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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στις δραστηριότητες του Γραφείου μου κατά τη διάρκεια του 

έτους 2012.  

Ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος 

138(Ι)/2001, συμπλήρωσε στις 23/11/2012, 11 χρόνια ζωής. 

 

 

Χαίρομαι που στο χρόνο που πέρασε υπήρξε 

περαιτέρω διαφώτιση και ενημέρωση του κοινού για 
θέματα της καθημερινής μας ζωής και/ή 

συμπεριφοράς που συνδέονται άμεσα με την 
προστασία των προσωπικών μας δεδομένων. 

 

Πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων θα γίνεται πιο κατανοητή 

στο λαό ώστε να καλλιεργηθεί στη συνείδηση του 
ότι ο Νόμος αυτός είναι απόλυτα ταυτισμένος με τα 

δικά του ατομικά δικαιώματα που αφορούν την 
προστασία της ιδιωτικής του ζωής 

 

Χαίρομαι που ενώ το 2011 υπεβλήθησαν στο Γραφείο μου 558 παράπονα για παραβίαση 

προσωπικών δεδομένων, το 2012 υπεβλήθησαν μόνο 349 παράπονα. Θα συνεχίσουμε το έργο 

μας που είναι η μεγαλύτερη κατοχύρωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όχι 

μόνο με τα «όπλα» που μας δίνει η Νομοθεσία αλλά και την αναγκαία και συνειδητή συμμετοχή 

των πολιτών σ’ αυτή την προσπάθεια.  

Ας μη ξεχνούμε και το τονίζω αυτό ότι ο βασικός και πρώτος προστάτης των προσωπικών μας 

δεδομένων δεν είναι ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά ο 

ίδιος ο εαυτός μας.  

 

Γιάννος Δανιηλίδης 

Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα 

Ιούνιος 2012 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία 

του Ατόμου) Νόμος του 2001 (στο εξής «ο Νόμος 138(Ι)/2001») 

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, 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 διορισμός 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 138(Ι)/2001 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. 

Αρμοδιότητες του Επιτρόπου   

Ο Επίτροπος έχει σύμφωνα με το Νόμο 138(Ι)/2001, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες: 
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 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 και καταγγελίες 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 

138(Ι)/2001.  

Συγκεκριμένα, ο Επίτροπος έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων και καταγγελιών για 

πιθανές παραβιάσεις των άρθρων 99, 100, 101, 105 και 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 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). 
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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 2012 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 

3 Έκτακτοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί 

1 Κλητήρας 

 

 

Το γραμματειακό προσωπικό του Γραφείου 

Από τα αριστερά: Φωτεινή Σταύρου, Αλεξία Αλεξάνδρου, Ανδρέας Λούμακος, Άντρη Καλλή και 

Κούλλα Αναστασίου 
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Λειτουργοί                             Όνομα – θέση – Email 

 

  

Νίκος Αντωνίαδης 

Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός 

Email: nantoniades@dataprotection.gov.cy 
 

 

Μάριος Παπαχριστοδούλου 

Διοικητικός Λειτουργός Α΄ 
Email: mpapachristodoulou@dataprotection.gov.cy 

 

 

Ιωάννα Αναστασιάδου 

Διοικητικός Λειτουργός Α΄ 
Email: Ianastasiadou@dataprotection.gov.cy 

 

 

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης 
Διοικητικός Λειτουργός 

Email: cgeorgiades@dataprotection.gov.cy 
 

 

Λουίζα Μαρκίδου 

Διοικητικός Λειτουργός 
Email: lmarkidou@dataprotection.gov.cy 

 

 

Μαρία Μιχαηλίδου 
Διοικητικός Λειτουργός 

Email: mmichaelidou@dataprotection.gov.cy 
 

 

Νόνη Αβραάμ 

Διοικητικός Λειτουργός 
Email: navraam@dataprotection.gov.cy 

 

mailto:nantoniades@dataprotection.gov.cy
mailto:mpapachristodoulou@dataprotection.gov.cy
mailto:Ianastasiadou@dataprotection.gov.cy
mailto:cgeorgiades@dataprotection.gov.cy
mailto:lmarkidou@dataprotection.gov.cy
mailto:mmichaelidou@dataprotection.gov.cy
mailto:navraam@dataprotection.gov.cy
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Μιχάλης Κιτρομηλίδης 
Λειτουργός Πληροφορικής 

Email: mkitromilides@dits.mof.gov.cy 
 

 

Ανδρέας Γιαννακού 

Λειτουργός Πληροφορικής 

Email: ayiannakou@dits.mof.gov.cy 
 

 

 

  

mailto:mkitromilides@dits.mof.gov.cy
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2. ΠΑΡΑΠΟΝΑ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ   

Το 2012, υποβλήθηκαν 349 γραπτά παράπονα. Ο αριθμός των παραπόνων συγκριτικά με το 2011 ήταν 

χαμηλότερος (558 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 η αναλυτική κατάσταση των παραπόνων ανά κατηγορία που 

υποβλήθηκαν το 2012 σε σύγκριση με το 2011.  

Αναλυτική κατάσταση παραπόνων ανά κατηγορία 

Κατηγορία / Θέμα Αριθμός παραπόνων  
2011 

Αριθμός παραπόνων  
2012 

Spam (email, sms, fax) 465 251 

Υπερβολικά Στοιχεία (Αρχή 

Αναλογικότητας) 

2 30 

Αποκάλυψη - Κοινοποίηση 12 23 

Δικαίωμα Πρόσβασης - 

Αντίρρησης 

7 13 

Video Cameras, Καταγραφή 
ήχου 

3 5 

Εκτός αρμοδιότητας 11 5 

Παρακολούθηση στο χώρο 
εργασίας 

2 4 

Συλλογή στοιχείων (πηγές) _ 4 

Λήψη συγκατάθεσης 2 2 

Βιομετρικά Δεδομένα 3 2 

Μη εξουσιοδοτημένη 

Πρόσβαση 

3 2 

Internet 8 1 

Απόρρητο - μέτρα ασφάλειας 2 1 

Απώλεια / καταστροφή / 

κλείδωμα δεδομένων 

_ 1 

Χρονικό διάστημα διατήρησης 

δεδομένων  / Διαγραφή 

_ 1 

Παράνομη συλλογή δεδομένων _ 1 

Πεδίο εφαρμογής _ 
 

1 

Δημοσίευση 32 1 

Νομιμότητα 
 

_ 1 

Ενημέρωση / ακρίβεια 

δεδομένων 

2 _ 

Παροχή υπηρεσιών εξ 

αποστάσεως (ταχυδρομείο & 

τηλ.) 

1 _ 

Πιστοληπτική ικανότητα / 

Μαύρες λίστες 

3 _ 

Σύνολο 558 349 

 

Όσον αφορά την εξέταση των παραπόνων, από τα 349 παράπονα που υποβλήθηκαν, τα 325 

διεκπεραιώθηκαν εντός του 2012. 
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Κατάσταση αποτελεσμάτων των παραπόνων  

Η αναλυτική κατάσταση των αποτελεσμάτων των παραπόνων φαίνεται στον πιο κάτω Πίνακα μαζί με τον 

αριθμό των παραπόνων που αφορά το κάθε αποτέλεσμα. Να σημειωθεί ότι οι πιο κάτω στατιστικές 

αφορούν μόνο τα παράπονα που υποβλήθηκαν και διεκπεραιώθηκαν το έτος 2012, δεν περιλαμβάνουν 

δηλαδή τα παράπονα που διεκπεραιώθηκαν μεν το 2012 αλλά είχαν υποβληθεί τα προηγούμενα χρόνια. 

 

Αποτελέσματα Αριθμός 
παραπόνων 

Υπέρ Παραπονούμενου - με συμμόρφωση του καθ' ου το παράπονο 233 

Απόρριψη παραπόνου - Αβάσιμο 34 

Διακοπή έρευνας λόγω αναρμοδιότητας 23 

Διακοπή έρευνας λόγω έλλειψης στοιχείων 11 

Απόρριψη παραπόνου - Αδικαιολόγητο 6 

Απόρριψη παραπόνου λόγω αναρμοδιότητας/ εκτός πεδίου 5 

Διακοπή έρευνας λόγω ικανοποίησης παραπονούμενου 3 

Διακοπή έρευνας - εκκρεμεί υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου 3 

Απόσυρση παραπόνου από παραπονούμενο 2 

Απόρριψη παραπόνου - άλλοι λόγοι / διακριτική ευχέρεια Επιτρόπου 2 

Υπέρ Παραπονούμενου - με απόφαση του Επιτρόπου 1 

Συστάσεις Επιτρόπου 1 

Διακοπή έρευνας λόγω παρόδου χρόνου 1 

Σύνολο 325 

 

Από τον πιο πάνω Πίνακα φαίνεται ότι, από τα 325 παράπονα που υποβλήθηκαν και διεκπεραιώθηκαν 

εντός του έτους 2012, τα 233 κατέληξαν υπέρ του παραπονούμενου, με συμμόρφωση του καθ’ ου το 

παράπονο και τα 34 από αυτά απορρίφθηκαν επειδή κρίθηκαν αβάσιμα. 

 

Διοικητικές Κυρώσεις – Αποφάσεις του Επιτρόπου 

Ο Επίτροπος μπορεί να επιβάλει στους υπευθύνους επεξεργασίας ή στους τυχόν εκπροσώπους τους ή σε 

τρίτους 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 €30,000, 
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(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. Το 2012 επιβλήθηκαν συνολικά 5 

διοικητικές κυρώσεις σε αντίστοιχες υποθέσεις όπως φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα: 

Μία υπόθεση αφορούσε παράπονο που υποβλήθηκε το 2010, δύο αφορούσαν παράπονα που 

υποβλήθηκαν το 2011 και οι υπόλοιπες δύο αφορούσαν παράπονα που υποβλήθηκαν το 2012. 

 

Αποφάσεις του Επιτρόπου που εκδόθηκαν το 2012 

Οργανισμός / Υπηρεσία Αριθμός Απόφασης Διοικητική Κύρωση 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Α/Π 51/2012 Χρηματική ποινή €2000 

 

Ιδιωτικό Νοσοκομείο Απολλώνειο 

 

Α/Π 30/2011 

 

Διακοπή της επεξεργασίας και 

καταστροφή των σχετικών 
δεδομένων 

Πανεπιστήμιο Κύπρου Α/Π 93/2010 Χρηματική ποινή €1000 

Τμήμα Φυλακών Α/Π 34/2012 Υποβολή Συστάσεων 

Εταιρεία Α.Δ.Ν. Λτδ Α/Π 22/2011 Χρηματική ποινή €500 

 

2.1. Ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα / Spam 

Για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων με στόχο την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση με 

ηλεκτρονικά μέσα, 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 επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων σε πελάτες υπό 

τον όρο ότι τους δίνεται η δυνατότητα να αντιταχθούν στη λήψη των μηνυμάτων με εύκολο τρόπο και 

ατελώς. 

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 του Πολίτη, το οποίο το κοινό μπορεί να συμπληρώνει και να το 

αποστέλλει για διερεύνηση του παραπόνου του. 

 

2.1.1. Παράπονα που υποβλήθηκαν 

Στον πιο κάτω Πίνακα φαίνεται ο αριθμός των παραπόνων για ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα τα 

τελευταία 4 χρόνια. 
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Ο αριθμός των παραπόνων έχει για δεύτερη συνεχή χρονιά σημειώσει μείωση. Κατά το έτος 2012, 

υποβλήθηκαν συνολικά 251 έντυπα υποβολής παραπόνου για λήψη ανεπιθύμητων διαφημιστικών 

μηνυμάτων, ενώ κατά το 2011 είχαν υποβληθεί 465. 

Η μείωση του αριθμού των παραπόνων πιστεύουμε ότι οφείλεται και πάλι στο γεγονός ότι όλο και 

περισσότεροι αποστολείς θέτουν σε λειτουργία συστήματα αυτόματης διαγραφής όπου στα μηνύματα 

που αποστέλλουν περιλαμβάνεται αριθμός χωρίς χρέωση στον οποίο οι παραλήπτες των μηνυμάτων 

μπορούν να τηλεφωνούν για να διαγράφονται από τον κατάλογο αποστολής των μηνυμάτων. 

Το είδος των μηνυμάτων για τα οποία το Γραφείο του Επιτρόπου δέχτηκε τα περισσότερα παράπονα για 

ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα (SPAM) είναι για μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα (sms), τα οποία 

διαφήμιζαν αριθμούς τηλεπληροφόρησης, που αρχίζουν από 900 ή 909, σχετικά με γνωριμίες, 

αστρολογία και ιπποδρομιακά/ποδοσφαιρικά 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 του Επιτρόπου για πληρέστερη ενημέρωσή τους σχετικά με τη νομοθεσία. Κατά 

το 2012, είχαν σταλεί οδηγίες σε περίπου 90 υπεύθυνους εξεργασίας / αποστολείς μηνυμάτων 

(καταστήματα, εστιατόρια, κέντρα, κ.λ.π), για τους οποίους είχε υποβληθεί μικρός αριθμός παραπόνων 

(1-3 παράπονα) ενώ κατά το 2011 είχαν σταλεί οδηγίες σε 70 περίπου αποστολείς. 

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 
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δίνεται στους παραλήπτες η δυνατότητα διαγραφής, 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. 

 

2.1.2. Συνδρομητικές υπηρεσίες 

Το 2012, μειώθηκε επίσης και η υποβολή παραπόνων σχετικά με χρεώσεις στους λογαριασμούς κινητών 

τηλεφώνων τα οποία δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου (20 παράπονα σε σχέση με τα 60 

περίπου παράπονα που είχαν υποβληθεί κατά το 2011). 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 άρχισε να προσφέρεται από 

εταιρείες η 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, διανυκτερεύοντα φαρμακεία κ.α. 

Από τον Απρίλιο του 2011, υπήρχαν επίσης, διάφορες ιστοσελίδες που καλούσαν τους χρήστες να 

καταχωρήσουν τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους στην ιστοσελίδα για να συμμετέχουν σε κάποια 

κλήρωση. 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. Αρκετοί χρήστες 

φαίνεται να μην είχαν αντιληφθεί εξαρχής 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 Προστασίας Δεδομένων. Οι συνδρομητικές υπηρεσίες ενεργοποιούνται με 

τη συγκατάθεση του χρήστη του κινητού τηλεφώνου 1  και τα μηνύματα που λάμβαναν δεν ήταν 

διαφημιστικά αλλά περιείχαν σύνδεσμο link για λήψη περιεχόμενου για κινητό (π.χ. εικόνες ή ήχους), 

                                                      
1
 Το κατά πόσο η συγκατάθεση των χρηστών αποσπάστηκε με παραπλανητικό τρόπο εξετάζει η υπηρεσία 

Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου 
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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.  

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. 

 

2.1.3. Αποστολή μηνυμάτων πολιτικού περιεχομένου 

Ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2013, στο Γραφείο του Επιτρόπου είχαν υποβληθεί γύρω στα 20 

παράπονα κατά το 2012. Οι υποψήφιοι ενημερώθηκαν γραπτώς για τις πρόνοιες της νομοθεσίας και 

κλήθηκαν να σταματήσουν να αποστέλλουν μηνύματα στους αριθμούς των παραπονούμενων καθώς 

επίσης και να φροντίσουν ώστε να υπάρχει δωρεάν αριθμός για διαγραφή από τον κατάλογο αποστολής 

μηνυμάτων.   

 

2.1.4. Αποστολή μηνυμάτων σχετικά με προγνωστικά ιπποδρομιών / ποδοσφαίρου 

Κατά το 2012, συνεχίστηκε η υποβολή μικρού αριθμού παραπόνων σχετικά με λήψη ανεπιθύμητων 

διαφημιστικών μηνυμάτων που αφορούσαν ιπποδρομιακά και ποδοσφαιρικά στοιχήματα από κάρτες 

προπληρωμένης τηλεφωνίας για τα οποία παρά τις προσπάθειες μας δεν έχει καταστεί δυνατό να 

εξασφαλιστούν πληροφορίες σε σχέση με τη διεύθυνση διαμονής ή τα στοιχεία επικοινωνίας του 

συγκεκριμένου αποστολέα και, ως εκ τούτου, η περαιτέρω διερεύνηση των παραπόνων κατέστη, εκ των 

πραγμάτων, αδύνατη. 

Στα μηνύματα δεν περιλαμβάνονταν στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα ή αριθμός χωρίς χρέωση ώστε 

οι παραλήπτες των μηνυμάτων να ζητήσουν να σταματήσουν να λαμβάνουν τα μηνύματα. Οι 

παραπονούμενοι δήλωσαν ότι προσπάθησαν να καλέσουν τους αριθμούς από τους οποίους 

αποστέλλονταν τα μηνύματα για να ζητήσουν από τον αποστολέα να σταματήσει να τους αποστέλλει 

μηνύματα αλλά ο κάτοχος τους δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα.  

Τα μηνύματα διαφήμιζαν αριθμούς τηλεπληροφόρησης (900) για τους οποίους η εταιρεία ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στην οποία είχαν εκχωρηθεί, μας είχε πληροφορήσει σε ποιο άτομο/πελάτη τους είχαν 

δοθεί οι εν λόγω αριθμοί τηλεπληροφόρησης. Στο συγκεκριμένο αποστολέα των μηνυμάτων επιβλήθηκαν 

στο παρελθόν τρεις χρηματικές ποινές ύψους 2000 λιρών, 8000 ευρώ και 8000 ευρώ ως διοικητικές 

κυρώσεις. Ο αποστολέας δεν κατάβαλε καμία από τις τρείς πιο πάνω χρηματικές ποινές και μετά από 

αγωγές εκδόθηκαν αποφάσεις του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας εναντίον του. Κατατέθηκαν στη 

συνέχεια αιτήσεις μηνιαίων δόσεων, δεν παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο και διατάχθηκε η σύλληψη του, 

αλλά δεν εντοπίσθηκε από την Αστυνομία.  Κατά την τελευταία επίσκεψη του κλητήρα του Γραφείου στη 

συγκεκριμένη διεύθυνση (για να του παραδώσει επιστολή) φάνηκε ότι δεν διαμένει πλέον στη 

συγκεκριμένη διεύθυνση. 

Το Γραφείο μας ζήτησε τρεις φορές από την Cyta να διακόψει τη σύνδεση των αριθμών προπληρωμένης 
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τηλεφωνίας που χρησιμοποιούσε για την αποστολή των μηνυμάτων, πράγμα που έγινε, αλλά κάθε φορά 

προμηθευόταν νέους αριθμούς προπληρωμένης τηλεφωνίας.  

 

2.2. Μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης 

2.2.1. Πρόσβαση σε αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων  
 

Υποψήφια για εισαγωγή σε ιδιωτική σχολή παρακάθισε σε εξετάσεις και ζήτησε πρόσβαση στα σχετικά 

προσωπικά δεδομένα της και συγκεκριμένα στις απαντήσεις της στα εξεταστικά δοκίμια.  

Η Σχολή απάντησε ότι το εν λόγω αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί επειδή αυτή είναι η πολιτική της. 

Με επιστολή μας την καλέσαμε να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης της παραπονούμενης και 

εξηγήσαμε ότι οι διατάξεις του άρθρου 12 του Νόμου 138 (Ι) / 2001, υποχρεώνουν τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας να παρέχει αντίγραφο με τα προσωπικά δεδομένα στο υποκείμενο των δεδομένων, όταν 

αυτό δεν προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια.  

Η Σχολή ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης της παραπονούμενης και το θέμα έληξε.  

 

2.2.2. Πρόσβαση σε πόρισμα ιατροσυμβουλίου  

 
Η παραπονούμενη απευθύνθηκε στο Γραφείο του Επιτρόπου για να εξασφαλίσει πρόσβαση σε πόρισμα 

ιατροσυμβουλίου από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.   

Υποδείξαμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12(α) του Νόμου 105(Ι)/2012 με τον οποίο 

τροποποιήθηκε το άρθρο 12(1) του Νόμου 138(Ι)/2001, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να 

παρέχει αντίγραφο με τα προσωπικά δεδομένα στο υποκείμενο των δεδομένων, όπου αυτό δεν 

προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια. Αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει μέσα σε τέσσερεις 

εβδομάδες από την υποβολή της αίτησης ή αν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των 

δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στον Επίτροπο. 

Ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ικανοποίησε το αίτημα της 

παραπονούμενης και το θέμα έληξε. 

 

2.2.3. Δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο της Ε. Κ. σε σχέση με χειρουργική 

επέμβαση της σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο  

 
Οι δικηγόροι της Ε. Κ. πληροφόρησαν το Γραφείο μας ότι ζητούν να εφοδιαστούν με αντίγραφο του 

ιατρικού φακέλου της πελάτισσας τους και συγκεκριμένα να λάβουν αντίγραφα των σημειωμάτων 

εισαγωγής, χειρουργείου, νοσηλείας, φαρμακευτικής αγωγής και συγκατάθεσης της, σε σχέση με 

χειρουργική επέμβαση της σε συγκεκριμένη ημερομηνία σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο Λευκωσίας εκδικαζόταν αγωγή της πελάτισσας τους εναντίον ιατρού του εν λόγω 

νοσοκομείου. 

Το Γραφείο του Επιτρόπου δεν επεμβαίνει σε δικαστικές διαδικασίες. Οι διάδικοι μπορούν να προβάλουν 

τους ισχυρισμούς τους και/ή να καταχωρήσουν αιτήσεις τους στο Δικαστήριο σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες/διαδικαστικούς κανονισμούς/θεσμούς.  
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Σύμφωνα με το άρθρο 17 του περί Κατοχύρωσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου 

του 2004 (Ν. 1(Ι)/2005), ο αρμόδιος παροχέας υπηρεσιών υγείας, οφείλει να τηρεί ιατρικά αρχεία, όπου 

εμφαίνεται η πορεία της θεραπείας του ασθενή.  Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία τα 

οποία προσδιορίζουν την ταυτότητα του ασθενή και του αρμόδιου παροχέα υπηρεσιών υγείας, καθώς και 

ιατρική πληροφόρηση αναφορικά με τη θεραπεία που λαμβάνει ο ασθενής, το προηγούμενο ιατρικό 

ιστορικό του, τη διάγνωση της παρούσας ιατρικής κατάστασης του και της θεραπευτικής αγωγής που 

παρέχεται. 

Υποδείξαμε στον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων ότι βάσει του άρθρου 18 του Νόμου 1(Ι)/2005, 

ο ασθενής έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σε σχέση με πληροφορίες που 

αφορούν τον ίδιο και οι οποίες περιλαμβάνονται στα ιατρικά αρχεία, και ότι κατά  την  άσκηση  του 

δικαιώματος πρόσβασης εφαρμόζονται αντίστοιχα, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 

12 του Νόμου 138 (Ι) / 2001, οι οποίες υποχρεώνουν τον υπεύθυνο επεξεργασίας να παρέχει αντίγραφο 

με τα προσωπικά δεδομένα στο υποκείμενο των δεδομένων εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων από 

την υποβολή της αίτησης, χωρίς να εξαρτάται η ικανοποίηση του αιτήματος από οποιοδήποτε 

λόγο/σκοπό ως προϋπόθεση, και του ζητήσαμε να μας ενημερώσει όταν το αίτημα της παραπονούμενης 

ικανοποιηθεί, πράγμα που έγινε.  

 

2.3. Δημοσίευση – Διαδίκτυο / Τύπος / ΜΜΕ 

2.3.1. Εισαγωγή 

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 Οδηγίας 95/46/ΕΚ αναφέρεται: «(37) 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.».  

Στο Άρθρο 9 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, που τιτλοφορείται «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και ελευθερία έκφρασης» αναφέρονται τα εξής: «Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που πραγματοποιείται αποκλειστικώς για δημοσιογραφικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο 

καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, τα κράτη μέλη προβλέπουν τις εξαιρέσεις ή τις 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.». 

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 

με βάση τα πιο πάνω 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. 
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2.3.2. Δημοσίευμα σε περιοδικό με τίτλο «Η αγάπη σκοτώνει;»  

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού με επιστολή της ζήτησε από τον Επίτροπο 

Προστασίας Δεδομένων να εξετάσει υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων σε σχέση με  άρθρο 

που  δημοσιεύθηκε σε περιοδικό με τίτλο «Η αγάπη σκοτώνει;», επειδή ανάμεσα στις ιστορίες που 

δημοσιεύτηκαν περιλαμβάνεται και αυτή της Σ. Π. η οποία κάηκε ζωντανή από τον εν διαστάσει δεύτερο 

σύζυγο της που κατονομάζεται ενώ οι δύο κόρες της φώναζαν από το μπαλκόνι του διαμερίσματος σε 

διεύθυνση που αναφέρεται στο δημοσίευμα ότι η μάνα τους καίγεται. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι συναφή, 

πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας. 

Η ονομαστική αναφορά, καθώς και η αναφορά στο τόπο διαμονής, κοινοποίησε προσωπικά δεδομένα 

των δύο θυγατέρων της Σ. Π. που είναι αχρείαστα και υπερβολικά για το σκοπό του 

δημοσιεύματος/επεξεργασίας  και παραβίασε την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή τους.  

Στο δημοσίευμα θα μπορούσαν να μην γίνουν οι αναφορές στα ονόματα και στον τόπο διαμονής της 

οικογένειας  ή θα ήταν αρκετό να αναφερθούν μόνο τα αρχικά των ονομάτων χωρίς τον τόπο διαμονής 

τους, δηλαδή μπορούσε να επιλεγεί ηπιότερη μορφή επεξεργασίας των δεδομένων ή λιγότερο επαχθής 

τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων τους. Η δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων τους με τον 

τρόπο που έγινε παραβιάζει την Αρχή της Αναλογικότητας του άρθρου 4(1)(γ) του Νόμου 138 (Ι) / 2001 

και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε από την εξαίρεση του άρθρου 6(2)(θ) του Νόμου αυτού για 

δημοσιογραφικούς σκοπούς γιατί παραβιάζει την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. 

Η Σύνταξη του περιοδικού κατέθεσε με ειλικρίνεια τις απολογίες της και εξέφρασε τη λύπη της για το 

λάθος στο οποίο άθελα της υπέπεσε. Τόσο από το περιεχόμενο του δημοσιεύματος όσο και από τις 

εξηγήσεις της Σύνταξης του περιοδικού, προκύπτει αναμφίβολα ότι προσπάθεια τους ήταν η 

ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και των αρμοδίων, για την αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια και 

την αποτροπή εγκλημάτων πάθους. Το γεγονός ότι η συλλογή των προσωπικών δεδομένων έγινε από 

σωρεία δημοσιευμάτων των εφημερίδων της εποχής, αλλά και από τα δελτία τύπου της Αστυνομίας, δεν 

αναιρεί την υποχρέωση τους για προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής, μετά μάλιστα από την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος όταν τα 

γεγονότα δεν απασχολούσαν πλέον την κοινή γνώμη.  

Για τους πιο πάνω λόγους και λαμβανομένης υπόψη και της ελευθερίας της έκφρασης των ΜΜΕ, ο 

Επίτροπος επέλεξε γι’ αυτήν τη για πρώτη φορά παράβαση να μην επιβάλει κύρωση βάσει του άρθρου 25 

του Νόμου 138 (Ι) / 2001, αλλά με βάση την αρμοδιότητα που του παρέχει η παράγραφος (γ) του 

άρθρου 23 του Νόμου 138 (Ι)/ 2001 να απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπεύθυνους 

επεξεργασίας  καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στο μέλλον και να τηρούν την υποχρέωση τους για 

σεβασμό και προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. 

 

2.3.3. Δημοσίευση υπερβολικών δεδομένων στο Sigma Live  

Το 2010, υποβλήθηκε στο Γραφείο μας παράπονο από Τούρκο πολίτη Κουρδικής καταγωγής, 

αναγνωρισμένο πολιτικό πρόσφυγα, που αφορούσε τη δημοσίευση προσωπικών του δεδομένων σε 

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. Η εξέταση του 

παραπόνου κατέληξε στην έκδοση Απόφασης το 2011, με την οποία επιβλήθηκαν στο Sigma Live οι 

διοικητικές κυρώσεις της χρηματικής ποινής ύψους €3,000 (τριών χιλιάδων ευρώ) και της διακοπής της 

επεξεργασίας και καταστροφής των σχετικών δεδομένων για δημοσίευση υπερβολικών δεδομένων κατά 

παράβαση της Αρχής της Αναλογικότητας. 

http://www.sigmalive.com/
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Επειδή το Sigma Live δεν είχε συμμορφωθεί με την πιο πάνω Απόφαση η υπόθεση καταγγέλθηκε στην 

Αστυνομία και οδηγήθηκε ενώπιον Δικαστηρίου. 

 

2.3.4. Παράπονο εναντίον του τηλεοπτικού σταθμού Sigma και της ψυχολόγου κ. Ψ  

Υποβλήθηκε παράπονο από την κ. Χ εναντίον της εκπομπής «Τολμώ» του τηλεοπτικού σταθμού Sigma 

και της ψυχολόγου κ. Ψ για παρουσίαση της ζωής ενός τρανσέξουαλ και αναφορά στα παιδιά και την 

πρώην σύζυγό του (κ. Χ) για παραβίαση της ιδιωτικής και οικογενειακής της ζωής. 

