνατότητα «πολλαπλού ελέγχου» 
(μόνος ή από κοινού με άλλους»), την απαίτηση 
όπως ο υπεύθυνος επεξεργασίας «καθορίζει 
τους στόχους και τον τρόπο της επεξεργασίας 
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των δεδομένων. Επιπλέον, η Οδηγία θέσπισε 
την έννοια του «εκτελούντος την επεξεργασία», 
η οποία δεν αναφέρεται στη Σύμβαση αριθ. 108.

Με βάση τα πιο πάνω, τα προσωπικά δεδομένα 
δεν ανήκουν σε κάποιο «κύριο του αρχείου» 
αλλά είναι ατομικό δικαίωμα και ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας των δεδομένων  καθορίζεται με 
πραγματολογικά κριτήρια. 

Το ΙΝΓΚ, ενεργεί για λογαριασμό υπεύθυνου 
επεξεργασίας και δεν μπορεί να εξακολουθήσει 
να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν 
παύσει η σχετική ανάθεση έργου, δηλαδή ούτε 
να διατηρήσει, αποθηκεύσει, διαγράψει ή 
καταστρέψει τα δεδομένα.

Εφόσον έχει τερματιστεί η συμβατική σχέση 
μεταξύ Κυπριακής Κυβέρνησης και ΙΝΓΚ, το ΙΝΓΚ 
δεν νομιμοποιείται σε συνέχιση της επεξεργασίας 
των δεδομένων και η επεξεργασία των 
δεδομένων της Τράπεζας Δεδομένων Γενετικού 
Υλικού Συγγενών Αγνοουμένων μπορεί να 
συνεχιστεί μόνο για τον καθορισμένο σκοπό της 
ταυτοποίησης των λειψάνων από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, την Κυπριακή Δημοκρατία ή/και 
από εκτελών την επεξεργασία που ενεργεί για 
λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.  

Η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ-
CMP) έχει την ευθύνη για τη διερεύνηση της τύχης 
των αγνοουμένων. Το UNDP, στo οποίo υπάγεται 
η ΔΕΑ-CMP, προς τον σκοπό αυτό ανέθεσε 
την εκτέλεση έργου στο εργαστήριο δικανικής 
γενετικής του ΙΝΓΚ και επομένως υπεύθυνος 
επεξεργασίας των δεδομένων γενετικού προφίλ 
(DNA) των συγγενών αγνοουμένων που 
βρίσκονται στην τράπεζα του εργαστηρίου 
δικανικής γενετικής του  ΙΝΓΚ φαίνεται ότι είναι 
και το UNDP στο οποίο βασίζεται η Διερευνητική 
Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ-CMP). 

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνάψει συμφωνία 
με την Ειρηνευτική Δύναμη Κύπρου (UNFICYP) 
που ενεργεί με εντολή του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Το UNDP 
είναι πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών. Ο 
σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας των 
δεδομένων συναποφασίστηκε από την Κυπριακή 
Δημοκρατία και τα Ηνωμένα Έθνη (UNFICYP 
/ UNDP). Επομένως στην περίπτωση αυτή 
έχουμε πολλαπλό έλεγχο (μόνος ή από κοινού με 
άλλους) και άρα υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η 
Κυπριακή Δημοκρατία και το UNDP.  Η ΔΕΑ που 
είναι ξεχωριστή οντότητα ενεργεί εκ μέρους τους 
με βάση όρους εντολής τους. 
Εξ’ άλλου, με βάση τις Αρχές της Νομιμότητας και 

του Σκοπού που καθιερώνουν οι παράγραφοι 
(α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του 
Νόμου, εφόσον πλέον δεν υφίσταται συμβατική 
σχέση ανάθεσης έργου στο ΙΝΓΚ, τα προσωπικά 
δεδομένα πρέπει να περιέλθουν στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και/ή τον εκτελών την επεξεργασία 
για να τύχουν θεμιτής και νόμιμης επεξεργασίας 
για τον συγκεκριμένο σκοπό που έδωσαν τη 
συγκατάθεσή τους τα υποκείμενα των δεδομένων 
(οι συγγενείς των αγνοουμένων που έδωσαν 
τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους - 
DNA με σκοπό τη διακρίβωση της τύχης των 
αγνοουμένων), ενώ το ΙΝΓΚ δεν επιτρέπεται 
να εκτελέσει επεξεργασία των δεδομένων για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

3.8.    Δημοσίευση αποτελεσμάτων 
γραπτών εξετάσεων ονομαστικά

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για 
τη Δημόσια Υπηρεσία δημοσιεύονται στον 
ημερήσιο τύπο και στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας με τον αριθμό υποψηφίου και 
τον αριθμό του δελτίου ταυτότητάς του. Η εν 
λόγω πρακτική ήταν αποτέλεσμα προφορικής 
καθοδήγησης του Επιτρόπου από το 2002 και 
μετέπειτα.

Το 2011, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 
και Προσωπικού υπέβαλε γραπτό ερώτημα 
κατά πόσο μπορεί να διαφοροποιηθεί η πιο 
πάνω πρακτική, για σκοπούς ενίσχυσης της 
διαφάνειας, και αντί του αριθμού υποψηφίου 
και του αριθμού δελτίου ταυτότητας  να 
δημοσιεύονται τα αποτελέσματα ονομαστικά, 
δεδομένου ότι οι διορισμοί σε μόνιμες θέσεις της 
δημόσιας υπηρεσίας δημοσιεύονται ονομαστικά 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο Επίτροπος ενημέρωσε το Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού πως οι δύο 
διαδικασίες διαφέρουν ουσιωδώς. Ο διορισμός 
στη δημόσια υπηρεσία αποτελεί εκτελεστή 
διοικητική πράξη την οποία μπορούν να 
προσβάλουν με καταχώρηση Προσφυγής 
ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου οποιαδήποτε 
πρόσωπα έχουν έννομο, ενεστώς, άμεσο και 
προσωπικό συμφέρον εντός της ταχθείσας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146 του 
Συντάγματος, προθεσμίας των  75 ημερών, η 
οποία αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της 
πράξης ή, σε περίπτωση μη δημοσίευσης από 
την ημέρα που αυτή περιήλθε σε γνώση του 
προσφεύγοντος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση 
η ονομαστική αναφορά των προσώπων που 

διορίζονται στη δημόσια υπηρεσία κρίνεται 
περισσότερο από επιτακτική.

Η περίπτωση της δημοσίευσης του καταλόγου 
επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση, η οποία 
διεξάγεται σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης 
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
Νόμο του 1998, είναι εντελώς διαφορετική. Η 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων σύμφωνα 
με την ισχύουσα πρακτική, δηλαδή με τον 
αριθμό υποψηφίου και τον αριθμό δελτίου της 
ταυτότητάς, εξασφαλίζει για τον υποψήφιο την 
πληροφόρηση ότι έχει επιτύχει στις εξετάσεις και 
από την άλλη διασφαλίζει την προστασία των 
προσωπικών του δεδομένων και ειδικότερα, την 
Αρχή της Αναλογικότητας.

Επομένως, η δημοσίευση του καταλόγου 
επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας με τον 
αριθμό υποψηφίου και τον αριθμό της πολιτικής 
ταυτότητας, ως η ισχύουσα πρακτική, χωρίς 
να γίνεται οποιαδήποτε ονομαστική αναφορά, 
συνάδει απόλυτα με το Νόμο και έγινε σύσταση 
όπως αυτή παραμείνει σε ισχύ. 

3.9.    Ψηφιακές φωτογραφίες 
φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου

Υποβλήθηκε ερώτημα από διάφορα Ακαδημαϊκά 
Τμήματα του Πανεπιστημίου κατά πόσο 
επιτρέπεται να συμπεριληφθεί ηλεκτρονικό 
φωτογραφικό αρχείο στο αρχείο φοιτητών που 
τηρείται για την εγγραφή των φοιτητών στα 
μαθήματα, με σκοπό την ταυτοποίηση των 
ονομάτων των φοιτητών με τη φωτογραφία 
τους. Το ηλεκτρονικό φωτογραφικό αρχείο των 
φοιτητών θα εξασφαλιζόταν από τη Βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου, η οποία εκδίδει τις φοιτητικές 
ταυτότητες. 

Γενικά, οι φωτογραφίες συνιστούν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα 
βιομετρικά δεδομένα και επομένως η συλλογή 
και επεξεργασία τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
/ψηφιακή μορφή διέπεται και πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001. 
Για να καθίσταται μια συλλογή και επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων νόμιμη θα πρέπει να 
εφαρμόζονται οι βασικές αρχές της νόμιμης 
επεξεργασίας και, επίσης, να τυγχάνει εφαρμογής 
μία τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 5 του Νόμου.

Η συλλογή και επεξεργασία των ψηφιακών 
φωτογραφιών των φοιτητών από τη Βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου για τους σκοπούς έκδοσης 
της φοιτητικής τους ταυτότητας συνιστά από 
μόνη της νόμιμη επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων, η οποία διεξάγεται κατόπιν αιτήσεως 
του υποκειμένου των δεδομένων για νόμιμο 
σκοπό (έκδοση φοιτητικής κάρτας) και γι αυτό 
δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φοιτητών.  

Στην προκειμένη όμως περίπτωση τίθεται 
θέμα μεταγενέστερης επεξεργασίας των 
δεδομένων δηλαδή χρησιμοποίησης των εν 
λόγω φωτογραφιών για διαφορετικό σκοπό από 
εκείνο για τον οποίο είχαν αρχικά συλλεγεί οι 
φωτογραφίες και που ήταν η έκδοση φοιτητικής 
ταυτότητας. 

Σκοπός της νέας αυτής επεξεργασίας ήταν η 
ταυτοποίηση των ονομάτων των φοιτητών με 
τη φωτογραφία τους ώστε να επιτυγχάνεται η 
αντιστοίχηση του ονόματος κάθε εγγεγραμμένου 
φοιτητή σε μαθήματα με τη φωτογραφία του. 
Έχοντας υπόψη το σκοπό αυτό, ο οποίος 
δυνατό να διευκολύνει τον ευρύτερο σκοπό της 
παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους 
φοιτητές, η άποψη του Επιτρόπου ήταν ότι η νέα 
επεξεργασία δεν είναι ασυμβίβαστη με τον αρχικό 
σκοπό της έκδοσης της φοιτητικής ταυτότητας. 
Επειδή όμως πρόκειται στην ουσία για ένα νέο 
σκοπό θα πρέπει να ληφθεί η συγκατάθεση των 
φοιτητών ώστε να καταστεί δυνατή η συλλογή και 
καταχώρηση της ψηφιακής φωτογραφίας τους 
στο αρχείο που τηρεί η Υπηρεσία Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας.

3.10. Μεταφορά καταλόγου με 
προσωπικές πληροφορίες στο σπίτι

Υποβλήθηκε ερώτημα από τον Κοινοτάρχη 
Παλαιχωρίου Ορεινής με το οποίο ζητούσε να 
ενημερωθεί κατά πόσο μέλος του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Παλαιχωρίου Ορεινής μπορεί να 
μεταφέρει στο σπίτι του κατάλογο του Κοινοτικού 
Συμβουλίου στον οποίο φαίνονται τα πλήρη 
στοιχεία των κατόχων γης της κοινότητας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10(1) του περί 
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 
2001 (Νόμος 138(Ι)/2001), όπως τροποποιήθηκε, 
«Η επεξεργασία δεδομένων είναι απόρρητη. 
Διεξάγεται αποκλειστικά  και μόνο από 
πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του 
υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία και μόνο κατ’ εντολή του». Βάσει δε 
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του άρθρου 10(3) του ίδιου Νόμου «Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα 
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια 
των δεδομένων και την προστασία τους από 
τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, 
αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση 
και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.».

Κατά την άποψη του Γραφείου μας, η μεταφορά 
του καταλόγου εκτός των Γραφείων του Κοινοτικού 
Συμβουλίου θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια 
των δεδομένων που περιέχονται σε αυτόν και ως 
εκ τούτου θα παραβίαζε τις διατάξεις του άρθρου 
10(1) και (3) του Νόμου.

3.11. Στοιχεία που περιέχει το δελτίο 
ταυτότητας

Υποβλήθηκε ερώτημα κατά πόσο τα στοιχεία του 
δελτίου ταυτότητας ενός προσώπου αποτελούν 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και αν 
επιτρέπεται σύμφωνα με το νόμο να ζητούνται 
κατά τη συμπλήρωση μιας αίτησης.

Tα στοιχεία που περιέχονται στο δελτίο ταυτότητας 
δεν συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 
αφού, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 
«ευαίσθητα δεδομένα» σημαίνει τα δεδομένα 
που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, 
τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, 
την υγεία, την ερωτική ζωή και ερωτικό 
προσανατολισμό, καθώς και τα σχετικά με 
ποινικές διώξεις ή καταδίκες. 

Επομένως, δεν συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα το όνομα, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, 
ο τόπος γέννησης, η ιθαγένεια και τα ονόματα 
των γονέων και ούτε αποτελούν ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα η διεύθυνση διαμονής, η 
διεύθυνση εργασίας και το επάγγελμα κάποιου 
ατόμου.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας να συλλέγει δεδομένα που δεν 
είναι συναφή με το σκοπό της επεξεργασίας ή 
είναι περισσότερα από ότι απαιτεί ο σκοπός της 
επεξεργασίας (αρχές της αναλογικότητας και του 
σκοπού).  

Στις περιπτώσεις των αιτήσεων για πρόσληψη, 
για εγγραφή σε επαγγελματικό σύνδεσμο, για 
απόκτηση πιστωτικής κάρτας και δανείου, τα 
στοιχεία που περιέχονται στο δελτίο ταυτότητας, 
καθώς και η διεύθυνση διαμονής/εργασίας και το 

επάγγελμα είναι, ενδεχομένως, αναγκαία για το 
σκοπό που εξυπηρετεί η κάθε αίτηση.  Αντίθετα, 
είναι  πέραν του σκοπού της επεξεργασίας, να 
ζητούνται τα εν λόγω στοιχεία για την εγγραφή 
ατόμου ως μέλος σε κοινωνική ομάδα π.χ. σε 
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

3.12. Ανάρτηση καταλόγου στο 
διαδίκτυο με τους εγγεγραμμένους 
μηχανικούς

Το ΕΤΕΚ υπέβαλε ερώτημα κατά πόσο η 
ανάρτηση καταλόγου στο διαδίκτυο με το 
ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου και τον 
κλάδο μηχανικής επιστήμης όλων των μελών του 
ΕΤΕΚ που είναι κάτοχοι άδειας επαγγέλματος 
παραβιάζει τη Νομοθεσία περί προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων.

Βάσει του άρθρου 5(1) του Νόμου η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται 
όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει 
δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του. Επιτρέπεται 
όμως και χωρίς τη συγκατάθεση του 
υποκειμένου των δεδομένων όταν, μεταξύ 
άλλων η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου 
επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από νόμο 
ή/ και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για 
την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
τρίτος στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον όρο ότι τούτο 
υπερέχει ων δικαιωμάτων, συμφερόντων και 
θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των 
δεδομένων.

Το ΕΤΕΚ, βάσει αρμοδιότητας που του παρέχει το 
άρθρο 5 του Νόμου που προνοεί για την ίδρυση 
και λειτουργία του Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου, Νόμος 224/90,  διενεργεί 
την εγγραφή των μελών του και εκδίδει τα σχετικά 
πιστοποιητικά και άδειες. Το εδάφιο (ζ) του ίδιου 
άρθρου δίνει αρμοδιότητα στο Επιμελητήριο 
να ενημερώνει το κοινό με ανακοινώσεις, 
δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με οποιονδήποτε 
πρόσφορο τρόπο για οποιαδήποτε θέματα της 
αρμοδιότητάς του.
Βάσει του άρθρου 6 του Νόμου, το Επιμελητήριο 
καταρτίζει και τηρεί Μητρώα μελών του 
Επιμελητηρίου κατά κλάδο μηχανικής επιστήμης 
και κατά υποδιαίρεση των κλάδων μηχανικής 
επιστήμης.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 224/90, 
κανένας δε δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα 
σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης 

εκτός αν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του 
εν λόγω κλάδου ως μηχανικός και αν του έχει 
εκδοθεί ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος. Με 
βάση δε, το άρθρο 33 του ίδιου Νόμου, κατά την 
έναρξη της ισχύς του ο Υπουργός γνωστοποιεί 
με δημοσίευση στην  Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, κατάλογο των προσώπων τα οποία 
κατά την κρίση του δικαιούνταν να είναι μέλη του 
Επιμελητηρίου.

Με βάση τα πιο πάνω και λαμβανομένου  υπόψη 
ότι τα δεδομένα που θα δημοσιεύονταν δεν 
ήταν ευαίσθητα, ούτε αφορούσαν την ιδιωτική 
και οικογενειακή ζωή, αλλά αφορούσαν την 
επαγγελματική ζωή, και δεδομένου ότι υπερέχει 
το έννομο συμφέρον του κοινού  να γνωρίζει 
κατά πόσο τα άτομα που ασκούν το επάγγελμα 
σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης 
είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του ΕΤΕΚ και 
κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, δεν 
προκύπτει οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου 
από τη δημοσίευση καταλόγου στο διαδίκτυο.

3.13. Συλλογή δεδομένων για 
ερευνητικούς σκοπούς

Υποβάλλονται κατά καιρούς στον Επίτροπο 
αιτήσεις για άδεια από φοιτητές ή ακαδημαϊκούς, 
οι οποίοι προτίθενται να διεξάγουν έρευνες, 
κυρίως σε δημόσια νοσοκομεία ή σε ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια. Για τη διεξαγωγή έρευνας δεν 
απαιτείται οποιαδήποτε έγκριση ή άδεια από 
τον  Επίτροπο όμως ο ερευνητής θα πρέπει να 
υποβάλει στο Γραφείο του Επιτρόπου κατάλληλα 
συμπληρωμένο το έντυπο «Γνωστοποίηση 
Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου / Έναρξης 
Επεξεργασίας» και να τηρεί τους ακόλουθους 
όρους και προϋποθέσεις:

α. Η έρευνα θα πρέπει να είναι εμπιστευτική, θα 
πρέπει να τηρηθεί εχεμύθεια και είναι, επίσης, 
απαραίτητο να λαμβάνονται μέτρα για την 
προστασία των υποκειμένων των δεδομένων. 

β. Τα  υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να 
τύχουν ενημέρωσης και η συμμετοχή τους να είναι 
εθελοντική. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, 
κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων, 
να ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων με 
τρόπο πρόσφορο και σαφή για την ταυτότητα 
του, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες 
των δεδομένων, την ύπαρξη του δικαιώματος 
πρόσβασης και διόρθωσης και αν το υποκείμενο 
των δεδομένων υποχρεούται ή όχι να παράσχει τη 
συνδρομή του, καθώς και για τις τυχόν συνέπειες 
της άρνησης του (δικαίωμα ενημέρωσης – άρθρο 
11(1)(2) του Νόμου 138(Ι)/2001).

Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11 
του Νόμου 138(Ι)/2001, εφαρμόζονται και στις 
περιπτώσεις όπου τα δεδομένα συλλέγονται 
από τρίτους ή προβλέπεται να ανακοινωθούν σε 
τρίτους, όχι όμως στις περιπτώσεις επεξεργασίας 
δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς ή για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας, αν η ενημέρωση 
του υποκειμένου αποδεικνύεται αδύνατη ή 
προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια, ή αν 
η ανακοίνωση των δεδομένων προβλέπεται 
από οποιαδήποτε άλλη νομοθετική διάταξη, 
δεδομένου ότι, σε κάθε περίπτωση, έχει ληφθεί 
η άδεια του Επιτρόπου (άρθρο 11(3) του Νόμου 
138(Ι)/2001). 

γ. Απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία 
ευαίσθητων δεδομένων. Όμως κατ‘ εξαίρεση 
επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ακόμα 
και ευαίσθητων δεδομένων
• όταν το υποκείμενο των δεδομένων έδωσε 
τη ρητή συγκατάθεσή του (άρθρο 6(2)(α) του 
Νόμου) ή
• όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται 
αποκλειστικά για στατιστικούς, ερευνητικούς, 
επιστημονικούς και ιστορικούς σκοπούς, υπό τον 
όρο ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την προστασία των υποκειμένων των δεδομένων 
(άρθρο 6(2)(η) του Νόμου).

δ. Εναπόκειται στον υπεύθυνο επεξεργασίας 
του αρχείου του νοσηλευτηρίου/ νοσοκομείου 
να αποφασίσει αν επιθυμεί να  συνδράμει στη 
διεξαγωγή της πιο πάνω έρευνας. 

ε. Μετά το πέρας της επιστημονικής εργασίας 
ή τη διεκπεραίωση της έρευνας το σχετικό 
αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
θα πρέπει να καταστρέφεται με ευθύνη του 
ερευνητή, με εξαίρεση τυχόν στατιστικής φύσεως 
συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν θα 
μπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείμενα 
των δεδομένων, διότι αυτά δε λογίζονται από το 
Νόμο ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
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4.		ΜΗΤΡΩΑ,	ΑΔΕΙΕΣ	ΚΑΙ	
ΕΛΕΓΧΟΙ

4.1.   Γνωστοποιήσεις

Τα άτομα ή οι οργανισμοί που επεξεργάζονται 
προσωπικές πληροφορίες έχουν υποχρέωση 
υποβολής Γνωστοποίησης προς τον Επίτροπο 
για τις επεξεργασίες που διεξάγουν, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου, εκτός αν 
ισχύει μία από τις εξαιρέσεις. 

Πρέπει να δηλώσουν γραπτώς στον Επίτροπο, 
μεταξύ άλλων, το σκοπό της επεξεργασίας, 
τις κατηγορίες των υποκειμένων, το είδος 
των δεδομένων που θα επεξεργάζονται, 
τους αποδέκτες των δεδομένων, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του συστήματος και την πιθανή 
διαβίβαση σε τρίτες χώρες. 

Δε χρειάζεται να υποβάλουν Γνωστοποίηση 
όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Οι εξαιρέσεις 
καθορίζονται στο άρθρο 7(6) του Νόμου και 
οι υπεύθυνοι επεξεργασίας προτρέπονται να 
συμβουλεύονται τους νομικούς τους συμβούλους 
πριν προβούν σε επίκληση των εξαιρέσεων 
αυτών.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) 
καταχωρίζονται στο Μητρώο Αρχείων και 
Επεξεργασιών που τηρεί ο Επίτροπος και 
το οποίο είναι προσβάσιμο στο κοινό. Κάθε 
μεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στο 
εδάφιο (2) πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως 
και χωρίς καθυστέρηση από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας στον Επίτροπο.

Σκοπός της Γνωστοποίησης είναι να ελέγχεται 
η νομιμότητα των επεξεργασιών και να 
υποβάλλονται συστάσεις εκεί που χρειάζεται 
ώστε να επιτευχθεί η πλήρης συμμόρφωση με το 
Νόμο. Οι Γνωστοποιήσεις αποσκοπούν επίσης 
στην επίτευξη της διαφάνειας, αφού το μητρώο 
Γνωστοποιήσεων είναι προσβάσιμο στο κοινό.

Το μητρώο Γνωστοποιήσεων περιέχει περίπου 
3000 Γνωστοποιήσεις, που υποβλήθηκαν από 

την ημερομηνία έναρξης του Νόμου, τόσο από 
το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και 
ο αριθμός αυτός αυξάνεται κατά μέσο όρο με 200 
νέες γνωστοποιήσεις κάθε χρόνο.

4.2.   Άδειες διασύνδεσης

«Διασύνδεση» σύμφωνα με το Νόμο 138(Ι)/2001, 
είναι η δυνατότητα συσχέτισης δεδομένων δύο 
αρχείων, τα οποία δεν τηρούνται από τον ίδιο 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή τα οποία τηρούνται 
από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας  αλλά ο 
σκοπός επεξεργασίας είναι διαφορετικός. 

Κάθε διασύνδεση πρέπει να γνωστοποιείται 
στον Επίτροπο και στις περιπτώσεις όπου 
τα αρχεία που θα διασυνδεθούν περιέχουν 
ευαίσθητα δεδομένα ή πρόκειται να γίνει χρήση 
ενιαίου κωδικού αριθμού τότε χρειάζεται η άδεια 
του Επιτρόπου.  Η άδεια χορηγείται μετά από 
ακρόαση των υπεύθυνων επεξεργασίας.

Μετά από ακροάσεις που έγιναν κατά το 2011, 
χορηγήθηκαν 18 άδειες για διασύνδεση αρχείων 
ως ακολούθως:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΔΕΙΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ

Αρ Αριθμός Αίτησης Υπεύθυνος Επεξεργασίας 1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας 2

1 Α/ΔΣ 20/2010 Τμήμα Τελωνείων Μονάδα Καταπολέμησης 
Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

2 Α/ΔΣ 21/2010 Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

3 Α/ΔΣ 4/2009 Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

4 Α/ΔΣ 10/2010 Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

5 Α/ΔΣ 3/2011 Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Υπηρεσία Χορηγιών και 
Επιδομάτων

6 Α/ΔΣ 4/2011 Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

7 Α/ΔΣ 5/2011 Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Τμήμα Εργασίας

8 Α/ΔΣ 6/2011 Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
Ατόμων με Αναπηρίες

9 Α/ΔΣ 1/2009 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

10 A/ΔΣ 7/2011 Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Υπηρεσία Μερίμνης & 

Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων – 
Επιδότηση Ενοικίων

11 A/ΔΣ 2/2011 Τμήμα Οδικών Μεταφορών Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

12 Α/ΔΣ 13/2011
Υπουργείο Εσωτερικών

(Αρχείο Εγγραφής κατοίκων και 
Αρχείο Εγγραφής Εκλογέων)

Πολιτική Άμυνα

13 Α/ΔΣ 7/2009 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
(Αρχείο Διαχείρισης Συνταγών)

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 
(Ιατρικό Αρχείο MEDICO)

14 Α/ΔΣ 9/2009 Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Τμήμα Οδικών Μεταφορών

15 Α/ΔΣ 5/2007 Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων Τμήμα Οδικών Μεταφορών

16 Α/ΔΣ 6/2004 ΓΕΕΦ Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

17 A/ΔΣ 11/2008 Υπουργείο Άμυνας Στρατολογικό Γραφείο της Εθνικής 
Φρουράς

18 Α/ΔΣ 11/2010 Υπηρεσία Χορηγιών και 
Επιδομάτων Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
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4.3.    Άδειες διαβίβασης

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λίχτεσταϊν) είναι ελεύθερη. Η διαβίβαση προσωπικών 
δεδομένων σε κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ επιτρέπεται μόνο ύστερα από 
άδεια του Επιτρόπου.

Ο Επίτροπος χορηγεί την άδεια αν κρίνει ότι η εν λόγω χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή, κατ’ εξαίρεση, αν συντρέχει μια ή περισσότερες από τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9(2) του Νόμου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε, με βάση το άρθρο 25(6) της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, ότι η Ανδόρα, 
η Αργεντινή, η Αυστραλία (Transfer of Passenger Name Record Data (PNR)), ο Καναδάς (Canadian 
Personal Information Protection and Electronic Documents Act) και (Transfer of Passenger Name 
Record Data (PNR)), η Ελβετία, τα νησιά Φαρόε, η νήσος Guernsey, το Ισραήλ, το Isle of Man, το 
Jersey, οι ΗΠΑ (Transfer of Passenger Name Record Data (PNR)) και οργανισμοί και επιχειρήσεις 
που είναι ενταγμένες στο σύστημα Ασφαλούς Λιμένα (Safe Harbour) του Υπουργείου Εμπορίου των 
ΗΠΑ, παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Ως εκ τούτου, ο Επίτροπος μπορεί να χορηγήσει 
άδεια διαβίβασης δεδομένων στους υπεύθυνους επεξεργασίας (εξαγωγείς) των δεδομένων προς τις 
πιο πάνω χώρες. 

Ο Επίτροπος μπορεί, επίσης, να χορηγήσει άδεια για διαβίβαση δεδομένων σε κράτος που δεν 
εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρουσιάσει 
επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών και της άσκησης των δικαιωμάτων αυτών, που απορρέουν από Τυποποιημένες Συμβατικές 
Ρήτρες (standard contractual clauses).

Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εγκρίνει τέτοιες Συμβατικές Ρήτρες, οι οποίες μπορεί να 
αποτελέσουν ικανοποιητικές εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών και της άσκησης των δικαιωμάτων αυτών και έτσι, μετά την υπογραφή 
τους από τους ενδιαφερόμενους, οι Ρήτρες αυτές μπορούν να αποτελέσουν τη νομική βάση για τη 
χορήγηση από τον Επίτροπο της σχετικής άδειας διαβίβασης δεδομένων.

Επίσης η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ έχει υιοθετήσει/ εκδώσει Έγγραφα 
Εργασίας (Working Documents), τα οποία περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 
κατάρτισης και έγκρισης Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων (Binding Corporate Rules) για τη διαβίβαση 
προσωπικών δεδομένων διεθνώς σε οργανισμούς που ανήκουν στον ίδιο εταιρικό όμιλο.

Το 2011 χορηγήθηκαν 48 άδειες διαβίβασης ως ακολούθως:

Αρ Αριθμός Αίτησης Υπεύθυνος Επεργασίας Χώρα/ες προς την οποία θα 
διαβιβαστούν τα δεδομένα

1 A/ΔΒ 19/2010 Ericsson AB (Cyprus Branch) Φιλιππίνες

2 Α/ΔΒ 12/2010 Banque Bemo SAL Λίβανος

3 A/ΔΒ 20/2010 Moody’ s Investors Service Cyprus Ltd ΗΠΑ

4 Α/ΔΒ 21/2010 Moody’ s Investors Service Cyprus Ltd ΗΠΑ

5 Α/ΔΒ 22/2010 Moody’ s Group Cyprus Ltd ΗΠΑ

6 Α/ΔΒ 23/2010 Moody’ s Group Cyprus Ltd ΗΠΑ

7 Α/ΔΒ 21/2009 Credit Libanais SAL Λίβανος

8 Α/ΔΒ 25/2010 AC Nielsen Cyprus Ltd ΗΠΑ

9 Α/ΔΒ 26/2010 AC Nielsen Cyprus Ltd ΗΠΑ

10 Α/ΔΒ 20/2008 Barclays Wealth Jersey, Isle of Man

11 Α/ΔΒ 5/2011 AtonLine Ltd Ρωσία

12 Α/ΔΒ 6/2011 AtonLine Ltd Ρωσία

13 A/ΔΒ 1/2011 Merck Sharp & Dhome Cyprus Ltd Ελβετία, ΗΠΑ

14 Α/ΔΒ 2/2011 Merck Sharp & Dhome Cyprus Ltd Ελβετία, ΗΠΑ

15 Α/ΔΒ 7/2011 AGB Nielsen Media Research (Cyprus) LTD HΠΑ

16 Α/ΔΒ 9/2011 AGB Nielsen Media Research (Cyprus) LTD Καναδάς

17 Α/ΔΒ 31/2010 Τράπεζα Κύπρου ΗΠΑ

18 A/ΔΒ 4/2011 JCC Payment Systems ΗΠΑ

19 Α/ΔΒ 3/2011 Merck Sharp & Dhome Cyprus Ltd (One.Merck.com) ΗΠΑ

20 Α/ΔΒ 19/2007 AON Cyprus Insurance Broker Company Ltd ΗΠΑ

21 Α/ΔΒ 13/2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΗΠΑ

22 A/ΔΒ 8/2011 AGB Nielsen  Media Research (Cyprus) Ltd Ινδία

23 A/ΔΒ 14/2011 Merck Sharp & Dohme Cyprus Ltd ΗΠΑ

24 Α/ΔΒ 24/2008 Korpus Prava (Cyprus) Ltd Ρωσία

25 A/ΔΒ 12/2011 IBL Bank Sal Λίβανος

26 A/ΔΒ 22/2008 Carey Group (Cyprus) Ltd Guernsey

27 A/ΔΒ 8/2007 Imer Medical Services Ltd Ισραήλ

28 Α/ΔΒ 15/2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Αυστραλία

29 Α/ΔΒ 25/2011 Chartis Cyprus Ltd ΗΠΑ

30 Α/ΔΒ 17/2008 Weatherford Global Products Ltd ΗΠΑ

31 Α/ΔΒ 19/2011 ΜΟΚΑΣ Σ όλες τις χώρες

32 Α/ΔΒ 22/2011 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης ΚΕΕΑ ΗΠΑ

33 Α/ΔΒ 24/2011 American Home Assurance και
Company Chartis Cyprus Ltd Ινδία

34 Α/ΔΒ 23/2011 Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Ελβετία, Ισραήλ

35 A/ΔΒ 28/2011 Corina Snacks Ltd ΗΠΑ

36 Α/ΔΒ 29/2011 Eli Lilly (Suisse) SA Cyprus Branch ΗΠΑ

37 Α/ΔΒ 26/2011 Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ΗΠΑ

38 Α/ΔΒ 15/2008 TSYS Card Tech Services Ltd ΗΠΑ

39 Α/ΔΒ 12/2009 Eli Lilly (Suisse) SA Cyprus Branch ΗΠΑ
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4.4.    Έλεγχοι: Αποτελέσματα ελέγχου 
στον τραπεζικό τομέα

Από το 2009, διεξάγεται έλεγχος σε 18 εμπορικές 
τράπεζες που λειτουργούν στην Κύπρο και 
έχουν υποβάλει Γνωστοποίηση Σύστασης και 
Λειτουργίας Αρχείου /Έναρξη Επεξεργασίας 
στο Γραφείο του Επιτρόπου για τα αρχεία που 
διατηρούν και περιλαμβάνουν προσωπικά 
δεδομένα. Οι τράπεζες κλήθηκαν να υποβάλουν 
στον Επίτροπο όλα τα έντυπα που διατίθενται 
στους πελάτες τους και να απαντήσουν ένα 
ερωτηματολόγιο που αποτελείτο από 17 
ερωτήσεις.

Μελετήθηκαν οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου 
και με βάση της απαντήσεις δόθηκαν 
κατευθυντήριες γραμμές στη κάθε τράπεζα, οι 
οποίες αφορούσαν τη διατήρηση μαύρων λιστών, 
το χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών 
δεδομένων πρώην και νυν πελατών, το χρονικό 
διάστημα διατήρησης δυσμενών πληροφοριών 
που αφορούν πελάτες, την ορθότητα και την 
ενημέρωση των δεδομένων, τον έλεγχο της 
πρόσβασης στα μη αυτοματοποιημένα αρχεία 
και τον έλεγχο στα ημερολόγια ελέγχου (audit 
logs).

Ελέγχθηκαν 5 έντυπα που διαθέτει η κάθε 
τράπεζα στο κοινό και αποστάληκαν σχόλια και 
παρατηρήσεις για το κάθε ένα από αυτά. Από 

αρκετές τράπεζες ζητήθηκε να τροποποιήσουν/
αναθεωρήσουν κάποια από τα έντυπα που 
διαθέτουν, ιδιαίτερα το έντυπο αίτησης για 
πρόσληψη στην τράπεζα και το έντυπο 
συγκατάθεσης για επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων.

Όλες οι τράπεζες συμμορφωθήκαν με τις 
υποδείξεις μας για τροποποίηση/αναθεώρηση 
των εντύπων τους ούτως ώστε αυτά να είναι 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, εκτός από 
τη Τράπεζα Κύπρου και τη Μαρφίν Λαική.

Τα αναθεωρημένα έντυπα συγκατάθεσης 
που υπογράφουν οι πελάτες για επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων στις δύο υπό αναφορά 
τράπεζες, δεν μας άφησαν ικανοποιημένους, αφού 
δεν ενσωματώθηκαν σ’ αυτά όλες οι υποδείξεις/
παρατηρήσεις μας. Επειδή διάφορα μέρη του 
εντύπου συγκατάθεσης που διατίθενται στους 
πελάτες τους δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 
Νόμου και επειδή δεν ετοιμάστηκαν ξεχωριστά 
έντυπα για την κάθε εταιρεία του Συγκροτήματος 
της Τράπεζας Κύπρου και του Ομίλου Μαρφίν 
Λαϊκής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, 
πληροφορήσαμε τόσο την Τράπεζα Κύπρου 
όσο και την Μαρφίν Λαϊκή ότι από τώρα και στο 
εξής, οποιαδήποτε παράπονα/καταγγελίες τυχόν 
υποβληθούν στο Γραφείο του Επιτρόπου για το 
θέμα αυτό θα εξετάζονται με βάση το υφιστάμενο 
έντυπο που είναι/θα είναι διαθέσιμο στο κοινό.

40 Α/ΔΒ 17/2009 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Όλες τις (τρίτες) χώρες 
που έχουν υπογράψει 

το Πολυμερές Μνημόνιο 
Συναντίληψης του Διεθνούς 

Οργανισμού Επιτροπών 
Κεφαλαιαγοράς (IOSCO).

41 Α/ΔΒ 15/2007 Αρχηγείο Αστυνομίας

Όλα τα κράτη με τα οποία 
η Κ.Δ. έχει συνάψει 

Διμερείς και/ή Πολυμερείς 
συμφωνίες.

42 Α/ΔΒ 16/2007 Αρχηγείο Αστυνομίας

Όλα τα Κράτη-Μέλη της 
Διεθνούς Αστυνομίας 

(Interpol), τα οποία δεν είναι 
μέλη της Ε.Ε.

43 Α/ΔΒ 6/2009 Πολυκλινική Santa Marina Ρωσία, ΗΠΑ, Ισραήλ 

44 Α/ΔΒ 3/2010 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Ρωσία

45 A/ΔΒ 19/2010 Εταιρεία ERICSSON AB (Cyprus Branch) Φιλιππίνες 

46 A/ΔΒ 20/2011 V.M.L. Venture Management Ltd Ελβετία

47 Α/ΔΒ 21/2011 V.M.L. Venture Management Ltd Ρωσική Ομοσπονδία

48 Α/ΔΒ 9/2009 Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΗΠΑ

5.	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

5.1.  Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που 
τροποποιεί τους περί Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόμου) Νόμους του 
2001-2003» 

Το 2011, περατώθηκε ο νομοτεχνικός έλεγχος του 
πιο πάνω Νομοσχεδίου από τη Νομική Υπηρεσία 
της Δημοκρατίας και αποστάληκε στο Υπουργείο 
Εσωτερικών για την περαιτέρω προώθησή και 
κατάθεση του στην Βουλή των Αντιπροσώπων. 
Αναμένεται ότι εντός του 2012, θα ψηφιστεί σε 
Νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποσκοπεί στην 
κάλυψη κενών και τη διόρθωση ασαφειών που 
διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν στους εν λόγω Νόμους, 
καθώς επίσης και τη χορήγηση πρόσθετων 
εξουσιών στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα σε ότι αφορά τη 
διενέργεια ελέγχων ή εξέτασης παραπόνων, 
καταγγελιών ή αιτήσεων, με σκοπό να καταστεί 
λειτουργικότερη η εφαρμογή των Νόμων αυτών. 