Ο Επίτροπος έκρινε ότι, εκ πρώτης όψεως, δεν έγινε οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου 138 (Ι) / 2001, 

εκ μέρους του τηλεοπτικού σταθμού Sigma ή/και της ψυχολόγου κ. Ψ, επειδή στη συγκεκριμένη 

εκπομπή που προβλήθηκε από τον εν λόγω τηλεοπτικό σταθμό (α) δεν έγινε οποιαδήποτε αναφορά στο 

όνομα της παραπονούμενης, (β) με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν μπορούσε να καταστεί 

εύκολη η συσχέτιση δεδομένων για να μπορεί κάποιος εύκολα να καταλήξει στον προσδιορισμό της 

ταυτότητας της εκτός πιθανόν από άτομα που γνώριζαν την ίδια ή τον πρώην σύζυγο της και (γ) η 

προβολή της εκπομπής δεν παραβίαζε με οποιοδήποτε τρόπο την ιδιωτική και οικογενειακή της ζωή.   

Ο Επίτροπος περαιτέρω εξέφρασε την άποψη ότι, η προβολή της εν λόγω εκπομπής έγινε για σκοπούς 

ενημέρωσης του κοινού για το θέμα των τρανσέξουαλ και η δημοσιοποίηση των δεδομένων που, κατά 

τους ισχυρισμούς της παραπονούμενης, παραβίασαν την ιδιωτική και οικογενειακή της ζωή σε 

συσχετισμό με τον επιδιωκόμενο σκοπό, εκ πρώτης όψεως, δεν είχε υπερβεί την αρχή της 

αναλογικότητας.    

Η συγκεκριμένη εκπομπή είχε τελικά αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού Sigma. 

 

2.3.5. Δημοσίευμα σε εφημερίδα προσωπικών δεδομένων μέλους ανεξάρτητης 

συμβουλευτικής αρχής 

Εξετάστηκε παράπονο που υποβλήθηκε από μέλος συμβουλίου ανεξάρτητης αρχής για δημοσίευμα 

εφημερίδας που αφορούσε ανώνυμη επιστολή προς το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (στο εξής το 

«ΤΕΠ») με πληροφορίες που σχετίζονταν με την επαγγελματική δραστηριότητα/ δημόσια θέση/αξίωμα 

του. Το ΤΕΠ απέρριψε τον ισχυρισμό ότι υπήρξε διαρροή των προσωπικών δεδομένων του 

παραπονούμενου από λειτουργό του ΤΕΠ και μετά από υπόδειξη του Γραφείου του Επιτρόπου 

ικανοποίησε αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του παραπονούμενου, ενώ για την εφημερίδα 

δεν υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης όταν η συλλογή γίνεται αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 

σκοπούς.  

Το Άρθρο 19 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας προστατεύει την ελευθερία του λόγου και της 

εκφράσεως, και όπως προβλέπεται και στο άρθρο 6(2)(θ) του Νόμου 138 (Ι) / 2001, επιτρέπεται η 

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. 

Ο Επίτροπος έκρινε ότι το εν λόγω δημοσίευμα ήταν δημοσίου ενδιαφέροντος και δεν παραβίαζε την 

ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του παραπονούμενου.  
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2.4. Κοινοποίηση / ανακοίνωση προσωπικών πληροφοριών 

2.4.1. Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντα στον 

καταγγελλόμενο όταν ο καταγγελλόμενος τα ζητά για να προχωρήσει με ένδικα μέσα     

Η Ν. παράγγειλε λουκούμια γάμου σε ζαχαροπλαστείο και υπέβαλε καταγγελία στην Υγειονομική 

Υπηρεσία εναντίον του ζαχαροπλαστείου. Το ζαχαροπλαστείο δεν  εξέδωσε τιμολόγιο και έτσι δεν έλαβε 

τη διεύθυνση της. Όμως στην καταγγελία της Ν. περιλαμβάνεται η διεύθυνση της. Ο Διευθυντής 

Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας,  ζήτησε να πληροφορηθεί αν επιτρέπεται 

να κοινοποιήσει τη διεύθυνση της Ν. που υπέβαλε καταγγελία στην Υγειονομική Υπηρεσία προς τους 

δικηγόρους του ζαχαροπλαστείου για να κινήσουν αγωγή για είσπραξη του τιμήματος των λουκουμιών.  

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999 

(Ν.158(Ι)/99): «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.».         

Ο Επίτροπος γνωμάτευσε ότι η Υγειονομική Υπηρεσία επιτρέπεται βάσει των άρθρων 5(2)(ε) και 6(2)(ε) 

του Νόμου (υπέρτερο έννομο συμφέρον, αναγνώριση ή άσκηση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου) να 

κοινοποιήσει τη διεύθυνση της Ν. στους δικηγόρους του ζαχαροπλαστείου με αποκλειστικό σκοπό να τη 

χρησιμοποιήσουν για να προχωρήσουν με ένδικα μέσα εναντίον της. Μάλιστα έκρινε ότι δεν είναι μόνο 

επιτρεπτή η εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων, αλλά μπορεί να γίνει και υποχρεωτική αν 

επικαλεστούν εφαρμογή του άρθρου 37 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου 

και/ή ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης που τους παρέχει το άρθρο 12 του Νόμου 138(Ι)/2001. 

 

2.4.2. Ανάρτηση των συμπληρωματικών εκλογικών καταλόγων  

Είχε υποβληθεί παράπονο στο Γραφείο μας ότι οι συμπληρωματικοί εκλογικοί κατάλογοι που 

αναρτούνται σε περίοπτο μέρος για επιθεώρηση και υποβολή ενστάσεων, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 

και τον αριθμό ταυτότητας των εκλογέων. 

Θεωρήσαμε ότι οι κατάλογοι που αναρτούνται με βάση το άρθρο 98 του περί Αρχείου Πληθυσμού 

Νόμου για πληροφόρηση του κοινού και για υποβολή ενστάσεων δεν χρειάζεται να περιλαμβάνουν τον 

αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) αφού το κοινό δεν υποβάλλει ενστάσεις γνωρίζοντας αριθμούς 

ταυτότητας αλλά ονόματα και διευθύνσεις και ότι το όνομα και η διεύθυνση είναι αρκετά για την 

αναγνώριση του ατόμου και την υποβολή ένστασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι σε θέση να 

αναγνωρίσει το συγκεκριμένο άτομο αφού στους εκλογικούς καταλόγους που τηρούνται από το 

Υπουργείο για άλλους σκοπούς περιλαμβάνεται ο ΑΔΤ.  

Γι’ αυτό προβήκαμε σε συστάσεις προς το Υπουργείο ώστε ο ΑΔΤ να διαγράφεται από τους 

συμπληρωματικούς εκλογικούς καταλόγους που αναρτούνται κάθε τριμηνία για σκοπούς ενστάσεων γιατί 

συνιστά άσκοπη και/ή υπερβολική μορφή επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων βάσει της Αρχής της 

Αναλογικότητας.  

 

2.4.3. Παροχή προσωπικών πληροφοριών σε συνάδελφο   

Υπάλληλος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο του Επιτρόπου, με το οποίο 

ισχυρίζετο ότι, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΗΚ έδωσε τα προσωπικά του στοιχεία και 

συγκεκριμένα την ταχυδρομική του διεύθυνση, σε συνάδελφο του με σκοπό να του αποστείλει 
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προσκλητήριο γάμου του παιδιού του, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του. Όπως επίσης μας 

ανέφερε, η ταχυδρομική του διεύθυνση δεν είναι καταχωρημένη στον τηλεφωνικό κατάλογο.   

Αν και ο παραπονούμενος δεν παρουσίασε επαρκή στοιχεία με βάση τα οποία να είμαστε σε θέση να 

καταλήξουμε σε ασφαλές συμπέρασμα κατά πόσο υπήρξε αθέμιτη και μη νόμιμη επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΗΚ Πάφου, σε 

περίπτωση που ο εν λόγω ισχυρισμός ευσταθεί και προς αποφυγή παρόμοιου περιστατικού στο μέλλον, 

υποδείξαμε στην ΑΗΚ ότι θα πρέπει να δοθούν γραπτές οδηγίες στο προσωπικό της ΑΗΚ Πάφου οι οποίες 

να εξηγούν τον ορθό τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται σε αρχεία, ούτως 

ώστε από τώρα και στο εξής, τα προσωπικά δεδομένα να τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τους 

σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά συλλεγεί και να λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και 

τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων αυτών και την προστασία τους από απαγορευμένη 

διάδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (1) και (3) του Νόμου.    

 

2.5. Άλλα Θέματα 

2.5.1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τροχονόμο του Δήμου Λεμεσού 

Πολίτης υπέβαλε παράπονο ότι τροχονόμος του Δήμου Λεμεσού είχε πρόσβαση σε προσωπικά του 

δεδομένα, όπως το όνομα και τον αριθμό ταυτότητάς του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

Η θέση του Γραφείου του Επιτρόπου ήταν ότι για να είναι σε θέση το Τμήμα Δημοτικών Τροχονόμων 

του Δήμου Λεμεσού να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει 

απαραίτητα να πληρούνται οι πρόνοιες των άρθρων 4 και 5 του Νόμου 138(Ι) 2001, οι οποίες αποτελούν 

τις βασικές προϋποθέσεις για τη νομιμότητα της εν λόγω επεξεργασίας, που είναι οι Αρχές  της 

Νομιμότητας, του Σκοπού και της Αναλογικότητας.  

Θεωρήσαμε ότι η χρήση του ονόματος και του αριθμού δελτίου ταυτότητας του πολίτη από τον 

υπάλληλο του Τμήματος Τροχονόμων του Δήμου Λεμεσού για σκοπούς επικοινωνίας μαζί του ήταν 

νόμιμη επειδή αυτός ενήργησε μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που του παρέχει ο 

νόμος.  

Το Τμήμα Τροχονόμων του Δήμου Λεμεσού δεν είχε την υποχρέωση να πάρει τη συγκατάθεσή του 

πολίτη για να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του, αφού η χρήση τους επιτρέπεται με βάση το νόμο, ο 

οποίος του παρέχει και την εξουσία να παίρνει τα στοιχεία που χρειάζεται από την Αρχή Αδειών, για την 

άσκηση των καθηκόντων του.  

Αναφέραμε ότι, οι εγκεκριμένοι, από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, υπάλληλοι του Τμήματος 

Τροχονόμων του Δήμου Λεμεσού που έχουν την εξουσία αυτή ώστε να γίνεται η δέουσα επικοινωνία με 

τους ιδιώτες που αφορά η παράβαση, έχουν την υποχρέωση,  όταν η υπόθεση κλείσει, είτε με την 

πληρωμή του προστίμου εξωδικαστικά, είτε με το πέρας της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου, να 

διαγράφουν τα δεδομένα από το αρχείο του Τμήματος. 
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3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

3.1. Κοινοποίηση πληροφοριών προς Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 
 
3.1.1. Εισαγωγή  

 
Κατά το έτος 2012, το Γραφείο του Επιτρόπου κλήθηκε αρκετές φορές να τοποθετηθεί και να 

γνωματεύσει σχετικά με την κοινοποίηση στοιχείων/πληροφοριών που αφορούσαν προσωπικά δεδομένα 

σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η θέση μας ήταν πάντοτε 

θετική, ότι δηλαδή η Βουλή θα μπορούσε στο πλαίσιο των εκ του Συντάγματος αρμοδιοτήτων της να 

λάβει προσωπικά δεδομένα, αλλά κατά κανόνα με ορισμένους περιορισμούς ανάλογα με την περίπτωση. 

Η διαφοροποίηση στις κατά καιρούς γνωματεύσεις του Γραφείου μας έγκειτο στη βάση της Αρχής της 

Αναλογικότητας, δηλαδή γινόταν στάθμιση των αιτηθέντων προσωπικών δεδομένων με τον επιδιωκόμενο 

σκοπό ώστε η Βουλή να λαμβάνει μόνο τα απολύτως αναγκαία/απαραίτητα δεδομένα για την 

ικανοποίηση του σκοπού με τον ηπιότερο τρόπο. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας 

η Βουλή ασκεί τη νομοθετική εξουσία, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και οι βουλευτές ασκούν 

κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση. 

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.», 

και 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» . 

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 αυτήν 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. 

Για την Αρχή της Αναλογικότητας που καθιερώνει το άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου 138 (Ι) / 2001, 

παραπέμπουμε σε απόσπασμα της Απόφασης Αρ. 46/2011 της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα: «Όπως παγίως γίνεται δεκτό από τα εθνικά και ευρωπαϊκά ανώτατα δικαστήρια, 

οι επιβαλλόμενοι από το νόμο περιορισμοί  σε ατομικά δικαιώματα ή οι εκδιδόμενες από τις δημόσιες 

αρχές δυσμενείς για το διοικούμενο πράξεις πρέπει να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας, υπό την 

έννοια ότι πρέπει να είναι πρόσφοροι και αναγκαίοι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και να 

μην είναι προφανώς δυσανάλογοι σε σχέση προς αυτόν. Το μέτρο είναι πρόσφορο (κατάλληλο), όταν 
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καθιστά δυνατή την αποτελεσματική επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Τα μέτρο κρίνεται αναγκαίο, 

όταν ο επιδιωκόμενος σκοπός δεν δύναται να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα, ή, κατ’ άλλη διατύπωση, 

μεταξύ περισσότερων κατάλληλων μέτρων που επιτυγχάνουν εξίσου τον επιδιωκόμενο σκοπό, επιλέγεται 

εκείνο που επάγεται τις λιγότερο επαχθείς συνέπειες.». 

Το άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου 138 (Ι) / 2001, 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.  

 

3.1.2. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών ζήτησε να πληροφορηθεί μισθούς, 

μπόνους και δάνεια που παραχωρήθηκαν σε ανώτατα τραπεζικά στελέχη   

Οι τράπεζες είναι οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου οι οποίοι εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα.  Η 

κατάσταση στην οποία εισήλθε η Κυπριακή Οικονομία λόγω της αδυναμίας και των τραπεζών αποτελεί 

θέμα μείζονος σημασίας. Ο Επίτροπος γνωμοδότησε ότι από τη μία υπερέχει το δημόσιο συμφέρον και το 

δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση σχετικά με  τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών πόρων των 

τραπεζών που τυγχάνουν της στήριξης του κράτους και επομένως επιτρέπεται η κοινοποίηση 

προσωπικών δεδομένων προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων ανώτατων τραπεζικών στελεχών 

συγκριμένων τραπεζών από το 2007 μέχρι το 2012 υπό την προϋπόθεση της τήρησης της αρχής της 

αναλογικότητας (η εξέταση τους να γίνει σε κλειστή συνεδρία,  (άρθρο 5(2)(α)(δ)(ε) του Νόμου 138 (Ι) / 

2001).  

Από την άλλη η κοινοποίηση των μισθών, μπόνους και δανείων που παραχωρήθηκαν σε ανώτατα 

τραπεζικά στελέχη από το 2007 μέχρι το 2012 προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα πρέπει να γίνει 

χωρίς να είναι υπερβολική η επεξεργασία των δεδομένων γι’ αυτόν το σκοπό, δηλαδή με βάση  την Αρχή 

της Αναλογικότητας (άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου 138 (Ι) / 2001) να περιοριστεί στην απολύτως αναγκαία 

ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως σε κλειστή 

συνεδρία της.   

 
3.1.3. Κοινοποίηση ονομαστικού καταλόγου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Διαχείρισης Ειδικού Ελέγχου Α.Π.Ε. και Ε.Ξ.Ε.   
 
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ελέγχου Α.Π.Ε. και Ε.Ξ.Ε. ζήτησε την παροχή 

ονομαστικής κατάστασης φυσικών προσώπων που χρηματοδοτήθηκαν από το  Ταμείο Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας. 

Όμως η Επιτροπή δεν έδωσε  ικανοποιητική εξήγηση στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού γιατί θεωρούσε αναγκαία την κοινοποίηση σ’ αυτήν, ονομαστικά, των προσώπων που 

χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως απαιτείται σύμφωνα με την 

Αρχή της Αναλογικότητας του άρθρου 4 (1) (γ) του Νόμου 138 (Ι) / 2001. Το άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου 

138 (Ι) / 2001 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 ή με τη χρησιμοποίηση κωδικού αριθμού, αφού ο σκοπός του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου της διαχείρισης των κονδυλίων του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  

μπορεί να επιτευχθεί με αυτόν τον ηπιότερο (πιο ανώδυνο) τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων. 
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Τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται για τις αιτούμενες πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα 

(εταιρείες), αφού στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου εμπίπτει η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που 

αφορά φυσικά πρόσωπα (άτομα) που βρίσκονται στη ζωή.   

Ενόψει των πιο πάνω, ο Επίτροπος γνωμάτευσε ότι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

μπορεί να προχωρήσει στην κοινοποίηση του καταλόγου με τα αρχικά των ονομάτων των φυσικών 

προσώπων (ατόμων) που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή με τη 

χρησιμοποίηση κωδικών αριθμών και να ζητήσει από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή να δικαιολογήσει 

γιατί είναι αναγκαία και τα πλήρη ονόματα για το σκοπό του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, δηλαδή ποιο 

χρήσιμο πόρισμα θα εξαγάγουν από τη χρήση των ονομάτων για το έργο της Επιτροπής.  Αν το 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ικανοποιηθεί από  την απάντηση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής, ότι είναι αναγκαία τα ονόματα για να μπορέσει η Επιτροπή να ασκήσει το έργο της σύμφωνα 

με τις αρμοδιότητές της, τότε θα μπορεί να προχωρήσει στην κοινοποίηση και των ονομάτων. 

 

3.1.4. Αυτεπάγγελτη εξέταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 

Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών  

Το Υπουργείο Υγείας ζήτησε να πληροφορηθεί κατά πόσο μπορεί να κοινοποιήσει στην αρμόδια Επιτροπή 

της Βουλής των Αντιπροσώπων τα στοιχεία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που ζήτησε ο 

Γραμματέας της. 

Ο Επίτροπος έκρινε ότι, η κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ιατρούς και 

νοσηλευτές των κρατικών νοσηλευτηρίων που συμμετείχαν σε χειρουργικές επεμβάσεις ασθενών που 

έγιναν ημέρες Σάββατο, Κυριακή και αργίες από 1η Ιανουαρίου 2008 προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων 

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 – Αρχή της Αναλογικότητας.  

Επιπλέον η κοινοποίηση αυτών των δεδομένων επιτρέπεται 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 138 (Ι) / 2001, ενώ 

ακόμα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως εξίσου κατάλληλη νομική βάση οι διατάξεις των παραγράφων 

(δ) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του ίδιου 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 εδαφίου (1) του άρθρου 6 του Νόμου απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων 

δεδομένων και μόνο αν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις του εδαφίου (2) του εν 

λόγω άρθρου επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η επεξεργασία των δεδομένων, πράγμα που δεν ισχύει στην 

υπό εξέταση περίπτωση αφού καμία εξαίρεση δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής.  

Εξ’ άλλου, η κοινοποίηση ονομαστικά των δεδομένων υγείας των ασθενών δεν συνάδει προς τα άρθρα 8 

και 52 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παραβίαζε την Αρχή της 

Αναλογικότητας του άρθρου 4 (1) (γ) του Νόμου 138 (Ι) / 2001.  
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3.1.5. Παροχή πληροφοριών σε βουλευτές, είτε υπό την προσωπική τους ιδιότητα, 

είτε υπό την ιδιότητα τους ως μέλη κοινοβουλευτικών επιτροπών, σχετικά με το 

κρατικό μισθολόγιο ή/και συνταξιοδοτικά στοιχεία κρατικών υπαλλήλων 

Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας υπέβαλε ερώτημα κατά πόσο το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 

έχει υποχρέωση να παρέχει στοιχεία σε Βουλευτές που αφορούν μισθοδοτικά και συνταξιοδοτικά 

ζητήματα, τα οποία του ζητούν είτε γραπτώς, είτε προφορικώς, είτε υπό την προσωπική τους ιδιότητα, 

είτε κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων κοινοβουλευτικών επιτροπών. 

O Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα να παρέχει το Γενικό Λογιστήριο της 

Δημοκρατίας τα ζητηθέντα στοιχεία στους βουλευτές, αλλά αντίθετα, έχει υποχρέωση να κοινοποιεί / 

δίνει στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές πληροφορίες που ζητούν γραπτά ή προφορικά κατά την άσκηση 

των εξουσιών τους στα πλαίσια των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους για την υποβοήθηση του έργου τους.  

Όμως το εύρος και η φύση των στοιχείων που θα δίνονται σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σταθμίζονται 

με βάση την αρχή του σκοπού και την αρχή της αναλογικότητας (άρθρα 4(1)(β) και (γ) του Νόμου). 

Στις περιπτώσεις δε όπου το Γενικό Λογιστήριο θα αποφασίζει να δίνει στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 

οποιαδήποτε στοιχεία που συνιστούν προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να ενημερώνει ανάλογα τα 

υποκείμενα των δεδομένων για την κοινοποίηση των δεδομένων τους σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές για 

τους συγκεκριμένους σκοπούς (άρθρο 11 (3) (α) του Νόμου (138) Ι / 2001). 

 

3.2. Τραπεζικά / χρηματοπιστωτικά θέματα 

3.2.1. Αποκάλυψη δεδομένων χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου καθώς και εγγράφων της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής 
Τράπεζας  

 
Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ζήτησε τη γνώμη του Επιτρόπου για το αν παραβιάζει 

τις διατάξεις του Νόμου 138 (Ι) / 2001 η αποκάλυψη δεδομένων χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

συγκεκριμένων πρώην και νυν αξιωματούχων και υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου καθώς 

και εγγράφων της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας που θα παραδοθούν στην Κεντρική 

Τράπεζα της Κύπρου λόγω διεξαγωγής συγκεκριμένης έρευνας στα πλαίσια του εποπτικού της ρόλου. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει τις τράπεζες προς διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 26 των περί 

Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2012 (Ν. 66(Ι)/97 όπως τροποποιήθηκε). Σύμφωνα με το 

εδάφιο (2) του ίδιου άρθρου:  

« (2) Κάθε τράπεζα οφείλει, όταν κληθεί από την Κεντρική Τράπεζα, να θέσει στη διάθεση δεόντως 

εξουσιοδοτημένου λειτουργού της Κεντρικής Τράπεζας για εξέταση τα ρευστά διαθέσιμα και άλλα 

στοιχεία ενεργητικού, βιβλία ή έγγραφα, αρχεία και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, περιλαμβανομένων και 

εκείνων που αφορούν τη χορήγηση δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων καθώς επίσης και τις 

εκθέσεις που λαμβάνονται από την τράπεζα αναφορικά με τις εργασίες και την οικονομική κατάσταση 

των οφειλετών της … ». Για τα ‘‘βιβλία ή έγγραφα’’ δίδεται η ερμηνεία στο άρθρο 2 του εν λόγω νόμου 

σύμφωνα με το οποίο «σημαίνει λογαριασμούς, αξιόγραφα, συμβόλαια, έντυπα και έγγραφα, σε 

οποιαδήποτε μορφή και περιλαμβάνει ‘‘βιβλία ή έγγραφα’’ εναποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές.». 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει εξουσία να διενεργεί οποιεσδήποτε πράξεις για την επίτευξη των 

κατά το άρθρο 5 σκοπών της και για την άσκηση των κατά το άρθρο 6 αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με 

τα άρθρα 3, 5 και 6(2)(δ)(ε) του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου του 2002 (Ν. 
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138(Ι)/2002 όπως τροποποιήθηκε), δηλαδή, μεταξύ άλλων, για τη διασφάλιση της σταθερότητας των 

τιμών, την εποπτεία των τραπεζών και τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού 

συστήματος και βάσει των διατάξεων του άρθρου 63 του εν λόγω νόμου οι τράπεζες οφείλουν χωρίς 

δικαίωμα επίκλησης του τραπεζικού ή άλλου απορρήτου, να παρέχουν στην Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή τους. 

Στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 5 του Νόμου 138 (Ι) / 2001 τίθενται οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Επομένως, όταν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διενεργεί συγκεκριμένη έρευνα στα πλαίσια του 

εποπτικού της ρόλου μπορεί να ζητήσει και να λάβει από τις τράπεζες ‘‘έγγραφα’’ με προσωπικά δεδομένα 

που βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή και σχετίζονται με τραπεζικές εργασίες, εφόσον οι τράπεζες έχουν 

αυτήν την υποχρέωση εκ του άρθρου 26 του Ν. 66(Ι)/97 όπως τροποποιήθηκε, καθώς και εκ των 

άρθρων 5, 6 και 63 του Ν. 138(Ι)/2002 όπως τροποποιήθηκε, ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση των 

υποκειμένων των δεδομένων με βάση τις εξαιρέσεις των παραγράφων (α) (δ) και (ε) του εδαφίου (2) 

του άρθρου 5 του Νόμου 138 (Ι) / 2001 (εκ του νόμου υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας και/ή 

για εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος και/ή για υπέρτερο έννομο συμφέρον τρίτου).  

Στην υπό εξέταση περίπτωση για το λόγο ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διενεργεί συγκεκριμένη 

έρευνα, δε θεωρείται αποδέκτης σύμφωνα με την ερμηνεία του όρου ‘‘αποδέκτης’’ στο άρθρο 2 του 

Νόμου 138 (Ι) / 2001 και άρα οι εμπορικές τράπεζες (Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή Τράπεζα) δεν έχουν 

υποχρέωση ως υπεύθυνοι επεξεργασίας να ενημερώσουν τα υποκείμενα των δεδομένων κατά το στάδιο 

της συλλογής των δεδομένων (εδάφιο (1) του άρθρου 11 του Νόμου 138 (Ι) / 2001). Αλλά ούτε και 

αργότερα οι δύο εν λόγω εμπορικές τράπεζες  έχουν υποχρέωση πριν από την ανακοίνωση των 

δεδομένων  στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να ενημερώσουν τα υποκείμενα των δεδομένων, 

εφόσον η ανακοίνωση των δεδομένων προβλέπεται από νομοθετική διάταξη,  υπό την προϋπόθεση όμως 

ότι έχουν λάβει την άδεια του Επιτρόπου (παράγραφος (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 11 του Νόμου 

138 (Ι) / 2001).  

Επιπλέον, για  λόγους σημαντικού οικονομικού ή χρηματοοικονομικού συμφέροντος κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί με απόφαση του Επιτρόπου να αρθεί η υποχρέωση ενημέρωσης με νομική 

βάση το εδάφιο (4) του άρθρου 11 του Νόμου 138 (Ι) / 2001, εφόσον όμως υποβληθεί αίτηση του 

υπεύθυνου επεξεργασίας, δηλαδή της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας. 

Συμπερασματικά, ο Επίτροπος έκρινε ότι οι εν λόγω εμπορικές τράπεζες μπορούσαν νόμιμα να 

παραδώσουν πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, περιλαμβανομένων προσωπικών 

δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, στα πλαίσια διεξαγωγής συγκεκριμένης έρευνας, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα αφορούσαν τραπεζικές εργασίες και μόνο στο βαθμό 

που αυτά είναι απολύτως αναγκαία για το σκοπό της έρευνας (αρχή της αναλογικότητας, άρθρο 4(1)(γ) 

του Νόμου 138 (Ι) / 2001), χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων (άρθρο 

5(2)(α)(δ) του Νόμου 138 (Ι) / 2001), όμως οι εν λόγω εμπορικές τράπεζες είχαν υποχρέωση να 

ενημερώσουν τα υποκείμενα των δεδομένων για τη διάδοση/κοινοποίηση των δεδομένων τους στην 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εκτός αν είχαν υποβάλει αιτήματα στον Επίτροπο και ο Επίτροπος είχε 

δώσει την άδεια του για άρση της υποχρέωσης ενημέρωσης (άρθρο 11(3)(β) (4) του Νόμου 139 (Ι) / 

2001).  

Επιπρόσθετα, ο Επίτροπος γνωμοδότησε ότι σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της έρευνας και/ή 

ελέγχου των ηλεκτρονικών υπολογιστών πρώην και/ή υφιστάμενων διευθυντικών στελεχών και μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου των εν λόγω εμπορικών τραπεζών, εντοπίζονταν και/ή αποκαλύπτονταν 

προσωπικά δεδομένα των χρηστών τα οποία δεν σχετίζονταν με τραπεζικές εργασίες, ούτε με την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, και άρα δεν αφορούσαν τους σκοπούς ελέγχου/εποπτείας/έρευνας της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τα δεδομένα αυτά των χρηστών δεν θα λαμβάνονταν υπόψη και ούτε 

θα χρησιμοποιούνταν και/ή θα τύγχαναν οποιασδήποτε μορφής επεξεργασίας και/ή  θα μπορούσαν να 
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χρησιμοποιηθούν προς επίτευξη άλλου σκοπού. 

Όσον αφορά το ζήτημα της ενημέρωσης των υπαλλήλων/υποκειμένων των δεδομένων/χρηστών των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κατόπιν αιτήματος εκδόθηκε Απόφαση 

του Επιτρόπου για άρση της υποχρέωσης ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων δυνάμει του 

άρθρου 11(4) του Νόμου 138 (Ι) / 2001 για τους σκοπούς του συγκεκριμένου ελέγχου.  

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ανέθεσε σε ανεξάρτητα πρόσωπα βάσει του άρθρου 24 των περί της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως 2007, τα οποία είναι μέλη του διεθνούς  

συμβουλευτικού οίκου Alvarez & Marsal Europe LLP, να διενεργήσουν έρευνα εκ μέρους και για 

λογαριασμό της. Η συμβατική σχέση της Κεντρικής Τράπεζας με τα εν λόγω πρόσωπα αφορούσε 

σύμβαση ανάθεσης έργου σε τρίτο/τρίτους, τα εν λόγω πρόσωπα ήταν εκτελούντες την επεξεργασία και 

η σχετική ανάθεση της επεξεργασίας των δεδομένων έγινε υποχρεωτικά με γραπτή σύμβαση στην οποία 

προβλεπόταν ότι ο εκτελών την επεξεργασία θα τη διεξάγει μόνο κατ’ εντολή του υπεύθυνου και ότι ο 

εκτελών την επεξεργασία θα αναλαμβάνει τις ίδιες υποχρεώσεις για τη διασφάλιση του απορρήτου και 

ασφάλειας των δεδομένων όπως και ο υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει του άρθρου 10 του Νόμου 138 (Ι) 

/ 2001.  

 

3.2.2. Λήψη πληροφοριών από την εταιρεία JCC Payment Systems     

Το Σεπτέμβριο του 2009, υποβλήθηκε ερώτημα στον Επίτροπο από την εταιρεία JCC Payment Systems 

Ltd, κατά πόσο νομιμοποιείται βάσει των διατάξεων του Νόμου 138(Ι)/2001, να λαμβάνει τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στο έντυπο «Προσδιορισμός Ταυτότητας Εμπόρου» από την τράπεζα 

στην οποία πιθανός / υποψήφιος πελάτης της διατηρεί λογαριασμό. 

Δεδομένα που αφορούν νομικά πρόσωπα, όπως είναι οι εταιρείες/συνδέσμοι/σωματεία/ιδρύματα, δεν 

συνιστούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με την ερμηνεία του όρου «δεδομένα» που εκτίθεται στο 

ερμηνευτικό άρθρο 2 του Νόμου 138 (Ι) / 2001 και συνεπώς δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Νόμου. Οι πρόνοιες του Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής μόνο στις περιπτώσεις δεδομένων που 

αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα εν ζωή. 

Ο Επίτροπος έκρινε ότι, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που 

αναφέρονται στο έντυπο «Προσδιορισμός Ταυτότητας Εμπόρου», από την τράπεζα στην οποία 

πιθανός/υποψήφιος πελάτης του διατηρεί λογαριασμό, μόνο στην περίπτωση που αυτός συγκατατεθεί 

για κάτι τέτοιο. Ένας τρόπος λήψης της συγκατάθεσης είναι μέσω της Αίτησης Πελάτη (JCC Customer 

Application). 

Θα πρέπει όμως προτού ο υπεύθυνος επεξεργασίας δώσει την επιλογή στον υποψήφιο πελάτη να 

συγκατατεθεί για τη λήψη των εν λόγω προσωπικών του δεδομένων, θα πρέπει να τον ενημερώνει για τα 

στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 11 (1) του Νόμου 138 (Ι) / 2001.  

 

3.2.3. Κατάλογος μελών του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου   

Υποβλήθηκε ερώτημα από το Γραμματέα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Άχνας κατά πόσο υποψήφιος 

επίτροπος, ο οποίος είναι μέλος του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου και η υπάλληλος του στις προσωπικές 

του επιχειρήσεις δικαιούνται να βλέπουν ή να καταγράφουν στοιχεία από τον κατάλογο των μελών του 

Συνεργατικού Ταμιευτηρίου.  

Ενημερώσαμε τον υπεύθυνο επεξεργασίας ότι απαιτείται η συγκατάθεση των μελών του Συνεργατικού 

Ταμιευτηρίου όταν τα δεδομένα τους πρόκειται να ανακοινωθούν/κοινοποιηθούν σε τρίτους μη μέλη του 

Ταμιευτηρίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 (2) (δ) του Νόμου 138 (Ι) / 2001.  
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ο υποψήφιος είναι μέλος του Ταμιευτηρίου, για σκοπούς 

προώθησης της υποψηφιότητας του μπορεί να λάβει τα στοιχεία επικοινωνίας των υπολοίπων μελών του 

Ταμιευτηρίου (μόνο ονόματα και διευθύνσεις) αφού κάτι τέτοιο δεν αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου.   

 
3.2.4. Επεξεργασία στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών των ληπτών επιδομάτων  

Η Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες υπέβαλε ερώτημα στον 

Επίτροπο κατά πόσο η επεξεργασία στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών των ληπτών επιδομάτων 

αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου 138 (Ι) / 2001. 

Όταν εγκριθούν οι αιτήσεις για λήψη επιδομάτων φροντίδας καθώς και διακίνησης σε ανάπηρα άτομα, οι 

δικαιούχοι/λήπτες των επιδομάτων δίνουν με γραπτή συγκατάθεση τους τα στοιχεία των τραπεζικών 

λογαριασμών τους για να καταχωριστούν στο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης 

(FIMAS) του Γενικού Λογιστηρίου. Στη συνέχεια, προσωπικό που υπάγεται στο Γενικό Λογιστήριο αλλά 

είναι τοποθετημένο στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, επεξεργάζεται τα εν 

λόγω δεδομένα για σκοπούς λειτουργίας του Μηχανογραφικού Συστήματος Επιδομάτων του Τμήματος 

και την αποστολή εμβασμάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ληπτών μέσω της Κεντρικής 

Τράπεζας. Δηλαδή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ληπτών διεξάγεται με τη 

συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων (άρθρα 5(1) και 6(2)(α) του Νόμου 138 (Ι) / 2001) για 

θεμιτό νόμιμο σκοπό και στο βαθμό που είναι αναγκαίο γι’ αυτόν το σκοπό (άρθρο 4(1)(α)(β)(γ) του 

Νόμου αυτού), από λειτουργούς του Γενικού Λογιστηρίου, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση του κτιρίου στο 

οποίο βρίσκονται.  

Ο Επίτροπος έκρινε ότι η εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων ήταν επιτρεπτή.  

 

 

3.3. Πιστοληπτική Ικανότητα 

3.3.1. Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ 

Πολίτης ζήτησε να πληροφορηθεί τους λόγους που η εταιρεία Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα 

Πληροφοριών Λτδ δεν τον είχε ενημερώσει για την καταχώρησή του στο Αρχείο της Άρτεμις Τραπεζικά 

Συστήματα Πληροφοριών Λτδ (στο εξής «η Άρτεμις»), ακόμα και μετά την πλήρη αποκατάστασή του ως 

πτωχεύσας. 

Η Άρτεμις είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που ιδρύθηκε με σκοπό την προστασία της εμπορικής πίστης, τη 

μείωση των επισφαλειών προς όφελος του Τραπεζικού Συστήματος και των συναλλασσόμενων και την 

εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών. Η Άρτεμις ανέλαβε την ανάπτυξη και διαχείριση ενός αρχείου 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού.  

Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Άρτεμις από τις τράπεζες είναι διαθέσιμες σε αυτές και 

λαμβάνονται υπόψη κατά την ξιολόγηση αίτησης οποιουδήποτε ατόμου αποταθεί σε Τράπεζα για 

εξασφάλιση πιστωτικών διευκολύνσεων. 

Η Άρτεμις λειτουργεί νόμιμα, έχει υποβάλει για το σκοπό αυτό τις σχετικές Γνωστοποιήσεις στον 

Επίτροπο και έλαβε άδεια για άρση της υποχρέωσης ατομικής ενημέρωσης για τα υποκείμενα των 

δεδομένων που ήταν καταχωρημένα στο Αρχείο της Άρτεμις την ημέρα έναρξης των εργασιών της.  

Πληροφορήσαμε τον πολίτη ότι  εάν ήταν καταχωρημένος στο Αρχείο της Άρτεμις πριν την ημέρα 

έναρξης των εργασιών της, η Άρτεμις δεν είχε υποχρέωση ενημέρωσής του.  
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Όσον αφορά την αποκατάστασή του ως πτωχεύσας, τον πληροφορήσαμε ότι δόθηκαν οδηγίες από τον 

Επίτροπο 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 πτωχεύσας εξασφαλίζει 

την αποκατάστασή του από το Δικαστήριο και αίρονται οι ανικανότητες του σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 32(2) του Νόμου αυτού. 

 

3.3.2. Αίτηση  της εταιρείας Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ να 

διασυνδεθεί με το Αρχείο Πληθυσμού του Υπουργείου Εσωτερικών  

Η εταιρεία Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ επιθυμούσε τη διασύνδεσή της με το Αρχείο 

Πληθυσμού με σκοπό την ταυτοποίηση από τις Τράπεζες των ονομάτων και των αριθμών δελτίου 

ταυτότητας των ατόμων για τα οποία πραγματοποιείται αναζήτηση στο Σύστημα της εταιρείας Άρτεμις με 

απώτερο στόχο την αποφυγή περιστατικών πλαστοπροσωπίας και τραπεζικής απάτης.  

Όπως ενημέρωσε το Γραφείο του Επιτρόπου η εταιρεία Άρτεμις, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης ήταν θετικό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

Σημειώνεται ότι οι προκάτοχοι του νυν Επιτρόπου απέρριψαν αίτημα για Διασύνδεση με το Αρχείο 

Πληθυσμού άλλης ιδιωτικής εταιρείας που παρέχει παρόμοιας φύσης εργασίες με την εταιρεία Άρτεμις 

Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ. 

Η θέση του Επιτρόπου σχετικά με το αίτημα της εταιρείας Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών 

Λτδ, συνοψίζεται ως ακολούθως: 

Σκοπός της διασύνδεσης με το αρχείο πληθυσμού είναι η ταυτοποίηση από τις Τράπεζες των ονομάτων 

και των αριθμών δελτίου ταυτότητας των ατόμων για οποία πραγματοποιείται αναζήτηση στο Σύστημα 

της Άρτεμις με απώτερο στόχο την αποφυγή περιστατικών πλαστοπροσωπίας και τραπεζικής απάτης.  

Η ισχύουσα πρακτική του Γραφείου όπως έχει καθιερωθεί είναι αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ιδίως 

βασιζόμενη στον ήδη μεγάλο αριθμό προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων πελατών που συλλέγουν 

οι Τράπεζες σε σημείο που να ελαχιστοποιείται και /ή εξαλείφεται ο κίνδυνος τυχόν εξαπάτησης τους, 

έχοντας κυρίως υπόψη ότι οι Τράπεζες συλλέγουν και διατηρούν στα αρχεία τους μεταξύ άλλων και 

φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας των υποψήφιων πελατών/ή πελατών τους. 

Η προσκόμιση από την εταιρεία για υποστήριξη του αιτήματός της, της Άδειας Διασύνδεσης που 

χορηγήθηκε με Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν 

θεωρήθηκε από τον Επίτροπο σχετική με την παρούσα υπόθεση έχοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη 

Διασύνδεση αφορά το Αρχείο της εταιρείας ‘Τειρεσίας’, αντίστοιχη με την εταιρεία Άρτεμις, με το Αρχείο 

Α.Φ.Μ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών. Το Αρχείο Α.Φ.Μ, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά Αρχείο Πληθυσμού έχοντας 

υπόψη ότι ο Α.Φ.Μ, συνιστά μοναδικό αριθμό ο οποίος ταυτοποιεί τους φορολογούμενους της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και ως εκ τούτου η επίκληση της Άδειας Διασύνδεσης της Ελληνικής Αρχής δεν θεωρείται 

κατανάγκη ενισχυτικό στοιχείο της θέσης της εταιρείας Άρτεμις για χορήγηση Άδειας Διασύνδεσης με το 

Αρχείο Πληθυσμού που τηρεί το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στην Κυπριακή 

Δημοκρατία, το οποίο σύμφωνα με την ερμηνεία που αποδίδεται στο άρθρο 2 του περί Αρχείου 

Πληθυσμού Νόμου (Νόμος  141(Ι)/2002), όπως τροποποιήθηκε, «αρχείο πληθυσμού» σημαίνει το αρχείο 

στο οποίο θα συλλέγονται και θα συγκεντρώνονται τα προσωπικά στοιχεία για το σύνολο των κατοίκων 

της Κύπρου. 

Με βάση τα πιο πάνω και αφού ο Επίτροπος έλαβε υπόψη του ότι σκοπός της σύστασης και λειτουργίας 

του Αρχείου Πληθυσμού είναι η καταγραφή όλων των κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
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λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι η δημοσίευση ή με άλλο τρόπο κοινοποίησή του σε οποιοδήποτε δεν 

προβλέπεται από τον οικείο Νόμο, είχε την άποψη ότι η πρόσβαση ιδιωτικών Οργανισμών π.χ (Τράπεζες) 

στο εν λόγω Αρχείο μέσω Διασύνδεσης δεν είναι δυνατή για τους σκοπούς επιβεβαίωσης της ταυτότητας 

των υποψηφίων πελατών/πελατών τους.   

Επίσης, ενισχυτικό της θέσης αυτής, είναι η τακτική των Τραπεζών και / Συνεργατικών Ιδρυμάτων να 

απαιτούν από τους αιτητές - δανείων και/ή διευκολύνσεων αλλά ακόμη και τους καταθέτες για σκοπούς 

ανοίγματος πιστωτικών λογαριασμών - να προσκομίζουν ως απόδειξη της ταυτότητας και/ή των 

πληροφοριών που χρειάζονται, λογαριασμούς της Α.Η.Κ ή/και άλλα στοιχεία.  

Αποτελεί, ως εκ τούτου, απομακρυσμένο το ενδεχόμενο της πλαστοπροσωπίας κατά τη διαδικασία 

Τραπεζικών εργασιών εκτός εάν δεν γίνεται σωστός έλεγχος από τους λειτουργούς των Τραπεζικών 

Ιδρυμάτων, ενδεχόμενο που ο Επίτροπος απέρριψε γιατί θεωρεί ότι η πρακτική που ακολουθούν οι 

Τράπεζες και τα Συνεργατικά Ιδρύματα κατά την εξέταση και παροχή τραπεζικών υπηρεσιών είναι 

απόλυτα ακριβής και σχολαστική. 

 

3.4. Φορολογικά θέματα 

3.4.1. Υποβολή εντύπου Φόρου Εισοδήματος από τους Δημοτικούς Συμβούλους του 

Δήμου Λεμεσού  

Από το Δημοτικό Γραμματέα του Δήμου Λεμεσού τέθηκε το θέμα ότι ορισμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του 

Δήμου Λεμεσού αρνούνται να προσκομίσουν στο Δήμο συμπληρωμένο το έντυπο του φόρου 

εισοδήματος τους με το δικαιολογητικό ότι αυτό το προσκομίζουν στον εργοδότη τους για σκοπούς 

αποκοπής του φόρου εισοδήματος και επιπρόσθετα ότι τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό συνιστούν 

προσωπικά δεδομένα. 

Το Γραφείο μας έλαβε υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 11 του περί Δήμων Νόμου του 1985 (Ν.111/85), 

σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το Δήμαρχο που, 

σύμφωνα με το άρθρο 46 του ίδιου Νόμου, είναι η εκτελεστική αρχή του Δήμου και τους Συμβούλους, οι 

οποίοι εκλέγονται από τους δημότες εκλογείς του δήμου και ότι ο Δήμαρχος και οι Σύμβουλοι δεν έχουν 

εργασιακή /υπαλληλική σχέση στο Δήμο και, ως εκ τούτου, η σχέση τους δεν υπόκειται στους όρους του 

εργασιακού/υπαλληλικού δικαίου. 

Το συγκεκριμένο έντυπο είναι το έντυπο που προσκομίζεται στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων αφού 

συμπληρωθεί από τον εργοδοτούμενο και τον εργοδότη του, για σκοπούς αποκοπής από το Τμήμα του 

νόμιμου φόρου από τον εργοδοτούμενο. 

Θεωρήσαμε ότι αφού δεν υφίσταται η σχέση εργοδότη-εργοδοτουμένου για το Δήμαρχο και τους 

Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Λεμεσού, οι  τελευταίοι δεν υποχρεούνται να υποβάλουν στο Δήμο 

το εν λόγω έντυπο. 

 

3.4.2. Αναγραφή του αριθμού φορολογικής ταυτότητας ή του αριθμού πολιτικής 

ταυτότητας στις αποδείξεις των παροχών υγείας  

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου μας πληροφόρησε ότι βάσει του Κανονισμού 7(2) της 

Κ.Δ.Π. 29/97, στις ιατρικές αποδείξεις που δίνονται στους ασθενείς αναγράφεται ο αριθμός της 

φορολογικής ταυτότητας του ιατρού, και επειδή ο αριθμός της φορολογικής ταυτότητας είναι όμοιος με 

τον αριθμό της πολιτικής ταυτότητας του κάθε ατόμου με μια μικρή διαφοροποίηση στο τέλος με την 

προσθήκη ενός γράμματος του αλφαβήτου, ζήτησε να πληροφορηθεί αν αυτό είναι επιτρεπτό. 
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Επιπρόσθετα, για το ίδιο θέμα, υποβλήθηκε ερώτημα και από ιατρό ο οποίος ζητούσε να πληροφορηθεί 

κατά πόσο η απαίτηση του Ταμείου Υγείας της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου προς όλους τους 

συμβαλλόμενους στον τομέα υγείας πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός φορολογικής ταυτότητας ή ο 

αριθμός της προσωπικής ταυτότητας του παροχέα παραβιάζει τις διατάξεις του Νόμου 138 (Ι) / 2001. 

Είναι πάγια θέση του Γραφείου μας ότι δεν είναι ορθό να χρησιμοποιείται παντού ένας μόνο αριθμός, 

όπως ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, αλλά είναι προτιμότερο να υπάρχει ένας άλλος αριθμός, όπως 

στην περίπτωση αυτή ένας ξεχωριστός/διαφορετικός αριθμός φορολογικής ταυτότητας.  

Επειδή ο αριθμός της φορολογικής ταυτότητας που προϋπήρχε του Νόμου  για την προστασία των 

δεδομένων είναι όμοιος με τον αριθμό της πολιτικής ταυτότητας του κάθε ατόμου με μια μικρή 

διαφοροποίηση στο τέλος με την προσθήκη ενός γράμματος του αλφαβήτου, η διοίκηση και ο νομοθέτης 

θα μπορούσαν να επιλέξουν να θεσμοθετήσουν την υποχρεωτική αναγραφή ενός άλλου αριθμού στις 

ιατρικές αποδείξεις των ιατρών, όπως για παράδειγμα του αριθμού εγγραφής του ιατρού στο Μητρώο 

Ιατρών. Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος θα μπορούσε να υποβάλει μια τέτοια εισήγηση του στο 

Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Υγείας. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 8 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα 

κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους με τους οποίους επιτρέπεται η επεξεργασία του εθνικού 

αναγνωριστικού αριθμού ταυτότητας ή άλλων γενικότερων αναγνωριστικών της ταυτότητας των 

στοιχείων. 

Βάσει του Κανονισμού 7(2) της Κ.Δ.Π. 29/97, που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 30 του περί Βεβαιώσεως 

και Είσπραξης Φόρων Νόμου του 1978 όπως τροποποιήθηκε, στις ιατρικές αποδείξεις που δίνονται στους 

ασθενείς αναγράφεται ο αριθμός της φορολογικής ταυτότητας του ιατρού. 

Ο Επίτροπος έκρινε ότι εφόσον υπάρχει νομοθεσία που επιβάλλει την υποχρέωση για την αναγραφή της 

φορολογικής ταυτότητας στις ιατρικές αποδείξεις των ιατρών, δεν προκύπτει παράνομη μορφή 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά το Γραφείο μας εκφράζει την προτίμηση του 

για την χρήση ενός αριθμού που να μην εμπεριέχει τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας φυσικών 

προσώπων (ατόμων). 

 

3.4.3. Παροχή στοιχείων προς την Υπηρεσία Φ.Π.Α.       

Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. απέστειλε επιστολή στο Γραφείο του Επιτρόπου το Σεπτέμβριο του 2012, με την 

οποία ζήτησε να ενημερωθεί κατά πόσο η παραχώρηση καταλόγου από τον Έφορο Εταιρειών και 

Επίσημο Παραλήπτη προς την Υπηρεσία Φ.Π.Α., ο οποίος θα περιλαμβάνει τον αριθμό ταυτότητας, το 

ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία πτώχευσης φυσικών προσώπων σε ηλεκτρονική μορφή, αντιβαίνει 

τις διατάξεις του Νόμου 138 (Ι) / 2001.  

Επίσης, πολίτης το Νοέμβριο του 2012, υπέβαλε ερώτημα στον Επίτροπο κατά πόσο νομιμοποιείται να 

παραχωρήσει στοιχεία πελατών του στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. για σκοπούς ελέγχου.  

Το Δεκέμβριο του 2012, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας ζήτησε με επιστολή της προς τον Επίτροπο 

να ενημερωθεί κατά πόσο μπορεί να παραχωρήσει στοιχεία στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. σε σχέση με το όνομα 

και τον αριθμό λογαριασμού ενός φυσικού προσώπου.  

Η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων συνιστά επεξεργασία και μία από τις βασικές αρχές για τη 

νομιμότητα της επεξεργασίας είναι η αρχή του σκοπού, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα «συλλέγονται για προσδιορισμένους, 

σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους 

σκοπούς αυτούς.» (άρθρο 4(1)(β) του Νόμου).  
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Η κοινοποίηση δεδομένων φυσικών προσώπων που είναι καταχωρημένα στο Αρχείο Πτωχευσάντων που 

τηρεί ο Έφορος και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α που τηρεί η Υπηρεσία Φ.Π.Α. εμπίπτει στις 

διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001.    

Το Μητρώο που διατηρεί η Υπηρεσία Φ.Π.Α. σχετικά με τα δεδομένα φυσικών ή νομικών προσώπων 

αποσκοπεί στην είσπραξη των οφειλόμενων ποσών Φ.Π.Α. από τα υποκείμενα στο φόρο φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α.   

Ενημερώσαμε την Υπηρεσία Φ.Π.Α. ότι, η άποψη του Γραφείου του Επιτρόπου είναι ότι η κοινοποίηση 

καταλόγου από τον Έφορο, φυσικών προσώπων που έχουν πτωχεύσει  προς την Υπηρεσία Φ.Π.Α. είναι 

νόμιμη και συνάδει με τις διατάξεις του Νόμου δεδομένου ότι:  

(α) Ο σκοπός που η Υπηρεσία Φ.Π.Α. ζητά τα στοιχεία φυσικών προσώπων που έχουν πτωχεύσει συνάδει 

και δεν είναι ασυμβίβαστος με το σκοπό για τον οποίο τηρεί το Μητρώο Φ.Π.Α., και  

(β) Η παροχή των εν λόγω στοιχείων από τον Έφορο προς την Υπηρεσία Φ.Π.Α. βασίζεται στις διατάξεις 

του άρθρου 40 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου (Νόμος 246/90) και στις διατάξεις της 

παραγράφου 6 του Δέκατου Παρατήματος του Νόμου που Προβλέπει για την Επιβολή και Είσπραξη του 

Φόρου Προστιθεμένης Αξίας (Νόμος 95 (Ι) του 2000).  

Όμως σε τέτοια περίπτωση, τα επηρεαζόμενα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να ενημερωθούν σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 11 (3)(α) του Νόμου 138 (Ι) / 2001.  

 

3.4.4. Ανάρτηση καταλόγου φορολογιών  

Ο Πρόεδρος του  Κοινοτικού Συμβουλίου Κιβισιλίου, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο επιτρέπεται η δημόσια 

ανάρτηση καταλόγου με τα ονόματα κατόχων ακίνητης ιδιοκτησίας που είναι χρεώστες  φορολογιών. 

Ο σκοπός της ανάρτησης του εν λόγω καταλόγου σε περίοπτα μέρη της κοινότητας θεωρήσαμε ότι είναι, 

αφενός, η ενημέρωση των επηρεαζόμενων προσώπων/φορολογουμένων και, αφετέρου, η παροχή σε 

αυτούς της δυνατότητας να υποβάλουν ένσταση στην περίπτωση που, σε σχέση και σύγκριση με άλλους 

φορολογούμενους, θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί. Δεδομένου του επιδιωκόμενου σκοπού της ανάρτησης 

του καταλόγου (άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου, Αρχή της Αναλογικότητας) θεωρήσαμε ότι η ανάρτησή του σε 

περίοπτα μέρη στο χωρίο δεν αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου εφόσον αυτός θα περιλαμβάνει μόνο 

τα απολύτως αναγκαία στοιχεία του φορολογούμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το 

ποσό της φορολογίας.  

 

3.5. Κλειστά Κυκλώματα Βιντεο-Παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) 

3.5.1. Κάμερες σε εργοστάσιο 

Ενόψει της Γνωστοποίησης Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου/ Έναρξης Επεξεργασίας που υποβλήθηκε 

στο Γραφείο του Επιτρόπου από Διευθυντή εργοστασίου αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία 

Κλειστού Κυκλώματος Βιντεο-Παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) στους χώρους του εργοστασίου του, για σκοπούς 

ασφάλειας καθώς και για τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής της παραγωγής και συσκευασίας 

των προϊόντων, τον πληροφορήσαμε ότι η συνεχής παρακολούθηση των υπαλλήλων, κατά κανόνα, δεν 

επιτρέπεται αφού ο διαρκής έλεγχος των χώρων εργασίας με μέσα παρακολούθησης προσβάλλει την 

αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα των εργαζομένων και αποτελεί παράβαση του άρθρου 4(1)(γ) του 

Νόμου, επειδή ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει περισσότερα δεδομένα από όσα απαιτούνται για την 

ικανοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας.  
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Η νομιμότητα της επεξεργασίας εξετάζεται στο πλαίσιο του σκοπού που επιδιώκει ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας και σύμφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επιβάλλει τα συστήματα ΚΚΒΠ να 

είναι πρόσφορα και αναγκαία σε σχέση µε τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να µη δύναται να 

επιτευχθεί µε ηπιότερα μέσα. 

Περαιτέρω, τα σημεία εγκατάστασης των καμερών και ο τρόπος λήψης των δεδομένων πρέπει να 

προσδιορίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται να µην είναι περισσότερα από όσα 

είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και να µη θίγονται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων που ευρίσκονται στο χώρο που επιτηρείται και ιδίως να µην 

παραβιάζεται αυτό το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως «νόμιμη προσδοκία προστασίας της ιδιωτικής ζωής». 

Με βάση τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, κρίναμε ότι η λειτουργία των  καμερών στους εσωτερικούς 

χώρους του εργοστασίου δεν επιτρέπεται αφού παραβιάζει το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής 

του προσωπικού που εργάζεται στον εν λόγω χώρο, επειδή συλλέγονται περισσότερα δεδομένα από ότι 

είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας.                                                                                                                                   

Επίσης, του επισημάναμε ότι για την ασφάλεια του κτιρίου, καθώς και για τη διασφάλιση της ποιότητας 

και της υγιεινής σε όλη την παραγωγή και συσκευασία των προϊόντων υπάρχουν ηπιότερα μέσα που είναι 

εξίσου αποτελεσματικά, αλλά λιγότερο επαχθή για το άτομο, όπως για παράδειγμα τα διάφορα 

συστήματα συναγερμού, οι ανιχνευτές καπνού, οι τακτικότεροι έλεγχοι από τους προϊσταμένους στο 

προσωπικό  κλπ.  

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα επιτράπηκε η  λειτουργία των  καμερών στην κυρίως είσοδο/έξοδο του 

εργοστασίου, καθώς και περιμετρικά από αυτό, οι οποίες όμως θα πρέπει να είναι σταθερές και να μην 

διαθέτουν τη δυνατότητα περιστροφής. 

Ενόψει των πιο πάνω, καλέσαμε το Διευθυντή του εργοστασίου όπως αφαιρέσει όλες τις κάμερες από το 

εσωτερικό του εργοστασίου και όπως προβεί στην υποβολή νέας Γνωστοποίησης. 

 

3.5.2. Τοποθέτηση συστημάτων παρακολούθησης σε δημοτικούς / δημόσιους 

χώρους  

Ο Δήμος Λευκωσίας μας πληροφόρησε ότι αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα βανδαλισμών σε πάρκα, 

πλατείες και δημοτικά κτίρια, μέχρι και επιθέσεις σε υπαλλήλους του Δήμου και ότι υπάρχει έντονος 

προβληματισμός για την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης στους χώρους αυτούς, ώστε να 

αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αυτά.  