Περαιτέρω το προτεινόμενο νομοσχέδιο 
αποσκοπεί στη συμμόρφωση σε παρατηρήσεις 
που διατυπώθηκαν από εμπειρογνώμονες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να υπάρξει πλήρης 
συμβατότητα των υπό αναφορά Νόμων με τις 
διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

5.2.   Απόφασης - Πλαίσιο 2008/977/
ΔΕΥ του Συμβουλίου 

Το 2011, με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως συστάθηκε νομοπαρασκευαστική 
Επιτροπή αποτελούμενη από τον Επίτροπο, δύο 
λειτουργούς του Γραφείου του και ένα λειτουργό 
από την Αστυνομία Κύπρου με σκοπό την 

κατάρτιση ενός εγγράφου εργασίας /Προσχέδιο 
Νομοσχεδίου για μεταφορά της Απόφασης 
Πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/977/ΔΕΥ για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας 
στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, στην εθνική 
έννομη τάξη. Το Υ.Δ.Δ.Τ θα έχει ρόλο συντονιστή 
στην όλη διαδικασία.

Η πιο πάνω συσταθείσα Επιτροπή ετοίμασε 
ένα πρώτο Προσχέδιο Νομοσχεδίου που 
τιτλοφορείται «Νόμος που τροποποιεί τους 
περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμους 
του 2001-2011», με σκοπό τη μεταφορά των 
διατάξεων της πιο πάνω Απόφασης Πλαίσιο 
στην εθνική έννομη τάξη, το οποίο θα αποτελεί 
μέρος του Βασικού Νόμου.

Αναμένεται ότι εντός του 2012 θα ολοκληρωθεί 
η διαδικασία για την περαιτέρω προώθηση του. 

5.3.   Τροποποίηση της Οδηγίας
2002/58/ΕΚ 

Το 2011, με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως συστάθηκε νομοπαρασκευαστική 
Επιτροπή αποτελούμενη από τον Επίτροπο, δύο 
λειτουργούς του Γραφείου του και ένα λειτουργό 
από την Αστυνομία Κύπρου με σκοπό την 
κατάρτιση ενός εγγράφου εργασίας /Προσχέδιο 
Νομοσχεδίου για μεταφορά της Απόφασης 
Πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/977/ΔΕΥ για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας 
στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, στην εθνική 
έννομη τάξη. Το Υ.Δ.Δ.Τ θα έχει ρόλο συντονιστή 
στην όλη διαδικασία.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
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Η πιο πάνω συσταθείσα Επιτροπή ετοίμασε 
ένα πρώτο Προσχέδιο Νομοσχεδίου που 
τιτλοφορείται «Νόμος που τροποποιεί τους 
περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμους 
του 2001-2011», με σκοπό τη μεταφορά των 
διατάξεων της πιο πάνω Απόφασης Πλαίσιο 
στην εθνική έννομη τάξη, το οποίο θα αποτελεί 
μέρος του Βασικού Νόμου.

Αναμένεται ότι εντός του 2012 θα ολοκληρωθεί 
η διαδικασία για την περαιτέρω προώθηση του. 

5.3.  Τροποποίηση της Οδηγίας
2002/58/ΕΚ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εξέδωσε στις 25 Νοεμβρίου 2009, την 
τροποποιητική Οδηγία 2009/136/ΕΚ, που 
δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18/12/2009. Η Οδηγία 
αυτή τροποποιεί, μεταξύ άλλων, και την Οδηγία 
2002/58/ΕΚ, σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες. Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ έχει 
μεταφερθεί στον περί Ρυθμίσεως  Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
Νόμο του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004), ο οποίος 
έχει ετοιμαστεί από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΡΗΕΤ).

Ο ΕΡΗΕΤ είχε ετοιμάσει προσχέδιο νομοσχεδίου 
για την τροποποίηση όλων των άρθρων της 
Οδηγίας 2009/136/ΕΚ, που αφορούν το Νόμο 
112(Ι)/2004. Ο Επίτροπος απέστειλε γραπτώς 
στον ΕΡΗΕΤ τις απόψεις επί του κειμένου των 
άρθρων για τα οποία είναι αρμόδιος και στη 
συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ 
λειτουργών των δύο Γραφείων για συζήτηση και 
οριστικοποίηση των αλλαγών στο κείμενο.

Μια από τις σημαντικότερες τροποποιήσεις 
που περιλαμβάνονται στην τροποποιητική 
Οδηγία 2009/136/ΕΚ, είναι η τροποποίηση 
του άρθρου 5(3) της βασικής Οδηγίας που 
αφορά τα Cookies(7) . Τα cookies είναι μικρά 
αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών κατά 
τις «επισκέψεις» τους στις διάφορες ιστοσελίδες 

στον Παγκόσμιο Ιστό (world wide web), με σκοπό 
να παρέχουν στην ιστοσελίδα τη δυνατότητα 
αναγνώρισης του χρήστη σε μεταγενέστερες 
επισκέψεις του στην ίδια ιστοσελίδα (ή 
σε ιστοσελίδες του ίδιου ιστοχώρου). Πιο 
συγκεκριμένα, παρέχουν εξατομικευμένες 
υπηρεσίες όπως, για παράδειγμα, οι χρήστες 
να μπορούν να επιλέξουν τη γλώσσα με την 
οποία προτιμούν να εμφανίζεται μια ιστοσελίδα 
και η προτίμηση αυτή να αποθηκεύεται ώστε να 
μη χρειάζεται να επιλέξουν εκ νέου τη γλώσσα 
κατά την επόμενη επίσκεψη τους στην ίδια 
ιστοσελίδα. Επίσης, το γνωστό «shopping cart» 
όπου ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει διάφορα 
προϊόντα τα οποία σκοπεύει να αγοράσει και να 
επανέλθει σε μεταγενέστερο χρόνο για να τα 
αγοράσει. Εκτός όμως από τις πιο πάνω χρήσεις 
τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
για την παρακολούθηση των κινήσεων των 
χρηστών στο διαδίκτυο ώστε να διαμορφώνεται 
το προφίλ των προτιμήσεων τους με σκοπό να 
τους παρουσιάζονται διαφημίσεις που πιθανό να 
βρουν δελεαστικές. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
Οδηγίας 2009/136/ΕΚ οι ιστοσελίδες που κάνουν 
χρήση των cookies θα πρέπει να λαμβάνουν την 
εκ των προτέρων συγκατάθεση των χρηστών, 
αφού πρώτα ενημερώσουν τους χρήστες σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν 
τα cookies.

Η τροποποίηση αυτή προκάλεσε συζητήσεις 
μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών των κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλές από τις οποίες 
δέχθηκαν πιέσεις από διάφορες εταιρείες και 
οργανισμούς που ασχολούνται με το διαδίκτυο 
ώστε να μη γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη 
τροποποίηση. Ο λόγος είναι ότι τα υφιστάμενα 
προγράμματα πλοήγησης / φυλλομετρητές 
(browsers) του διαδικτύου δεν παρέχουν τέτοια 
δυνατότητα λήψης συγκατάθεσης σύμφωνα με 
τον ορισμό που δίνεται στην Οδηγία, καθώς 
επίσης και για τον λόγο ότι πιθανό να έχει αντίθετα 
αποτελέσματα σχετικά με την ενημέρωση και 
προστασία των χρηστών. 

Αρκετοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και ο 
οργανισμός European Privacy Seal, εξέφρασαν 
την άποψη ότι εάν για κάθε φορά που θα 
αποθηκεύεται κάποιο cookie στον υπολογιστή 
του χρήστη θα του παρουσιάζεται μήνυμα 
όπου θα πρέπει να επιλέξει «Ναι, αποδέχομαι» 
ή «Όχι, δεν αποδέχομαι», πολλοί χρήστες θα 
ενοχληθούν από το μεγάλο αριθμό και τη μεγάλη 
συχνότητα των μηνυμάτων, οπότε στο τέλος θα 

7    Το άρθρο 5 της βασικής Οδηγίας έχει μεταφερθεί με το άρθρο 99 του Νόμου 112(Ι)/2004. Σύμφωνα με το άρθρο 107 του ίδιου Νόμου, ο Επίτροπος 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν πιθανές παραβιάσεις, μεταξύ άλλων, 
του άρθρου 99.

συγκατατίθενται στην αποθήκευση των cookies 
πατώντας το κουμπί «Ναι, αποδέχομαι» χωρίς 
να διαβάζουν πρώτα τις πληροφορίες που 
τους παρέχονται από τους υπεύθυνους της 
ιστοσελίδας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα 
χρησιμοποιηθούν τα cookies. Σε τελική ανάλυση, 
η  τροποποίηση αυτή δεν θα επιφέρει κανένα 
αποτέλεσμα σχετικά με το επίπεδο ενημέρωσης 
των χρηστών για τη χρήση των cookies.

 Συζητήθηκε, επίσης, από τα διάφορα κράτη-μέλη 
κατά πόσο είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν 
την πρακτική του Opt-in (λήψη συγκατάθεσης) 
σχετικά με τα cookies ή κατά πόσο μπορούν να 
επιλέξουν την πρακτική Opt-out (αντίρρησης) 
λόγω του ότι μια από τις παραγράφους στο 
προοίμιο της Οδηγίας έδινε την εντύπωση ότι τα 
Κράτη-Μέλη μπορούν να επιλέξουν την πρακτική 
του Opt-out. Η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 
της Οδηγίας 95/45/ΕΚ, εξέδωσε στις 22/6/2010, 
τη Γνώμη  2/2010 σχετικά µε την επιγραμμική 
συμπεριφορική διαφήμιση (online behavioral 
advertising), με την οποία διευκρινίζει το νομικό 
πλαίσιο σχετικά με το συγκεκριμένο άρθρο 
της Οδηγίας (Opt-in), εξηγεί τις προϋποθέσεις 
που θα πρέπει να ισχύουν κατά τη λήψη της 
συγκατάθεσης των χρηστών ώστε αυτή να είναι 
έγκυρη με βάση τον ορισμό που δίνεται στην 
Οδηγία 95/46/ΕΚ και αναφέρει τις υποχρεώσεις 
των παροχέων διαφημιστικών δικτύων (ad-
network-providers), των κατασκευαστών 
προγραμμάτων πλοήγησης και των διαφημιστών 
που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη Οδηγία.

Λόγω του ότι η Οδηγία δεν καθορίζει τον τρόπο με 
τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις 
της από τεχνολογικής πλευράς, η Ομάδα 
Εργασίας καλεί τη βιομηχανία να εισηγηθεί 
τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί 
συμμόρφωση. Η υπο-ομάδα Τεχνολογίας μελετά 
τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του άρθρου αυτού και η Ομάδα 
Εργασίας προτίθεται να εκδώσει καθοδηγητικές 
γραμμές στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με  την εφαρμογή του.

5.4.  Συμμετοχή σε συνεδριάσεις της 
Βουλής

Ο Επίτροπος και εκπρόσωπος του Γραφείου 
συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων με θέμα την 
Πρόταση Νόμου περί Ταυτοποίησης των Κατόχων 
και Χρηστών Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 
Κινητής Τηλεφωνίας Προπληρωμένου Χρόνου 
Ομιλίας. Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
(Cyta) έκανε αναφορά στην εκστρατεία της 
για ενημέρωση του κοινού για την υφιστάμενη 
διαδικασία αντιμετώπισης των ενοχλητικών 
μηνυμάτων. Η ΜΤΝ δεσμεύτηκε να ακολουθήσει 
παρόμοια διαδικασία και σύντομα θα υλοποιήσει 
παρόμοια εκστρατεία της για ενημέρωση του 
κοινού. Η Αστυνομία δεν ήταν σε θέση να 
παρουσιάσει στατιστικά δεδομένα από άλλες 
χώρες που εφάρμοσαν σχετική νομοθεσία που 
να καταδεικνύουν μείωση του οργανωμένου 
εγκλήματος ή αύξηση της εξιχνίασης των 
εγκλημάτων. Ο Επίτροπος επανέλαβε τις 
επιφυλάξεις του και ανέφερε ότι στο ένα τρίτο των 
ευρωπαϊκών χωρών που εφαρμόστηκε σχετική 
νομοθεσία δεν κρίθηκε μέχρι σήμερα η ορθότητα 
της νομοθεσίας από Δικαστήρια.

 Σε συνέχεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε 
στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού στις 26 
Σεπτεμβρίου, με θέμα την τροποποίηση της 
νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, ώστε για λόγους σημαντικού 
οικονομικού ή χρηματοοικονομικού συμφέροντος 
της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων 
νομισματικών, δημοσιονομικών και φορολογικών 
θεμάτων, να μπορούν να εισαχθούν περιορισμοί 
στην εμβέλεια των υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων για την προστασία των δεδομένων, 
πραγματοποιήθηκε συνεδρία στο Γραφείο 
Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα στις 30 Σεπτεμβρίου. Στη συνεδρία  
συμμετείχαν ο Έφορος Φ.Π.Α. και εκπρόσωποι 
του Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου 
Εσωτερικών και του Τμήματος Εσωτερικών 
Προσόδων. Ακολούθησε η κατάρτιση εγγράφου 
με τις εισηγήσεις του Επιτρόπου για τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να γίνει η εν λόγω τροποποίηση 
της νομοθεσίας, ώστε υπό προϋποθέσεις που θα 
θέτει ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων να 
είναι επιτρεπτή σε φορολογικές αρχές ακόμα και 
η συλλογή πληροφοριών με τη μέθοδο “fishing 
expedition”   χωρίς να θεωρείται υπερβολική 
μορφή επεξεργασίας. Όμως δεν υπήρξαν 
περαιτέρω εξελίξεις στο θέμα αυτό μέχρι τη λήξη 
του έτους.
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Εκπρόσωπος του Γραφείου συμμετείχε στις 
27 Σεπτεμβρίου και στις 11 Οκτωβρίου, σε 
συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως με 
θέμα τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών 
σε δημόσια έγγραφα και πληροφορίες που 
τους αφορούν. Ο εκπρόσωπος του Γραφείου 
απάντησε σε ερωτήματα και έδωσε διευκρινίσεις. 
Στο ερώτημα αν ο ασθενής δικαιούται να έχει 
πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του και αν 
αυτό μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του, διευκρινίστηκε ότι βάσει 
του άρθρου 18 του περί Κατοχύρωσης και της 
Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών 
Νόμου του 2004, ο ασθενής έχει δικαίωμα 
ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης  σε 
σχέση με πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο και 
οι οποίες περιλαμβάνονται στα ιατρικά αρχεία 
και κατά τη άσκηση των δικαιωμάτων αυτών 
εφαρμόζονται αντίστοιχα, τηρουμένων των 
αναλογιών, οι διατάξεις των άρθρων 11 έως 14 του 
Νόμου. Το εν λόγω δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί 
και έμμεσα δια του νομίμου αντιπροσώπου του, 
δηλαδή και από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
του. 

Στο ερώτημα αν τυγχάνουν προστασίας 
πληροφορίες που αφορούν εταιρείες η 
απάντηση ήταν ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 
στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου εμπίπτουν 
μόνο επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, δηλαδή πληροφορίες που αφορούν 
άτομα (φυσικά πρόσωπα) και όχι πληροφορίες 
που αφορούν νομικά πρόσωπα (εταιρείες). 
Όμως σε ορισμένες περιπτώσεις εταιρείες 
που δεν επιθυμούν να δώσουν πληροφορίες 
επικαλούνται ως λόγο άρνησης τους την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
χωρίς να υπάρχει πραγματική νομική βάση για 
τον ισχυρισμό τους. 

Για να γνωρίζουν οι λειτουργοί που εξυπηρετούν 
πολίτες ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης 
στα δεδομένα που τον αφορούν, στο πρόγραμμα 
της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης 
για την κατάρτιση νεοεισερχομένων δίδονται 
διαλέξεις από λειτουργούς του Γραφείου για 
τη νομοθεσία, περιλαμβανομένου και του 
δικαιώματος πρόσβασης. Επίσης, μετά από 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου όλα τα 
Υπουργεία και σχεδόν όλα τα Τμήματα/Υπηρεσίες 
υπέδειξαν λειτουργούς για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων οι οποίοι έτυχαν 
κατάρτισης σε ειδικό πρόγραμμα της Κυπριακής 
Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης από λειτουργούς 
του Γραφείου και τους χορηγήθηκε σχετικό 
πιστοποιητικό κατάρτισης. Αυτοί οι λειτουργοί 

είναι σε θέση να συμβουλεύσουν σε πρώτη φάση 
το Διευθυντή τους και /ή συναδέλφους τους για το 
δικαίωμα πρόσβασης του διοικούμενου και για 
τον τρόπο άσκηση του και μπορούν να προωθούν 
την ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων. Όταν ο 
διοικούμενος δε λάβει απάντηση εντός τεσσάρων 
βδομάδων ή θεωρήσει την απάντηση που έλαβε 
ως μη ικανοποιητική, μπορεί να υποβάλει 
παράπονο στο Γραφείο του Επιτρόπου και αν 
το παράπονο κριθεί βάσιμο ο Επίτροπος θα 
επιβάλει κυρώσεις.

5.5. Ο περί Εξωδίκου Ρύθμισης 
Αδικημάτων Κανονισμός 

Σε συνέχεια παραπόνου που υποβλήθηκε στον 
Επίτροπο διαπιστώθηκε ότι, σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρύθμισης 
Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο και Διαδικασία) 
Κανονισμός του 2000 (Κ.Δ.Π. 164/2000), 
για σκοπούς έκδοσης/ πληρωμής εξωδίκων 
προστίμων, η Αστυνομία ζητούσε, μεταξύ άλλων 
στοιχείων και το όνομα του πατέρα και της 
μητέρας του παραβάτη. 

Η Αστυνομία εξήγησε ότι με τη συλλογή 
και καταγραφή των εν λόγω δεδομένων 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λάθους στη 
διατύπωση και την επίδοση πλήρους και 
συγκεκριμένου κατηγορητηρίου, αποφεύγεται 
το ενδεχόμενο απόσυρσης υποθέσεων στο 
δικαστήριο σε περίπτωση που δεν πληρωθεί το 
εξώδικο με το δικαιολογητικό ότι δεν επιδίδονται 
έγκαιρα οι κλήσεις στους παραβάτες λόγω μη 
εντοπισμού τους και αποφεύγεται η καταχώρηση 
λανθασμένων στοιχείων στο αρχείο που τηρείται 
για τις προηγούμενες καταδίκες. 