Ενόψει αυτού, έθεσε στο Γραφείο μας το ερώτημα κατά πόσο η σκοπούμενη ενέργεια του συνάδει με τη 

νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Θεωρήσαμε ότι ο περί Δήμων Νόμος του 1995 (Ν.111/85) και ο περί Κοινοτήτων Νόμος του 1988 

(Ν.86(Ι)/1999), όπως έχουν τροποποιηθεί, δεν παρέχουν σε Δήμους και σε Κοινότητες την αρμοδιότητα/ 

εξουσία να εγκαθιστούν κλειστά κυκλώματα ασφάλειας σε δημόσιους χώρους για σκοπούς πρόληψης και 

καταστολής του εγκλήματος, σκοποί που, εξάλλου, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αστυνομίας. 

Το θέμα της εγκατάστασης και λειτουργίας κυκλωμάτων ασφάλειας σε δημόσιους χώρους από Δημοτικές 

και Κοινοτικές Αρχές θα πρέπει να είναι αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης, είτε με θέσπιση ειδικής 

νομοθεσίας, είτε με κατάλληλη τροποποίηση των οικείων περί Δήμων/ Κοινοτήτων Νόμων. 

Επιπρόσθετα, το θέμα ΚΚΒΠ ρυθμίζεται από την Οδηγία για την Βιντεοπαρακολούθηση,  που εξέδωσε το 

Γραφείο μας, βάσει του άρθρου 23(1) του Νόμου 138 (Ι) / 2001, από όπου τους παραθέσαμε το σχετικό 

απόσπασμα: 
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 «Η αιτιολόγηση παρακολούθησης σε δημόσιους χώρους όμως, πιθανόν να χρειάζεται πιο προσεκτική 

αντιμετώπιση. Τα άτομα σε δημόσιους χώρους, αναμένουν εύλογο σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής. Οι 

Αρχές ή οποιοσδήποτε άλλος υπεύθυνος για τη λειτουργία συστημάτων που οπτικογραφούν 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε δημόσιους χώρους, πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογήσουν 

ότι τέτοια παρακολούθηση είναι αναγκαία και ότι τα συμφέροντα τους υπερέχουν των δικαιωμάτων, 

συμφερόντων και βασικών ελευθεριών των ατόμων που οπτικογραφούνται.  

Ακόμη και στους δημόσιους χώρους, η ιδιωτικότητα του ατόμου πρέπει να γίνεται σεβαστή.  

Τα κλειστά κυκλώματα βίντεο-παρακολούθησης δεν πρέπει να εγκαθίστανται για ασήμαντους λόγους, 

όπως για παράδειγμα την επίβλεψη συμμόρφωσης μη καπνίσματος, σε χώρο που δεν υπάρχει κίνδυνος 

φωτιάς. Οι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των ΚΚΒΠ, πρέπει επίσης να είναι σε θέση να δικαιολογήσουν, 

λόγω της επεμβατικής φύσης της παρακολούθησης, ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, λιγότερο 

επεμβατική μέθοδος, για να επιτύχουν το σκοπό τους. Εάν όμως κάποια εναλλακτική μέθοδος 

συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος, αυτό το κόστος μπορεί να είναι αποφασιστικός παράγοντας στην 

αξιολόγηση της αποδοχής της χρήσης ΚΚΒΠ.  

Ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του ΚΚΒΠ, βάσει του Άρθρου 7 του Νόμου, πρέπει να υποβάλλει γραπτή 

Γνωστοποίηση στον Επίτροπο, για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιεί το σύστημα, δίνοντας τις 

απαιτούμενες πληροφορίες, εκτός αν εμπίπτει στις εξαιρέσεις που προνοούνται από το Νόμο.».  

 

3.5.3. Κλειστά Κυκλώματα Βιντεο-Παρακολούθησης στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα 

Με αφορμή τη Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου/ Έναρξης Επεξεργασίας που 

υποβλήθηκε στον Επίτροπο, σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεο-

Παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε χώρους του ξενοδοχείου Κλεοπάτρα στη Λευκωσία και συγκεκριμένα, 

περιμετρικά του ξενοδοχείου, στο lobby, στις σκάλες κινδύνου και στους διαδρόμους των ορόφων, με 

σκοπό την  ασφάλεια του κτιρίου, επισημάνθηκε στο ξενοδοχείο ότι: 

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εργοδοτουμένων στο χώρο εργασίας επιτρέπεται στα πλαίσια του 

Νόμου 138 (Ι) / 2001, 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. 

Επίσης τονίστηκε ότι το έννομο συμφέρον που επικαλείται ο εργοδότης, για να είναι αιτιολογημένο, 

πρέπει να υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών των εργοδοτουμένων.  

Η συνεχής παρακολούθηση των υπαλλήλων, κατά κανόνα, δεν επιτρέπεται αφού ο διαρκής έλεγχος των 

χώρων εργασίας με μέσα παρακολούθησης προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα των 

εργαζομένων.  

Ενόψει των πιο πάνω, κρίναμε ότι η λειτουργία των  καμερών στους διαδρόμους των ορόφων του 

ξενοδοχείου δεν επιτρέπεται αφού παραβιάζει το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής τόσο του 

προσωπικού που εργάζεται στον εν λόγω χώρο, όσο και των πελατών, επειδή συλλέγονται περισσότερα 

δεδομένα από ότι είναι απαραίτητα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της επεξεργασίας. 

Για την ασφάλεια του κτιρίου, καθώς και για τη προστασία του προσωπικού και των πελατών υπάρχουν 

ηπιότερα μέσα που είναι εξίσου αποτελεσματικά, αλλά λιγότερο επαχθή για το άτομο, όπως για 

παράδειγμα οι τακτικότεροι έλεγχοι από το προσωπικό, τα διάφορα συστήματα συναγερμού, οι 

ανιχνευτές καπνού κλπ.  

Ως εκ τούτου, επιτράπηκε η εγκατάσταση και λειτουργία καμερών μόνο στην κυρίως είσοδο/έξοδο του 

κτιρίου καθώς και στο χώρο εξωτερικά του ξενοδοχείου (οι οποίες θα πρέπει να είναι σταθερές και να 
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μην διαθέτουν τη δυνατότητα περιστροφής), στο lobby και στις σκάλες κινδύνου και ζητήσαμε όπως  

αφαιρεθούν οι  κάμερες που εστιάζουν στους διαδρόμους του ξενοδοχείου, καθώς και την υποβολή νέας 

Γνωστοποίησης. 

 

3.6. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα ΜΜΕ 

3.6.1. Προστασία δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή παιδιού σε δημοσίευμα 

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού μας πληροφόρησε ότι έτυχαν επεξεργασίας 

προσωπικά δεδομένα ανηλίκων σε δημοσίευμα εφημερίδας που αφορούσε την αλλαγή της νομοθεσίας 

για το επίδομα τέκνου και ανέφερε ότι πεινούν τα παιδιά των μονογονιών και κατέγραφε σε ρεπορτάζ ότι  

με προσφορά τροφίμων από τον ιερέα της γειτονικής εκκλησίας, επιβιώνει η Π. και τα τρία ανήλικα 

παιδιά της συνδέοντας το κείμενο με φωτογραφία της Π. και ενός ανήλικου παιδιού της. 

Το Άρθρο 19 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας προστατεύει την ελευθερία του λόγου και της 

εκφράσεως, και σύμφωνα με τα άρθρα 5(2)(ε) και 6(2)(θ) του Νόμου 138 (Ι) / 2001, επιτρέπεται η 

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.  

Στην παράγραφο 37 στο προοίμιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ αναφέρεται: «(37) 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.». Στο 

Άρθρο 9 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, που τιτλοφορείται «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ελευθερία έκφρασης» αναφέρονται τα εξής: «Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που πραγματοποιείται αποκλειστικώς για δημοσιογραφικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο καλλιτεχνικής ή 

λογοτεχνικής έκφρασης, τα κράτη μέλη προβλέπουν τις εξαιρέσεις ή τις 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.». 

Το Γραφείο μας είχε την άποψη ότι, 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 με βάση τα πιο πάνω 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. 

Κρίναμε ότι από το περιεχόμενο του δημοσιεύματος φαίνεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων έγινε με τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων και επομένως δεν υπήρξε 

παραβίαση του Νόμου. Συμφωνήσαμε δε, με την εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού για μη αποκάλυψη του προσώπου του παιδιού ή τουλάχιστον για απόκρυψη/αλλοίωση του 

προσώπου του στο εν λόγω δημοσίευμα, αλλά και σε κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση, θα συνιστούσε μία 

καλή πρακτική από μέρους των ΜΜΕ για έμπρακτο  σεβασμό και προστασία των προσωπικών δεδομένων 

και ιδιαίτερα της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. 
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3.6.2. Δημοσίευση Έκθεσης Δανείων του Ταμείου Δημοσίων Δανείων στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

Το Μάιο του 2012, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας υπέβαλε ερώτημα στον Επίτροπο κατά πόσο η 

πρόνοια του άρθρου 20 του περί Δημοσίων Δανείων Νόμου Κεφ. 208 για δημοσίευση του ονόματος του 

οφειλέτη, το ποσό που του παραχωρήθηκε καθώς και το σκοπό για τον οποίο το δάνειο έχει 

παραχωρηθεί αντιβαίνει στις πρόνοιες του Νόμου 138 (Ι) / 2001. 

Το άρθρο 5 (2) (α) του Νόμου 138 (Ι) / 2001 προβλέπει ότι, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όταν αυτή «είναι 

απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από 

νόμο». 

Εκφράσαμε την άποψη ότι, η πρόνοια του άρθρου 20 του περί Δημοσίων Δανείων Νόμου Κεφ. 208 δεν 

αντιβαίνει στις πρόνοιες του Νόμου 138 (Ι) / 2001.  

 

3.6.3. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων στο Τμήμα Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων  

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων συνήψε ως Αναθέτουσα Αρχή 

έξι συμφωνίες με αντίστοιχο αριθμό εταιρειών μεταφορών επιβατικών λεωφορείων (ΕΜΕΛ) ως Αναδόχων 

Φορέων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 των εν λόγω πανομοιότυπων συμβάσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 

στην Αναθέτουσα Αρχή ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στοιχεία και πληροφορίες που εύλογα 

απαιτούνται για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου αναφορικά με την 

εκτέλεση της Σύμβασης,  και επιπλέον εγγυάται ότι θα επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή και σε άλλα 

ελεγκτικά σώματα και υπηρεσίες την απρόσκοπτη διεξαγωγή ελέγχων στους χώρους, τα οχήματα και στα 

αρχεία του. Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 11 η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από 

τον Ανάδοχο καταστάσεις ή στοιχεία για έλεγχο και σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 

οφείλει να τηρεί μητρώο του προσωπικού με τις ώρες εργασίας και τα ημερομίσθια του κάθε 

εργοδοτούμενου. 

Το Τμήμα Ελέγχου στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει εξουσία, μεταξύ άλλων, για τη 

διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου στα Τμήματα εντός του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 

Έργων. 

Στις εν λόγω ΕΜΕΛ που εκτελούν τακτικές γραμμές με λεωφορεία είναι μέτοχοι εταιρείες  ΕΑΛ που 

πραγματοποιούν τουριστικές μεταφορές με λεωφορεία (έκτακτες γραμμές). Από ελέγχους που έχουν 

διενεργηθεί έχει διαπιστωθεί ότι κάποιοι οδηγοί των Αναδόχων Φορέων παρέχουν υπηρεσίες και ως 

οδηγοί των μετοχικών εταιρειών, σε υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με τη Δημόσια Υπηρεσία Οδικών 

Μεταφορών. 

Το Τμήμα Ελέγχου ζήτησε να του κοινοποιηθούν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

πληροφορίες που αφορούν την εργοδότηση των πιο πάνω οδηγών για να διαπιστώσει αν εργοδοτούνται 

και αμείβονται από τις εταιρείες που πραγματοποιούν έκτακτες γραμμές ή αν με τη χρηματοδότηση που 

λαμβάνουν από το κράτος οι Ανάδοχοι Φορείς (ΕΜΕΛ) για τις τακτικές γραμμές καταβάλλουν αμοιβή 

στους εν λόγω οδηγούς και για τις έκτακτες γραμμές. 

Ο Επίτροπος έκρινε ότι το Τμήμα Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων εφόσον διενεργούσε 

συγκεκριμένη έρευνα στα πλαίσια της ελεγκτικής του αρμοδιότητας μπορούσε να ζητήσει και να λάβει 

από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων  προσωπικά δεδομένα που αφορούν την εργοδότηση των 
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συγκεκριμένων οδηγών στις εν λόγω εταιρείες που πραγματοποιούν έκτακτες γραμμές, αφού οι Ανάδοχοι 

δεν επιτρέπεται να  μεταφέρουν έσοδα από την κρατική δαπάνη/ενίσχυση σε άλλο τομέα 

δραστηριότητας του φορέα δημόσιας υπηρεσίας και λογικά ακόμα περισσότερο σε άλλη εταιρεία που 

πραγματοποιεί έκτακτες γραμμές. Η κοινοποίηση αυτών των δεδομένων μπορούσε να γίνει ακόμα και 

χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων με βάση τις εξαιρέσεις των παραγράφων (δ) και 

(ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του Νόμου 138 (Ι) / 2001, δηλαδή για εκτέλεση έργου δημοσίου 

συμφέροντος και/ή για υπέρτερο έννομο συμφέρον τρίτου.  

Στην περίπτωση αυτή, το Τμήμα Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων εφόσον διενεργούσε 

συγκεκριμένη έρευνα και δε θεωρείτο αποδέκτης σύμφωνα με την ερμηνεία του όρου ‘‘αποδέκτης’’ στο 

άρθρο 2 του Νόμου 138 (Ι) / 2001, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων  δεν είχαν υποχρέωση ως 

υπεύθυνος επεξεργασίας να ενημερώσουν τα υποκείμενα των δεδομένων κατά το στάδιο της συλλογής 

των δεδομένων.  

Όμως οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είχαν υποχρέωση πριν από την ανακοίνωση των δεδομένων 

στο Τμήμα Ελέγχου ΥΣΕ να ενημερώσουν τα υποκείμενα των δεδομένων (άρθρο 11(3)(α) του Νόμου).  

Για λόγους σημαντικού οικονομικού ή χρηματοοικονομικού συμφέροντος κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί με απόφαση του Επιτρόπου να αρθεί η υποχρέωση ενημέρωσης με νομική 

βάση το εδάφιο (4) του άρθρου 11 του Νόμου 138 (Ι) / 2001, εφόσον όμως υποβληθεί αίτηση του 

υπεύθυνου επεξεργασίας, δηλαδή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.   

 

3.6.4. Καταγραφή ανεκδότων, μικρών ιστοριών και συμβουλών της Κοινότητας του 

Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας καθώς και του γενεαλογικού δένδρου οικογενειών του 

χωριού 

Ο Κοινοτάρχης του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας υπέβαλε ερώτημα στον Επίτροπο 

κατά πόσο επιτρέπεται η καταγραφή και έκδοση όλων των ιστοριών, ανεκδότων και συμβουλών των 

Αγιαμβροσιτών καθώς και η δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή των στοιχείων του γενεαλογικού 

δένδρου των οικογενειών του χωριού, που δημοσιεύθηκαν ήδη σε προηγούμενες εκδόσεις των 

συγχωριανών του. 

Εκφράσαμε την άποψη ότι το συγκεκριμένο βιβλίο δεν αποτελούσε αρχείο με βάση το Νόμο 138 (Ι) / 

2001. Αλλά και αν ακόμα ήταν αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 (2) (η) και (θ) του 

Νόμου, το οποίο ισχύει κατ’ αναλογία και στην επεξεργασία μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, 

προβλέπει ότι κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία (η οποία περιλαμβάνει και τη 

δημοσίευση) ευαίσθητων δεδομένων 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» και 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», αντίστοιχα. 

Λόγω του ότι οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονταν στο βιβλίο δεν θα αφορούσαν προσωπικά 

δεδομένα με την έννοια του Νόμου και πιθανόν θα αφορούσαν και πρόσωπα που έχουν αποθάνει, 

κρίναμε ότι μπορεί ο Κοινοτάρχης να προχωρήσει στην καταγραφή των πληροφοριών που επιθυμεί και 

στην έκδοση του βιβλίου. 

Τονίσαμε όμως ότι η δημοσίευση στο διαδίκτυο των στοιχείων του γενεαλογικού δένδρου των 

οικογενειών του χωριού που δημοσιεύθηκαν ήδη σε προηγούμενες εκδόσεις των συγχωριανών του ενέχει 

κινδύνους που συνδέονται με τη φύση του διαδικτύου και συνεπώς κρίνεται υπερβολική και μη συναφή 

σε σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς επεξεργασίας και γι’ αυτό εκ πρώτης όψεως παραβιάζει τις 
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διατάξεις του άρθρου 4 (1) (γ) του Νόμου, το οποίο προβλέπει ότι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία 

τυγχάνουν επεξεργασίας «είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται 

ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας».  

 

3.7.Εργασιακά θέματα 

3.7.1. Καταγραφή υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Σε συνέχεια της Γνωστοποίησης Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου / Έναρξης Επεξεργασίας για το αρχείο 

καταγραφής εταιρικού / υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς ελέγχου διαρροής 

εταιρικών/υπηρεσιακών πληροφοριών και παραβίαση κανονισμών εμπιστευτικότητας που υπέβαλε η 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ στο Γραφείο του Επιτρόπου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 138 

(Ι) / 2001, ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι τέτοια επεξεργασία μπορεί να γίνεται και χωρίς τη 

συγκατάθεση του προσωπικού με βάση το άρθρο 5 (2) (ε) του Νόμου138 (Ι) / 2001 (ικανοποίηση του 

έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας). 

Ωστόσο το σύστημα καταγραφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υπαλλήλων που χρησιμοποιεί η 

Τράπεζα για σκοπούς διαρροής εταιρικών/υπηρεσιακών πληροφοριών και παραβίαση κανονισμών 

εμπιστευτικότητας, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, όπως για παράδειγμα για 

έλεγχο της αποδοτικότητας/παραγωγικότητας των υπαλλήλων.  

Με βάση το άρθρο 11 (1) του Νόμου, η Τράπεζα έχει υποχρέωση να ενημερώσει τους εργοδοτούμενους, 

πριν την έναρξη της παρακολούθησης του εταιρικού/υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, για 

το σκοπό, τον τρόπο, τη διάρκεια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρακολούθησης. 

Τονίσαμε στην Τράπεζα ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μυστική παρακολούθηση ή, εν πάση 

περιπτώσει, η παρακολούθηση των εργοδοτουμένων χωρίς προηγουμένως αυτοί να έχουν ενημερωθεί 

και  ότι απαγορεύεται η πρόσβαση του εργοδότη στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των 

εργοδοτουμένων, αν αυτό αφορά προσωπικά μηνύματά τους. Η Τράπεζα, για σκοπούς αποφυγής 

διαρροής πληροφοριών, μπορεί να ενημερώσει τους εργοδοτουμένους ότι απαγορεύεται η αποστολή 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων για προσωπικούς σκοπούς από τερματικά τα οποία είναι εγκατεστημένα στο 

χώρο εργασίας και να τους παράσχει όπου είναι εφικτό ανάλογα μέσα για τη διεκπεραίωση προσωπικής 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον ελεύθερο τους χρόνο. 

 

 

3.7.2. Καταγραφή σε μητρώο δεδομένων τηλεφωνικών κλήσεων των 

χρηστών/εργοδοτουμένων στη δημόσια υπηρεσία 

Στις 2 Οκτωβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Επιτρόπου συνάντηση με εκπροσώπους του 

Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού αναφορικά με την πρόθεσή του Τμήματος να 

λειτουργήσει καταρχήν σε πιλοτική βάση σύστημα/μητρώο καταγραφής δεδομένων τηλεφωνικών 

κλήσεων των εργοδοτουμένων στη δημόσια υπηρεσία με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

πολιτών. Ακολούθως το οικείο Τμήμα απέστειλε στον Επίτροπο γραπτή επιστολή με όλες τις λεπτομέρειες 

σχετικά με την προτιθέμενη πιλοτική εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος σε κάποιες υπηρεσίες.  

Οι πληροφορίες που θα καταγράφονται μέσω του ειδικού λογισμικού θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 

στοιχεία/πληροφορίες: τον αριθμό των τηλεφωνικών κλήσεων που δέχεται κάθε συσκευή/χρήστης, τον 

αριθμό των αναπάντητων κλήσεων καθώς επίσης και το χρόνο και κόστος των εξερχόμενων κλήσεων 

από κάθε συσκευή από τις οποίες θα αποκρύβονται οι τρείς τελευταίοι αριθμοί κάθε κλήσης. 
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Η σκοπούμενη πρακτική της καταγραφής σε μητρώο προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις τηλεφωνικές 

κλήσεις των χρηστών/εργοδοτούμενων σε Τμήματα /Υπηρεσίες με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πολιτών  συνιστά καταρχήν μία νόμιμη πρακτική η οποία δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του περί 

Επεξεργασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 

138(Ι)/2001), όπως τροποποιήθηκε. 

Σκοπός του πιο πάνω μητρώου είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε σχέση με τον 

επιδιωκόμενο σκοπό τα πιο πάνω στοιχεία, εκτός από το κόστος των κλήσεων, θεωρούνται επαρκή και 

πρόσφορα και ως τέτοια φαίνεται να συνάδουν απόλυτα με την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 4(1) 

(γ) του Νόμου).  

Πριν από την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και την προτιθέμενη  συλλογή και επεξεργασία 

των πιο πάνω πληροφοριών/δεδομένων θα πρέπει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 

λαμβάνοντας υπόψη τον επιτελικό /συντονιστικό ρόλο που επιτελεί κατά την εφαρμογή του εν λόγω 

συστήματος να ενημερώσει τα επηρεαζόμενα Τμήματα /Υπηρεσίες σχετικά με την υποχρέωση τους να 

ενημερώσουν το προσωπικό /χρήστες των τηλεφωνικών συσκευών σχετικά με την επικείμενη έναρξη 

συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 

11(1) του υπό αναφορά Νόμου. Επίσης θα πρέπει να ενημερώσει τα επηρεαζόμενα Τμήματα /Υπηρεσίες 

σχετικά με την υποχρέωση τους να υποβάλουν στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα έντυπο Γνωστοποίησης Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου /Έναρξης 

Επεξεργασίας όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7(1) του Νόμου. 

 

3.7.3. Ανακοίνωση/κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων υπαλλήλου 

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ υπέβαλε ερώτημα στο Γραφείο του Επιτρόπου κατά πόσο η 

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού θα παραβίαζε οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου 138 (Ι) / 2001, 

σε περίπτωση που την πληροφορήσει κατά πόσο υπάλληλος του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας 

Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, συμμετέχει ως εκπαιδευτής σε προγράμματα επιχορηγημένα από την Αρχή. 

Ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι, η ανακοίνωση/κοινοποίηση των πληροφοριών που ζητά η 

Τράπεζα κατά πόσο ο υπάλληλος που εργάζεται στον Όμιλο της συμμετέχει και ως εκπαιδευτής σε 

προγράμματα επιχορηγημένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ή/και οποιωνδήποτε 

άλλων συναφών πληροφοριών (π.χ. το είδος προγράμματος, τον αριθμό ωρών που συμμετέχει και το 

ύψος της αμοιβής), θεωρείται νόμιμη και δεν αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου, για το λόγο ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας (δηλαδή ο Όμιλος):  

(α) στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης εργασίας που έχει με το συγκεκριμένο υπάλληλο έχει δικαίωμα 

να γνωρίζει κατά πόσο αυτός ασκεί παράλληλη εργασία και 

(β) τέτοια πληροφόρηση είναι απαραίτητη προκειμένου να ικανοποιηθεί το έννομο συμφέρον του Ομίλου 

το οποίο, στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται να υπερέχει των δικαιωμάτων και συμφερόντων του 

υπαλλήλου.  

 

3.7.4. Αίτημα Υπουργείου Εργασίας για παράδοση Συμβολαίου προσωπικού 

Εταιρείας  

Υποβλήθηκε στο Γραφείο του Επιτρόπου ερώτημα από  Διευθυντή εταιρείας κατά πόσο έχει υποχρέωση 

να συμμορφωθεί με το αίτημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την υποβολή 

σε αυτό των συμβολαίων ή/και όρων εργασίας των υπαλλήλων της Εταιρείας. 

 Σύμφωνα με τον περί “Ενημέρωσης του Εργοδοτούμενου από τον Εργοδότη για τους όρους που 
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διέπουν τη Σύμβαση ή τη σχέση εργασίας Νόμο αρ. 100(Ι)/2000, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 

αρ.12(Ι)/2007, άρθρο 10Δ(1), κάθε εργοδότης ή  αντιπρόσωπός του και κάθε εργοδοτούμενος στον 

εργοδότη, αυτός πρέπει, όταν το απαιτεί ο Επιθεωρητής, να δίνει σε αυτόν κάθε πληροφορία, βιβλίο, 

αρχείο, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει στην κατοχή του σχετικά με τα 

ρυθμιζόμενα στο Νόμο αυτό θέματα. 

Το άρθρο 10 του ίδιου Νόμου, ορίζει ότι “ο Υπουργός δύναται να ορίζει είτε Επιθεωρητές είτε άλλους 

λειτουργούς, εφόσον τους κρίνει αναγκαίους για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου. Στην 

προκειμένη περίπτωση, οι λειτουργοί του Υπουργείου Εργασίας είναι οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για 

το σκοπό αυτό, επομένως δικαιούνταν να ζητήσουν και να λάβουν τα εν λόγω συμβόλαια. 

Στην προκειμένη περίπτωση, κρίναμε ότι η ανακοίνωση των δεδομένων στο Υπουργείο Εργασίας 

καθίσταται νόμιμη και επιτρεπτή αφού η παροχή των συμβολαίων των υπαλλήλων της Εταιρείας στο 

Υπουργείο Εργασίας επιβάλλεται από νόμο και ως εκ τούτου η συγκατάθεση των υποκειμένων των 

δεδομένων δεν είναι αναγκαία. Είναι αρκετή μόνο η ενημέρωση τους, όπως προνοείται στο άρθρο 11 του 

Νόμου 138 (Ι) / 2001. 

 

3.7.5. Γραπτή ενημέρωση δημοτικού συμβούλου για υπερωριακή απασχόληση 

δημοτικών υπαλλήλων και εργατών του Δήμου     

Υποβλήθηκε ερώτημα από μέλος Δημοτικού Συμβουλίου κατά πόσο αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου 

138 (Ι) / 2001 η παρουσίαση σ’ αυτόν κατάστασης των υπερωριών των δημοτικών υπαλλήλων και 

εργατών του Δήμου για σκοπούς αποτελεσματικής εκτέλεσης των καθηκόντων του και/ή για να μπορέσει 

να κρίνει αν υπάρχει θέμα το οποίο επιθυμεί να θέσει για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ο Δήμος είναι οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που, σύμφωνα με το άρθρο 7 των περί Δήμων Νόμων 

του 1985 έως (Αρ. 2) του 2011 (Ν.111/85) όπως έχει τροποποιηθεί, αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου και έχει όλες τις ιδιότητες τέτοιου προσώπου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του πιο πάνω Νόμου ο Δήμος διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται 

από το Δήμαρχο που, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ίδιου Νόμου είναι η εκτελεστική αρχή του Δήμου, 

και τους Συμβούλους.  

Το Συμβούλιο είναι ένα συλλογικό όργανο. Οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Συμβουλίου καθορίζονται 

σε διάφορα άρθρα στον πιο πάνω Νόμο. Το Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα να εγκρίνει τον προϋπολογισμό 

του Δήμου και να ασκεί πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους του Δήμου (άρθρα 56 και 57 αντίστοιχα 

του εν λόγω Νόμου). Επίσης το Συμβούλιο διορίζει από τα μέλη του διαχειριστική επιτροπή (άρθρο 44 

του εν λόγω Νόμου). 

Το Γραφείο μας είχε την άποψη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για όλα τα 

θέματα που αφορούν τον Δήμο και ότι, κάθε δημοτικός σύμβουλος προκειμένου να ασκήσει 

αποτελεσματικά και με επιμέλεια τα εκ του νόμου καθήκοντά του, πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις 

πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα και που βρίσκονται στη διάθεση του Δήμου. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ως μέλη της διοίκησης και εκφραστές της βούλησης του Δήμου, ως οργανισμού 

τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, επέχουν θέση  «υπεύθυνου 

επεξεργασίας» κατά την έννοια του άρθρου 2 του Νόμου 138 (Ι) / 2001. 