Οι διατάξεις του άρθρου 4(1)(γ) (Αρχή της 
Αναλογικότητας) του Νόμου, δημιουργούν 
υποχρέωση στον υπεύθυνο επεξεργασίας, στην 
περίπτωση αυτή τον Αρχηγό Αστυνομίας, να 
διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας για σκοπούς έκδοσης/ πληρωμής 
εξωδίκων προστίμων είναι συναφή, πρόσφορα 
και όχι περισσότερα από ότι απαιτείται ενόψει 
των σκοπών αυτών. 

Ο Επίτροπος κατέληξε στην άποψη ότι η εν 
λόγω πρακτική της Αστυνομίας αντίκειται στην 
Αρχή της Αναλογικότητας και ενημέρωσε την 
Αστυνομία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξεως ότι ο πιο πάνω Κανονισμός θα 
έπρεπε να τροποποιηθεί ώστε να συνάδει με τις 
διατάξεις του Νόμου.

Για την πιο πάνω κατάληξη λήφθηκε υπόψη 
ότι είναι αδύνατο να υπάρχουν δύο πρόσωπα 
με τα ίδιο αριθμό δελτίου ταυτότητας ή/ και 
άδειας οδήγησης και ότι η παραχώρηση στην 
Αστυνομία πληροφοριών (διεύθυνση και αριθμό 
τηλεφώνου) από διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες ή 
Ημικρατικούς Οργανισμούς όπως Α.Η.Κ., Α.ΤΗ.Κ., 
και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 
σκοπό τον εντοπισμό προσώπων για τα οποία 
εκκρεμούν ανεπίδοτες κλήσεις λόγω αλλαγής της 
διεύθυνσης τους δεν παραβιάζει τις διατάξεις 
του Νόμου. Τέλος, προς αποφυγή καταχώρησης 
λανθασμένων στοιχείων, στο αρχείο που 
τηρείται για τις προηγούμενες καταδίκες πέραν 
του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας του παραβάτη 
η Αστυνομία μπορεί να χρησιμοποιεί τον Αριθμό 
Άδειας Οδήγησης του ή τον αριθμό της Απόφασης 
του Δικαστηρίου.
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6.	 	 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	 ΓΙΑ	 ΤΗΝ	
ΚΥΠΡΙΑΚΗ	 ΠΡΟΕΔΡΙΑ	 ΤΟΥ	
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

6.1. Ομάδα Εργασίας DAPIX του 
Συμβουλίου της Ε.Ε.   

Κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξεως το Γραφείο του Επιτρόπου 
ανάλαβε την παρακολούθηση των εργασιών της 
Ομάδας Εργασίας Ε.23 DAPIX (Data Protection 
and Information Exchange) του Συμβουλίου 
της Ε.Ε. με σκοπό την ανάθεση της Προεδρίας 
της Ομάδας σε λειτουργό του Γραφείου του 
Επιτρόπου κατά την Κυπριακή Προεδρία του 
Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2012. 

Η Ομάδα DAPIX συνεδριάζει με δύο συνθέσεις. 
Το Information Exchange, ασχολείται με 
επιχειρησιακά θέματα ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των 
κρατών μελών, που σχετίζονται κυρίως με την 
εφαρμογή των Αποφάσεων Prϋm. Της σύνθεσης 
αυτής θα προεδρεύσει εκπρόσωπος της 
Αστυνομίας. Η σύνθεση Data Protection, στην 
οποία εκπροσωπεί τη Δημοκρατία το Γραφείο του 
Επιτρόπου, ασχολείται με νομοθετικές προτάσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν 
την προστασία προσωπικών δεδομένων. Με 
βάση την Κληρονομηθείσα του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως στην εν λόγω 
Ομάδα θα συζητηθούν οι πιο κάτω νομοθετικές 
Προτάσεις:

• Πρόταση (γενικού) Κανονισμού για την 
προστασία προσωπικών δεδομένων στην Ε.Ε., 
η οποία θα αντικαταστήσει την Οδηγία 95/46/ΕΚ, 

• Πρόταση Οδηγίας για ειδική ρύθμιση του 
θέματος προστασίας προσωπικών δεδομένων 
στον τομέα της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης,

• Πρόταση για την αναθεώρηση της Οδηγίας 
2006/24/ΕΚ (Retention Directive), οι διατάξεις της 
οποίας έχουν μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία 
με το Νόμο 183(Ι)/2007 ο οποίος δημιουργεί 
στους πάροχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
και τηλεφωνικών επικοινωνιών υποχρέωση 
διατήρησης των δεδομένων για σκοπούς 

διερεύνησης σοβαρών αδικημάτων και,
• Πρόταση για Σύναψη Συμφωνίας μεταξύ 
ΕΕ και ΗΠΑ με σκοπό τη θέσπιση κανόνων 
προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι 
οποίοι θα περιλαμβάνονται  σε μελλοντικές 
μεταξύ τους Συμφωνίες, που προνοούν για την 
ανταλλαγή/ διαβίβαση δεδομένων στα πλαίσια 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας και της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Επιπρόσθετα, το Γραφείο του Επιτρόπου 
ανάλαβε να παρακολουθεί το θέμα της 
δημιουργίας Ευρωπαϊκού συστήματος 
παρακολούθησης της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας TFTS (Terrorism Finance Tracking 
System), ανάλογου με το πρόγραμμα TFTP των 
ΗΠΑ και να προεδρεύσει του θέματος αυτού 
στην Ομάδα Εργασίας GENVAL του Συμβουλίου, 
όπου αναμένεται να συζητηθεί η αναμενόμενη 
πρόταση της Επιτροπής.

Για τη στήριξη των εργασιών της Προεδρίας, το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως 
εξασφάλισε, με τη διαδικασία secondment, 
οκτάμηνη απόσπαση  λειτουργού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμπειρογνώμονα στα 
πιο πάνω θέματα, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία 
της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες.

Το 2011, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν 
στις συναντήσεις της Ομάδας DAPIX που 
συγκάλεσαν η Ουγγρική και η Πολωνική 
Προεδρία του Συμβουλίου, καθώς και σε τέσσερα 
εργαστήρια/ συναντήσεις εμπειρογνωμόνων 
που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα 
πλαίσια διαβούλευσης με τα Κράτη Μέλη και τις 
Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για 
την ετοιμασία της Πρότασης για την αναθεώρηση 
της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ (Retention Directive) και 
της Πρότασης για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού 
συστήματος TFTS, ανάλογου με το TFTP. 

6.2. Προτεραιότητες και Ενέργειες για 
την προετοιμασία 

Προτεραιότητες: Σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως αποφασίστηκε 
ότι οι/η αναμενόμενες/η Προτάσεις/ Πρόταση 
της Επιτροπής για το νέο νομικό πλαίσιο 
προστασίας προσωπικών δεδομένων στην 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ευρωπαϊκή ένωση θα ενταχθεί μεταξύ των 
προτεραιοτήτων της Δημοκρατίας, αφού, λόγω 
της οριζόντιας εφαρμογής της σε διάφορους 
τομείς, της παγκοσμιοποίησης, της αυξανόμενης 
δια-συνοριακής ροής πληροφοριών, των 
ραγδαίων τεχνολογικών  εξελίξεων, αλλά και 
της παρουσίασης νέων μορφών εγκλήματος και 
της ανάγκης καταπολέμησης τους επηρεάζεται 
μεγάλος αριθμός πολιτών, ανεξάρτητα ηλικίας.

Έντυπα Διαχείρισης Φακέλων: Στα πλαίσια 
συμφωνημένης διαδικασίας για την υιοθέτηση 
κοινών θέσεων στα θέματα προστασίας 
προσωπικών δεδομένων που η Δημοκρατία 
αναμένεται να διαχειριστεί κατά την Προεδρία του 
Συμβουλίου, το Γραφείο του Επιτρόπου ανάλαβε 
την υποχρέωση υποβολής στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως σχετικών 
Εντύπων Διαχείρισης Φακέλου/ Θέματος 
(FICHE), μέσω του συστήματος SHAREPOINT 
που ανάπτυξε η Γραμματεία της Προεδρίας, τα 
οποία συμπληρώνονται κατόπιν διαβούλευσης 
με το Υπουργείο, την Αστυνομία και τους 
εκπρόσωπους τους στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία 
στις Βρυξέλλες.

Απόσπαση Λειτουργού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην ΜΑΕΕ: Σε συνεννόηση με 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξεως εξασφαλίστηκε με τη διαδικασία 
secondment η οκτάμηνη απόσπαση στη Μόνιμη 
Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, λειτουργού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εμπειρογνώμονα σε 
θέματα προστασίας προσωπικών, με σκοπό να 
βοηθήσει το έργο της Προεδρίας. 

Εκπαίδευση: Με σκοπό την καλύτερη 
προετοιμασία για την αποτελεσματική εκτέλεση 
των καθηκόντων τους κατά την ανάληψη 
της Προεδρίας του Συμβουλίου το δεύτερο 
εξάμηνο του 2012, λειτουργοί του Γραφείου 
που εμπλέκονται σε θέματα της Προεδρίας 
παρακολούθησαν διαλέξεις από λειτουργούς 
της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου που 
επισκέφθηκαν την Κύπρο, καθώς και τα πιο 
κάτω εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα 
της ΚΑΑΔ (Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας 
Διοίκησης):

• Εργαστήρι διαπραγματεύσεων
• Εργαστήριο ατομικών δεξιοτήτων
• Εργαστήριο τεχνικής αποτελεσματικής 
πρόσληψης και συγγραφής κειμένων
• Εργαστήριο δημόσιας ομιλίας και 
προεδρίας συνεδριάσεων
• Εργαστήριο εξομοίωσης του συστήματος 
SHAREPOINT.

6.3. Εργαστήρια της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής

Παράλληλα με την εκπαίδευση που έλαβαν 
από την ΚΑΑΔ, οι λειτουργοί στου Γραφείου 
που ασχολούνται με θέματα της Προεδρίας 
συμμετείχαν στα ακόλουθα εργαστήρια που 
διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
Βρυξέλλες:

Α. Εργαστήρι για την εφαρμογή της 
Συμφωνίας TFTP μεταξύ της Ε.Ε. και 
Η.Π.Α.

Λόγω της έλλειψης κατάλληλων μέτρων 
παρακολούθησης της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, που διαπιστώθηκε μετά την 
τρομοκρατική επίθεση στις ΗΠΑ της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2001, το 2012 συνομολογήθηκε  
μεταξύ της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. η δεύτερη Συμφωνία 
TFTP (Terrorism Financing Tracking Programme). 
Με βάση αυτή τη συμφωνία, η Europol, κατόπιν 
αξιολόγησης και έγκρισης αιτημάτων του 
Treasury Department των ΗΠΑ, εξουσιοδοτεί 
την εταιρεία SWIFT να διαβιβάζει στις Αρχές 
των ΗΠΑ όγκο δεδομένων οικονομικής φύσης 
με σκοπό τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών 
που σχετίζονται με την τρομοκρατία μέσω του 
λογισμικού προγράμματος TFTP. Η εταιρεία 
SWIFT, που εδρεύει στο Βέλγιο, παρέχει σε 
πελάτες της τραπεζικούς οργανισμούς το δίκτυο 
διεκπεραίωσης διατραπεζικών συναλλαγών. Η 
εν λόγω συμφωνία προνοεί, μεταξύ άλλων, ότι 
η Επιτροπή αναθέτει σε ομάδα υπό ανεξάρτητο 
δικαστή την ετοιμασία  σχετικής Έκθεσης 
Αξιολόγησης (Joint Team Evaluation Report) 
για την αναθεώρηση της Συμφωνίας και ότι, 
σε περίπτωση που αποφασιστεί η δημιουργία 
ανάλογου ευρωπαϊκού συστήματος, οι ΗΠΑ 
θα παράσχουν στην Ε.Ε. την απαιτούμενη 
τεχνογνωσία.

Λόγω των όρων εντολής της Επιτροπής για 
υποβολή νομικής και τεχνικής πρότασης για τη 
δημιουργία του ευρωπαϊκού συστήματος TFTS 
με σκοπό την επεξεργασία των δεδομένων SWIFT 
σε έδαφος της Ε.Ε., το Μάρτιο 2011 λειτουργοί 
του Γραφείου συμμετείχαν σε εργαστήρι που 
διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
Βρυξέλλες με σκοπό την αποκόμιση γνώσεων 
για τις πρόνοιες της πιο πάνω Συμφωνίας και τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται για την εφαρμογή 
και να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της 
πρόσφατης Έκθεσης Αξιολόγησης. Στα εν λόγω 
εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις 
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από εκπρόσωπους της Επιτροπής, της  Europol, 
της SWIFT και του Treasury Department των 
ΗΠΑ.

Το Γραφείο του Επιτρόπου παρακολουθεί το 
θέμα της Συμφωνίας TFTP και στα πλαίσια των 
εργασιών του Κοινού Εποπτικού Σώματος της 
Europol (Joint Supervisory Body of Europol), που 
το Δεκέμβριο 2010 διενήργησε έλεγχο για να 
διαπιστώσει τη συμμόρφωση της Europol στις 
διατάξεις της πιο πάνω Συμφωνίας και υιοθέτησε 
σχετική Έκθεση Ελέγχου (Inspection Report) το 
Μάρτιο 2011.

Β. Εργαστήρια για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού συστήματος TFTS

Τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο 2011, λειτουργοί 
του Γραφείου συμμετείχαν σε δυο εργαστήρια 
που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
Βρυξέλλες στα πλαίσια διαβούλευσης με τα 
κράτη μέλη, τις αρχές επιβολής του νόμου και τις 
Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για 
την ετοιμασία της πρότασης για τη δημιουργία 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος TFTS, ανάλογου 
με το TFTP των ΗΠΑ. Βάσει των όρων εντολής 
της, που αντανακλούν τις ανησυχίες των κρατών 
μελών για τις διαβίβαση όγκων δεδομένων 
SWIFT στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Συμφωνίας  
TFTP, η Επιτροπή καλείται να παρουσιάσει 
νομική και τεχνική πρόταση για τη δημιουργία 
του ευρωπαϊκού συστήματος TFTS με σκοπό την 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών σε έδαφος 
της Ε.Ε..

Στο εργαστήρι εκφράστηκαν απόψεις για τους 
πιθανούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να 
αναπτυχθεί ένα τέτοιο σύστημα, για τα πιθανά 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός κεντρικού 
ή αποκεντρωμένου ή υβριδικού συστήματος 
και για τη νομική βάση για τη δημιουργία του 
συστήματος, που ανέδειξαν ανησυχίες για 
το θέμα της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
κατά την ανάπτυξη του καθώς και για το θέμα του 
κόστους.

Γ. Εργαστήρια για την αναθεώρηση της 
Οδηγίας 2006/24/ΕΚ (Retention Di-
rective)  

Τον Μάιο και τον Ιούνιο 2011, λειτουργοί του 
Γραφείου συμμετείχαν σε δυο εργαστήρια 
που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
Βρυξέλλες στα πλαίσια διαβούλευσης με τα κράτη 

μέλη και τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων, για την αναθεώρηση της Οδηγίας 
2006/24/ΕΚ (Retention Directive). Ανάλογα 
εργαστήρια έγιναν για τις αρχές επιβολής του 
νόμου, τις δικαστικές αρχές και τους πάροχους 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών 
επικοινωνιών.

Οι διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας έχουν μεταφερθεί 
στην εθνική νομοθεσία με το Νόμο 183(Ι)/2007, ο 
οποίος δημιουργεί στους πάροχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών επικοινωνιών 
που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο την 
υποχρέωση διατήρησης των δεδομένων για 
σκοπούς διερεύνησης σοβαρών αδικημάτων. 

Η αναθεώρηση της Οδηγίας κρίθηκε αναγκαία 
λόγω της ανομοιογενούς μεταφοράς των 
διατάξεων της στις εθνικές νομοθεσίες και της 
νομικής αβεβαιότητας που δημιουργείται στους 
πάροχους που δραστηριοποιούνται σε αριθμό 
κρατών μελών, αλλά και λόγω των διαφόρων 
προβλημάτων που προέκυψαν κατά την 
εφαρμογή της σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως από 
την υιοθέτηση διαφορετικών χρόνων διατήρησης, 
από έξι μήνες ως δυο χρόνια, από την ευρεία 
και διαφορετική ερμηνεία που τα κράτη μέλη 
αποδίδουν στον όρο «σοβαρά αδικήματα» 
και από την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά για 
σκοπούς που δεν σχετίζονται με την επιβολή του 
νόμου.   

Τα εν λόγω εργαστήρια ανέδειξαν τη διαφορετική 
προοπτική με την οποία η Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη, οι Αρχές Προστασίας Προσωπικών και οι 
πάροχοι αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό. Τα κράτη 
μέλη ευνοούν τη θέσπιση ενός ελαστικού νομικού 
εργαλείου που θα τους παρέχει τη δυνατότητα 
ευελιξίας, ενώ η Επιτροπή και οι Αρχές 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ευνοούν 
τη θέσπιση ανελαστικού εργαλείου που θα έχει 
σαν αποτέλεσμα πιο ομοιόμορφη μεταφορά 
των διατάξεων στις εθνικές νομοθεσίες και στην 
εφαρμογή του. Οι πάροχοι υποστηρίζουν ότι τα 
κράτη μέλη ή η Επιτροπή πρέπει να καλύπτουν 
το κόστος της διατήρησης των δεδομένων, θέση 
που εξετάζεται μεν από την Επιτροπή αλλά 
αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από πολλά 
κράτη μέλη. 

7.			ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ	ΜΕ	ΑΛΛΟΥΣ	
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

7.1.   Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης 
της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμος

Το Γραφείο του Επιτρόπου πρόσφερε 
καθοδήγηση στο Υπουργείο Οικονομικών, τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) και 
στο Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών για την 
τροποποίηση των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης 
της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμων 174/90 
έως 63(Ι)/97, με σκοπό την πιο αποτελεσματική 
εφαρμογή τους, κατά τρόπο που να συνάδει 
με το Νόμο 138(Ι)/2001. Η τροποποίηση του 
Νόμου κρίθηκε απαραίτητη λόγω των πρακτικών 
δυσκολιών που παρατηρήθηκαν στην εφαρμογή 
του, αφού, εκτιμήθηκε ότι περίπου το 60% των 
εργοδοτών ακόμη παραμένει ανασφάλιστο. Στα 
πλαίσια της καθοδήγησης εισηγήθηκε όπως στο 
τροποιητικό νομοσχέδιο περιληφθούν πρόνοιες 
για τα πιο κάτω:

• Τη δημιουργία μητρώου ασφαλισμένων 
εργοδοτών,
• Υπεύθυνος για την τήρηση του μητρώου 
και την εφαρμογή της νομοθεσίας θα είναι ο 
Διευθυντής των ΥΚΑ,
• Τη δημιουργία υποχρέωσης στους 
εργοδότες και στις ασφαλιστικές εταιρείες 
να γνωστοποιούν στο Διευθυντή των ΥΚΑ τη 
σύναψη του ασφαλιστικού συμβολαίου και να 
υποβάλλουν στις ΥΚΑ αντίγραφο του,
• Την υποχρέωση αναγραφής του αριθμού 
μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στο ασφαλιστικό 
συμβόλαιο και,
• Την υποχρέωση στο Σύνδεσμο Ασφαλιστικό 
Εταιρειών να κοινοποιήσει στο Διευθυντή των 
ΥΚΑ αντίγραφα των συμβολαίων που θα έχουν 
συναφθεί μέχρι την ημερομηνία που θα τεθεί 
σε ισχύ ο Νόμος, για σκοπούς δημιουργίας του 
μητρώου.

Συμφωνήθηκε επίσης ότι, για τη δημιουργία του 
μητρώου, δεν θα δημιουργηθεί νέα, ξεχωριστή 

μηχανογραφημένη βάση δεδομένων αλλά θα 
τροποποιηθεί το υφιστάμενο σύστημα των ΥΚΑ 
με την προσθήκη ορισμένων πεδίων.

7.2.    Κανονισμός ΙΜΙ

Το σύστημα ΙΜΙ (Internal Market Information), 
δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
να εξυπηρετεί διάφορες ευρωπαϊκές νομοθεσίες 
όπως την Οδηγία για τις υπηρεσίες και την 
Οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Το εν λόγω σύστημα προνοεί, 
μεταξύ άλλων, για την ανταλλαγή πληροφοριών 
που αφορούν τις εν λόγω Οδηγίες μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και  για να 
προάγει τη μεταξύ τους διοικητική συνεργασία. 
Αρμόδιο για τη λειτουργία του συστήματος ΙΜΙ 
στην Κύπρο είναι το Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Τον Αύγουστο 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υπόβαλε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο 
πρόταση κανονισμού για τη διοικητική συνεργασία 
μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), η οποία συζητείται στην 
Ομάδα Εργασίας Competitiveness and Growth 
(Single Market) του Συμβουλίου. 

Το Γραφείο του Επιτρόπου έχει στενή συνεργασία 
με το Υπουργείο, παρέχοντας καθοδήγηση και 
συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με το 
πιο πάνω προσχέδιο πρότασης κανονισμού, τα 
οποία άπτονται της προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
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8.			ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η 28η Ιανουαρίου καθιερώθηκε το 2006 από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την ημερομηνία 
κατά την οποία άνοιξε για υπογραφή στο Στρασβούργο η Σύμβαση 108, για την Προστασία του Ατόμου 
από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που σηματοδότησε τη 
θέσπιση του πρώτου νομοθετικού εργαλείου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην 
Ευρώπη.

Κάθε χρόνο, αυτή την ημερομηνία, οι Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
διοργανώνουν διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις με σκοπό να τονίσουν τη σημασία της ημέρας 
αυτής και να ενημερώσουν τους πολίτες για τα δικαιώματα τους που απορρέουν από τη σχετική με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων νομοθεσία. 

Στα πλαίσια του σκοπού αυτού, στις 28 Ιανουαρίου 2011, λειτουργοί του Γραφείου διένεμαν 
ενημερωτικό υλικό και πρόσφεραν αναμνηστικά δώρα στο κοινό σε εμπορικά κέντρα σε όλες τις 
πόλης. Στα δώρα τυπώθηκε το λογότυπο του Γραφείου και η φράση «Προσωπικά δεδομένα – Μέτρα 
Προστασίας». Οι λειτουργοί του Γραφείου απαντούσαν παράλληλα σε ερωτήματα πολιτών σχετικά με 
την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επιπρόσθετα, στις 28 Ιανουαρίου, 
δημοσιεύθηκαν ενημερωτικά δελτία σε όλες τις 
καθημερινές εφημερίδες και ο Επίτροπος έδωσε 
συνέντευξη σε δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Με την ευκαιρία της ημέρας αυτής και σε 
συνεργασία με τα πανεπιστήμια, διοργανώθηκαν 
το Φεβρουάριο ενημερωτικές διαλέξεις για 
τους φοιτητές στο ΤΕΠΑΚ, στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και 
στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης στην Πάφο. 

Εκπαίδευση Προσωπικού

Δύο λειτουργοί συμμετείχαν στο εργαστήριο της 
Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης που 
έγινε ενόψει προετοιμασίας για την προεδρία 
του Συμβουλίου της Ε.Ε. για το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως . Για τον 
ίδιο σκοπό τρείς λειτουργοί συμμετείχαν στο 
εργαστήριο τεχνικών παρουσιάσεων «Workshop 
on Public Speaking and Chairing Meetings», στο 
σεμινάριο με θέμα «Chairing Council Working 
Parties» (τριήμερο σεμινάριο και προσομοίωση 
για προετοιμασία εν όψει προεδρίας του 
Συμβουλίου της Ε.Ε.) καθώς  και στο «Εργαστήρι 
Διαπραγματεύσεων» και δύο λειτουργοί 
συμμετείχαν στο εργαστήριο «Ατομικών και 
Ηγετικών Δεξιοτήτων», που διοργάνωσε η 
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. 

Ένας λειτουργός συμμετείχε στην εκπαιδευτική 
ημερίδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τις σχέσεις της με την προεδρεύουσα χώρα 
«One- day Seminar ‘‘The European Commission 
as the Strategic Partner of the Rotating 
Presidency of the Council of the EU’’».  Δύο 
λειτουργοί παρακολούθησα σεμινάριο με θέμα 
«Προετοιμασία Κυπριακής Προεδρίας για 
θέματα ΔΕΥ-Δημοσίας Τάξεως» που έγινε στην 
Αστυνομική Ακαδημία.

Λειτουργός παρακολούθησε το πρόγραμμα με 
θέμα: «Διαδικτυακός Χώρος Επικοινωνίας και 
Συνεργασίας στην Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου, 
για τις ανάγκες της κυπριακής προεδρίας του 
Συμβουλίου ΕΕ 2012 (SharePoint 2010)» που 
πραγματοποιήθηκε από την Deloitte.

Δύο λειτουργοί συμμετείχαν στην ενημερωτική 
συνάντηση με θέμα «Οργάνωση και Διαχείριση 
των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στη Δημόσια 
Υπηρεσία» της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας 
Διοίκησης. 

Σεμινάρια/ Διαλέξεις

Όπως κάθε χρόνο το Γραφείο του Επιτρόπου 
ανταποκρίθηκε με προθυμία στην πρόσκληση 
για παρουσίαση διαλέξεων στην Κυπριακή 
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, στην Αστυνομική 
Ακαδημία, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο 
Οργανισμό/ Δημόσια Υπηρεσία, στα οποία είχε 
προσκληθεί. 
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9.			ΔΙΕΘΝΕΙΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9.1.  Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 
της Οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Article 29 Working Party)

Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας είναι ανεξάρτητο 
ευρωπαϊκό συμβουλευτικό όργανο για την 
προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής 
ζωής το οποίο συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 
29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Τα καθήκοντά της 
περιγράφονται στο άρθρο 30 της Οδηγίας 95/46/
ΕΚ και στο άρθρο 15 της Οδηγίας 2002/58/
ΕΚ. Η Ομάδα συνεδριάζει έξι φορές το χρόνο. 
Τις εργασίες της στηρίζει αριθμός υπο-ομάδων 
που ασχολούνται με εξειδικευμένους τομείς 
προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ένα από τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν 
την εν λόγω Ομάδα το 2010, ήταν η ανάγκη 
αναθεώρησης του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
η οποία καθίσταται αναγκαία μετά την εφαρμογή 
της Συνθήκης της Λισσαβόνας αλλά και λόγω των 
ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Στα πλαίσια 
παροχής συμβουλών προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή  για το νέο νομικό πλαίσιο, το 2011 η 
Ομάδα έκδωσε Γνώμη για την ερμηνεία του όρου 
«συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων» 
που προβλέπουν οι πιο πάνω Οδηγίες και 
έγγραφο εργασίας για την υποχρέωση του φορέα 
που παρέχει διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε περίπτωση 
που υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος παραβίασης 
της ασφάλειας του δικτύου, να ενημερώνει τους 
συνδρομητές για τον κίνδυνο αυτό (data breach 
notification). Έστειλε επίσης στην αντιπρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίτροπο αρμόδια 
για θέματα δικαιοσύνης κα Vivian Reding, 
σχετική επιστολή με τις θέσεις των Ευρωπαϊκών 
Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με τίτλο «Συνολική 
προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση». Παράλληλα, η Ομάδα 

εξέδωσε συμβουλές (Advice Papers) για την 
υποχρέωση υποβολής γνωστοποιήσεων, τα 
ευαίσθητα δεδομένα και τη συνεργασία των 
Αρχών στη βάση του άρθρου 28(6) της Οδηγίας 
95/46/ΕΚ.  

Το 2011, εξέδωσε και Γνώμες για τη χρήση 
των εφαρμογών RFID (Radio Frequency 
Identification System), για την πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση των δεδομένων 
που περιέχονται στους φακέλους επιβατών 
(PNR- Passengers Name Records), για την 
πρόβλεψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, 
για τα ευφυή συστήματα μέτρησης κατανάλωσης 
του ηλεκτρισμού (smart metering), για το 
επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων 
στη Νέα Ζηλανδία, για τη χρήση εφαρμογών 
εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης ευφυών 
τηλεφώνων (smart phone geolocation application 
services), για θέματα προστασίας προσωπικών 
δεδομένων που σχετίζονται με το ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος και με τη καταπολέμηση της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για τον 
κώδικα βέλτιστων πρακτικών της βιομηχανίας 
διαφήμισης, για την ανάλυση του προφίλ των 
χρηστών του διαδικτύου με σκοπό την παροχή 
στοχευόμενων διαφημίσεων μέσω συστημάτων 
επιγραμμικής συμπεριφορικής διαφήμισης 
(behavioural advertizing).

Επίσης, η Ομάδα έστειλε σχετικές επιστολές στην 
Επίτροπο αρμόδια για εσωτερικές υποθέσεις 
κα Cecilia Malmstorm  για τις συμφωνίες PNR 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, 
του Καναδά και της Αυστραλίας και για τη 
συμφωνία TFTP για την καταπολέμηση της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Για το θέμα 
αυτό έστειλε και σχετική επιστολή στο UST (US 
Department of the Treasury). Άλλα θέματα που 
την απασχόλησαν και για τα οποία στάλθηκαν 
σχετικές επιστολές σε διάφορους αποδέκτες 
ήταν η πρόθεση της IATA να αναθεωρήσει το 
υφιστάμενο σύστημα έκδοσης αεροπορικών 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

εισιτηρίων και άφιξης/ επιβίβασης των επιβατών, 
η πρόταση κανονισμού της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για δημιουργία του συστήματος 
ενιαίας αγοράς ΙΜΙ (Internal Market Information 
System), οι μη εναρμονισμένες πρακτικές που 
ακολουθούν τα κράτη μέλη κατά τη διαβίβαση 
δεδομένων στο PCAOB (Public Company 
Accounting Oversight Board των ΗΠΑ, και το 
πιλοτικό πρόγραμμα STORK της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

Τα πιο πάνω Έγγραφα είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα της Ομάδας:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
article-29/index_en.htm

9.2.    Εαρινή Σύνοδος Ευρωπαϊκών 
Αρχών Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων 

Η Εαρινής Σύνοδος διοργανώθηκε στις 
Βρυξέλλες σε συνεργασία του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 
της Βελγικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων και του Προέδρου της Ομάδας 
Εργασίας του Άρθρου 29.    

Ενόψει της αναμενόμενης εντός του 2011, 
πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για το νέο 
νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύνοδος 
υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο καλεί την 
Επιτροπή να εργαστεί προς τη θέσπιση ενός 
συνολικού (comprehensive) νομικού εργαλείου, 
το οποίο, βάση της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
να καλύπτει όλους τους τομείς της Ένωσης, 
περιλαμβανομένου και του τομέα της αστυνομικής 
συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε 
ποινικές υποθέσεις.

Επίσης, λόγω της σύστασης της υπό-ομαδας 
εργασίας BTLE (Borders Travellers and Law 
Enforcement) της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 
29, με σκοπό να παρακολουθεί θέματα που 
προηγουμένως παρακολουθούσε η Ομάδα για 
την αστυνομία και τη δικαιοσύνη, προς αποφυγή 
της διπλής δουλειάς και της παρακολούθησης 
των ίδιων θεμάτων από δυο Ομάδες, η Σύνοδος 
αποφάσισε όπως μέχρι το 2012, η Ομάδα για την 
αστυνομία και τη δικαιοσύνη ολοκληρώσει τις 
εργασίες της και μεταβιβάσει τα τρέχοντα θέματα 
που εξετάζει στη νεοσυσταθείσα υπό-ομάδα 
εργασίας και, όπως στην Εαρινή Σύνοδο του 
2012, συζητηθούν οι νέοι όροι εντολής της.

Τέλος, η Σύνοδος με ψήφισμα της αναγνώρισε 
την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
της Μολδαβίας ως Μέλος της Συνόδου και 
ζήτησε από την Αρχή της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, 
πρόσθετες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες της 
ώστε να προχωρήσει στην αναγνώριση της στην 
επόμενη Σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στο 
Λουξεμβούργο το 2012.

9.3.  Ομάδα Εργασίας για την Αστυνομία 
και τη Δικαιοσύνη 
(Working Party on Police and Justice 
WPPJ)

Η εν λόγω Ομάδα εργασίας θεσπίστηκε από την 
Εαρινή Σύνοδο Ευρωπαϊκών Αρχών προστασίας 
προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής 
που διοργανώθηκε το Μάιο 2007 στη Λάρνακα, με 
όρους εντολής να παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές 
και διεθνείς εξελίξεις στον τομέα επιβολής του 
νόμου.

Εντός του 2011, αναμενόταν να υποβληθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η  πρόταση για το νέο 
νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
βάση της Συνθήκης της Λισαβόνας πρέπει να 
καλύπτει και τον τομέα της αστυνομίας και της 
δικαιοσύνης. Επιπλέον, η Ομάδα Εργασίας του 
Άρθρου 29 αποφάσισε τη σύσταση υπό-ομαδας 
εργασίας με όρους εντολής την παρακολούθηση 
των ευρωπαϊκών εξελίξεων στον τομέα των 
συνόρων, των ταξιδιωτών, της αστυνομίας και 
της δικαιοσύνης, θέματα με τα οποία ασχολείτο 
η Ομάδα Εργασίας για την Αστυνομία και τη 
Δικαιοσύνη. Με σκοπό να αποφευχθεί η διπλή 
δουλεία, στην Εαρινή Σύνοδο των Ευρωπαϊκών 
Αρχών που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες 
τον Απρίλιο 2011, αποφασίστηκε όπως μέχρι 
το 2012, η Ομάδα για την Αστυνομία και τη 
Δικαιοσύνη ολοκληρώσει τις εργασίες της και 
μεταβιβάσει τα τρέχοντα θέματα που εξετάζει στη 
νεοσυσταθείσα υπό-ομάδα εργασίας και, όπως 
στην Εαρινή Σύνοδο του 2012, συζητηθούν οι 
νέοι όροι εντολής της.
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9.4.   Ομάδα Εργασίας για τη 
Συντονισμένη Εποπτεία του Eurodac 
(Eurodac Coordinated Supervision 
Group)

Η ομάδα εργασίας για τη συντονισμένη εποπτεία 
του Eurodac συστάθηκε βάσει του Κανονισμού 
(ΕΚ) 2725/2000 του Συμβουλίου, της 11ης 
Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση του 
«Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου, με 
σκοπό τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης 
παροχής ασύλου, ούτως ώστε να επιταχυνθεί 
η διαδικασία χορήγησης ασύλου. Η ομάδα 
συνεδριάζει τρεις φορές το χρόνο στις Βρυξέλλες 
και σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι των 
Αρχών Προστασίας Δεδομένων των κρατών 
μελών υπό την προεδρία του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Το σύστημα Eurodac, παρέχει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να αναγνωρίζουν άτομα που έχουν 
ζητήσει άσυλο στο ίδιο ή άλλο κράτος ή έχουν 
διαβεί τα εξωτερικά σύνορα της κοινότητας με 
παράνομο τρόπο ή διαμένουν παράνομα σε 
ένα κράτος. Με την υποβολή αίτησης ασύλου, 
οι αρμόδιες εθνικές αρχές καταχωρούν στην 
κεντρική βάση δεδομένων στο Λουξεμβούργο 
τα δακτυλικά αποτυπώματα των αιτητών. 
Με την αντιπαραβολή των αποτυπωμάτων 
διαπιστώνεται αν τα άτομα αυτά έχουν υποβάλει 
αίτηση ασύλου σε άλλο κράτος μέλος, ώστε να 
αποφεύγεται η “άγρα ασύλου” (asylum shopping).

Οι αρμοδιότητες της Ομάδας εστιάζονται στον 
έλεγχο της κεντρικής βάσης των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων Eurodac στο Λουξεμβούργο 
καθώς και στο συντονισμό των ελέγχων που 
διενεργούν σε εθνικό επίπεδο οι εποπτικές Αρχές 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις 
αρμόδιες υπηρεσίες ασύλου των κρατών μελών. 

Κατόπιν ελέγχων που διενεργήθηκαν σε 
εθνικό επίπεδο το Δεκέμβριο 2011, η Ομάδα 
δημοσίευσε έκθεση ελέγχου για τις πρακτικές 
που ακολουθούν τα κράτη μέλη σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού 
(ΕΚ) 2725/2000, σχετικά με την πρόωρη 
απαλοιφή των δεδομένων (advance deletion). 
Για τους σκοπούς του ελέγχου, αποστάληκε 
σχετικό ερωτηματολόγιο στην Υπηρεσία Ασύλου 
και οι απαντήσεις κοινοποιήθηκαν στην Ομάδα. 
Ο Επίτροπος έμεινε ικανοποιημένος από το 
επίπεδο συμμόρφωσης της Υπηρεσίας Ασύλου.  
Επίσης, το 2011, η Ομάδα έκδωσε συστάσεις 

προς τις εθνικές υπηρεσίες ασύλου για τη χρήση 
του συστήματος DubliNet, που εξυπηρετεί την 
ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν αιτητές 
ασύλου μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών ασύλου 
των κρατών μελών στα πλαίσια διοικητικής 
συνεργασίας. 

9.5.   33ο Διεθνές Συνέδριο Επιτρόπων 
Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής
  
Το Συνέδριο φιλοξενήθηκε από την Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 
Μεξικού στην πόλη του Μεξικού τον Οκτώβριο 
2011. Λόγω του ψηλού κόστους το Γραφείο του 
Επιτρόπου δεν συμμετείχε στο Συνέδριο. 

Κύριο θέμα του Συνέδριου ήταν οι ραγδαίες 
τεχνολογικές εξελίξεις και η αυξανόμενη 
διασυνοριακή ροή πληροφοριών που καθιστούν 
αναγκαία τη θέσπιση κατάλληλων νομικών 
πλαισίων προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής και από τις δυο 
πλευρές Ατλαντικού.  
Το επόμενο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην 
Ουρουγουάη.