Με βάση τα πιο πάνω, η παρουσίαση κατάστασης των υπερωριών των δημοτικών υπαλλήλων και 

εργατών του Δήμου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αποτελεί κοινοποίηση δεδομένων σε 

«τρίτο» κατά την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου 138 (Ι) / 2001, αλλά αποτελεί 

επεξεργασία δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία είναι 
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σχετική με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του. Τούτο ισχύει υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα κοινοποιηθούν στο μέλος του Συμβουλίου μόνο για να μπορεί να 

εκτελέσει τα καθήκοντα του όπως έγκριση προϋπολογισμού, εκλογή μελών της διαχειριστικής επιτροπής, 

διορισμών εργατών, εξέταση πιθανής διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων, και όχι για οποιοδήποτε 

άλλο σκοπό που δε σχετίζεται με τις αρμοδιότητες/καθήκοντα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ως εκ τούτου, καταλήξαμε στη γνώμη ότι η παρουσίαση κατάστασης των υπερωριών των δημοτικών 

υπαλλήλων και εργατών του Δήμου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου για σκοπούς αποτελεσματικής 

εκτέλεσης των καθηκόντων του και/ή για να μπορέσει να κρίνει αν υπάρχει θέμα το οποίο επιθυμεί να 

θέσει για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου 138 (Ι)/2001. 

 

3.7.6. Μαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  

Δημοτικός Σύμβουλος ζήτησε τη γνώμη του Επιτρόπου κατά πόσο μπορεί να μαγνητοφωνεί τις 

συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς τη συγκατάθεση των άλλων μελών για σκοπούς ορθής 

απόδοσης των πρακτικών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999 (Ν. 

158(I)/1999): 

«24.–(1) Πρέπει να τηρούνται λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων, στα 

οποία να διατυπώνονται με σαφήνεια οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Η τήρηση άρτιων πρακτικών είναι 

υποχρέωση κάθε οργάνου που ασκεί διοικητική λειτουργία.». 

Ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 50 και 51 των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως (Αρ. 2) του 2011 

(Ν. 111/1985), όπως τροποποιήθηκε, προβλέπουν την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

συμβουλίου και των επιτροπών αυτού από το δημοτικό γραμματέα ή με προηγούμενη έγκριση του 

δημάρχου από άλλο δημοτικό υπάλληλο που εξουσιοδοτεί ο δημοτικός γραμματέας να τηρήσει τα 

πρακτικά εκ μέρους του. 

Σύμφωνα δε, με το άρθρο 43 του περί Δήμων Νόμου του 1985 όπως τροποποιήθηκε και Κανονισμό 

στους περί Συγκλήσεως και Λειτουργίας  του Δημοτικού Συμβουλίου Κανονισμούς του εν λόγω Δήμου, 

προβλέπεται ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσιες (ανοικτές), αλλά το 

Συμβούλιο μπορεί, αν θεωρήσει τούτο αναγκαίο, να συνέρχεται ή να συνεχίζει σε κλειστή συνεδρίαση 

(μυστική), ύστερα από σχετική αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των 

παρόντων και ψηφισάντων συμβούλων και που απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση. 

Μέλος του Συμβουλίου που διαφωνεί σε λαμβανόμενη απόφαση, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την 

καταγραφή στα πρακτικά της συνεδριάσεως της διαφωνίας του με συνοπτική αναφορά, το λεκτικό της 

οποίας δίδεται γραπτώς από το ενδιαφερόμενο μέλος στο Δημοτικό Γραμματέα πριν τη λήξη της 

συνεδριάσεως εκείνης. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει υποχρεωτικά να συνάδει με τις βασικές αρχές που 

καθιερώνει το άρθρο 4 του Νόμου 138 (Ι) / 2001, δηλαδή τις αρχές της νομιμότητας, του σκοπού, της 

αναγκαιότητας και αναλογικότητας, της ακρίβειας και της διατήρησης για την αναγκαία περίοδο μόνο. 

Οι προϋποθέσεις για νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τίθενται στο άρθρο 5 του Νόμου, ενώ 

για τα ευαίσθητα δεδομένα η προστασία είναι αυξημένη και η συλλογή και επεξεργασία τους επιτρέπεται 

κατ’ εξαίρεση όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις του εδαφίου (2) του άρθρου 6 

του Νόμου 138 (Ι) /2001. 

Ο Επίτροπος είχε την άποψη ότι: 
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(α) Τα πρακτικά πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 51 των περί Δήμων Νόμων του 1985, όπως 

τροποποιήθηκε, από το δημοτικό γραμματέα ή με προηγούμενη έγκριση του δημάρχου από άλλο 

δημοτικό υπάλληλο που εξουσιοδοτεί ο δημοτικός γραμματέας να τηρήσει τα πρακτικά εκ μέρους του. 

Επομένως δεν επιτρέπεται η τήρηση πρακτικών από άλλο πρόσωπο (αρχή της νομιμότητας – άρθρο 4 (1) 

(α) του Νόμου 138 (Ι) / 2001). 

Μη εξουσιοδοτημένος από το δημοτικό γραμματέα με έγκριση και του Δημάρχου για την τήρηση των 

πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου, δεν έχει δικαίωμα να τηρεί τα πρακτικά σε οποιαδήποτε μορφή. 

(β) Μέλος του Συμβουλίου έχει όμως δικαίωμα πρόσβασης στα δικά του προσωπικά δεδομένα, επομένως 

μπορεί να ζητήσει και να λάβει από τα πρακτικά απόσπασμα με τις δικές του θέσεις (δικαίωμα πρόσβασης 

- άρθρο 12 του Νόμου 138 (Ι) / 2001). Αν υπάρχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος  ή έργου που 

εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί, μπορεί να ζητήσει και να λάβει 

ολόκληρο το κείμενο του πρακτικού χωρίς τη συγκατάθεση των υπολοίπων μελών του δημοτικού 

συμβουλίου (άρθρο 5 (2) (δ) του Νόμου138 (Ι) / 2001). 

(γ) Ανοικτές συνεδριάσεις που αφορούν γενικά θέματα διοικητικής φύσης και στις οποίες δεν γίνεται 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δημοτών/τρίτων ατόμων είναι προσβάσιμες στο κοινό και εφόσον ο 

δήμαρχος και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου έχουν προηγουμένως/ήδη ενημερωθεί (άρθρο 11 του 

Νόμου 38 (Ι) / 2001) μπορεί να γίνει ηχογράφηση της συνεδρίας από δημοσιογράφο  (άρθρο 6 (2) (θ) 

του Νόμου 138 (Ι) / 2001) ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον (άρθρο 5 (2) (ε) του 

Νόμου 138 (Ι) / 2001). 

(δ) Σε κλειστές συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου αναμένεται ότι θα υπάρχει εμπιστευτικότητα. 

Επομένως δεν επιτρέπεται η ηχογράφηση της συνεδρίας χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των 

δεδομένων. Σύμφωνα με τη μακρά και ομοιόμορφη πρακτική που αποτελεί κανόνα εθιμικού δικαίου, 

τηρούνται γραπτώς τα πρακτικά. Δεν υπάρχει όμως οποιαδήποτε ρητή απαγόρευση για παράλληλη 

τήρηση και ηχογραφημένης της συνεδρίας του δημοτικού συμβουλίου από το γραμματέα ή τον 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, εφόσον υπάρχει ομόφωνη ή έστω κατά πλειοψηφία απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου, ιδιαίτερα αν εγείρεται συστηματικά από μέλος του συμβουλίου ζήτημα μη 

πιστής/ακριβούς τήρησης των πρακτικών και η λύση αυτή θεωρηθεί απαραίτητη/επιβεβλημένη για 

καθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα (αρχή της αναγκαιότητας/αναλογικότητας – άρθρο 4 (1) 

(γ) του Νόμου138 (Ι) / 2001).  

 

 

 

3.7.7. Ανακατεύθυνση Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων Αφυπηρετησάντων Υπαλλήλων 

Είχε υποβληθεί ερώτημα στο Γραφείο του Επιτρόπου κατά πόσο επιτρέπεται η αυτόματη ανακατεύθυνση 

Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων (email) τα οποία αποστέλλονται σε διευθύνσεις υπαλλήλων που έχουν 

αφυπηρετήσει, σε κάποια κεντρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Καταλήξαμε ότι, ο εργοδότης πρέπει να επιλέγει τους λιγότερο παρεμβατικούς προς την ιδιωτική ζωή 

τρόπους για ικανοποίηση των σκοπών που επιδιώκει. Γι’ αυτό ενημερώσαμε τον ενδιαφερόμενο ότι εάν ο 

σκοπός που επιδιώκεται είναι η λήψη των μηνυμάτων που αποστέλλονται σ’ αυτές τις διευθύνσεις για την 

ομαλή συνέχιση των εργασιών της εταιρείας / του Οργανισμού, θα μπορούσε να τεθεί αυτόματη 

απάντηση για όσα μηνύματα αποστέλλονται στις συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

με την οποία να ενημερώνονται οι αποστολείς των μηνυμάτων ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν 

βρίσκεται πλέον στην συγκεκριμένη θέση και να τους καλούν όπως αποστείλουν ξανά το μήνυμα τους σε 

κάποια άλλη διεύθυνση. 
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3.8. Κοινοποίηση / ανακοίνωση πληροφοριών 

3.8.1. Κοινοποίηση ωφελημάτων αφυπηρέτησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού 

Προσωπικού στον Επίσημο Παραλήπτη για τις περιπτώσεις πτωχευσάντων 

Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας υπέβαλε ερώτημα στον Επίτροπο κατά πόσο το Ταμείο Προνοίας 

Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού επιτρέπεται βάση του Νόμου 138 (Ι) / 2001 να 

ενημερώνει τον Επίσημο Παραλήπτη με τα ωφελήματα αφυπηρέτησης Ωρομίσθιου πτωχεύσαντα 

κατά/πριν την ημερομηνία αφυπηρέτησης του, για τον οποίο έχει ήδη εκδοθεί διάταγμα παραλαβής. 

Μετά από μελέτη του περί Πτώχευσης Νόμου, Κεφ. 5 και ιδιαίτερα των άρθρων 15 (1), 23 (2), 49 (1) – 

(3), 52 (1) – (2), 68 (4) και 70 (1) – (3), ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι σε περίπτωση που ο 

διαχειριστής της περιουσίας του ωρομίσθιου πτωχεύσαντα είναι ο Επίσημος Παραλήπτης του κράτους, 

τότε το Ταμείο Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού έχει υποχρέωση βάσει του 

άρθρου 5(2)(α) του Νόμου 138 (Ι) / 2001 όπως ενημερώνει τον Επίσημο Παραλήπτη για τα ωφελήματα 

αφυπηρέτησης του ωρομίσθιου πτωχεύσαντα κατά/πριν την ημερομηνία αφυπηρέτησης του, για τον 

οποίο έχει ήδη εκδοθεί διάταγμα παραλαβής. 

 

3.8.2. Κοινοποίηση στοιχείων συγκεκριμένων ομάδων για εξαίρεση τους από την 

κατάταξη στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας 

Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας υπέβαλε ερώτημα κατά πόσο επιτρέπεται με βάση τις διατάξεις του 

Νόμου 138 (Ι) / 2001, να αποστέλλει μια φορά το χρόνο αρχείο με συγκεκριμένα στοιχεία στη Δύναμη 

Πολιτικής Άμυνας για συγκεκριμένη ομάδα ατόμων που με βάση τον Καν. 11(3) των περί Πολιτικής 

Άμυνας (Γενικών Κανονισμών) του 1997 (Κ.Δ.Π. 221/97), εξαιρούνται από την υποχρέωση υπηρεσίας 

στη Δύναμη.              

Ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι το Γενικό Λογιστήριο έχει υποχρέωση όπως αποστέλλει τις 

ζητούμενες πληροφορίες στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας μόνο για τις κατηγορίες των ατόμων που 

εξαιρούνται από την υποχρέωση υπηρεσίας στη Δύναμη σύμφωνα με τον Καν. 11(3) της Κ.Δ.Π. 221/97) 

και όχι ολόκληρο το αρχείο, κρυπτογραφεί τα δεδομένα που θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ψηφιακού δίσκου, usb stick) και κατά τη μεταφορά των συγκεκριμένων 

πληροφοριών τηρεί τις διατάξεις των άρθρων 4 (1) (ε) και 10 (1) –(3) του Νόμου. 

Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας οφείλει από την άλλη όπως τηρεί τις διατάξεις των άρθρων 4 (1)(α)-(ε) και 

10 (1)–(3) του Νόμου και ιδιαίτερα όπως καταστρέφει τα δεδομένα που θα περιέχονται στους ψηφιακούς 

δίσκους/usb sticks κ.λ.π., μετά από τη μεταφορά/αποθήκευση των δεδομένων στα ηλεκτρονικά 

συστήματα της / διαγράφει τα δεδομένα που θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αμέσως 

μετά την αποθήκευση τους στα συστήματά της. 

 

3.8.3. Παροχή πληροφοριών από την Αστυνομία στο σωματείο «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ» 

Αμμοχώστου με σκοπό τη συμβολή του στην καταπολέμηση του χουλιγκανισμού  

O Πρόεδρος του Σωματείου «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ» Αμμοχώστου συναντήθηκε με τον Επίτροπο στις 31.5.2012 

και ζήτησε να πληροφορηθεί αν είναι επιτρεπτή η παροχή πληροφοριών από την Αστυνομία στο 

σωματείο «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ» Αμμοχώστου με σκοπό τη συμβολή του στην καταπολέμηση του 

χουλιγκανισμού. 
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Η Αστυνομία Κύπρου (Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών για το Χουλιγκανισμό, Τμήμα Γ΄, Αρχηγείο 

Αστυνομίας) υπέβαλε στο Γραφείο του Επιτρόπου Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου για 

την Αντιμετώπιση της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους. Τα υποκείμενα των δεδομένων στο εν λόγω 

αρχείο είναι (α) πρόσωπα που καταδικάστηκαν για διάπραξη αδικημάτων βίας σε αθλητικούς χώρους (β) 

επικίνδυνοι οπαδοί για τους οποίους υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ότι αποτελούν κίνδυνο για τη 

δημόσια τάξη και ασφάλεια στους αθλητικούς χώρους (γ) πρόσωπα τα οποία έχουν στερηθεί της 

φιλάθλου ιδιότητας. Τα προσωπικά δεδομένα που υφίστανται  επεξεργασία είναι το ονοματεπώνυμο, 

αριθ. ταυτότητας/διαβατηρίου, όνομα πατρός, όνομα μητρός, υπηκοότητα, ημερομηνία και τόπος 

γέννησης, φύλο, επάγγελμα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία παρουσίασης στο Δικαστήριο, 

ποινή, φωτογραφία. Τα στοιχεία τω προσώπων που περιλαμβάνονται στα σημεία (α) και (γ) 

διαγράφονται με τη λήξη της ισχύος της απαγόρευσης της εισόδου ή της στέρησης της φιλάθλου 

ιδιότητας, ενώ του σημείου (β) αξιολογούνται κάθε έξι μήνες. 

Τα  άρθρα 4 και 5 του Νόμου 138 (Ι) / 2001, θέτουν τις προϋποθέσεις για νόμιμη επεξεργασία μη 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ενώ η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων επιτρέπεται όταν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 και εφόσον κατ’ εξαίρεση συντρέχουν μία ή περισσότερες 

από  τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 (2) του Νόμου αυτού. Στην ερμηνεία του όρου «‘‘ευαίσθητα 

δεδομένα’’ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα που αφορούν τη συμμετοχή σε σωματείο και οι 

ποινικές καταδίκες.  

Η Δικαστική Επιτροπή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) τιμωρεί με ποινές τα σωματεία 

των οποίων οπαδοί εμπλέκονται σε επεισόδια βίας. Επομένως τα σωματεία έχουν έννομο συμφέρον να 

συμβάλουν στην καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα από οπαδούς τους, για να μην υφίστανται 

τιμωρίες/ποινές. 

Το Σωματείο «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ» διαθέτει ιδιόκτητο γήπεδο (στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος»). Επομένως, 

έχει την ευθύνη διαχείρισης του εν λόγω αθλητικού χώρου και με το διορισμό «υπεύθυνου ασφάλειας» 

αυτός έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των οπαδών που εισέρχονται στο ιδιόκτητο στάδιο του για να 

παρακολουθήσουν τον αγώνα. Όταν υπάρχει απαγόρευση εισόδου στο στάδιο συγκεκριμένου οπαδού με 

την έκδοση προκήρυξης, το Σωματείο «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ» έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον να κοινοποιηθεί η 

εν λόγω προκήρυξη στον υπεύθυνο ασφάλειας και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από αυτόν 

(όργανα της που είναι αρμόδια για έλεγχο της εισόδου στο στάδιο). Όμως η δημοσιοποίηση των εν λόγω 

δεδομένων στα ΜΜΕ δεν είναι αναγκαία και γι’ αυτό δεν επιτρέπεται. 

Τα πρόσωπα που καταδικάστηκαν για διάπραξη αδικημάτων βίας σε αθλητικούς χώρους είναι γνωστά 

γιατί οι αποφάσεις των Δικαστηρίων ανακοινώνονται ενώπιον ακροατηρίου (Αρχή της Δημοσιότητας). 

Το Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου (Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών για το Χουλιγκανισμό, 

Τμήμα Γ΄, Αρχηγείο Αστυνομίας) και το Αρχείο Αντιμετώπισης της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους του 

Αρχηγείου Αστυνομίας έχουν ως σκοπό την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα. Το Σωματείο 

«ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ» μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να δημιουργήσει και να λειτουργήσει ένα αντίστοιχο 

ηλεκτρονικό αρχείο για τους οπαδούς του με σκοπό την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, στο οποίο θα 

έχει πρόσβαση μόνο μικρός αριθμός επιλεγμένων εξουσιοδοτημένων ατόμων, που θα έχουν τα 

κατάλληλα προσόντα προσωπικής ακεραιότητας και τεχνικών γνώσεων για την τήρηση του απορρήτου, 

και τα άτομα αυτά θα τελούν υπό τον έλεγχο του σωματείου και θα διεξάγουν επεξεργασία των 

δεδομένων μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό  (άρθρο 10 (1) (2) (3) του Νόμου 138 (Ι) / 2001). 

Υποδείξαμε στο Σωματείο «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ» ότι όφειλε να υποβάλει κατάλληλα συμπληρωμένο το σχετικό 

έντυπο Γνωστοποίησης Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου/ Έναρξης Επεξεργασίας στον Επίτροπο. 

Παρά το ότι τα πρόσωπα που καταδικάστηκαν για διάπραξη αδικημάτων βίας σε αθλητικούς χώρους είναι 

γνωστά γιατί οι αποφάσεις των Δικαστηρίων ανακοινώνονται ενώπιον ακροατηρίου (Αρχή της 

Δημοσιότητας), επειδή στο άρθρο 2 του Νόμου 138 (Ι) / 2001 έχουν περιληφθεί  οι ποινικές διώξεις και 

καταδίκες στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και με βάση το άρθρο 6 (1) του Νόμου απαγορεύεται η 
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συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων και επειδή στην υπό εξέταση περίπτωση δεν μπορεί να 

τύχει εφαρμογής μία από τις εξαιρέσεις του εδαφίου (2) του άρθρου 6, ο Επίτροπος έκρινε ότι η 

μοναδική διέξοδος για επίλυση του θέματος είναι η από κοινού υποβολή αιτήματος του Αρχηγού 

Αστυνομίας και του Σωματείου «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ» στον Επίτροπο για διασύνδεση των δύο αρχείων στο 

βαθμό που είναι αναγκαίο με την άδεια του Επιτρόπου και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αυτός 

θα θέσει μετά από ακρόαση, αν αποφασίσει να δώσει την άδεια του. 

Εφόσον για τη διασύνδεση αρχείων με ευαίσθητα δεδομένα η εξέταση γίνεται με τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρον 5 του Νόμου και εφόσον η παράγραφος (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 

επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων 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 των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών των 

υποκειμένων των δεδομένων, ο Επίτροπος έκρινε ότι υπάρχει νομική βάση για την εξέταση αιτήματος 

διασύνδεσης αρχείων εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση σ’ αυτόν. 

 

3.8.4. Ανακοίνωση κατάστασης οφειλών διαμερισμάτων πολυκατοικίας  

Διαχειριστής πολυκατοικίας υπέβαλε ερώτημα στον Επίτροπο 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.   

Τυχόν ανακοίνωση/ανάρτιση σε πινακίδα στην είσοδο της πολυκατοικίας, των ονομάτων και/ή των 

αριθμών των διαμερισμάτων των ιδιοκτητών/ενοίκων με το αντίστοιχο ποσό των κοινόχρηστων εξόδων 

που οφείλουν ή η κοινοποίηση από τη διαχειριστική επιτροπή προς τους ιδιοκτήτες/ένοικους της 

πολυκατοικίας των οφειλόμενων κοινόχρηστων ποσών ανά διαμέρισμα, είναι νόμιμη και δεν συνιστά 

μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τον αρχικό σκοπό της επεξεργασίας και επομένως δεν 

αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου.   

Σε τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 (3) (α) του Νόμου, η διαχειριστική 

επιτροπή 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 της πολυκατοικίας σε χώρο 

προσβάσιμο και από τρίτα πρόσωπα (εκτός των συνιδιοκτητών) δεν είναι νόμιμη αφού αντίκειται στις 

διατάξεις του άρθρου 10 (3) του Νόμου. Γι’ αυτό, με σκοπό να αποφευχθεί η διάδοση των πληροφοριών 

σε τρίτους, η διαχειριστική επιτροπή 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.   

 

3.8.5. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων που αφορούν συμμετοχή στο Σχέδιο 

Επιδότησης Υπογόνιμων Ζευγαριών για Εξωσωματική Γονιμοποίηση για σκοπούς 

εξέτασης αίτησης για χορήγηση άλλων κοινωνικών παροχών    

Υποβλήθηκε ερώτημα στον Επίτροπο από το Υπουργείο Υγείας κατά πόσο επιτρέπεται να πληροφορήσει 

τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών,  ο οποίος εξέταζε συγκεκριμένη αίτηση δανειοδότησης 

μέσω του σχεδίου αποκατάστασης προπολεμικής φερεγγυότητας, αν συγκεκριμένη αιτήτρια έλαβε 

επιδότηση βάσει του σχεδίου επιδότησης υπογόνιμων ζευγαριών για εξωσωματική γονιμοποίηση και το 
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ύψος της. 

Σύμφωνα με τα κριτήρια εξέτασης αιτήσεων δανειοδότησης μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης 

Προπολεμικής Φερεγγυότητας τα οποία έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχουν 

δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 2269 ημερομηνίας 18/5/2012: 

 «(3) Στον καθορισμό του ύψους του παρεχόμενου δανείου ή εγγύησης από τον Κεντρικό Φορέα, θα 

λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, και η τυχόν κάλυψη όλου ή μέρους των δαπανών του αιτητή για τον 

ίδιο σκοπό, από κρατικά ή άλλα σχέδια.». 

Σύμφωνα με τον αιτιολογικό λόγο της παραγράφου 34 στο προοίμιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995, καθώς και τις διατάξεις του 

άρθρου 6 (2) (ι) του Νόμου, γνωμοδοτήσαμε ότι το Υπουργείο Υγείας επιτρέπεται να κοινοποιήσει στον 

Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών τη ζητούμενη πληροφορία αφού προηγουμένως  ενημερώσει 

την αιτήτρια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11(3)(α) του Νόμου. 

 

3.8.6. Κοινοποίηση ιατρικών δεδομένων για σκοπούς υποβολής αίτησης σε 

Επαρχιακό Δικαστήριο που θα συνοδεύεται από ένορκη δήλωση με συνημμένη 

σχετική ιατρική βεβαίωση για την έκδοση διατάγματος διαχείρισης  

Τα ενήλικα τέκνα του κ. Α, επιθυμούσαν να υποβάλουν αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου για την 

έκδοση διατάγματος αναφορικά με τη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων του πατέρα τους. Η 

εν λόγω αίτηση θα βασιζόταν, μεταξύ άλλων, στα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 18 του περί Διαχείρισης 

της Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων Νόμου  23(Ι) του 1996 (Ν. 23(Ι)/96).  

Ο Νόμος 23(Ι)/96 εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτού, σε κάθε περίπτωση προσώπου για το 

οποίο, κατόπιν ιατρικής ή άλλης απόδειξης, το αρμόδιο δικαστήριο ικανοποιείται ότι είναι ανίκανο 

πρόσωπο, απαγορεύοντας σ’ αυτό τη διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων ή παραλείψεων που επιφέρουν 

έννομα αποτελέσματα. Το αρμόδιο δικαστήριο έχει εξουσία, βάσει των άρθρων 4 και 7 του εν λόγω 

νόμου, με διάταγμα του να προβαίνει στο διορισμό διαχειριστή της περιουσίας του ανίκανου προσώπου, 

κατόπιν αίτησης ή άλλων γραπτών παραστάσεων που υποβάλλονται από ενδιαφερόμενο πρόσωπο, όπως 

σύζυγο, γονέα ή τους κατιόντες αυτού. 

Ο Επίτροπος έκρινε ότι εφόσον δεν υπήρχε σύζυγος, τα ενήλικα τέκνα του κ. Α. αφού θεωρούσαν ότι ο 

πατέρας τους είναι «ανίκανο πρόσωπο» λόγω διανοητικής διαταραχής (ερμηνεία στο άρθρο 2 του Ν. 

23(Ι)/96), μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο για την έκδοση 

διατάγματος αναφορικά με τη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων του πατέρα τους (άρθρο 4 

του Ν. 23(Ι)/96) και στην εν λόγω αίτηση νομιμοποιούνταν να περιλάβουν/επισυνάψουν σχετική ιατρική 

απόδειξη/βεβαίωση/γνωμάτευση (άρθρο 3 του Ν. 23(Ι)/96) και επομένως ο θεράπων ιατρός του κ. Α. 

μπορούσε νόμιμα να ετοιμάσει την εν λόγω ιατρική έκθεση και να την παραδώσει στους κατιόντες αυτού 

για το νόμιμο σκοπό της επισύναψης της στην αίτηση προς το Δικαστήριο (άρθρα 4(1)(α) και 6(2)(ε) του 

Νόμου) εφόσον ήταν αναγκαία για την αναγνώριση/άσκηση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου (άρθρο 3 

του Ν. 23(Ι)/96 και άρθρα 4(1)(γ) και 6(2)(ε) του Νόμου). 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων όφειλε βάσει του άρθρου 11 του Νόμου να ενημερώσει το 

υποκείμενο των δεδομένων για την ανακοίνωση των δεδομένων του σε τρίτους. Εξάλλου, σύμφωνα με 

το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του  Ν. 23(Ι)/96 η αίτηση επιδίδεται στο ανίκανο πρόσωπο. 
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3.9. Άλλα θέματα 

3.9.1. Συλλογή δεδομένων που αφορούν το «σεξουαλικό προσανατολισμό» 

Το Νοέμβριο του 2012, η εταιρεία CNP Laiki Insurance Holdings Ltd υπέβαλε στον Επίτροπο έντυπο 

Γνωστοποίησης Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου/Έναρξης Επεξεργασίας σχετικά με το αρχείο 

πελατών/ασφαλισμένων, συνεργατών, ασφαλιστικών αντιπροσώπων και προμηθευτών της.  

Σε συνέχεια της Γνωστοποίησης αυτής ζητήσαμε από την εταιρεία όπως εξηγήσει τους λόγους που 

συλλέγει και γενικά επεξεργάζεται στα αρχεία της δεδομένα που αφορούν τον ερωτικό προσανατολισμό 

των πελατών/ασφαλισμένων της, έχοντας υπόψη ότι ο «ερωτικός προσανατολισμός» θεωρείται 

ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, του οποίου η συλλογή/επεξεργασία κατά κανόνα απαγορεύεται.  

Η εταιρεία με επιστολή της ανέφερε ότι ο λόγος που ζητά δεδομένα που αφορούν τον ερωτικό 

προσανατολισμό των πελατών/ασφαλισμένων της είναι επειδή κατέχει στατιστικά στοιχεία που 

«καταδεικνύουν ότι ομοφυλόφιλοι ή ερωτικοί σύντροφοι ατόμων με ομοφυλοφιλικές τάσεις ή ατόμων 

χρηστών ναρκωτικών ουσιών έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μολυνθούν με ιούς ηπατίτιδας β και γ 

καθώς και με ιούς του AIDS.». 

Αναφέραμε στην εταιρεία ότι το ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο που αφορά το «σεξουαλικό 

προσανατολισμό» δεν είναι πρόσφορο και αναγκαίο για την πραγματοποίηση του σκοπού της 

επεξεργασίας, που είναι η σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου και κατ’ επέκταση η ασφαλιστική κάλυψη. 

Η δε συλλογή και επεξεργασία του δεν εμπίπτει σε καμία από τις εξαιρέσεις του άρθρου 6 (2) του Νόμου 

138(Ι)/2001 για να είναι επιτρεπτή η συλλογή και επεξεργασία του. Επίσης, ζητήσαμε από την εταιρεία 

όπως παρουσιάσει στο Γραφείο του Επιτρόπου στατιστικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους 

ισχυρισμούς της. 

Η εταιρεία με επιστολή της μας ενημέρωσε ότι έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις μας και αφαίρεσε από 

τα αρχεία της το δεδομένο του «σεξουαλικού προσανατολισμού». 

 

3.9.2. Σχεδιασμός / δημιουργία αρχείου από μέλη/ιερείς/καλόγριες της κοινότητας 

των Λατίνων 

Υποβλήθηκε ερώτημα στο Γραφείο μας αναφορικά με το τι χρειάζεται να ληφθεί υπόψη στο 

σχεδιασμό/δημιουργία αρχείου έντυπης ή/και ηλεκτρονικής μορφής το οποίο θα περιλαμβάνει προσωπικά 

δεδομένα από μέλη/ιερείς/καλόγριες της κοινότητας των Λατίνων το οποίο θα είναι προσβάσιμο στο 

κοινό. 

Η επεξεργασία πληροφοριών που αναφέρονται σε πρόσωπα που έχουν αποθάνει δεν συνιστούν 

προσωπικά δεδομένα και επομένως δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου. 

Ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι η συλλογή προσωπικών στοιχείων από μέλη/ιερείς/καλόγριες της 

κοινότητας Λατίνων μέσω προσωπικών συνεντεύξεων ή γραπτό κείμενο που αφορούν τους ίδιους ή 

τρίτους (π.χ. μέλη της οικογένειας τους) και η καταχώρησή τους σε αρχείο έντυπης ή/και ηλεκτρονικής 

μορφής το οποίο θα είναι προσβάσιμο στο κοινό (δημόσιο αρχείο), επιτρέπεται εφόσον: 

(α) Ληφθεί η συγκατάθεση γραπτώς από τα μέλη/ιερείς/καλόγριες για τη συλλογή των προσωπικών 

δεδομένων τους μέσω προσωπικών συνεντεύξεων ή γραπτών κειμένων για την καταχώρηση τους σε 

δημόσιο αρχείο. 

(β) Ενημερωθούν τα μέλη/ιερείς/καλόγριες και τα τρίτα πρόσωπα (π.χ. μέλη της οικογένειας τους στα 

οποία θα γίνεται αναφορά στις προσωπικές συνεντεύξεις ή στα γραπτά κείμενα), για το σκοπό της 

επεξεργασίας, ότι το αρχείο θα είναι δημόσιο και για τους τυχόν αποδέκτες των δεδομένων, και 
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(γ) Τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 (1) του Νόμου αναφορικά με τις βασικές αρχές επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων. 

Ενημερώσαμε τον πολίτη ότι η τυχόν δημοσίευση στο διαδίκτυο του δημόσιου αρχείου που προτίθεται 

να συστήσει, ενέχει κινδύνους που συνδέονται με τη φύση του διαδικτύου δεδομένου ότι η ελεύθερη και 

μη ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο 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 δεν συνάδουν με τις διατάξεις του Νόμου 138 (Ι) / 2001.  

Ο Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι τυχόν δημοσίευση του δημόσιου αρχείου στο διαδίκτυο, εκ 

πρώτης όψεως, αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου.   

3.9.3. Διαχείριση και είσπραξη ληξηπρόθεσμων οφειλών   

Με αφορμή τη Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου / Έναρξης Επεξεργασίας που υπέβαλε 

στο Γραφείο του Επιτρόπου η εταιρεία P. Commercial Credit Management Ltd, για το αρχείο που τηρεί 

με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση και είσπραξη ληξηπρόθεσμων οφειλών, την πληροφορήσαμε ότι 

η λειτουργία αρχείου για τον εν λόγω σκοπό επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων 

των δεδομένων (χρεωστών / οφειλετών), επειδή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα, 

δηλαδή τα μέλη / πελάτες της, έχουν έννομο συμφέρον να τα γνωρίζουν για σκοπούς αξιολόγησης τυχόν 

αίτησης των εν λόγω υποκειμένων των δεδομένων για παροχή υπηρεσιών/πώληση προϊόντων σ’ αυτούς.    

Κρίναμε ότι, η διατήρηση μαύρης λίστας, όπως είναι το αρχείο που τηρεί η εταιρεία με σκοπό τη 

διαχείριση και είσπραξη ληξηπρόθεσμων οφειλών, επιτρέπεται όταν ένα πρόσωπο καταχωρείται σε μία 

μαύρη λίστα λόγω κάποιας ενέργειας ή παράλειψής του με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν 

προκαθοριστεί για το σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, ο Επίτροπος υπέδειξε στην εταιρεία ότι:   

(α)  Θα πρέπει να καθορίσει κριτήρια καταχώρησης ενός ατόμου στο αρχείο,   

(β) Τα δεδομένα που θα καταχωρούνται στο αρχείο θα πρέπει να συλλέγονται για τους συγκεκριμένους 

σκοπούς που έχει δηλώσει στη Γνωστοποίηση και δεν θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε 

άλλο σκοπό,  

(γ) Τα δεδομένα που θα συλλέγονται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας θα πρέπει να είναι τα απολύτως 

απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού,   

(δ) Τα δεδομένα που θα περιέχονται στο αρχείο θα πρέπει να είναι εξακριβωμένα/επιβεβαιωμένα και 

ενημερωμένα,   

(ε) Θα πρέπει να καθορίσει χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στο 

αρχείο καθώς και χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων μετά την αποπληρωμή της οφειλής, 

ανάλογα με τη φύση και τις επιπτώσεις της παράλειψης του χρεώστη, όπως για παράδειγμα, το ύψος του 

οφειλόμενου ποσού και τη συχνότητα καταχώρησης του στο αρχείο.  

Τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να ενημερώνονται ότι προσωπικά τους δεδομένα θα 

καταχωρηθούν στο συγκεκριμένο αρχείο και για να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα αυτά είναι ορθά, η 

ενημέρωση πρέπει να γίνεται γραπτώς.   

Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας, για να μπορέσει να προχωρήσει με τη 

λειτουργία του συγκεκριμένου αρχείου, με βάση τις αρμοδιότητες που του παρέχει το άρθρο 23 του 

Νόμου 138 (Ι) / 2001, ο Επίτροπος έθεσε συγκεκριμένους όρους  και προϋποθέσεις, όπως για 

παράδειγμα τη σύνταξη γραπτής πολιτικής  αναφορικά με τον ορθό τρόπο επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων.  
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4. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   

4.1.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 

4.1.1. Απόφαση του Επιτρόπου αναφορικά με κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων 

φοιτητή από υπάλληλο του Πανεπιστημίου Κύπρου  

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο μας σχετικά με κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων φοιτητή του 

Πανεπιστημίου Κύπρου σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών εντός του Πανεπιστημίου από υπάλληλο του. 

Παρατίθεται πιο κάτω αυτούσια η Απόφαση του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2012. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

«Στις 8 Δεκεμβρίου 2010, υποβλήθηκε στο Γραφείο μου γραπτό παράπονο από τον Χ (στο εξής «ο 

παραπονούμενος») εναντίον του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως υπεύθυνος επεξεργασίας (στο εξής «ο καθ’ 

ου το παράπονο»), για παράνομη κοινοποίηση δεδομένων που αφορούν το άτομό του, μέσω ενός 

εσωτερικού Σημειώματος (στο εξής «το Σημείωμα»), το οποίο μας προσκόμισε ο παραπονούμενος, 

ημερομηνίας 7/7/2010 που κυκλοφόρησε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υ του Πανεπιστημίου Κύπρου 

κος Ψ σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών. 

2. O τελευταίος υπό την ιδιότητά του ως πρόσωπο (υπάλληλος) υπαγόμενο στον έλεγχο και την άμεση 

εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, δηλαδή του καθ’ ου το παράπονο, δεσμεύει τον καθ’ ου το 

παράπονο με τις πράξεις και /ή παραλείψεις του για τις οποίες την ευθύνη φέρει ο καθ’ ου το παράπονο 

ως υπεύθυνος επεξεργασίας.  

 3.1. Στο Σημείωμα εσωκλείεται μεγάλος αριθμός εγγράφων τα οποία αποκαλύπτουν, μεταξύ άλλων, 

προσωπικά δεδομένα του παραπονούμενου, όπως το όνομά του, το προσωπικό ηλεκτρονικό του 

ταχυδρομείο, τoν αριθμό της φοιτητικής του ταυτότητας (ίδιος με την πολιτική ταυτότητα) και τη 

βαθμολογία του. 

3.2. Το Σημείωμα κυκλοφόρησε σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών και συγκεκριμένα στα μέλη 8 Δ.Σ και 

Επιτροπών και σε 35 επικεφαλής ή Προέδρους Επιτροπών ή Τμημάτων και είχε ως θέμα την άνιση 

μεταχείριση φοιτητών από τις Πρυτανικές Αρχές και την επιλεκτική εφαρμογή των κανόνων φοίτησης. 

4.1. Σύμφωνα με τις εξουσίες που αποδίδουν στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα οι διατάξεις του άρθρου 23(ιβ) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138(Ι)/2001), όπως τροποποιήθηκε, (εφεξής «ο 

Νόμος»), το Γραφείο μου προχώρησε σε διερεύνηση του παραπόνου. 

4.2. Με την ταυτάριθμη επιστολή του Γραφείου μου ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2011 ενημερώθηκε ο 

καθ’ ου το παράπονο σχετικά με το υποβληθέν παράπονο και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ενώ 

παράλληλα ζητήθηκαν οι θέσεις του σχετικά με τους ισχυρισμούς του παραπονούμενου και τα γεγονότα 

της υπόθεσης εντός ταχθείσας προθεσμίας. 

4.3. Με την επιστολή του προς το Γραφείο μου, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2011, ο καθ’ ου το 

παράπονο υπέβαλε τις αρχικές του θέσεις σχετικά με το υπό διερεύνηση παράπονο οι οποίες 

συνοψίζονται ως ακολούθως: 

4.3.1. Ο νυν Πρύτανης του Πανεπιστημίου υπό την τότε ιδιότητά του ως Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε ότι το θέμα της παραβίασης των προσωπικών 

δεδομένων του παραπονούμενου είχε περιέλθει στην αντίληψή του με την κοινοποίηση, μεταξύ πολλών 

άλλων αποδεκτών, του Σημειώματος και στον ίδιο οπότε αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα του θέματος 
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με σημείωμά του προς τον τότε Πρύτανη του Πανεπιστημίου ανέφερε ότι η κοινοποίηση ονομάτων των 

φοιτητών, της αλληλογραφίας τους και της βαθμολογίας τους σε άτομα τα οποία δεν νομιμοποιούνται να 

έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία αποτελεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων. 

4.3.2. Μας είχε επίσης πληροφορήσει σχετικά με τις ενέργειες που έχουν λάβει χώρα από τον καθ’ ου το 

παράπονο και ειδικότερα ότι έχει γίνει αυστηρή σύσταση προς τον Ψ για την ενέργεια του και ότι η 

παρανομία έχει τερματιστεί στο μέτρο του δυνατού με τη συλλογή και καταστροφή μεγάλου αριθμού 

αντιτύπων του Σημειώματος. 

4.3.3. Η παρουσίαση του Σημειώματος, όπως ανέφερε, ενώπιον της Συγκλήτου στη συνεδρία της με αρ. 

17/2010 και ακολούθως στη συνεδρία του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου δεν συνιστά κατά τη γνώμη 

του συνέχιση της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου καθ’ ότι τα πιο πάνω 

όργανα είναι τα ανώτατα όργανα του Πανεπιστημίου τα οποία είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα απασχολεί το Πανεπιστήμιο. Ανέφερε επίσης ότι καθηκόντος το θέμα 

συζητήθηκε στη Σύγκλητο, όπου εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του 

Πανεπιστημίου να διεξάγει πειθαρχική έρευνα  εναντίον του Ψ σχετιζόμενη μεταξύ άλλων και με το θέμα 

της κυκλοφορίας εκ μέρους του Ψ, του Σημειώματος. 

4.3.4. Το εν λόγω Σημείωμα, όπως επιβεβαίωσε στην επιστολή του, είχε αποσταλεί στον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου και το Γραμματέα της Συγκλήτου και είχε κοινοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών τους 

οποίους είχε παραθέσει στην επιστολή του και οι οποίοι στην πλειονότητά τους συμπίπτουν με τους 

αποδέκτες όπως παρατίθενται αυτουσίως στο Σημείωμα. 

Αποδέκτες του Σημειώματος ήταν: ο Πρόεδρος και Μέλη του Συμβουλίου, Μέλη της Συγκλήτου, 

Πρόεδρος και Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, Πρόεδρος και Μέλη Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών, 

Πρόεδρος και Μέλη Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πρόεδροι Τμημάτων, Προϊστάμενοι Διοικητικών 

Υπηρεσιών, Εσωτερικός Ελεγκτής, Πρόεδρος και Μέλη ΔΣ Ένωσης Διοικητικού Προσωπικού, Πρόεδρος 

και Μέλη ΔΣ Συντεχνίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Προεδρεύοντας και Μέλη ΔΣ ΦΕΠΑΝ, Χ.Λ, Α.Σ, και 

Κ.Ε. 

4.3.5. Όπως επίσης ανέφερε, ο Ψ έκανε χρήση των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου 

έχοντας την πεποίθηση ότι ασκούσε καθήκον που του επέβαλλε ο Νόμος και οι Κανονισμοί του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και ειδικότερα οι Κανονισμοί 15.1, 15.2 και 19.1 που αφορούν τα θεμελιώδη 

καθήκοντα των υπαλλήλων και τις επίσημες πληροφορίες μαρτυρίες και γραπτά.  

4.3.6. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 15.1:  

«Οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου υπηρετούν το σύνολο του λαού, οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και 

τους νόμους και αφοσίωση στο Κράτος.». 

4.3.7. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 15.2: 

«Κάθε υπάλληλος οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του αμερόληπτα, απρόσκοπτα και δίκαια και μόνο βάσει 

αντικειμενικών κριτηρίων και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή της σωστής 

λειτουργίας του Πανεπιστημίου.». 

4.3.8. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19.1: 

«Κάθε γραπτή ή προφορική πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του υπαλλήλου κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων του είναι εμπιστευτική και απαγορεύεται να κοινοποιείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο 

παρά μόνο για την πρέπουσα εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος ή ύστερα από ρητή εντολή της 

αρμόδιας αρχής.». 

5.1. Με την επιστολή του Γραφείου μου ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2012 σε απάντηση των ισχυρισμών 

του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου θέσαμε υπόψη του, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
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«5.2. Η αναφορά του στους Κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου καταδεικνύει το αυτονόητο που 

είναι η προστασία και η διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση των 

υπαλλήλων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώ επιπρόσθετα οριοθετεί την κοινοποίηση των 

πληροφοριών μόνο στην περίπτωση της πρέπουσας εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος ή κατόπιν 

εντολής της αρμόδιας αρχής η οποία λογικά στην παρούσα περίπτωση του Ψ ως Προϊστάμενου της 

Υπηρεσίας Υ του Πανεπιστημίου  αναμένεται να είναι σύμφωνα και με το οργανόγραμμα του 

Πανεπιστημίου Κύπρου ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

5.3. Η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου δεν νομιμοποιείται σύμφωνα με 

τους πιο πάνω Κανονισμούς έχοντας υπόψη ότι η παρούσα περίπτωση δεν φαίνεται να εμπίπτει στην 

πρέπουσα εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος διότι το θέμα της άνισης μεταχείρισης των φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου αφορά θέμα το οποίο θα έπρεπε να υποβληθεί και εξεταστεί μόνο από τα 

ανώτατα ιεραρχικά όργανα του Πανεπιστημίου Κύπρου το Συμβούλιο, τη Σύγκλητο και τις Πρυτανικές 

Αρχές (όπως ανέφερε και ο Πρύτανης στην επιστολή του) και όχι σε οποιοδήποτε άλλο μη αρμόδιο και /ή 

μη εξουσιοδοτημένο όργανο ή Επιτροπή. Επομένως η κοινοποίηση του εν λόγω Σημειώματος, το οποίο 

περιελάμβανε προσωπικά δεδομένα του παραπονούμενου, και το οποίο εξέθετε τον παραπονούμενο, σε 

οποιοδήποτε αποδέκτη άλλο από τα πιο πάνω ανώτατα όργανα δεν εμπίπτει στην πρέπουσα εκτέλεση 

καθήκοντος και ως εκ τούτου κρίνεται εκ πρώτης όψεως υπερβολική κατά παράβαση της αρχής της 

αναλογικότητας καθώς και της αρχής της αναγκαιότητας που απορρέει από την αρχή της 

αναλογικότητας. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4(1)(γ) (Αρχή της Αναλογικότητας) του περί Επεξεργασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, (Ν.138(Ι)2001), όπως 

τροποποιήθηκε (στο εξής «ο Νόμος»): 

«4.-(1)  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα- 

 (γ)  είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της 

επεξεργασίας·». 

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω πουθενά δεν προκύπτει ότι ο Ψ ενήργησε σύμφωνα με εντολή της αρμόδιας 

αρχής όπου σύμφωνα με το οργανόγραμμα είναι ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και επομένως η παρούσα περίπτωση δεν φαίνεται να καλύπτεται από τους 

Κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

5.4. Όσον αφορά την απάντηση του Ψ που απέστειλε στο Γραφείο μου ενημέρωσα τον Πρύτανη ότι 

σύμφωνα με το Νόμο ως υπεύθυνος επεξεργασίας όλων των προσωπικών δεδομένων τηρουμένων σε 

ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή του Πανεπιστήμιο Κύπρου για όλους τους σκοπούς του Νόμου είναι το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και όχι ο Ψ. Ο Ψ υπό την ιδιότητά του ως εργοδοτούμενος του υπεύθυνου 

επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου τελεί υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου 

επεξεργασίας και ενεργεί μόνο κατ’ εντολήν του τελευταίου οπότε ενημέρωσα τον Πρύτανη ότι η 

απάντηση του Ψ δεν θα ληφθεί υπόψη. 

5.5. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων 

κατηγοριών προσώπων, και αυτών των ατόμων που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπό την 

ιδιότητά του αυτή υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο και οι οποίες 

αποσκοπούν στη διαφύλαξη και/ή προστασία των προσωπικών δεδομένων που ως υπεύθυνος 

επεξεργασίας συλλέγει / επεξεργάζεται και διατηρεί στα αρχεία του.  

5.6. Ακολούθως ενημερώθηκε ο Πρύτανης σχετικά με τις διατάξεις του Νόμου τις οποίες θεωρήσαμε ότι 

εκ πρώτης όψεως έχει, ο υπεύθυνος επεξεργασίας/ καθ’ ου το παράπονο, παραβεί καθώς και τις διατάξεις 

σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις που έχει εξουσία να υποβάλλει ο Επίτροπος σε περίπτωση 

διαπίστωσης παράβασης και του δόθηκε για το σκοπό αυτό προθεσμία για την υποβολή των τελικών 

θέσεων σχετικά με την ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων και την παράθεση των λόγων για τους 
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οποίους δεν θα έπρεπε σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων του Νόμου να του 

επιβληθεί οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις:  

5.6.1. «4.-(1)  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα- 

 (γ)  είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της 

επεξεργασίας·». 

5.6.2. «10.-(1)  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. 

(2)  Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να επιλέγει πρόσωπα με 

αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων 

και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 

(3)  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 της επεξεργασίας. 

Ο Επίτροπος παρέχει εκάστοτε οδηγίες για το βαθμό ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και για τα μέτρα 

προστασίας που είναι αναγκαίο να λαμβάνονται για κάθε κατηγορία δεδομένων, ενόψει και των 

τεχνολογικών εξελίξεων. 

(4)  Αν η επεξεργασία διεξάγεται από εκτελούντα την επεξεργασία, η σχετική ανάθεση γίνεται 

υποχρεωτικά εγγράφως *.  Η ανάθεση προβλέπει υποχρεωτικά ότι ο εκτελών την επεξεργασία τη 

διεξάγει μόνο κατ’ εντολή του υπεύθυνου και ότι οι λοιπές υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου βαρύνουν 

αναλόγως και αυτόν.». 

5.6.3. «25.-(1)  Ο Επίτροπος μπορεί να επιβάλει στους υπευθύνους επεξεργασίας ή στους τυχόν 

εκπροσώπους τους τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που 

απορρέουν από τον παρόντα Νόμο και από κάθε άλλη ρύθμιση που αφορά την προστασία του ατόμου 

από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

(α)  Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης, 

(β)  χρηματική ποινή μέχρι €8,540, * 

 (γ)  προσωρινή ανάκληση άδειας, 

(δ)  οριστική ανάκληση άδειας, 

(ε)  καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων.». 

* Να σημειωθεί ότι με τον τροποποιητικό Νόμο 105(Ι)/2012, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας στις 11/7/2012 η λέξη «εγγράφως» αντικαταστάθηκε με τις λέξεις «γραπτή σύμβαση» 

και η χρηματική ποινή έχει αυξηθεί από €8,540 στις €30,000 (τριάντα χιλιάδες ευρώ). 

6. Ο καθ’ ού το παράπονο εντός της ταχθείσας προθεσμίας υπέβαλε τις τελικές του θέσεις με την 

επιστολή του στο Γραφείο μου ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2012 στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε τα 

ακόλουθα: 

«6.1. Η ενέργεια του Ψ να κοινοποιήσει το Σημείωμα σε διευρυμένο αριθμό αποδεκτών εκτός των 

πλαισίων της εντεταλμένης σε αυτόν εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων δεν θα έπρεπε να 
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κριθεί ως παραβίαση της υποχρέωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας να 

διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα των φοιτητών τα οποία συλλέγονται και τηρούνται στο αρχείο 

της Υπηρεσίας Υ του Πανεπιστημίου πρέπει να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι 

κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας όπως προνοεί το άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου 

καθότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στο εν λόγω αρχείο και συναφή και πρόσφορα και τα 

απολύτως απαραίτητα είναι ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας. 

6.2. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει διασφαλίσει ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά 

τρόπο απόρρητο και από άτομα με τα αναγκαία επαγγελματικά προσόντα τόσο από πλευράς τεχνικών 

γνώσεων όσο και από πλευράς προσωπικής ακεραιότητας για τη διαφύλαξη του απορρήτου. Στο 

πρόσωπο του Ψ ως Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Υ του Πανεπιστημίου  διασφαλίζονται όλα εκείνα τα 

προσόντα που παρέχουν τα εχέγγυα για τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που 

τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας Υ στην οποία προΐσταται. 

6.3. Η ενέργεια του Ψ να αποστείλει το Σημείωμα σε αναρμόδια και /ή μη εξουσιοδοτημένα όργανα ή 

Επιτροπές δεν παύει να εμπίπτει στη μη πρέπουσα εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος και ενδεχομένως 

να συνιστά παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών. 

6.4. Ενόψει των πιο πάνω είχε γίνει αυστηρή σύσταση στον Ψ και το θέμα συζητήθηκε από τη Σύγκλητο 

όπου δόθηκαν οδηγίες στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών να διεξάγει πειθαρχική έρευνα εναντίον 

του, σχετιζόμενη μεταξύ άλλων και με το θέμα της κυκλοφορίας του Σημειώματος. 

6.5. Η παρανομία έχει αρθεί άμεσα κατά το μέτρο του δυνατού με τη συλλογή όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερου αριθμού αντιτύπων του εν λόγω Σημειώματος και καταστροφή τους. 

6.6. Το συγκεκριμένο συμβάν επρόκειτο για μεμονωμένη παράβαση του Νόμου και όχι κατ’ επανάληψη 

κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων των φοιτητών του Πανεπιστημίου και έκτοτε δεν υπήρξε άλλο 

παρόμοιο περιστατικό.». 

7. Αφού μελέτησα όλη τη συναφή αλληλογραφία και ιδιαίτερα τις θέσεις του καθ’ ού το παράπονο έχω 

καταλήξει στα ακόλουθα: 

7.1. Υπήρξε παράβαση της Αρχής της Αναλογικότητας (άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου. 

«4.-(1)  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα- 

 (γ)  είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της 

επεξεργασίας·». 

Η εν λόγω αρχή επιτάσσει όπως η αναγκαιότητα της επεξεργασίας κρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση. Ο σκοπός είναι εξάλλου το μέτρο της αναλογικότητας της επεξεργασίας που αφορά όχι μόνο 

το «αν» αλλά και το «σε ποια έκταση». Συνεπώς, κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται 

πέραν του επιδιωκόμενου σκοπού ή η οποία δεν είναι πρόσφορη και αναγκαία για την επίτευξή του εν 

λόγω σκοπού, δεν είναι νόμιμη. 

Την πιο πάνω αρχή έχει παραβεί ο υπάλληλος του καθ’ ού το παράπονο Ψ με την κοινοποίηση/διαβίβαση 

του Σημειώματος με θέμα την άνιση μεταχείριση φοιτητών από τις Πρυτανικές Αρχές, που περιελάμβανε 

προσωπικά δεδομένα του παραπονούμενου τέτοια όπως το όνομά του, το προσωπικό ηλεκτρονικό του 

ταχυδρομείο, τoν αριθμό της φοιτητικής του ταυτότητας (ίδιος με την πολιτική ταυτότητα) και τη 

βαθμολογία του, σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών  και συγκεκριμένα στα μέλη 8 Δ.Σ και Επιτροπών και σε 

35 επικεφαλής ή Προέδρους Επιτροπών ή Τμημάτων.  Ο Ψ μπορούσε νόμιμα να κοινοποιήσει /διαβιβάσει 

το εν λόγω Σημείωμα στα δύο ανώτατα όργανα του Πανεπιστημίου Κύπρου τα οποία ήταν και τα πλέον 

αρμόδια να επιληφθούν του θέματος. Καθ’ υπέρβαση της αρχής της αναλογικότητας το Σημείωμα 

κοινοποιήθηκε/διαβιβάστηκε στους υπόλοιπους αποδέκτες οι οποίοι δεν είχαν υπό την ιδιότητά τους 

εξουσία και/ή αρμοδιότητα να επιληφθούν του θέματος και ως εκ τούτου η κοινοποίηση/διαβίβαση του 
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Σημειώματος προς αυτούς κρίνεται υπερβολική όχι απαραίτητη και ως τέτοια μη νόμιμη. 

7.2. Ο καθ’ ού το παράπονο ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας όλων των αρχείων που τηρούνται και όλων 

των επεξεργασιών που εκτελούνται στον Οργανισμό υπέχει την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και 

της ασφάλειας της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όπως προνοούν οι διατάξεις του άρθρου 

10 του Νόμου οι διατάξεις του οποίου εκτίθενται στην παράγραφο 5.6.2 της παρούσας Απόφασης. 

7.3. Έχοντας υπόψη ότι ο Ψ ως υπάλληλος του καθ’ ού το παράπονο και υπεύθυνου επεξεργασίας 

διενεργούσε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την ιδιότητά του αυτή και τελών υπό τον έλεγχο 

του πρώτου δεσμεύει αυτόν με τις πράξεις και/ή τυχόν παραλήψεις του. 

7.4. Στην προκειμένη περίπτωση ο Ψ υπό την πιο πάνω ιδιότητά του καθ’ υπέρβαση της αρχής της 

αναλογικότητας κοινοποίησε και /ή διαβίβασε Σημείωμα με προσωπικά δεδομένα του παραπονούμενου σε 

υπερβολικούς αποδέκτες, ενέργεια η οποία για όλους τους σκοπούς του Νόμου και ιδιαιτέρως των 

διατάξεων του άρθρου 10 βαρύνει τον καθ’ ού το παράπονο και υπεύθυνο επεξεργασίας. 

Χρήσιμη αναφορά μπορεί να γίνει σε Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα με Αναφορά 81/2005, απόσπασμα της οποίας παρατίθεται πιο κάτω: 

«Η επεξεργασία από τον εκτελούντα υπάλληλο δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο από το καθήκον του να 

ελέγχει και να εξασφαλίζει ότι τα μέτρα ασφάλειας που απαιτεί ο νόμος εφαρμόζονται.  Στο πλαίσιο αυτό 

η τράπεζα πρέπει να λαμβάνει όλα τα οργανωτικά μέτρα για την αποφυγή αθέμιτης επεξεργασίας των 

δεδομένων, όπως π.χ. να έχει εκπονήσει πολιτική ασφάλειας της επεξεργασίας, να ακολουθεί κώδικα 

δεοντολογίας και διαδικασίες ελέγχου για την πρόσβαση εξουσιοδοτημένων προς τούτο υπαλλήλων στο 

σύστημα, κλπ.».  

8. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, καθώς επίσης ότι υπήρχε προηγούμενο με την Απόφαση της 

προκατόχου μου Επιτρόπου κας Πολυχρονίδου με Αρ. Φακ.: Α/Π 86/2009 και ημερομηνίας 7/9/2009 με 

την οποία επέβαλε στον καθ’ ού το παράπονο χρηματική ποινή ύψους €1000 (χιλίων ευρώ) για 

παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 καθώς και τους μετριαστικούς παράγοντες στην παράγραφο 9 

πιο κάτω και με βάση τις εξουσίες που μου αποδίδουν οι διατάξεις του άρθρου 25(1) του Νόμου, οι 

διατάξεις του οποίου εκτίθενται στην παράγραφο 5.6.3 της παρούσας Απόφασης, έχω αποφασίσει όπως 

επιβληθεί η διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €1000 (χιλίων ευρώ) στον καθ’ ού το 

παράπονο, Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

9. Κατά την επιμέτρηση της ποινής έλαβα υπόψη μου τα ακόλουθα: 

9.1. Τη συνεργασία που έχει επιδείξει ο καθ’ ού το παράπονο καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης του 

παραπόνου. 