9.6.  Κοινή Εποπτική Αρχή για το 
Σένγκεν
(Schengen Joint Supervisory Body)

Ο Επίτροπος έχει αρμοδιότητα βάσει του 
άρθρου 114 της Σύμβασης Εφαρμογής της 
Συμφωνίας Σένγκεν να ασκεί ανεξάρτητο έλεγχο 
στο εθνικό τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών 
Σένγκεν (ΣΠΣ) και να ελέγχει αν η επεξεργασία 
των πληροφοριών που είναι καταχωρημένες 
στο ΣΠΣ δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα του 
οικείου προσώπου. H Κοινή Εποπτική Αρχή 
Σένγκεν, η οποία συνεδριάζει στις Βρυξέλλες και 
αποτελείται από τις εθνικές αρχές ελέγχου, είναι 
μια ανεξάρτητη Αρχή που δημιουργήθηκε βάσει 
του άρθρου 115 της Σύμβασης Εφαρμογής της 
Συνθήκης Σένγκεν με αρμοδιότητα τον έλεγχο της 
τεχνικής υπηρεσίας υποστηρίξεως του ΣΠΣ και τη 
διερεύνηση ζητημάτων εφαρμογής και ερμηνείας 
που μπορούν να τεθούν κατά τη λειτουργία του 
συστήματος αυτού. Εκπρόσωπος του Γραφείου 
του Επιτρόπου παρίσταται στις συναντήσεις 
της Κοινής Εποπτικής Αρχής ως παρατηρητής 
αφού η Κύπρος ακόμη δεν έχει αξιολογηθεί σε 
όλους τους τομείς ως προς την εκπλήρωση των 
κριτηρίων για την είσοδο της στη ζώνη Σένγκεν.

Α.  Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν

Το Σεπτέμβριο του 2006, στο άτυπο Συμβούλιο 
του Τάμπερε (Informal Council of  Τampere), η 
Πορτογαλία πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
(European Justice and Home Affairs Council) την 
ένταξη των  νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Σλοβακία, Σλοβενία, Εσθονία, 
Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία 
και Τσεχική Δημοκρατία) στο παρόν Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1 +). Η πρόταση 
αυτή περιλάμβανε την «κλωνοποίηση» του 
πορτογαλικού εθνικού συστήματος, την ένταξη του 
στα νέα κράτη μέλη και στη συνέχεια τη σύνδεσή 
τους με το κεντρικό σύστημα. Αυτή η έκδοση του 
πορτογαλικού συστήματος, που ονομάστηκε 
SISone4ALL, επέτρεψε την  προσχώρηση των 
νέων κρατών μελών στη ζώνη Σένγκεν μέσα στο 
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Το ΣΠΣ δεύτερης γενιάς (SIS II), το οποίο είναι 
μια δεύτερη εκδοχή του Συστήματος Σένγκεν, 
είναι ήδη υπό εξέλιξη υπό την ευθύνη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η εγκατάσταση του 
έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 
2013. Το SIS II θα αντικαταστήσει το παρόν 
σύστημα (SIS 1+), προσφέροντας ενισχυμένες 
λειτουργίες. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 
του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
σχετικά με τη μετάβαση από το ΣΠΣ (SIS 1+) 
στο ΣΠΣ δεύτερης γενιάς (SIS II) και η Απόφαση 
2008/839/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, σχετικά με τη μετάβαση από 
το ΣΠΣ (SIS 1+) στο ΣΠΣ δεύτερης γενιάς (SIS 
II), προσδιορίζουν τις αρμοδιότητες τόσο της 
Επιτροπής όσο και των λοιπών κρατών μελών 
που συμμετέχουν στο SIS 1+ κατά τη διάρκεια 
της προετοιμασίας μέχρι να τεθεί σε λειτουργία 
το νέο σύστημα (συμπεριλαμβανομένης της 
περαιτέρω ανάπτυξης, δοκιμής και μεταφοράς 
δεδομένων από το SIS 1+ στο SIS II).

Β. Συμμετοχή στις συναντήσεις της 
Κοινής Εποπτικής Αρχής

Κατά τις συναντήσεις του 2011, συζητήθηκαν 
μεταξύ άλλων:

Oι Επιθεωρήσεις/Αξιολογήσεις επί του ΣΠΣ 
(SIS):
Οι προηγούμενες επιθεωρήσεις έγιναν το 
Νοέμβριο του 1999 και το Μάρτιο του 2003. 
Η επόμενη, που θα γινόταν το Νοέμβριο, 
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μέσα 
στο 1ο τρίμηνο του 2012. Η ομάδα αξιολόγησης 
αποτελείται από τη Γαλλία, την Ιταλία, την 

Ισπανία, την Πολωνία, την Ελλάδα και την 
Πορτογαλία. 

Το νέο SIS II θα λειτουργήσει, ενδεχομένως, το 
πρώτο τρίμηνο του 2013, επομένως η αξιολόγηση 
θα εστιαστεί σε θέματα που θα είναι χρήσιμα και 
για το SIS ΙΙ.

Πρόσβαση κάθε ατόμου στα δεδομένα που τον 
αφορούν και τα οποία είναι καταχωρημένα στο 
Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν: Το δικαίωμα αυτό 
ασκείται με βάση το δίκαιο του συμβαλλόμενου 
μέρους, ενώπιον του οποίου ασκεί το δικαίωμά 
του. Η όλη διαδικασία προβλέπεται στη Σύμβαση 
Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν  (άρθρα 
108-118). Το σχετικό για το θέμα ερωτηματολόγιο 
(Survey Right of Access), που είχε σταλεί σε 
όλα τα κράτη μέλη για συμπλήρωση, δεν έχει 
συμπληρωθεί από όλα τα κράτη ακόμα, όμως 
μέχρι τον Ιούνιο του 2012 θα πρέπει να είναι 
έτοιμο, ώστε να συζητηθεί στη συνάντηση του 
Δεκέμβρη του 2012 και να  εγκριθεί με γραπτή 
διαδικασία τον Ιανουάριο του 2013.

Πρόσβαση της Ευρωπόλ στο SIS (Schengen 
Information System-Σύστημα Πληροφοριών 
Σένγκεν-ΣΠΣ): Οι εγγυήσεις ασφάλειας που 
δόθηκαν από την Ευρωπόλ για την προστασία 
των δεδομένων που θα τύχουν κοινοποίησης 
στην Ευρωπόλ μέσα από τη διαδικασία σύνδεσής 
της με το SIS δεν είναι επαρκείς. Ως εκ τούτου, 
θα ζητηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις από την 
Ευρωπόλ για τον τρόπο της σύνδεσής της με το 
SIS και τις εγγυήσεις ασφάλειας που θα παρέχει.

Μετά από έναν έλεγχο εμπειρογνωμόνων της JSA 
πάνω στο σύστημα της Ευρωπόλ ετοιμάστηκε 
έκθεση, τεχνικής κυρίως φύσεως, για καλύτερη 
κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος 
αυτού. Η σημασία του να επιτευχθεί η πρόσβαση 
και όχι η σύνδεση του αρχείου της Ευρωπόλ με 
αυτό του SIS είναι μεγάλη και  θα διενεργηθεί 
νέος έλεγχος τον Μάρτιο του 2012, ώστε να 
υπάρξει  συζήτηση νέας έκθεση πάνω στα νέα 
δεδομένα. 

Τα ερωτηματολόγια: Συμπληρώνονται 
ερωτηματολόγια σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
άρθρου 99 (καταχωρήσεις για πρόσωπα για τα 
οποία ζητείται η σύλληψη με σκοπό την έκδοσή 
τους) και 95 της Σύμβασης (καταχωρημένα 
στοιχεία που αφορούν πρόσωπα ή οχήματα 
που εισάγονται με σκοπό τη διακριτική 
παρακολούθηση ή τον ειδικό έλεγχο). Θετικό 
πάντως στοιχείο είναι ότι λαμβάνονται υπόψη 
οι συστάσεις που γίνονται στα κράτη μέλη 
και, συνήθως συμμορφώνονται σε αυτές. Η 
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Κύπρος δε συμμετέχει στη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων, αφού δεν ανήκει ακόμα στο 
χώρο του Σένγκεν, και στη συνάντηση παρίσταται 
ως παρατηρητής.

9.7.  Κοινή Εποπτική Αρχή της 
Ευρωπόλ 
(Europol Joint Supervisory Authority)

Από την 1η Ιανουαρίου 2010, η Σύμβαση 
Ευρωπόλ αντικαταστάθηκε με την Απόφαση του 
Συμβουλίου για την ίδρυση της Ευρωπόλ, με 
την οποία ιδρύεται τόσο η Ευρωπόλ όσο και η 
Κοινή Εποπτική Αρχή. Η Απόφαση θεσπίζει την 
Ευρωπόλ ως φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και την υπάγει στους γενικούς κανόνες και 
διαδικασίες παρόμοιων φορέων και οργανισμών, 
απλουστεύοντας με αυτόν τον τρόπο τη διοίκησή 
της. Ταυτόχρονα, η Ευρωπόλ θα χρηματοδοτείται 
από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και θα υπόκειται στο δημοσιονομικό 
έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 33 της Απόφασης της 
Ευρωπόλ κάθε κράτος μέλος ορίζει μια εθνική 
εποπτική αρχή η οποία είναι αρμόδια να ελέγχει, 
σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο και υπό 
καθεστώς ανεξαρτησίας, τη νομιμότητα κάθε 
καταχώρισης, ανάκτησης και κοινοποίησης στην 
Ευρωπόλ δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
από το οικείο κράτος μέλος, καθώς, επίσης, 
να εξετάζει κατά πόσο μια τέτοια καταχώριση, 
ανάκτηση ή κοινοποίηση παραβιάζει τα 
δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων. Το 
άρθρο 34 της Απόφασης προβλέπει την ίδρυση 
μιας ανεξάρτητης Κοινής Εποπτικής Αρχής, η 
οποία είναι αρμόδια να ελέγχει τις δραστηριότητες 
της Ευρωπόλ με σκοπό να διασφαλίζει ότι η 
αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων 
που κατέχει η Ευρωπόλ δεν παραβιάζουν τα 
δικαιώματα του ατόμου. 

Επίσης, η Κοινή Εποπτική Αρχή ελέγχει 
τη νομιμότητα της διαβίβασης δεδομένων 
προερχόμενων από την Ευρωπόλ. Αποτελείται 
από μέλη ή εκπροσώπους των εκάστοτε εθνικών 
εποπτικών αρχών των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προστασίας 
δεδομένων.

Κύριο χαρακτηριστικό της Εποπτικής Αρχής είναι 
η ικανότητα της να παρέχει ειδικές πρακτικές 
συμβουλές για τα διάφορα ζητήματα που 
ανακύπτουν και να εκδίδει τις κατευθυντήριες 
γραμμές που απαιτούνται για τη διασφάλιση 
της ορθής εφαρμογής των νομικών διατάξεων 

και την καλύτερη συμμόρφωση με αυτές. Μέσα 
στο πλαίσιο του συμβουλευτικού ρόλου της 
Αρχής είναι και η συνεισφορά της σε νέες 
πρωτοβουλίες που αφορούν τις πληροφορίες οι 
οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από την 
Ευρωπόλ ή στα αιτήματα της Ευρωπόλ σχετικά 
με τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες.

Εκπρόσωπος του Γραφείου του Επιτρόπου 
παρίσταται σε όλες τις συναντήσεις της Κοινής 
Εποπτικής Αρχής της Ευρωπόλ στις Βρυξέλλες 
και έχει ενεργό ρόλο.

A. Συμμετοχή στις συναντήσεις του 
Κοινού Εποπτικού Σώματος

Το Δεκέμβριο του 2010, πραγματοποιήθηκε 
έλεγχος της JSB Europol επί των ενεργειών 
της Ευρωπόλ,  και αφορούσε τα αιτήματα 
που ελήφθησαν από αυτήν από το Υπουργείο 
Οικονομικών των ΗΠΑ, με βάση τη Συμφωνία 
Προγράμματος Παρακολούθησης της 
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, (TFTP 
Agreement) και το Μάρτιο του 2011 υιοθετήθηκε 
σχετική Έκθεση Ελέγχου, η οποία απήφθηνε 
συστάσεις προς την Ευρωπόλ για την καλύτερη 
συμμόρφωση προς τις πρόνοιες της Συμφωνίας.

Η Ευρωπόλ, κατόπιν αξιολόγησης και 
έγκρισης αιτημάτων του Treasury Department 
των ΗΠΑ, εξουσιοδοτεί την εταιρεία SWIFT 
(Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication), που εδρεύει στο Βέλγιο και 
παρέχει σε πελάτες της τραπεζικούς οργανισμούς 
το δίκτυο διεκπεραίωσης διατραπεζικών 
συναλλαγών, να διαβιβάζει στις Αρχές των 
ΗΠΑ όγκο δεδομένων οικονομικής φύσης με 
σκοπό τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών 
που σχετίζονται με την τρομοκρατία, μέσω του 
λογισμικού προγράμματος TFTP.

H Ευρωπόλ έχει την αρμοδιότητα να διασφαλίζει 
ότι κάθε αίτημα των ΗΠΑ είναι δικαιολογημένο, 
έχει σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 
δεν αντίκειται στους όρους της Συμφωνίας και 
δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των ατόμων. 
Η Εποπτική Αρχή ελέγχει τη νομιμότητα της 
διαβίβασης δεδομένων προερχομένων από την 
Ευρωπόλ με επιτόπιες επιθεωρήσεις/ελέγχους. 
Η προηγούμενη επιθεώρηση είχε γίνει ένα χρόνο 
πριν και είχαν γίνει πολλές συστάσεις στην 
Ευρωπόλ από την Εποπτική Αρχή. 

Η Ετήσιες Εκθέσεις του ΚΕΣ είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα:
http://europol.consilium.europa.eu/reports/
activity-report 

Β. Επιτροπή Προσφυγών της Ευρωπόλ

Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα 
προσωπικά τους δεδομένα που διαθέτει η 
Ευρωπόλ για το άτομό τους. Έχουν, επίσης, 
το δικαίωμα να ζητούν από την Ευρωπόλ τη 
διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων αυτών. 
Σε περίπτωση που ασκήσουν το δικαίωμα 
πρόσβασης και δεν ικανοποιηθούν από την 
απάντηση της Ευρωπόλ, μπορούν να καταθέσουν 
προσφυγή κατά της απόφασης στην Κοινή 
Εποπτική Αρχή της Ευρωπόλ, η οποία διαθέτει 
Επιτροπή Προσφυγών που είναι υπεύθυνη για 
την εξέταση των προσφυγών. Οι αποφάσεις που 
λαμβάνει η Επιτροπή είναι οριστικές για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Εκπρόσωπος του Γραφείο συμμετέχει με ένα 
τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος στην 
Επιτροπή Προσφυγών της Ευρωπόλ, η οποία 
αποτελεί επιτροπή της Κοινής Εποπτικής Αρχής 
της Ευρωπόλ και συνεδριάζει στην έδρα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις Βρυξέλλες. 

9.8.  Κοινή Εποπτική Αρχή για τα 
Τελωνεία
(Customs Joint Supervisory Authority)

Σύμφωνα το άρθρο 37(1) του Κανονισμού με αρ. 
515/97 περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ 
των διοικητικών αρχών των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνεργασίας 
των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό 
τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των 
τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων, ο 
Επίτροπος έχει οριστεί ως η εθνική εποπτική 
αρχή, υπεύθυνη για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία 
διενεργεί ανεξάρτητο έλεγχο των δεδομένων που 
είναι καταχωρημένα στο Τελωνειακό Σύστημα 
Πληροφοριών (ΤΣΠ).

Το ΤΣΠ είναι η πρώτη ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων που δίνει τη δυνατότητα στις 
τελωνειακές και άλλες αρμόδιες αρχές να 
μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται 
μεταξύ τους με σκοπό να βρίσκουν λύσεις για την 
πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη των τελωνειακών 
παραβάσεων. 

Το ΤΣΠ έχει ως στόχο να διευκολύνει και να 
επιταχύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των συνεργαζόμενων αρχών και αποτελείται από 

μια κεντρική βάση δεδομένων στην οποία έχουν 
πρόσβαση με απευθείας σύνδεση όλα τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κοινή Εποπτική Αρχή για τα Τελωνεία, 
η οποία αποτελείται από τις εθνικές αρχές 
ελέγχου, δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 18 
της Σύμβασης της 26ης Ιουλίου του 1995 για τη 
χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών για 
τελωνειακούς σκοπούς και έχει αρμοδιότητα να 
ελέγχει κατά πόσον παραβιάζονται τα δικαιώματα 
των προσώπων κατά την επεξεργασία των 
δεδομένων τους τα οποία έχουν εισαχθεί στο 
ΤΣΠ. Το Γραφείο του Επιτρόπου εκπροσωπείται 
στην Κοινή Εποπτική Αρχή των Τελωνείων με ένα 
τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος.

Ο Κανονισμός αριθ. 766/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης 
Ιουλίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού 
αριθ. 515/97 του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας 
συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των 
κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών 
αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση 
της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και 
γεωργικών ρυθμίσεων, προβλέπει ότι το ΣΠΤ 
θα περιλαμβάνει και μία ειδική βάση δεδομένων 
που ονομάζεται «Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών 
Ερευνών» (FIDE). Το FIDE (Customs File 
Identification Database) βασίζεται στην Απόφαση 
του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 για 
τροποποίηση της Σύμβασης για την χρήση της 
τεχνολογίας της πληροφορίας για τελωνειακούς 
σκοπούς και για τροποποίηση του Κανονισμού 
515/97.

Το FIDE είναι μία βάση δεδομένων η οποία δίνει 
τη δυνατότητα στους τελωνειακούς λειτουργούς 
να ελέγχουν κατά πόσον ένα πρόσωπο ή μία 
επιχείρηση τυγχάνει ποινικής διερεύνησης σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η OLAF 
(Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης) είναι ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη του 
Συστήματος.

Επίσης, το Σύστημα δίνει τη δυνατότητα σε 
τελωνειακούς λειτουργούς ενός κράτους μέλους 
να γνωρίζουν τις έρευνες που διενεργούνται σε 
άλλο κράτος, και αν χρειάζεται να επέμβουν και να 
επηρεάζουν την έρευνα. Σε αρκετές περιπτώσεις, 
το Σύστημα αυτό μπορεί να βοηθήσει στον 
εντοπισμό και τη σύλληψη εγκληματικών 
συμμοριών. Σε αντίθεση με το ΣΠΣ, το FIDE δίνει 
τη δυνατότητα στους τελωνειακούς λειτουργούς 
εκτός από το να κάνουν ανάλυση των δεδομένων 
να κάνουν και αναζήτηση.
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9.9. Κοινό Εποπτικό Όργανο της Euro-
just

Η Eurojust είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
με νομική προσωπικότητα, το οποίο ιδρύθηκε 
με την Απόφαση του Συμβουλίου 2002/187/
ΕΚ, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2002, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση του 
Συμβουλίου 2009/426/ΔΕΥ στις 16 Δεκεμβρίου 
2008, με σκοπό να προωθεί και βελτιώνει το 
συντονισμό των ερευνών και διώξεων μεταξύ 
των εθνικών αρχών των κρατών μελών για την 
καταπολέμηση σοβαρών μορφών διασυνοριακού 
και οργανωμένου εγκλήματος.  Σημαντικές 
επιχειρησιακές δραστηριότητες της είναι, μεταξύ 
άλλων, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της 
εμπορίας ανθρώπων, της απάτης, της διαφθοράς, 
του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (cybercrime), 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), 
οι οποίες συνεπάγονται την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων υπόπτων, μαρτύρων 
και θυμάτων.    