9.2 Την παραδοχή του σχετικά με την τέλεση της παράβασης από τον υπάλληλό του καθώς και όλες τις 

ενέργειες στις οποίες είχε άμεσα προβεί με σκοπό την αποφυγή περαιτέρω ζημίας /βλάβης στον 

παραπονούμενο με τη συλλογή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού αντιτύπων του εν λόγω 

Σημειώματος και καταστροφή τους καθώς επίσης και τη διενέργεια πειθαρχικής έρευνας εναντίον του 

υπαλλήλου του.».  

 

4.1.2. Απόφαση του Επιτρόπου για την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων από το 

Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και το Ιπποκράτειο Ιατρικό Κέντρο  

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο του Επιτρόπου από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις /Εκπροσώπους 

του προσωπικού του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου και του Ιπποκράτειου Ιατρικού Κέντρου 

σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων 

(δακτυλικών αποτυπωμάτων) του προσωπικού για σκοπούς ελέγχου της ώρας προσέλευσης και 
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αποχώρησης τους από το χώρο εργασίας τους. 

Σημειώνεται ότι το Ιπποκράτειο Ιατρικό Κέντρο τελικά συμμορφώθηκε με τις συστάσεις του Επιτρόπου 

και ως εκ τούτου δεν είχε εκδοθεί Απόφαση εναντίον του. 

Παρατίθεται πιο κάτω αυτούσια η Απόφαση του Επιτρόπου ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2012. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας δακτυλικών αποτυπωμάτων για σκοπούς 

ελέγχου του ωραρίου του προσωπικού 

«Υποβλήθηκε στις 18 Μαρτίου 2011 καταγγελία στο Γραφείο μου από τις Συντεχνίες Υπαλλήλων ΣΕΚ και 

ΠΕΟ, εκ μέρους των υπαλλήλων του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Απολλώνειου, σχετικά με την εγκατάσταση 

συστήματος ελέγχου του χρόνου εργασίας με τη χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων, με το αίτημα να 

διερευνήσω κατά πόσο αυτή η επεξεργασία παραβιάζει τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138(Ι)/2001), όπως 

τροποποιήθηκε, (στο εξής θα αναφέρεται ως «ο Νόμος»). 

2. Με την επιστολή μου ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2012, έθεσα ενώπιον του Ιδιωτικού Νοσοκομείου 

Απολλώνειου (στο εξής θα αναφέρεται ως ο «καθ’ ου το παράπονο») τα πιο κάτω, τα οποία αποτελούσαν 

μέχρι τότε την πάγια θέση του Γραφείου μου αναφορικά με την εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου του 

χρόνου εργασίας με τη χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων και του ζήτησα να μου υποβάλει τις θέσεις 

του: 

2.1. Η συλλογή και επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων, όπως είναι τα δακτυλικά αποτυπώματα, 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 138(Ι)/2001. Αρμόδιος να ελέγχει τη νομιμότητα της 

επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. 

2.2. Η συλλογή και επεξεργασία των δακτυλικών αποτυπωμάτων, που συνιστούν μοναδικά 

χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώματος, αποτελεί επέμβαση στη σωματική ακεραιότητα και ως εκ 

τούτου στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κατά συνέπεια στην ιδιωτική ζωή του ατόμου. 

2.3. Σύμφωνα δε, με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το 

δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής συνεπάγεται και το δικαίωμα σεβασμού του ανθρώπινου 

σώματος. 

2.4. Με βάση το άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει διασφαλίζει ότι τα 

δεδομένα που συλλέγονται «είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται 

ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας» (Αρχή της Αναλογικότητας). 

2.5. Η πιο πάνω Αρχή επιβάλλει όπως ο υπεύθυνος επεξεργασίας, για σκοπούς ελέγχου της πρόσβασης 

σε εγκαταστάσεις και/ ή της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων στο χώρο εργασίας 

τους, επιλέγει άλλα μέσα λιγότερο παρεμβατικά/ επαχθή για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια από αυτά που 

συνεπάγεται η συλλογή και χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ως τέτοια μέσα είναι για παράδειγμα οι 

συχνοί/ απροειδοποίητοι έλεγχοι από το Διευθυντή/ Προϊστάμενο στο σύστημα της κάρτας, η παρουσία 

ενός επόπτη στο χώρο όπου λειτουργεί το σύστημα ή εναλλακτικά η τοποθέτηση κάμερας 

παρακολούθησης πάνω από το μηχάνημα κάρτας. 

2.6. Ακόμη και στην περίπτωση όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας/ εργοδότης έχει εξασφαλίσει τη 

συγκατάθεση των υπαλλήλων, για τη λήψη και επεξεργασία των βιομετρικών δεδομένων τους, η εν λόγω 

συγκατάθεση δεν αίρει την παρανομία και σε καμία περίπτωση δεν τη νομιμοποιεί, αφού θεωρούμε ότι 
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στον εργασιακό τομέα η συγκατάθεση δεν δίνεται πάντοτε και /ή απόλυτα ελεύθερα. 

2.7. Η αναγνώριση του υποκειμένου των δεδομένων με τη μέθοδο της δακτυλοσκόπησης είναι αποδεκτή 

όταν εξυπηρετεί σκοπούς αντεγκληματικής πολιτικής των διωκτικών αρχών. Επιπλέον, τυχόν 

χρησιμοποίηση της δυνατό να δικαιολογείται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις με 

απόρρητα αρχεία ή εγκαταστάσεις υψίστης ασφαλείας. 

Τα πιο πάνω απορρέουν από έγγραφα της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 της Ε.Ε. καθώς επίσης και 

της Συμβουλευτικής Επιτροπής T-PD της Σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με την 

επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων. 

3.1. Στην απαντητική επιστολή του καθ’ου το παράπονο ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2012, υπήρξε 

παραδοχή ότι πράγματι από το 2010 είχε εγκαταστήσει και λειτουργούσε σύστημα επιβεβαίωσης του 

χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού, το οποίο αναγνωρίζει τον κάθε υπάλληλο με 

βάση τα δακτυλικά αποτυπώματά του. 

3.2. Στην ίδια επιστολή του ο καθ’ ου το παράπονο παρέθεσε τους λόγους για τους οποίους έκρινε 

επιτακτική τη λειτουργία του συστήματος, οι οποίοι μπορούν να συνοψιστούν στους ακόλουθους: 

Η εφαρμογή του συστήματος έγινε ευμενώς δεκτή από όλο το προσωπικό αφού απόφευγε τα διάφορα 

προβλήματα που προκαλούσε το προηγούμενο σύστημα κάρτας, όταν για παράδειγμα αρκετές φορές οι 

υπάλληλοι δεν είχαν διαθέσιμη την κάρτα τους ή δεν είχαν το σθένος να αρνηθούν να «χτυπήσουν τη 

κάρτα» άλλου συναδέλφου τους ο οποίος δεν ήταν παρών. 

Η αξιοποίηση των δεδομένων που επεξεργάζεται το σύστημα δεν γίνεται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό 

εκτός από την επιβεβαίωση της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων. 

3.3. Περαιτέρω, ο καθ’ ου το παράπονο μου ζήτησε να επανεξετάσω τις θέσεις μου για κατ’ εξαίρεση 

αποδοχή της χρήσης του συστήματος από το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Απολλώνειο. 

4. Ακολούθησε επιστολή μου ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2012, με την οποία ενημέρωσα τον καθ’ ου το 

παράπονο, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα: 

4.1. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η αναγνώριση του υποκειμένου των δεδομένων με τη μέθοδο της 

δακτυλοσκόπησης εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την εγκληματολογική πολιτική. Η ανάγκη του εργοδότη 

να ελέγχει την παρουσία του υπαλλήλου με τη χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι βαρύνει περισσότερο από την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής των 

υπαλλήλων. Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που αναφέρει στην επιστολή του ο καθ’ ου το παράπονο, 

δεν φαίνεται να συντρέχουν λόγοι να γίνει απόκλιση από τη γενική αρχή ότι τέτοιου είδους πληροφορίες 

συλλέγονται και καταχωρούνται μόνο από τις διωκτικές αρχές οι οποίες έχουν τέτοια εξουσία με βάση το 

νόμο.  Αντίθετα, απόκλιση από τη γενική αρχή θα μπορούσε να γίνει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις π.χ. για 

σκοπούς ελέγχου πρόσβασης σε χώρους υψίστης ασφαλείας ή σε εγκαταστάσεις απόρρητων αρχείων. 

4.2. Έστω και αν η πλειοψηφία των υπαλλήλων συμφωνεί με τη χρήση του εν λόγω συστήματος, 

υπενθυμίζεται ότι έχει υποβληθεί καταγγελία από τις συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ για λογαριασμό των 

υπαλλήλων του Νοσοκομείου, οι οποίοι δεν συμφωνούν με τη χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων 

τους για την καταγραφή του χρόνου εργασίας. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον κριθεί ότι η συλλογή των 

δακτυλικών αποτυπωμάτων παραβιάζει μια από τις βασικές αρχές για νόμιμη επεξεργασία, η 

συγκατάθεση των εργοδοτουμένων δεν αίρει τυχόν παρανομία και δεν καθιστά την επεξεργασία νόμιμη. 

4.3. Στην ίδια επιστολή μου κατέληξα ότι εμμένω στις θέσεις μου και εξακολουθώ να θεωρώ ότι η 

συλλογή και επεξεργασία δακτυλικών αποτυπωμάτων για σκοπούς ελέγχου του χρόνου προσέλευσης και 

αποχώρησης των εργοδοτουμένων από την εργασία, εκ πρώτης όψεως, παραβιάζει τις διατάξεις του 

άρθρου 4(1)(γ) του Νόμου (αρχή της αναλογικότητας) και ότι θα πρέπει να εξευρεθούν άλλοι ηπιότεροι 

και λιγότερο παρεμβατικοί τρόποι για τον έλεγχο του ωραρίου των εργοδοτουμένων. 
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4.4. Δόθηκε, τέλος, προθεσμία ενός μηνός στον καθ’ ου το παράπονο για εκούσια συμμόρφωση με τις 

υποδείξεις μου, ο οποίος όμως μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει συμμορφωθεί. 

5. Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και μετά από προσεκτική μελέτη των θέσεων του καθ’ ου το παράπονο 

όπως έχουν παρατεθεί στην επιστολή του με ημερομηνία 6 Αυγούστου 2012, καθώς και εκείνες που 

έχουν εκφραστεί προφορικά στην συνάντηση που έγινε στο Γραφείο μου στις 5/9/2012, έχω καταλήξει 

στα ακόλουθα: 

5.1. Οι λόγοι και τα επιχειρήματα που έχουν διατυπωθεί στην επιστολή του καθ’ ου το παράπονο με 

ημερ. 6 Αυγούστου 2012, ότι η εφαρμογή του συστήματος έγινε ευμενώς δεκτή από όλο το προσωπικό 

αφού απόφευγε τα διάφορα προβλήματα που προκαλούσε το προηγούμενο σύστημα κάρτας, (όπως για 

παράδειγμα υπάλληλοι να «χτυπήσουν τη κάρτα» άλλου συναδέλφου τους ο οποίος δεν ήταν παρών) και 

ότι η αξιοποίηση των δεδομένων που επεξεργάζεται το σύστημα δεν γίνεται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό 

εκτός από την επιβεβαίωση της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, θεωρώ ότι δεν 

αποτελούν την απαραίτητη νομική βάση για την εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιου συστήματος 

δακτυλοσκόπησης για σκοπούς ελέγχου του ωραρίου των υπαλλήλων και ως εκ τούτου θεωρώ ότι 

υπάρχει παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

4(1)(γ) του Νόμου. Επιπρόσθετα, θεωρώ ότι υπήρξε αντίφαση στους ισχυρισμούς του καθ’ ου το 

παράπονο «ότι η εφαρμογή του συστήματος έγινε ευμενώς δεκτή από όλο το προσωπικό» λαμβάνοντας 

υπόψη ότι υποβλήθηκε στο Γραφείο μου γραπτή καταγγελία από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

/εκπροσώπους των εργοδοτουμένων του καθ’ ου το παράπονο σύμφωνα με την οποία κλήθηκα να 

διερευνήσω κατά πόσο η εφαρμογή συναφούς συστήματος συνιστά παραβίαση των προσωπικών τους 

δεδομένων.  

5.2. Η συλλογή και επεξεργασία δακτυλικών αποτυπωμάτων, τα οποία υπό την ιδιότητα τους ως 

προσωπικά δεδομένα συνιστούν και μοναδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώματος, τυγχάνουν 

νόμιμης επεξεργασίας στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής των διωκτικών αρχών ή προκειμένου 

να υπάρχει η ενδεδειγμένη ασφάλεια σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή σε χώρους υψίστης ασφαλείας 

όπως τα αεροδρόμια. 

5.3. Η συλλογή και επεξεργασία των δακτυλικών αποτυπωμάτων για σκοπούς άλλους από τους πιο πάνω 

αποτελεί παρέμβαση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην προσωπική και ιδιωτική ζωή των ατόμων και 

ειδικότερα στις περιπτώσεις των σχέσεων εργοδότη και εργοδοτούμενου, όπου υπάρχει μια ετεροβαρής 

σχέση ένεκα και της εξάρτησης στο πλαίσιο της σχέσης εργασίας. 

5.4. Η βιομετρική μέθοδος της δακτυλοσκόπησης με μοναδικό σκοπό τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας 

των υπαλλήλων θεωρώ ότι είναι υπέρμετρη και υπερβολική και ως εκ τούτου αντιβαίνουσα την αρχή της 

αναλογικότητας, ενώ ο καθ’ ου το παράπονο θα μπορούσε να επιλέξει άλλα επιεικέστερα μέσα, λιγότερο 

επαχθή για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού, του ελέγχου του ωραρίου των 

εργοδοτουμένων. 

5.5. Η συγκατάθεση των υπαλλήλων για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος 

δακτυλοσκόπησης, δεν αίρει το παράνομο της επεξεργασίας από τη στιγμή που έχει διαπιστωθεί 

παράβαση της αρχής της αναλογικότητας. 

5.6. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω θέσεις μου συμφωνούν με τις θέσεις που εξέφρασαν οι προκάτοχοι μου 

Επίτροποι, κα Γούλλα Φράγκου και κα Τούλα Πολυχρονίδου, οι οποίες έκριναν με Αποφάσεις τους ότι η 

εν λόγω πρακτική της εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου του ωραρίου εργασίας με τη χρήση 

δακτυλικών αποτυπωμάτων παραβαίνει την αρχή της αναλογικότητας, και, ως τέτοια δεν συνάδει με τις 

πρόνοιες του Νόμου. Σχετικές είναι οι αποφάσεις τους με αρ. φακ. Α/Π 43/2007, Α/Π 26/2007, Α/Π 

50/2008, Α/Π 9/2009 και Α/Π 23/2011.  

5.7. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, σε σχετικό πρόσφατο ερώτημα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, 

κατά πόσο η εγκατάσταση τέτοιου συστήματος για σκοπούς ελέγχου της ώρας προσέλευσης και 
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αποχώρησης του προσωπικού του συνάδει και/ ή είναι σύμφωνη με το Νόμο, η απάντηση μου ήταν 

αρνητική και ως εκ τούτου δεν τους έχει επιτραπεί η εγκατάσταση συναφούς συστήματος. 

5.8. Συνεπώς, μια ενδεχόμενη εξαίρεση για το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Απολλώνειο θα δημιουργούσε 

προηγούμενο και θα αποτελούσε παραβίαση της αρχής της ισότητας, ως προνομιακή μεταχείριση του 

καθ’ ου το παράπονο, έχοντας υπόψη τις πιο πάνω περιπτώσεις όπου οι Επίτροποι ζήτησαν από τους 

υπεύθυνους επεξεργασίας που είχαν εγκαταστήσει τέτοια συστήματα να τα αφαιρέσουν και ειδικότερα 

την τελευταία περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας στο οποίο δεν επετράπη η εγκατάσταση 

του εν λόγω συστήματος. Να σημειωθεί ότι, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας συμμορφώθηκαν με τις 

αποφάσεις των Επιτρόπων. 

5.9. Χρήζει ενδιαφέροντος, επίσης, το γεγονός ότι η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων 

δακτυλοσκόπησης για σκοπούς ελέγχου του χρόνου εργασίας δεν επιτρέπεται σε σχεδόν κανένα από τα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων των κρατών μελών, βασιζόμενες 

στις εθνικές τους νομοθεσίες και στις συστάσεις της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29, έκριναν στην 

πλειοψηφία τους ότι η χρήση των συστημάτων αυτών για σκοπούς ελέγχου του χρόνου εργασίας 

παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας και αποτελούν παρέμβαση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 

στην προσωπική και ιδιωτική ζωή των ατόμων. 

5.10. Η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29, στο Έγγραφο Εργασίας σχετικά με τα στοιχεία βιομετρίας της 

1ης Αυγούστου 2003, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «η συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων 

χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς επιβολής του δικαίου (π.χ στο πλαίσιο ανακρίσεων). Εάν η κοινωνία 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων ή άλλων στοιχείων βιομετρίας 

και για άλλες τρέχουσες εφαρμογές, μπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα επαναχρησιμοποίησης τους από 

τρίτους ως συγκριτικών και διερευνητικών στοιχείων για την επιδίωξη των δικών τους στόχων, χωρίς οι 

στόχοι αυτοί να έχουν προβλεφθεί από την αρχή. Μια ιδιαίτερη ανησυχία που συνδέεται µε τα στοιχεία 

βιομετρίας είναι ότι το ευρύ κοινό μπορεί να αδυνατεί να συνειδητοποιήσει, µέσω της διευρυμένης 

χρήσης παρόμοιων δεδομένων, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η επεξεργασία των δεδομένων αυτών 

στην καθημερινή του ζωή». 

6. Το άρθρο 25(1) του Νόμου προνοεί ότι: 

«Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 26 ο Επίτροπος μπορεί να επιβάλει στους υπευθύνους 

επεξεργασίας ή στους τυχόν εκπροσώπους τους ή σε τρίτους τις ακόλουθες διοικητικές 

κυρώσεις, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο και από 

κάθε άλλη ρύθμιση που αφορά την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα: 

(α)  Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης, 

(β)  χρηματική ποινή μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30,000), 

(γ)  προσωρινή ανάκληση άδειας, 

(δ)  οριστική ανάκληση άδειας, 

(ε) καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων», 

7. Για τους πιο πάνω λόγους και με βάση τις εξουσίες που μου παρέχει το άρθρο 25(1) του Νόμου, 

Αποφάσισα όπως: 

(α) Επιβάλω στον καθ’ ου το παράπονο, Ιδιωτικό Νοσοκομείο Απολλώνειο, τη διοικητική κύρωση της 

διακοπής της επεξεργασίας και καταστροφής των σχετικών δεδομένων (άρθρο 25(1)(ε) του Νόμου), και 

να τον καλέσω να προβεί άμεσα στη διακοπή της λειτουργίας του συστήματος δακτυλοσκόπησης και 

στην καταστροφή των δεδομένων που αφορούν τα δακτυλικά αποτυπώματα των υπαλλήλων,  
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και,  

(β) να καλέσω τον καθ’ ου το παράπονο, Ιδιωτικό Νοσοκομείο Απολλώνειο, όπως με ενημερώσει σχετικά 

με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί προς συμμόρφωση με τα πιο πάνω εντός ενός μηνός από την 

ημερομηνία παραλαβής της παρούσας Απόφασης.». 

Σημειώνεται ότι το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Απολλώνειο προσέβαλε την πιο πάνω Απόφαση με Αίτηση 

Ακύρωσης στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 146 του Συντάγματος εντός 

της ενδεδειγμένης προθεσμίας των εβδομήντα πέντε ημερών. Η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

 

4.1.3. Απόφαση του Επιτρόπου για αδυναμία εντοπισμού του ιατρικού φακέλου του 

κ. Ι. Τ, ασθενή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 

Παρατίθεται αυτούσια πιο κάτω. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Παράπονο για αδυναμία εντοπισμού του ιατρικού φακέλου του κ. Ι. Τ, 

ασθενή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 

 

Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με επιστολή της με Αρ. Φακ.. Α/Π 191/2012 και 

ημερομηνία 30.7.2012, κοινοποίησε στο Γραφείο μας την Έκθεση της για το παράπονο που αφορά την 

αδυναμία εντοπισμού του ιατρικού φακέλου του κ. Ι. Τ., ασθενή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, 

για να επιληφθεί του θέματος και ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει 

των δικών του αρμοδιοτήτων. 

2. Η απώλεια του ιατρικού φακέλου του ασθενή επιβεβαιώθηκε με επιστολή του Διευθυντή Γενικού 

Νοσοκομείου Λευκωσίας προς την Επίτροπο Διοικήσεως με ημερομηνία 19.06.2012. 

3.1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του περί Κατοχύρωσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών 

Νόμου του 2004 (Ν. 1(Ι)/2005), ο αρμόδιος παροχέας υπηρεσιών υγείας, οφείλει να τηρεί ιατρικά αρχεία, 

όπου εμφαίνεται η πορεία της θεραπείας του ασθενή. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία 

τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητα του ασθενή και του αρμόδιου παροχέα υπηρεσιών υγείας, καθώς 

και ιατρική πληροφόρηση αναφορικά με τη θεραπεία που λαμβάνει ο ασθενής, το προηγούμενο ιατρικό 

ιστορικό του, τη διάγνωση της παρούσας ιατρικής κατάστασης του και της θεραπευτικής αγωγής που 

παρέχεται. 

 

Ανάλογα με την περίπτωση, η διεύθυνση του ιατρικού ιδρύματος ή ο αρμόδιος παροχέας υπηρεσιών 

υγείας έχουν την ευθύνη για την τήρηση και φύλαξη τακτικών και ενημερωμένων ιατρικών αρχείων, 

σύμφωνα με τους περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 

Νόμους του 2001 και 2003. 

 

3.2. Βάσει του άρθρου 18 του Ν. 1(Ι)/2005, 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 την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών εφαρμόζονται αντίστοιχα, τηρουμένων των 

αναλογιών, οι διατάξεις των άρθρων 11 έως 14 των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 2003 και των περί Επεξεργασίας Δεδομένων 
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(Άδειες και Τέλη) Κανονισμών του 2002. Το δικαίωμα πρόσβασης του ασθενούς στα ιατρικά του αρχεία 

του παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα δια του νομίμου αντιπροσώπου του, 

πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στα αρχεία αυτά ή αντίγραφο ή απόσπασμα αυτών. 

3.3.Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 25 του Ν. 1(Ι)/2005, παροχέας υπηρεσιών υγείας που 

παραβιάζει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου 17 είναι ένοχος αδικήματος και, τηρουμένων των 

αναλογιών, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 25 και 26 των περί Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 2003. Για τη στοιχειοθέτηση 

αδικήματος, δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου, δεν απαιτείται η ύπαρξη πρόθεσης ή επαγγελματικής 

αμέλειας. 

4. Το εδάφιο (3) του άρθρου 10 των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία 

του Ατόμου) Νόμων του 2001 μέχρι 2012 (Ν. 138(Ι)/2001 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 37(Ι)/2003 

και Ν. 105(Ι)/2012, στο εξής «ο Νόμος»), αναθέτει στον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας την 

υποχρέωση για τη λήψη των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων 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. Τα μέτρα αυτά, πρέπει 

να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η 

φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. 

5. Με επιστολή μας με Αρ. Φακ.: Α/Π 11.17.001.51/2012 και ημερομ. 7.8.2012 ζητήσαμε από τον 

εκτελεστικό Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας να υποβάλει στο Γραφείο μας τα 

σχόλια/απόψεις/θέση του για τα πιο πάνω μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου το αργότερο. Μέχρι σήμερα δεν 

υπήρξε οποιαδήποτε ανταπόκρισή του. 

Λόγω της απώλειας του ιατρικού φακέλου του ασθενή κ. Ι. Τ., το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, εκ 

πρώτης όψεως παραβίασε την εκ του άρθρου 10(3) του Νόμου υποχρέωση του για τη λήψη των 

κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων 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 επιστολή μας με Αρ. Φακ.: Α/Π 

11.17.001.51/2012 και ημερομ. 12.9.2012 ζητήσαμε από τον εκτελεστικό Διευθυντή του Γενικού 

Νοσοκομείου Λευκωσίας να υποβάλει στο Γραφείο μου τα σχόλια/παρατηρήσεις/θέση του για τα πιο 

πάνω και ιδιαίτερα τους λόγους για τους οποίους θεωρεί/πιστεύει ότι δεν πρέπει να επιβληθεί διοικητική 

κύρωση, μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2012 το αργότερο. Ούτε σ’ αυτήν την επιστολή υπήρξε μέχρι σήμερα 

ανταπόκριση του εκτελεστικού Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. 

 

7. Βάσει των άρθρων 23(στ) και 25(1) του Νόμου: 

«25.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 26, ο Επίτροπος μπορεί να επιβάλει στους 

υπεύθυνους επεξεργασίας ή στους τυχόν εκπροσώπους τους ή σε τρίτους τις ακόλουθες διοικητικές 

κυρώσεις, για παράβαση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το Νόμο και από κάθε άλλη 

ρύθμιση που αφορά την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα: 

 

(α) Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης, 

(β) χρηματική ποινή μέχρι €30,000, 

(γ) προσωρινή ανάκληση άδειας, 

(δ) οριστική ανάκληση άδειας, 

(ε) καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων. 
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(2) Οι υπό στοιχεία (β), (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 

επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του. Είναι 

ανάλογες προς τη βαρύτητα της παράβασης που καταλογίζεται. Οι υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) 

διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής καθ’ υποτροπήν παράβασης. 

Χρηματική ποινή δύναται να επιβληθεί σωρευτικά και με τις υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) κυρώσεις. Αν 

επιβληθεί η κύρωση της καταστροφής αρχείου, για την καταστροφή ευθύνεται ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας αρχείου, στον οποίο δύναται να επιβληθεί και χρηματική ποινή για μη συμμόρφωση.». 

8. Με βάση τα πιο πάνω, ιδιαίτερα την παραδοχή του Διευθυντή Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας προς 

την Επίτροπο Διοικήσεως με ημερομηνία 19.6.2012 για την απώλεια του ιατρικού φακέλου του κ. Ι. Τ. 

και ότι λόγω της απώλειας του ιατρικού φακέλου του ασθενούς ο υπεύθυνος επεξεργασίας του Αρχείου 

Ιατρικών Φακέλων Ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας έχει διαπράξει παράβαση της εκ του 

εδαφίου (3) του άρθρου 10 του Νόμου υποχρέωσης του για τη λήψη των κατάλληλων οργανωτικών και 

τεχνικών μέτρων 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 και αφού εξαντλήθηκε το χρονικό περιθώριο για υποβολή λόγων μη επιβολής 

ποινής και εξαντλήθηκε το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, και αφού έλαβα υπόψη ότι δεν είναι η 

πρώτη φορά που διαπιστώνεται παρόμοια παράβαση (προηγούμενες Αποφάσεις στις υποθέσεις ΑΠ 

5/2008, ΑΠ 73/2010), αποφάσισα να του επιβάλω τη διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής των 

€2000 (δύο χιλιάδων ευρώ).  

 

4.1.4. Απόφαση Επιτρόπου για κοινοποίηση προσωπικών του δεδομένων 

σχετιζόμενων με εμπορική συναλλαγή τα οποία στάλθηκαν μέσω φαξ στην εργασία 

του παραπονούμενου 

Υποβλήθηκε γραπτό παράπονο από τον ιατρό ΑΑ ο οποίος κατήγγειλε ότι η Εταιρεία Α.Δ.Ν. Λτδ 

απέστειλε στο φαξ του Νοσοκομείου Χ, όπου ο παραπονούμενος εργάζεται ως Ιατρός, επιστολή με 

τιμολόγιο με την οποία τον πληροφορούσε για το υπόλοιπο του λογαριασμού του και τον καλούσε όπως 

το εξοφλήσει σε τακτή προθεσμία διαφορετικά θα προσέφευγε στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον 

του. 

Ο παραπονούμενος ισχυρίστηκε ότι για το περιεχόμενο της πιο πάνω επιστολής έλαβαν γνώση αρκετά 

πρόσωπα-υπάλληλοι του Νοσοκομείου Χ και ότι η ενέργεια της Εταιρείας αποσκοπούσε στη δυσφήμισή 

του στο χώρο εργασίας του με απώτερο σκοπό και στόχο την άσκηση πίεσης ώστε να τακτοποιηθεί η 

μεταξύ τους εκκρεμότητα. 