Η Eurojust προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών προς υλοποίηση της διεθνούς 
αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και την 
εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης 
και βοηθά τη διεξαγωγή ερευνών και διώξεων 
ανάμεσα σ’ ένα κράτος μέλος και ένα τρίτο 
κράτος ή ανάμεσα σ’ ένα κράτος μέλος και την 
Επιτροπή, σε περίπτωση ποινικών παραβάσεων 
που διαπράττονται σε βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Αποτελείται από 27 εθνικά μέλη, ένα από κάθε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
οποία είναι αποσπασμένα βάσει του νομικού 
καθεστώτος της χώρας τους και διατηρούν 
μόνιμη έδρα στη Χάγη.  Πρόκειται για έμπειρους 
ανώτερους εισαγγελείς ή δικαστές ή για 
αξιωματικούς της αστυνομίας με ανάλογες 
αρμοδιότητες.

Το άρθρο 23 της Απόφασης για την Eurojust 
προβλέπει τη δημιουργία ανεξάρτητου Κοινού 
Εποπτικού Οργάνου το οποίο ελέγχει κατά 
συλλογικό τρόπο τις δραστηριότητες της 
Eurojust προκειμένου να εξασφαλίζει ότι η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα εκτελείται σύμφωνα με την Απόφαση 
Eurojust.  Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, 
το Κοινό Εποπτικό Όργανο δικαιούται να έχει 
ανεπιφύλακτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία της 
Eurojust στα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Για σκοπούς συγκρότησης του Κοινού Εποπτικού 
Οργάνου κάθε κράτος-μέλος διορίζει, σύμφωνα 
με το νομικό σύστημα, ένα δικαστή, μη μέλος της 
Eurojust ή ένα πρόσωπο το οποίο κατέχει αξίωμα 
που του παρέχει την κατάλληλη ανεξαρτησία, 
προκειμένου να συμπεριληφθεί στον κατάλογο 
των δικαστών που θα μπορούν να συμμετέχουν 
στο Κοινό Εποπτικό Όργανο με την ιδιότητα 
μέλους ή του δικαστή ad-hoc.  Το Κοινό Εποπτικό 
Όργανο απαρτίζεται από τρία μόνιμα μέλη και 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση 
Eurojust από δικαστές ad-hoc κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης προσφυγής εναντίον απόφασης της 
Eurojust σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, που καταχωρούνται από πολίτη του 
κράτους-μέλους που τους διόρισε.  Το πρόσωπο 
που διορίζει ένα κράτος μέλος γίνεται μόνιμο 
μέλος για τρία χρόνια αφού εκλεγεί από την 
Ολομέλεια του Κοινού Εποπτικού Οργάνου της 
Eurojust. Οι εκλογές διεξάγονται ετησίως για ένα 
μόνιμο μέλος του Κοινού Εποπτικού Οργάνου 
με μυστική ψηφοφορία. Το μέλος που διανύει το 
τρίτο έτος της θητείας του προεδρεύει του Κοινού 
Εποπτικού Οργάνου έπειτα από την εκλογή του.  

Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπούσε 
στο Κοινό Εποπτικό Όργανο της Eurojust 
από το 2004 ο τότε Πρόεδρος του Επαρχιακού 
Δικαστηρίου κύριος Γεώργιος Ερωτοκρίτου, μετά 
από υπόδειξη του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο κ. Ερωτοκρίτου παρέμεινε στη θέση αυτή 
εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία 
μέχρι το Φεβρουάριο του 2008 όταν διορίστηκε 
Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο κ. 
Ερωτοκρίτου τότε εισηγήθηκε όπως γίνει 
αντικατάσταση του στο Eurojust και με την 
πείρα που είχε αποκτήσει, εισηγήθηκε όπως ο 
αντικαταστάτης του λόγω της άμεσης σχέσης 
του θέματος που ασχολείται η Επιτροπή, έπρεπε 
να είναι ο εκάστοτε Επίτροπος Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η εισήγηση έγινε αποδεκτή από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και έτσι από το Σεπτέμβριο του 
2008, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
διορίστηκε η κα. Γούλα Φράγκου, τότε Επίτροπος 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, ως εκπρόσωπος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο Κοινό Εποπτικό Όργανο της 
Eurojust σε αντικατάσταση του κ. Ερωτοκρίτου.

Το 2010, διορίστηκε στη θέση της κας 
Γούλας Φράγκου, η νέα Επίτροπος κα. Τούλα 
Πολυχρονίδου, αλλά λόγω της παραίτησης 
της από τα καθήκοντά της τον Ιούνιο του 2011, 

δεν υπήρξε συμμετοχή μας στη συνάντηση της 
Ολομέλειας του Κοινού Εποπτικού Οργάνου της 
Eurojust που έγινε στη Χάγη τον Ιούνιο του 2011.  

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση του 
ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2011, ενέκρινε 
το διορισμό του νεοδιορισθέντα Επιτρόπου, 
κ. Γιάννου Δανιηλίδη, ως εκπρόσωπου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κοινό Εποπτικό 
Όργανο της Eurojust, σε αντικατάσταση της κας 
Τούλας Πολυχρονίδου.

9.10.   Συμβουλευτική Επιτροπή για  τη
Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης

Από τις 29 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2011, 
πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο η ετήσια  
συνάντηση της Ολομέλειας της Επιτροπής T-PD 
στην οποία εκπροσωπείται κάθε χρόνο το Γραφείο 
του Επιτρόπου από συγκεκριμένο λειτουργό. Για 
το 2011, κρίθηκε απαραίτητη η εκπροσώπηση 
του Γραφείου από δύο λειτουργούς ένεκα του ότι 
οι δύο διαδικασίες μεταρρύθμισης σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της 
Ευρώπης έτρεχαν παράλληλα. 

Η διαδικασία μεταρρύθμισης του νομικού 
πλαισίου για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων από το Συμβούλιο της Ευρώπης και 
ειδικότερα της Σύμβασης 108 «Προστασία του 
Ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων», αφορούσε την 
παρουσίαση Πρότασης για τροποποίηση 
συγκεκριμένων διατάξεων της Σύμβασης με 
σκοπό τον εκσυγχρονισμό της ώστε να καταστεί 
δυνατή η αντιμετώπιση των νέων τεχνολογικών 
προκλήσεων διατηρώντας παράλληλα τον 
χαρακτήρα του τεχνολογικά ουδέτερου νομικού 
εργαλείου. Η μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου 
προστασίας προσωπικών δεδομένων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούσε την υποβολή δύο 
νέων Προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για αντικατάσταση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ με 
απώτερο σκοπό την κατάρτιση ενός νομικού 
εργαλείου κατά το δυνατόν τεχνολογικά ουδέτερου 
το οποίο να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλες 
τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις των καιρών 
μας. 

Η Επιτροπή T-PD, είναι η Συμβουλευτική 
Επιτροπή για τη Σύμβαση 108 «Προστασία του 
Ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων» του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Τη Σύμβαση 108 κύρωσε η Κυπριακή 

Δημοκρατία με τον κυρωτικό Νόμο 28(ΙΙΙ) του 
2001. Η Επιτροπή αυτή, συνέρχεται μία φορά το 
χρόνο στο Στρασβούργο και εξετάζει/ καταρτίζει/ 
επεξεργάζεται/ εγκρίνει/ αποφαίνεται για την 
έκδοση και δημοσιοποίηση εγγράφων σχετικών 
με την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και γενικά την εφαρμογή της Σύμβασης 108 και 
του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 181 «αναφορικά με 
τη σύσταση αρχών ελέγχου  και τη διασυνοριακή 
ροή προσωπικών δεδομένων» το οποίο κύρωσε 
η Κυπριακή Δημοκρατία με τον κυρωτικό Νόμο 
30(ΙΙΙ) του 2003.
Κατά την πιο πάνω πραγματοποιηθείσα 
συνάντηση το κύριο θέμα συζήτησης ήταν η 
πρόταση για εκσυγχρονισμό της πιο πάνω 
Σύμβασης με τροποποιήσεις σε βασικές 
διατάξεις της. Η ανάθεση του εκσυγχρονισμού της 
Σύμβασης έγινε σε εμπειρογνώμονες οι οποίοι 
εργάστηκαν στη βάση ειδικού ερωτηματολογίου 
το οποίο είχαν κυκλοφορήσει στα πλαίσια 
διαβούλευσης σε όλα τα κράτη μέρη στη 
Σύμβαση και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για 
το συγκεκριμένο σκοπό.
Οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης που 
αφορούν τον αστυνομικό τομέα και τον τομέα 
εργοδότησης είναι υπό αναθεώρηση η συνδρομή 
του Γραφείου του Επιτρόπου στην όλη διαδικασία 
είχε υποβληθεί με γραπτά σχόλια και απαντήσεις 
σε σχετικά ερωτηματολόγια κατά το 2011.
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9.11.  Συνέδριο για το διαδίκτυο

Στις 24 και 25 Νοεμβρίου, λειτουργός του 
Γραφείου παρακολούθησε το συνέδριο “Our 
Internet, Our Rights, Our Freedom - Towards 
the Council of Europe Strategy on Internet 
Governance 2012 – 2015” που οργανώθηκε από 
το Υπουργείο Ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων 
της Αυστρίας σε συνεργασία με το Συμβούλιο της 
Ευρώπης στην Βιέννη. Στο συνέδριο συμμετείχαν 
εκπρόσωποι όλων των φορέων που σχετίζονται 
με το διαδίκτυο όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
κυβερνητικές υπηρεσίες, μη-κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί, ιδιωτικές εταιρίες και χρήστες του 
διαδικτύου.

Στο συνέδριο συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα 
και εκφράστηκαν οι εξής απόψεις/ εισηγήσεις:
- Χρήση του διαδικτύου για επίτευξη πολιτικής 
αλλαγής
- Προστασία προσωπικών δεδομένων στο 
διαδίκτυο
- Διαδίκτυο και ανθρώπινα δικαιώματα.
- Προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο
- Ηλεκτρονικό έγκλημα (Cybercrime)
- Υποχρεώσεις των κυβερνήσεων για προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο σήμερα θα πρέπει 
να τυγχάνει σεβασμού ως ένα ανθρώπινο 
δικαίωμα αφού οι χρήστες του μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών, 
να ασκούν το δικαίωμα της ελευθερίας της 
έκφρασης και να συμμετέχουν σε δημοκρατικές 
διαδικασίες. Μαζί όμως με κάθε νέα τεχνολογία 
έρχονται και νέοι κίνδυνοι και για να διασφαλιστεί 
η εμπιστοσύνη του κοινού να χρησιμοποιεί το 
διαδίκτυο απαιτείται υψηλό επίπεδο προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων και προστασία από 
τους διάφορους κινδύνους όπως από απάτες 
και ηλεκτρονικό έγκλημα. Για να επιτευχθεί 
ρύθμιση του διαδικτύου απαιτείται η συνεργασία 
πολλών διαφορετικών φορέων (multi-stakeholder 
approach) όπως π.χ των κυβερνήσεων, των 
εταιρειών που παρέχουν την υποδομή του 
διαδικτύου και των χρηστών.

Στο θέμα σύστασης χάρτη δικαιωμάτων των 
χρηστών του διαδικτύου δεν είναι αναγκαία 
η σύσταση νέων δικαιωμάτων ειδικά για το 
διαδίκτυο αλλά θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 
χρήστες του διαδικτύου (online world) μπορούν 
να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα που είχαν 
μέχρι τώρα οι πολίτες και χωρίς τη χρήση του 
διαδικτύου (offline world). Για παράδειγμα όπως 
κάποιος πολίτης μπορεί να συζητά με τους 
φίλους του χωρίς να καταγράφονται οι απόψεις 

του, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να μπορεί να 
συζητά με τους φίλους του μέσω του διαδικτύου 
χωρίς να καταγράφονται οι απόψεις του για να 
χρησιμοποιούνται για διερεύνηση εγκλημάτων. 

Οι χρήστες του διαδικτύου έχουν δικαίωμα να 
ζητούν να διαγραφούν τα προσωπικά τους 
δεδομένα από το διαδίκτυο αλλά δεν θα πρέπει να 
αναμένουν ότι τα δεδομένα τους που αναρτούν οι 
ίδιοι χωρίς να θέσουν οποιουσδήποτε ελέγχους 
πρόσβασης, δεν θα χρησιμοποιηθούν από 
άλλους επειδή είναι προσωπικά δεδομένα.

Κατά τη ρύθμιση της λειτουργίας του διαδικτύου 
με σκοπό την εξιχνίαση εγκλημάτων δεν θα πρέπει 
να καταργείται η προστασία των προσωπικών 
δεδομένων αλλά θα πρέπει να βρεθεί η ορθή 
στάθμιση των δύο. Οι χρήστες του Διαδικτύου 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν 
το διαδίκτυο ανώνυμα, αλλά από την άλλη να 
έχουν ευθύνη των πράξεων τους. 

Σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της σύμβασης 
108 και της οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων τονίστηκε ότι θα 
πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
τεχνολογικά ουδέτερα τα κείμενα, δηλαδή να 
μην περιλαμβάνουν τεχνικές λεπτομέρειες των 
διαφόρων τεχνολογιών του διαδικτύου ώστε να 
μπορούν να εφαρμόζονται και σε τυχόν νέες 
τεχνολογίες που μπορεί να εμφανιστούν στο 
μέλλον.

9.12.  Εργαστήρι Χειρισμού 
Υποθέσεων
(Case Handling Workshop)

Στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας και 
συνεργασίας μεταξύ των Αρχών Προστασίας 
Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
άλλων ευρωπαϊκών κρατών, εκπρόσωποι 
τους συναντώνται μια με δύο φορές το χρόνο 
με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την 
εξέταση ζητημάτων προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. Κατά τη συνάντηση ανταλλάσουν 
απόψεις και εμπειρίες για συγκεκριμένα 
επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τις 
Αρχές και γίνεται σύγκριση μεταξύ των 
διαφόρων εθνικών νομοθεσιών, με σκοπό την 
προώθηση μιας περισσότερο εναρμονισμένης 
και συντονισμένης προσέγγισης σχετικά με 
ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Το Γραφείο του Επιτρόπου συμμετέχει στις 
εργασίες του εργαστηρίου με ένα εκπρόσωπό 
του.

Κατά την 23η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε 
στη Βαρσοβία στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2011, η 
ομάδα εργασίας ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με 
τη διασυνοριακή συνεργασία (κύριες προκλήσεις, 
νόμος που εφαρμόζεται και η εφαρμογή της 
συνεργασίας στην πράξη), με τα παράπονα 
που υποβάλλονται για ιστοσελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης, με τις πρακτικές και οι μεθοδολογίες 
που ακολουθούνται για τους ελέγχους και με τη 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στην εργασία.

α. Διασυνοριακή συνεργασία 

Με γνώμονα την παγκοσμιοποίηση, όπου όλο 
και πιο πολλοί υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι 
εγκατεστημένοι σε διάφορα κράτη μέλη ή/ και 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας, η ανάγκη για συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών Αρχών Προστασίας 
Δεδομένων γίνεται πιο επιτακτική. Θίγονται 
όμως θέματα νομικής φύσης αλλά και πρακτικής 
εφαρμογής και κυρίως για το εφαρμοστέο δίκαιο 
(applicable law) σε σχέση με την κάθε υπόθεση, 
για τα οποία θα πρέπει να βρεθούν λύσεις.

Το άρθρο 4(1) της Οδηγίας 95/46/ΕΚ προνοεί 
ότι:

1. Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει τις εθνικές 
διατάξεις που θεσπίζει δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας σε κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον:
α) η επεξεργασία εκτελείται στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων υπευθύνου εγκατεστημένου 
στο έδαφος του κράτους μέλους. Όταν ο ίδιος 
υπεύθυνος είναι εγκατεστημένος στο έδαφος 
περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, πρέπει 
να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι κάθε εγκατάστασή του πληροί 
τις απαιτήσεις που προβλέπει η εφαρμοστέα 
εθνική νομοθεσία 7
β) (…)
γ) ο υπεύθυνος της επεξεργασίας δεν είναι 
εγκατεστημένος στο έδαφος της Κοινότητας και 
για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προσφεύγει σε μέσα, 
αυτοματοποιημένα ή όχι, ευρισκόμενα στο 
έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, εκτός εάν 
τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο με σκοπό 
τη διέλευση από το έδαφος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας.

Σχετική και πολύ χρήσιμη είναι επίσης η Γνώμη 
8/2010 της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 για 
το Εφαρμοστέο Δίκαιο (applicable law).

Στο Εργαστήρι έγιναν εισηγήσεις για την 
επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν:
- Να γίνεται περιεκτική ανταλλαγή πληροφοριών 
υπερπηδώντας τα προβλήματα που μπορούν 
να προκύψουν αναφορικά με το απόρρητο 
της επεξεργασίας, όταν η έρευνα γίνεται από 
διάφορες αρχές προστασίας δεδομένων σε 
ένα υπεύθυνο επεξεργασίας ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος σε διάφορα κράτη μέλη.
- Να διενεργηθούν κοινές έρευνες στο πλαίσιο 
της Υποομάδας της Ομάδας Εργασίας του 
Άρθρου 29 (Enforcement Subgroup of Article 29 
Working Party).
- Να μπορεί μια Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
να εξετάζει ένα παράπονο το οποίο εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα μιας δεύτερης Αρχής όταν για 
πρακτικούς λόγους αυτό είναι αναγκαίο (όταν 
για παράδειγμα μια εταιρεία έχει τη βάση της 
στη Γερμανία αλλά ο εκτελών την επεξεργασία 
είναι εγκατεστημένος στην Ιταλία και το 
παράπονο αφορά τα μέτρα προστασίας που 
τηρεί ο εκτελών). Η συλλογή των πληροφοριών 
και των αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και η 
επιβολή κυρώσεων να μπορούν να γίνονται από 
τη δεύτερη Αρχή Προστασίας Δεδομένων.
- Να ετοιμαστεί ένας κατάλογος όπου η κάθε Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων θα ορίσει μια διεύθυνση 
email η οποία θα αποτελεί το σημείο επαφής για 
τις καταγγελίες και έρευνες που θα κοινοποιούνται 
από άλλες Αρχές Προστασίας Δεδομένων. Ο 
κατάλογος αυτός θα χρησιμοποιείται για να 
αποστέλλεται στην εκάστοτε Ευρωπαϊκή Αρχή 
ένα παράπονο το οποίο είναι της δικής της 
δικαιοδοσίας/ αρμοδιότητας.

β. Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Ένα θέμα που απασχολεί τελευταία τις 
Αρχές Προστασίας Δεδομένων είναι το Cloud 
Computing. 
Cloud computing, ή απλά «σύννεφο» είναι ένα 
σύνολο τεχνολογιών και μηχανισμών για τη χρήση 
υπηρεσιών πληροφορικής, που καθιστούν πιο 
εύκολη την παροχή και τη χρήση λογισμικών και 
επιτρέπουν την αποθήκευση και επεξεργασία ενός 
τεράστιου όγκου πληροφοριών μέσω διαδικτύου. 
Ανάλογα με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, μπορεί 
κάποιος να μεταφέρει είτε την αποθήκευση είτε 
την επεξεργασία των δεδομένων (είτε και τα 
δύο) από τον υπολογιστή του στα συστήματα 
κάποιου παροχέα. Επιπλέον, το Cloud computing 
επιτρέπει στους χρήστες να επωφελούνται από 
πολύπλοκες και εξειδικευμένες υπηρεσίες χωρίς 
να χρειάζεται να επενδύσουν μεγάλα ποσά σε 
εξοπλισμό.
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Το Cloud Computing παρουσιάζει όμως διάφορα 
προβλήματα από άποψης προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων τα οποία πρέπει να 
αντιμετωπισθούν πριν την εφαρμογή του όπως:–
- Τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες
- Την ασφάλεια των δεδομένων και το απόρρητο 
της επεξεργασίας
- Την αναγκαστική μίσθωση/ χρήση ενός 
εκτελούντα την επεξεργασία
- Τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων
- Τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας που πρέπει να 
λαμβάνονται (login, firewalls κ.α.).

Η Ομάδα Εργασίας εισηγήθηκε να επιβάλλονται 
τα ακόλουθα μέτρα προστασίας στους 
υπεύθυνους επεξεργασίας που θέλουν να 
εφαρμόσουν το Cloud Computing:
- Να διενεργούν ανάλυση των κινδύνων (risk 
assessment),
- Να υπάρχει γραπτή συμφωνία με τον εκτελούντα 
την επεξεργασία,
- Να γίνεται έλεγχος για τον τόπο όπου θα είναι 
εγκατεστημένο το αρχείο,
- Να υποβάλλεται αίτηση στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων όταν θα γίνεται διαβίβαση δεδομένων 
σε τρίτες χώρες,
- Να προσδιορίζεται το διάστημα διατήρησης των 
δεδομένων και ο τρόπος διαγραφής τους,
- Να λαμβάνεται η συγκατάθεση των υποκειμένων 
των δεδομένων εκεί οπου χρειάζεται,
- Να γίνεται κρυπτογράφηση των προσωπικών 
δεδομένων,
- Να υπάρχει περιορισμός στην πρόσβαση (για 
παράδειγμα με log in).

γ. Πρακτικές και μέθοδοι ελέγχων

Όλες οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων 
προβαίνουν σε ελέγχους είτε αυτεπάγγελτα 
είτε κατόπιν καταγγελίας. Στη συνάντηση έγινε 
παρουσίαση ορισμένων βέλτιστων πρακτικών 
που ακολουθούνται για τους ελέγχους οι 
οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και από τις 
υπόλοιπες Αρχές για την επίτευξη καλύτερων 
αποτελεσμάτων.

Μια καλή πρακτική που εφαρμόζεται από 
ορισμένες αρχές κατά τους ελέγχους είναι 
το πρόγραμμα ανάλυσης κινδύνων. Για την 
ανάλυση κινδύνων λαμβάνονται υπόψη:– 
• Οι κατηγορίες των παραπόνων που 
έχουν υποβληθεί
• Οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί
• Αναφορές στα media και πηγές από το 
διαδίκτυο
• Οι εκθέσεις που έγιναν μετά από 
εσωτερικό έλεγχο

• Τα προβλήματα που τυχόν να 
αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος τομέας 

Στη συνέχεια γίνεται ταξινόμηση των ευρημάτων 
σε σχέση με το βαθμό προτεραιότητας (1 έως 4), 
από πολύ χαμηλό μέχρι το πιο επείγον. Για τις πιο 
επείγον υποθέσεις λαμβάνονται άμεσα μέτρα ενώ 
για τις υπόλοιπες δίνεται χρόνος συμμόρφωσης 
σε σχέση με το βαθμό προτεραιότητας που έχει 
κατανεμηθεί. 

Για όλους τους ελέγχους ακολουθείται το πιο 
κάτω πρότυπο προσέγγισης:-
• Συμφωνείται αρχικά με τον Οργανισμό 
το πεδίο του ελέγχου (διοίκηση, κατάρτιση και 
ευαισθητοποίηση, διαχείριση αρχείων, μέτρα 
ασφαλείας ή οι αιτήσεις για τα προσωπικά 
δεδομένα)
• Εκτός του οργανισμού ελέγχονται οι 
γραπτές διαδικασίες του Οργανισμού και τα 
έντυπα που τυχόν να διαθέτει
• Ελέγχονται επί τόπου οι πρακτικές 
διαδικασίες που ακολουθεί ο Οργανισμός
• Υποβάλλεται έκθεση με συστάσεις
• Με τη συγκατάθεση του Οργανισμού, 
ετοιμάζεται μια περίληψη της έκθεσης για να 
δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής
• Και τέλος η Αρχή παρακολουθεί την 
εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης (εκεί που 
αυτό απαιτείται).

9.13.  Διεθνής Ομάδα Εργασίας για 
την Προστασία των Δεδομένων στις 
Τηλεπικοινωνίες (International Work-
ing Group for Data Protection in Tel-
ecommunications).

Η Ομάδα αυτή, που αποτελείται από Αρχές 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 
κυβερνητικές αρχές, αντιπροσώπους διεθνών 
οργανισμών και επιστήμονες από όλο τον 
κόσμο, ασχολείται με την έκδοση Οδηγιών για 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
στις τηλεπικοινωνίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο. Συζητά 
διάφορα επίκαιρα θέματα, όπως προστασία 
των προσωπικών δεδομένων στις υπηρεσίες 
διαδικτύου (Web Services), τηλεφωνία μέσω 
Διαδικτύου (Internet Telephony or Voice Over IP), 
ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών, cloud computing, 
geo-location services, spam Radio Frequency 
Identification (RFID) chips, κ.α.

Μετά από συζήτηση των θεμάτων από όλους 
τους παρευρισκομένους ετοιμάζεται κείμενο με 
τις θέσεις και εισηγήσεις της Ομάδας Εργασίας 
στο κάθε θέμα. Τα κείμενα / Οδηγίες της Ομάδας 
είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο στη σελίδα:
http://www.datenschutz-berlin.de/content/europa-
international/international-working-group-on-
data-protection-in-telecommunications-iwgdpt/
working-papers-and-common-positions-adopted-
by-the-working-group.

Η Ομάδα Εργασίας πραγματοποιεί συναντήσεις 
δύο φορές το χρόνο. Κατά το 2010, δεν κατέστη 
δυνατό να συμμετάσχουμε στις συναντήσεις της 
ομάδας λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού. 

9.14.  Συναντήσεις της ομάδας CNSA 
(Contact Network of Spam Authorities)

Η Ομάδα αυτή, που είναι γνωστή και ως 
CNSA (Contact Network of Spam Authorities), 
αποτελείται από τις εθνικές αρχές των κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 
αρμόδιες για τη διερεύνηση παραπόνων σχετικά 
με τα ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα 
(spam), όπως για παράδειγμα Αρχές Προστασίας 
Δεδομένων (Data Protection Authorities, DPAs), 
Αρχές Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιών (National 
Regulator Authorities, NRAs) ή Αρχές Προστασίας 
Καταναλωτών, ανάλογα με τον τρόπο που έχει 
μεταφερθεί στο κάθε κράτος-μέλος η νομοθεσία 
που αφορά την αποστολή μηνυμάτων με σκοπό 
την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση πώλησης 
προϊόντων ή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα.

Το Γραφείο του Επιτρόπου δεν συμμετείχε 
σε καμιά από τις συναντήσεις της Ομάδας 
αυτής κατά το 2010, αλλά συμμετείχε στην 
αλληλογραφία που ανταλλάσσεται μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των μελών 
της σχετικά με ερωτήματα και ερωτηματολόγια 
που αφορούν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον 
χειρισμό των παραπόνων για spam.
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Συστάσεις προς τα κόμματα σχετικά 
με την αποστολή μηνυμάτων πολιτικού 
περιεχομένου και τη χρήση του 
εκλογικού καταλόγου.

1. Με βάση το άρθρο 15 του περί Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 
138(Ι)/2001), όπως έχει τροποποιηθεί, και  το 
άρθρο 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Νόμου του 2004 
(Νόμος 112(Ι)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί, 
η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω 
ταχυδρομείου και μέσω ηλεκτρονικών μέσων, 
αντίστοιχα, επιτρέπεται μόνο με την εκ των 
προτέρων συγκατάθεση των παραληπτών. 

Στο προοίμιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών διευκρινίζεται ότι στους «εμπορικούς ή 
διαφημιστικούς σκοπούς» συμπεριλαμβάνονται 
οι σκοποί που επιδιώκονται είτε από εμπορικούς 
φορείς είτε από φιλανθρωπικά σωματεία ή άλλες 
οργανώσεις ή ενώσεις, λ.χ. πολιτικού χαρακτήρα.

Με βάση το περί Νομικών Προσώπων 
(Διασφάλισης των εννόμων Συμφερόντων 
αναφορικά με Αυτόκλητες Επικοινωνίες) Διάταγμα 
του 2005, που εκδόθηκε από τον Επίτροπο 
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων, η προστασία από την αποστολή 
ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων έχει 
επεκταθεί και στα νομικά πρόσωπα (εταιρείες/
οργανισμούς).

Και για τις δύο πιο πάνω περιπτώσεις 
αποστολής μηνυμάτων (μέσω ταχυδρομείου και 
μέσω ηλεκτρονικών μέσων) διευκρινίζονται τα 
ακόλουθα:

α) Το περιεχόμενο μιας πολιτικής επικοινωνίας 
μπορεί να παρουσιάζεται αμέσως ή εμμέσως, 
όπως με απλή παράθεση του προγράμματος 
δράσης και των πολιτικών ιδεών, με ενημερωτικό 
δελτίο που καλύπτει διάφορα θέματα, με 
προσκλήσεις σε ιστοχώρους για ανάγνωση 

των πολιτικών μηνυμάτων, ή με πρόσκληση σε 
προεκλογική ομιλία ή εκδήλωση, οπότε τέτοιου 
είδους μηνύματα θεωρούνται «διαφημιστικά» και 
ισχύουν οι πιο πάνω διατάξεις του άρθρου 106 
του Νόμου.

β) Η συγκατάθεση θα πρέπει να λαμβάνεται από 
τον ίδιο τον κάτοχο του αριθμού ή της διεύθυνσης 
και όχι από τρίτους. 

γ) Θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται η 
συγκατάθεση των παραληπτών των μηνυμάτων 
ασχέτως εάν ο αριθμός τους ή η διεύθυνση 
τους έχουν ληφθεί από πηγές προσβάσιμες στο 
κοινό όπως, για παράδειγμα, τον τηλεφωνικό 
κατάλογο, το διαδίκτυο ή καταλόγους μελών 
επαγγελματικών ενώσεων, σωματείων, 
συλλόγων, επαγγελματικών κλάδων κ.τ.λ.

2. Στις περιπτώσεις αποστολής μηνυμάτων/
επιστολών πολιτικού περιεχομένου μέσω του 
ταχυδρομείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 15 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 
Ατόμου) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2003 
(Νόμος 37(Ι)/2003) σχετικά με την επεξεργασία 
για σκοπούς προώθησης πώλησης αγαθών κλπ. 
σύμφωνα με τις οποίες:

«15.- (1) Τα προσωπικά δεδομένα δεν αποτελούν 
αντικείμενο επεξεργασίας από οποιοδήποτε 
για λόγους προώθησης, πώλησης αγαθών ή 
παροχής υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως, εκτός αν το 
υποκείμενο των δεδομένων δηλώσει γραπτώς τη 
συγκατάθεσή του στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
        (2) Υπεύθυνος επεξεργασίας που επιθυμεί να 
προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο 
(1), μπορεί να χρησιμοποιήσει για το σκοπό 
λήψης της συγκατάθεσης του υποκειμένου των 
δεδομένων το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 
του υπό τον όρο ότι τα δεδομένα αυτά έχουν 
ληφθεί από πηγές προσβάσιμες στο κοινό.».

Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις αποστολής 
μηνυμάτων/επιστολών μέσω ταχυδρομείου η 
συγκατάθεση των παραληπτών θα πρέπει να 
είναι γραπτή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3. Όσον αφορά την αποστολή πολιτικών 
μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων αυτόματων κλήσεων, 
φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων 
sms και mms σημειώνονται τα ακόλουθα:

α) Η συγκατάθεση μπορεί να ληφθεί και με 
ηλεκτρονικά μέσα, αλλά σε κάθε περίπτωση να 
μπορεί εύκολα να διατεθεί προς απόδειξη της 
λήψης αυτής.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 106(4) του Νόμου 
112(Ι)/2004, όταν ο αποστολέας λαμβάνει 
ηλεκτρονικά στοιχεία επαφής των πελατών του 
στα πλαίσια πώλησης προϊόντος ή υπηρεσίας, 
ο αποστολέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 
στοιχεία αυτά για απ’ ευθείας προώθηση των 
παρόμοιων δικών του προϊόντων ή υπηρεσιών, 
υπό τον όρο ότι δίνεται σαφώς και ευδιάκριτα 
στους πελάτες η δυνατότητα να αντιταχθούν, 
ατελώς και με εύκολο τρόπο, σε αυτήν την χρήση 
των ηλεκτρονικών στοιχείων επαφής όταν αυτά 
συλλέγονται και σε σχέση με κάθε μήνυμα, 
στην περίπτωση όπου ο πελάτης δεν αντετάχθη 
αρχικώς σε τέτοια χρήση. 

Κατ’ αναλογία τα κόμματα μπορούν να 
αποστείλουν μηνύματα στα εγγεγραμμένα μέλη 
τους υπό τις πιο πάνω προϋποθέσεις, αλλά 
οι υποψήφιοι των κομμάτων δεν μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν καταλόγους με διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς 
τηλεφώνων, αριθμούς φαξ κ.λ.π. τους οποίους 
έχουν συλλέξει στα πλαίσια άσκησης δημόσιας 
εξουσίας, ή άσκησης βουλευτικών καθηκόντων σε 
τυχόν προηγούμενες θητείες τους, ή από πελάτες 
τους σε τυχόν άλλες ασχολίες ή επαγγέλματα 
τους, καθώς τα άτομα που περιλαμβάνονται σε 
τέτοιους καταλόγους δεν θεωρούνται «πελάτες» 
σύμφωνα με την έννοια του πιο πάνω άρθρου. 

Οι αποστολείς θα πρέπει να παρέχουν στους 
παραλήπτες των μηνυμάτων διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην περίπτωση 
μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
ή αριθμό χωρίς χρέωση (στην περίπτωση 
μηνυμάτων sms,mms) π.χ. που να αρχίζει από 
8, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα διαγραφής 
(opt-out) χωρίς χρέωση, όπως προβλέπει ο 
Νόμος. Μαζί με κάθε μήνυμα που αποστέλλεται 
θα πρέπει να αναγράφονται οδηγίες που να 
εξηγούν στον παραλήπτη πως μπορεί να ζητήσει 
τον τερματισμό της λήψης των μηνυμάτων. 
Για παράδειγμα, στο τέλος του μηνύματος να 
αναγράφεται ότι όσοι δεν επιθυμούν πλέον να 
λαμβάνουν τα μηνύματα μπορούν να στείλουν 
μήνυμα ή να πάρουν τηλέφωνο στον αριθμό χωρίς 

χρέωση. Tα αιτήματα για διαγραφή θα πρέπει 
να ισχύουν για όλες τις μελλοντικές πολιτικές 
εκστρατείες και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη.

Η παροχή της δυνατότητας διαγραφής από 
τον κατάλογο των διευθύνσεων στους οποίους 
αποστέλλονται μηνύματα (opt-out), δε νομιμοποιεί 
από μόνη της την αποστολή των μηνυμάτων, αλλά 
θα πρέπει να έχει πρώτα ληφθεί η συγκατάθεση 
των παραληπτών των μηνυμάτων ή αυτοί να ήταν 
«πελάτες» / εγγεγραμμένα μέλη.

γ) Αρκετοί υποψήφιοι απευθύνονται σε 
διαφημιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν επί 
πληρωμή να αποστείλουν μηνύματα εκ μέρους 
τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι υποψήφιοι 
θα πρέπει οι ίδιοι να παρέχουν τη λίστα με τους 
αριθμούς ή τις διευθύνσεις των παραληπτών. 
Σε περίπτωση που οι διαφημιστικές εταιρείες 
διατηρούν δική τους λίστα πρέπει να μπορούν 
να εξασφαλίζουν ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση 
των παραληπτών όσον αφορά το συγκεκριμένο 
τύπο διαφήμισης που ζητά ο υποψήφιος 
(π.χ. οι παραλήπτες να έχουν δηλώσει ότι 
ενδιαφέρονται να λαμβάνουν πολιτικά μηνύματα 
από οποιονδήποτε). Οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της λίστας των 
παραληπτών και της διαδικασίας αποστολής των 
μηνυμάτων (συγκατάθεση, αρχείο διαγραφών, 
κλπ). Στα μηνύματα που αποστέλλονται θα πρέπει 
να είναι ξεκάθαρο ποιός είναι ο διαφημιζόμενος 
υποψήφιος εκ μέρους του οποίου αποστέλλονται 
τα μηνύματα. Οι πιο πάνω λεπτομέρειες  πρέπει 
να προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ του 
υποψηφίου και της διαφημιστικής εταιρείας, 
η οποία έχει την ιδιότητα του εκτελούντα την 
επεξεργασία.

4. Επειδή σε προηγούμενες εκλογικές περιόδους 
είχε παρατηρηθεί, κατάχρηση του εκλογικού 
καταλόγου από τα κόμματα, διευκρινίζεται ότι 
τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον εκλογικό 
κατάλογο συνιστούν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και γι’ αυτό θα πρέπει κατά τη 
χρήση τους να τηρούνται οι βασικές αρχές του 
άρθρου 4 του Νόμου 138(Ι)/2001, με βάση το 
οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που τυγχάνουν επεξεργασίας θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων:

α) να μη χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
ασυμβίβαστους με τον αρχικό σκοπό της 
επεξεργασίας: Οι κατάλογοι χορηγούνται 
αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των κομμάτων 
κατά τη διενέργεια των εκλογών, ενώ η χρήση 
τους για άλλο σκοπό ή η διαβίβαση των 
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εκλογικών καταλόγων ή αποσπασμάτων τους σε 
τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται,

β) να διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον 
απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας: Για 
το σκοπό αυτό θα πρέπει να φροντίζουν ώστε 
ο εκλογικός κατάλογος και/ή αποσπάσματα του 
τα οποία κατέχουν τα ίδια ή τα οποία έχουν 
δώσει σε εκπροσώπους τους καταστραφούν 
ή επιστραφούν στο Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Εσωτερικών σε εύλογο χρονικό  
διάστημα μετά το πέρας των εκλογών.

5. Τα πρόσωπα που διεξάγουν την πολιτική 
επικοινωνία στο πλαίσιο της προώθησης των 
πολιτικών τους προγραμμάτων και ιδεών είναι 
οι υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με την 
ερμηνεία που δίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 
2 του Νόμου 138(Ι)/2001, είτε πρόκειται για 
πολιτικά κόμματα ή υποψήφιους βουλευτές οι 
οποίοι θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τις 
διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
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