Ο Επίτροπος κατέληξε ότι η Εταιρεία δεν έλαβε, ως όφειλε, τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα 

για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και 

επομένως υπήρξε από μέρους της παράβαση των άρθρων 10(1) και (3) του Νόμου και αφού έλαβε 

υπόψη του τη συνεργάσιμη στάση της Εταιρείας στη διερεύνηση του παραπόνου και ότι είναι η πρώτη 

φορά που υποβάλλεται παράπονο εναντίον της, της επέβαλε τη διοικητική κύρωση της χρηματικής 

ποινής ύψους €500 . 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων ιατρού μέσω φαξ στην εργασία του από 

εταιρεία σχετικά με εμπορική συναλλαγή  

Στις 3.2.2011 υποβλήθηκε στο Γραφείο μου γραπτό παράπονο από τον κ. AA, (στο εξής “ο 

παραπονούμενος”) εναντίον της Εταιρείας ---.  Λτδ, (στο εξής “ η Εταιρεία”),  ότι με ενέργειές της είχε 

παραβιάσει προσωπικά του δεδομένα.  
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Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος στην επιστολή του ανέφερε ότι είχε αγοράσει από την πιο πάνω 

Εταιρεία, μάρμαρα/γρανίτες για την κατοικία του και ότι μεταξύ τους είχε προκύψει εκκρεμότητα στην 

τακτοποίηση του λογαριασμού που οφειλόταν σε διαφορά που αφορούσε την κακή ποιότητα των υλικών 

που τον είχε προμηθεύσει η Εταιρεία.  Η  Εταιρεία απέστειλε στις 9.3.2011 και ώρα 09.57 στο Φαξ του 

Νοσοκομείου Χ, όπου ο παραπονούμενος υπηρετεί ως Ιατρός, επιστολή με τιμολόγιο με την οποία τον 

πληροφορούσε για το υπόλοιπο του λογαριασμού του και τον καλούσε όπως το εξοφλήσει σε τακτή 

προθεσμία διαφορετικά θα προσέφευγε στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του.  

2. Είναι ισχυρισμός του παραπονούμενου ότι για το περιεχόμενο της πιο πάνω επιστολής έλαβαν 

γνώση αρκετά πρόσωπα-υπάλληλοι του Νοσοκομείου Χ, όπως ο Διευθυντής, η γραμματέας που 

παρέλαβε την επιστολή από το φαξ, ο κλητήρας ο οποίος του παρέδωσε την επιστολή και γενικά το 

επαγγελματικό του περιβάλλον, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόμενό του ή να 

λάβουν γνώση από αυτούς που το διάβασαν, και ότι, η ενέργεια της Εταιρείας αποσκοπούσε στη 

δυσφήμισή του στο χώρο εργασίας του με απώτερο σκοπό και στόχο την άσκηση πίεσης ώστε να 

τακτοποιηθεί η μεταξύ τους εκκρεμότητα.  

3. Με βάση την αρμοδιότητα εξέτασης παραπόνων, που παρέχει στον Επίτροπο Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το άρθρο 23(ιβ) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138(Ι)/2001), όπως τροποποιήθηκε, (στο 

εξής “ο Νόμος”), ενημέρωσα το Διευθυντή της Εταιρείας για το γενόμενο παράπονο, με την ταυτάριθμη 

επιστολή μου  ημερομ. 9.3.2011,  με την οποία του ζήτησα να υποβάλει τα σχόλια / απόψεις / 

παρατηρήσεις του πάνω σ’ αυτό.   

4. Σε απάντηση της επιστολής μου, ο Διευθυντής της Εταιρείας με επιστολή του ημερομ. 

22.3.2011, με πληροφόρησε ότι απέστειλε, με φαξ, την επιστολή του, για τους ακόλουθους λόγους: 

(α) Ο παραπονούμενος δεν είχε εφοδιάσει την Εταιρεία με διεύθυνση άλλη εκτός από αυτήν στην 

οποία ανεγειρόταν η οικοδομή.                                                                                      

(β) Το μόνο μέσο επικοινωνίας που της έδωσε ο παραπονούμενος ήταν ο αριθμός του κινητού 

τηλεφώνου του, το οποίο όμως  δεν απαντούσε, παρά τις επανειλημμένες κλήσεις που έκαναν προς 

αυτόν.  

(γ) Η πληροφορία που της δόθηκε από τον παραπονούμενο ότι είναι Ιατρός στο Νοσοκομείο Χ μαζί 

με το γεγονός ότι ο τελευταίος επικοινωνούσε με την Εταιρεία χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του 

τηλέφωνο, την έκαναν να πιστέψει, καλόπιστα, ότι μπορούσαν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο και το 

φαξ της εργασίας του για σκοπούς επικοινωνίας μαζί του.  

5. Ως εκ τούτου, απέστειλα επιστολή στον παραπονούμενο, ημερομ. 30.3.2011, με την οποία τον 

ενημέρωνα για τις θέσεις της Εταιρείας και ζήτησα όπως έχω τις δικές του θέσεις. Ο παραπονούμενος 

απάντησε με επιστολή του ημερομ. 5.5.2011, παραθέτοντας τη δική του θέση, σύμφωνα με την οποία: 

(α) H Εταιρεία γνώριζε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του όπως και τον αριθμό του 

τηλεομοιότυπου του, στον οποίο η Εταιρεία του έστελλε τιμολόγια από το 2008, επισυνάπτοντας μερικά 

απ’ αυτά. 

(β) Θα μπορούσαν να έχουν την επιθυμητή επικοινωνία μαζί του μέσω επιδότη, όπως έπραξαν σε 

μεταγενέστερο στάδιο και να μην απέστελλαν την επιστολή και το τιμολόγιο τους στο φαξ του 

Νοσοκομείου Χ. 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 10(1) και (3) του Νόμου, προβλέπουν τα εξής : 

Άρθρο 10(1) :“ H 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.”  
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 Άρθρο 10(3): “  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 της επεξεργασίας. ”    

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ίδιου Νόμου ο όρος “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” ή “δεδομένα” 

σημαίνει “κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε υποκείμενο που βρίσκεται εν ζωή.” 

Η επιστολή και το τιμολόγιο που αποστάληκαν στο φαξ του Νοσοκομείου Χ, για τον παραπονούμενο, με 

ημερομ. 29.9.2010, με την οποία του κοινοποιούσαν το υπόλοιπο του λογαριασμού του, συνιστούν 

πληροφορίες για το πρόσωπό του, οι οποίες κοινοποιήθηκαν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή του. 

7. Με βάση τα στοιχεία που είχαν τεθεί ενώπιον μου, φάνηκε ότι, εκ πρώτης όψεως, υπήρχε, 

ενδεχομένως, παράβαση, από μέρους της Εταιρείας, των διατάξεων του άρθρου 10(1) και (3) του 

Νόμου, για την οποία είναι δυνατό να επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις, βάσει των άρθρων 23 και 25 του 

Νόμου.  

 Όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 25(1) και (2) του Νόμου:  

 Άρθρο 25(1):“ Ο Επίτροπος μπορεί να επιβάλει στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους τυχόν 

εκπροσώπους τους τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που 

απορρέουν από τον παρόντα Νόμο και από κάθε άλλη ρύθμιση που αφορά την προστασία του ατόμου 

από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα : 

(α) Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης,  

(β) χρηματική ποινή μέχρι 8.540 Ευρώ,  

(γ) προσωρινή ανάκληση άδειας, 

(δ) οριστική ανάκληση άδειας,  

(ε) καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων. 

Άρθρο 25(2):“ Οι υπό στοιχεία (β), (γ), (δ), και (ε) διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 

επιβάλλονται πάντα ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του. Είναι 

ανάλογες προς τη βαρύτητα της παράβασης που καταλογίζεται. Οι υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) 

διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής ή καθ’ υποτροπήν παράβασης. 

Χρηματική ποινή δύναται να επιβληθεί σωρευτικά και με τις υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) κυρώσεις. Αν 

επιβληθεί η κύρωση της καταστροφής του αρχείου, για την καταστροφή ευθύνεται ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας αρχείου, στον οποίο δύναται να επιβληθεί και χρηματική ποινή για μη συμμόρφωση. ”                                                                                                                                                    

8. Ενόψει των πιο πάνω, απέστειλα επιστολή στην Εταιρεία, με ημερομ. 18.10.2011, με την οποία 

την ενημέρωνα για την πιο πάνω κατάληξή μου καθώς και για το δικαίωμα ακρόασής της. 

 9. Η Εταιρεία απάντησε, μέσω των Δικηγόρων της, με επιστολή της  ημερομ. 25.11.2011, στην 

οποία εξέθεσε τις θέσεις της. 

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι:  

(α) Η επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία ήταν απολύτως νόμιμη και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, έκανε 

αναφορά στις διατάξεις των άρθρων 5(2)(β) και 5(2)(ε) του Νόμου, οι οποίες προβλέπουν ως εξής: 

Άρθρο 5(2)(β): “Επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου 
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δεδομένων όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία συμβαλλόμενο 

μέρος είναι το υποκείμενο των δεδομένων […]” 

Άρθρο 5(2)(ε): “Επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου 

δεδομένων όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που 

επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας […] υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει των δικαιωμάτων, 

συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων”.  

(β) Η Εταιρεία προσπάθησε, επανειλημμένα, να επικοινωνήσει με τον παραπονούμενο στα διαθέσιμα 

τηλέφωνα επικοινωνίας του χωρίς κανένα αποτέλεσμα, γι’ αυτό και αναγκάστηκε να αποστείλει την εν 

λόγω επιστολή, μέσω φαξ, στον τόπο εργασίας του, τον οποίο ο ίδιος ο παραπονούμενος είχε υποδείξει 

στην Εταιρεία.  

(γ) Η συνήθης πρακτική της Εταιρείας, όσον αφορά την επικοινωνία με τους πελάτες της,  είναι να 

χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία οι ίδιοι οι πελάτες της έχουν ρητά ή σιωπηρά υποδείξει. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο παραπονούμενος είχε διαθέσει ως μέσο επικοινωνίας το κινητό του 

τηλέφωνο και είχε διευκρινίσει ότι για περαιτέρω πληροφορίες εργάζεται ως ιατρός στο Νοσοκομείο Χ. Ο 

αριθμός δε, του φαξ στον οποίο εστάλη η επιστολή είχε δοθεί, προφορικά, από τον ίδιο στην Εταιρεία 

κάποια στιγμή στη διάρκεια της συνεργασίας τους. Επίσης, ο ίδιος επικοινωνούσε με την Εταιρεία και από 

το τηλέφωνο   εργασίας του, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι η Εταιρεία μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί 

του στον τόπο εργασίας του. 

(δ) Η επιστολή απευθυνόταν καθαρά στον παραπονούμενο και αποσκοπούσε αποκλειστικά και μόνο στην 

υπενθύμιση του ιδίου για τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τις οποίες αμελούσε να εκπληρώσει.  

(ε) Η αποστολή της επιστολής με φαξ ήταν απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας και 

δεν σχετίζεται, ούτε συνεπάγεται την παράλειψη της λήψης, από την Εταιρεία, οργανωτικών και τεχνικών 

μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων, γι’ αυτό και, υπό τις περιστάσεις, η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν 

υπήρξε παράβαση των άρθρων 10(1) και 10(3) του Νόμου.   

10. Με βάση τα πιο πάνω, και λαμβάνοντας υπόψη μου όλα τα στοιχεία που μου δόθηκαν και από τις 

δύο πλευρές, διαπιστώνω τα εξής: 

Σχετικά με την αναφορά της Εταιρείας στο άρθρο 5(2)(β) και (ε), θεωρώ ότι η επίκληση της εκτέλεσης 

σύμβασης και της ικανοποίησης του έννομου συμφέροντος, αντίστοιχα, δεν δικαιολογούν τη χρήση 

μέτρων που είναι επαχθή για το υποκείμενο των δεδομένων και που καθιστούν την επεξεργασία 

υπερβολική.  

Σύμφωνα με την Αρχή της Αναγκαιότητας και της Αναλογικότητας, που καθιερώνει το άρθρο 4(1)(γ) του 

Νόμου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι υπερβολική σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας και γι’ αυτό 

οφείλει να επιλέγει τα ηπιότερα μέσα για το σκοπό που επιδιώκει. 

Η Εταιρεία είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον παραπονούμενο με άλλους πιο ασφαλείς  και 

λιγότερο επαχθείς τρόπους όπως:  

(α) μέσω ταχυδρομείου, με την αποστολή συνηθισμένης επιστολής ή/και με την αποστολή συστημένης 

επιστολής ή/και διπλοσυστημένης επιστολής,  

(β) με την επίδοση επιστολής μέσω επιδότη,  στη διεύθυνση του Νοσοκομείου Χ, πράγμα που δεν 

έπραξε.  

Αντίθετα, η Εταιρεία έστειλε την επιστολή και το τιμολόγιο στο γενικό φαξ του Νοσοκομείου Χ, 

γνωρίζοντας ότι αυτό δεν ήταν προσωπικό φαξ του παραπονούμενου , όπου υπήρχε μεγάλη πιθανότητα 

να δουν τα έγγραφα και να λάβουν γνώση του περιεχομένου τους τρίτα άτομα.  
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Είναι γεγονός ότι η πιθανότητα να δουν τα έγγραφα και να λάβουν γνώση του περιεχομένου τους τρίτα 

πρόσωπα, έπαψε να είναι πιθανότητα και κατέστη γεγονός αφού η επιστολή και το τιμολόγιο εδόθησαν 

στον παραπονούμενο από τον κλητήρα του Νοσοκομείου Χ, ο οποίος τα έλαβε για να του τα παραδώσει 

από τη γραμματέα. Ως εκ τούτου, τα πιο πάνω άτομα έλαβαν γνώση του περιεχομένου της επιστολής και 

του τιμολογίου, που συνιστούν προσωπικά δεδομένα του παραπονούμενου.   

Ως αποτέλεσμα, έχω καταλήξει ότι η Εταιρεία δεν έλαβε, ως όφειλε, τα κατάλληλα οργανωτικά και 

τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από απαγορευμένη διάδοση ή 

πρόσβαση και επομένως υπήρξε από μέρους της παράβαση των άρθρων 10(1) και (3) του Νόμου. 

11. Για τους πιο πάνω λόγους και με βάση τις εξουσίες που μου παρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 

25 του Νόμου και αφού έλαβα υπόψη μου τη συνεργάσιμη στάση της Εταιρείας στη διερεύνηση του 

παραπόνου και ότι είναι η πρώτη φορά που υποβάλλεται παράπονο εναντίον της, αποφάσισα την επιβολή 

στην καθ’ ής το παράπονο,  Εταιρεία -- Λτδ., υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας του αρχείου, 

τη διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €500 (πεντακοσίων ευρώ). 

 

4.1.5. Απόφαση του Επιτρόπου για την παρακολούθηση της ιατρικής εξέτασης 

ασθενών κρατούμενων των Κεντρικών Φυλακών με χρήση Κλειστού Κυκλώματος 

βιντεο- παρακολούθησης  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Διεξαγωγή διοικητικής έρευνας / ελέγχου σχετικά με την παρακολούθηση της 

ιατρικής εξέτασης ασθενών κρατούμενων των Κεντρικών Φυλακών με χρήση 

Κλειστού Κυκλώματος βιντεο-παρακολούθησης στο Νοσοκομείο 

 

Σε δημοσίευμα στην εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» έκδοσης ημερομηνίας 12/6/2012 αναφέρεται ότι οι κάμερες 

που έχουν τοποθετηθεί για σκοπούς ασφαλείας στον ειδικό θάλαμο ασφαλείας των κρατουμένων 

ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας δεν κλείνουν κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης των 

κρατούμενων που νοσηλεύονται στον θάλαμο. Στο άρθρο προστίθεται ότι οι δεσμοφύλακες που 

εκτελούν χρέη φρουρού υποστηρίζουν ότι κλείνουν το σύστημα, αλλά αυτό ελέγχεται από το 

φρουραρχείο των Κεντρικών Φυλακών και συνεχίζει να μεταδίδει εικόνα και ήχο.  

 

2. Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει του Άρθρου 23(ζ), (η), (θ) του 

περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 

(Νόμος 138(Ι)/2001), όπως έχει τροποποιηθεί (στο εξής «ο Νόμος»), ανάθεσε την ίδια ημέρα 

(12/6/2012) σε δύο λειτουργούς του Γραφείου του όπως διεξάγουν έρευνα σχετικά με την 

παρακολούθηση της ιατρικής εξέτασης ασθενών κρατούμενων των Κεντρικών Φυλακών με χρήση 

Κλειστού Κυκλώματος βιντεο-παρακολούθησης στο Νοσοκομείο. 

3. Οι εικόνες και ο ήχος που λαμβάνεται από τις κάμερες βιντεο-παρακολούθησης αποτελούν προσωπικά 

δεδομένα και η επεξεργασία τους εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου. Το άρθρο 4 του Νόμου το 

οποίο καθορίζει τις προϋποθέσεις για νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αναφέρει τα 

ακόλουθα: 

«4.-(1) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα- 

(α) Υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία, 
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(β) συλλέγονται για προσδιορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται μεταγενέστερη 

επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς, 

(γ) είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της 

επεξεργασίας,  

(δ) είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση 

(ε) διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους 

μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, κατά την κρίση του Επιτρόπου, για την 

πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους. Μετά την παρέλευση της 

περιόδου αυτής ο Επίτροπος δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, να επιτρέπει τη διατήρηση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς, επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς, εφόσον 

κρίνει ότι δε θίγονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση τα δικαιώματα των υποκειμένων τους ή τρίτων.». 

 

4. Οι λειτουργοί του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

επισκέφθηκαν στις 12/6/2012 τις Κεντρικές Φυλακές για να εξετάσουν κατά πόσο υπήρχε παράβαση της 

Αρχής της Αναλογικότητας (άρθρο 4(1)(γ)) του Νόμου και αν υπήρχε κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα 

μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα: 

5. Κατά την επίσκεψη συνομίλησαν με τον Αναπληρωτή Διευθυντή, κ. Γιώργο Τρυφωνίδη και τον 

Επιθεωρητή Τμήματος Φυλακών, κ. Σολωμό Σολωμού, οι οποίοι ήταν απόλυτα συνεργάσιμοι και 

βοηθητικοί στην διεξαγωγή της έρευνας: Ανάφεραν ότι με βάση την συμφωνία που έγινε με το Γενικό 

Νοσοκομείο, οι Ιατροί μπορούν όταν το επιθυμούν κατά την εξέταση των ασθενών να ζητούν να 

απενεργοποιούνται οι κάμερες, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει ζητήσει κανένας ιατρός κάτι τέτοιο. 

Πρόσθεσαν ότι συνήθως δεν γίνονται οποιεσδήποτε εξετάσεις στον συγκεκριμένο θάλαμο, εκτός από τις 

τυπικές επισκέψεις του Ιατρού για να ερωτήσει τον ασθενή πως είναι και ότι σε περιπτώσεις ειδικών 

εξετάσεων ή επεμβάσεων ο ασθενής μεταφέρεται στα ειδικά τμήματα του νοσοκομείου ανάλογα με την 

εξέταση / επέμβαση. 

6. Στη συνέχεια ο κ. Σολωμού συνόδευσε τους λειτουργούς του Γραφείου Επιτρόπου στο φρουραρχείο 

και τους ενημέρωσε σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος βιντεο-παρακολούθησης του 

ειδικού θαλάμου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. 

7. Οι οθόνες στις οποίες παρουσιάζονται οι εικόνες που λαμβάνονται από τις κάμερες βρίσκονται σε δύο 

σημεία, μια στο Γραφείο του Επιθεωρητή Τμήματος Φυλακών και μια στο σημείο εγγραφής επισκεπτών. 

Διαπιστώθηκε η οθόνη στο σημείο εγγραφής επισκεπτών θα πρέπει να μετακινηθεί ή να παραμένει 

κλειστή κατά την διάρκεια των επισκέψεων για να μην τη βλέπουν οι επισκέπτες. 

8. Σε εξέταση των εικόνων στην οθόνη παρακολούθησης παρατηρήθηκε επίσης ότι η οθόνη 

παρακολούθησης στον ειδικό θάλαμο κρατουμένων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας βρίσκεται στον 

προθάλαμο, αλλά είναι στραμμένη προς τα έξω ώστε να την παρακολουθεί ο φρουρός έξω από τον 

προθάλαμο (στον διάδρομο του νοσοκομείου). Γι’ αυτό έπρεπε να εξεταστεί κατά πόσο μπορούν να 

βλέπουν την εικόνα και επισκέπτες που περνούν από έξω. 

9. Στις 13/6/2012, λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων επισκέφθηκε το χώρο 

του ειδικού θαλάμου στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν ειδικές πινακίδες στον 

συγκεκριμένο χώρο οι οποίες να ενημερώνουν ότι ο χώρος παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα 

βιντεο-παρακολούθησης. Σημειώνεται όμως, ότι υπάρχουν τρεις τέτοιες πινακίδες στην είσοδο του 

νοσοκομείου, δύο μικρές και μία μεγάλη. 

10. Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι οι εικόνες στην οθόνη είναι πολύ μικρές και δεν μπορούν οι 

επισκέπτες που περνούν από έξω να αντιληφθούν τι απεικονίζουν. 
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11. Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι κάμερες έχουν μεγάλο μέγεθος και χαρακτηριστικό σχήμα οπότε είναι 

κάπως δύσκολο κάποιος ιατρός να μην έχει αντιληφθεί ότι ο θάλαμος παρακολουθείται. 

12. Κατά την εξέταση της υπόθεσης λήφθηκε υπόψη ότι οι φυλακισμένοι εξακολουθούν να έχουν τα 

ατομικά δικαιώματα τους, όμως αυτά περιορίζονται στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την αποτροπή 

δραπέτευσης, αυτόβουλης βλάβης τους και ιδιαίτερα για λόγους προστασίας των δεσμοφυλάκων, του 

ιατρικού/παραϊατρικού και άλλου προσωπικού του νοσοκομείου και του κοινού. 

13. Με βάση τα πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περίπτωσης και 

την συνεργασία και προθυμία του Διευθυντή του Τμήματος Φυλακών για συμμόρφωση προς τις 

υποδείξεις μας, με βάση τις εξουσίες που μου δίνονται από το άρθρο 23 του Νόμου, προβαίνω στις 

ακόλουθες συστάσεις προς το Διευθυντή του Τμήματος Φυλακών: 

1) Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες στον χώρο έξω από τον θάλαμο κρατούμενων του 

Γενικού Νοσοκομείου στις οποίες να αναγράφεται ότι ο χώρος παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα 

βιντεο-παρακολούθησης για λόγους ασφαλείας. 

2) Να τοποθετηθεί στο θάλαμο παραβάν ή κουρτίνες τις οποίες ο ιατρός θα μπορεί, εάν το επιθυμεί, να 

τις κλείνει κατά την ιατρική εξέταση του ασθενή. 

3) Η οθόνη στο φρουραρχείο να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην την βλέπουν οι επισκέπτες ή 

να κλείνει κατά την διάρκεια των επισκέψεων.                                                                                      

 

4.2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

4.2.1. Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε υπόθεση κοινοποίησης προσωπικών 

δεδομένων ασθενή σε αρθρογραφία του ψυχίατρου του σε εφημερίδα, χωρίς τη 

συγκατάθεση του ασθενή (Προσφυγή αρ. 1720/10) 

Ο παραπονούμενος θεωρούσε απαράδεκτο το γεγονός ένας γιατρός να αξιοποιεί στοιχεία από την 

προσωπική ζωή ασθενούς του για να προβαίνει σε δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο και σε έντυπα, έστω 

και αν οι ιστορίες αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και ζήτησε την παρέμβαση του 

Επιτρόπου για την εφαρμογή του Νόμου 138 (Ι) / 2001 και τη μη επαναδημοσίευση άρθρων ή 

δημοσιευμάτων με αναφορά στο όνομα του. 

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι η χρήση του ονόματος του ασθενή σε αρθρογραφία του 

ψυχίατρου του σε εβδομαδιαίο περιοδικό συνιστά μορφή επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Επίσης το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί σωρευτικά μαζί με την 

κύρωση της διακοπής επεξεργασίας του άρθρου 25 του Νόμου 138 (Ι) / 2001. 

Το Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση του Επιτρόπου στην υπόθεση Α/Π 36/2010 σύμφωνα με την 

οποία ο εν λόγω ψυχίατρος διέπραξε παραβάσεις των άρθρων 4(1)(α)(β)(γ) και 6(1)(2)(θ) του Νόμου 

138 (Ι) / 2001 και για αυτό του επιβλήθηκαν σωρευτικά οι διοικητικές κυρώσεις της χρηματικής ποινής 

και της διακοπής της επεξεργασίας βάση του άρθρου 25(1)(β)(ε) του Νόμου αυτού. 
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5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΑΔΕΙΕΣ / ΕΛΕΓΧΟΙ 

5.1. 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. 

Ο συνολικός αριθμός Γνωστοποιήσεων που είναι μέχρι σήμερα καταχωρημένες στο Μητρώο είναι 2378. 

Το 2012 υποβλήθηκαν 260 Γνωστοποιήσεις για σύσταση και λειτουργία αρχείου / έναρξη επεξεργασίας 

ως ακολούθως: 

 

 

Κατηγορία Αριθμός 

Γνωστοποιήσεων  

2012 

Δημόσιος Τομέας 29 

Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου 

13 

Ιδιωτικός Τομέας 218 

Σύνολο 260 
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5.2. Άδειες Διασύνδεσης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου «διασύνδεση» σημαίνει «μορφή επεξεργασίας που συνίσταται στη 

δυνατότητα συσχέτισης των δεδομένων ενός αρχείου με δεδομένα αρχείου ή αρχείων που τηρούνται 

από άλλο ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για 

άλλο σκοπό. 

Κάθε διασύνδεση γνωστοποιείται στον Επίτροπο με δήλωση και αν ένα τουλάχιστον από τα αρχεία που 

πρόκειται να διασυνδεθούν περιέχει ευαίσθητα δεδομένα ή αν η διασύνδεση έχει ως συνέπεια την 

αποκάλυψη ευαίσθητων δεδομένων ή αν για την πραγματοποίηση της διασύνδεσης πρόκειται να γίνει 

χρήση ενιαίου κωδικού αριθμού, η διασύνδεση επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη άδεια του Επιτρόπου. 

Η άδεια διασύνδεσης χορηγείται ύστερα από ακρόαση των υπεύθυνων επεξεργασίας των αρχείων αν 

κριθεί απαραίτητο από τον Επίτροπο. 

Κατά το έτος 2012 χορηγήθηκαν 43 άδειες για διασύνδεση αρχείων ως ακολούθως: 

 

Αρ. Αριθμός Αίτησης Υπεύθυνος  

Επεξεργασίας 1 

Υπεύθυνος  

Επεξεργασίας 2 

1 Α/ΔΣ 12/2009 Γενικό Λογιστήριο της 

Δημοκρατίας 

Τμήμα Εσωτερικών   Προσόδων 

2 Α/ΔΣ 4/2007 Τμήμα Οδικών Μεταφορών Εθνική Φρουρά 

3 Α/ΔΣ 11/2009 Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

Τμήμα Εργασίας 

4 Α/ΔΣ 4/2010 Υπηρεσία Χορηγιών και 

Επιδομάτων 

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 

5 Α/ΔΣ 5/2010 Υπηρεσία Χορηγιών και 

Επιδομάτων 
ΑΗΚ 

6 Α/ΔΣ 7/2010 Υπηρεσία Χορηγιών και 
Επιδομάτων 

ΡΙΚ 

7 Α/ΔΣ 1/2004 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΧΑΚ 

8 Α/ΔΣ 14/2009 Τμήμα Εσωτερικών 

Προσόδων 
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης 

9 Α/ΔΣ 8/2011 Κυπριακές Αερογραμμές 

Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

10 Α/ΔΣ 9/2011 Υπουργείο Υγείας Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 

11 Α/ΔΣ 3/2012 Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας 

Κύπρου 

Κλινικό Εργαστήριο MEDILAB 

12 Α/ΔΣ 8/2010 Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας 

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων 

13 Α/ΔΣ 10/2008 Υπουργείο Εξωτερικών Αστυνομία Κύπρου 
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14 Α/ΔΣ 12/2008 Υπουργείο Εξωτερικών Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης 

15 Α/ΔΣ 4/2012 Γενικό Λογιστήριο της 

Δημοκρατίας 
Υπουργείο Εσωτερικών 

16 Α/ΔΣ 5/2012 Γενικό Λογιστήριο της 

Δημοκρατίας 
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης 

17 Α/ΔΣ 19/2010 Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/Κ 

Περιουσιών 

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης 

18 Α/ΔΣ 3/2008 Αστυνομία Κύπρου Τμήμα Τελωνείων 

19 Α/ΔΣ 3/2007 Αστυνομία Κύπρου Εθνική Φρουρά 

20 Α/ΔΣ 9/2009 Σύνδεσμος Ασφαλιστικών 

Εταιρειών Κύπρου 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

21 Α/ΔΣ 6/2012 Υπηρεσία Χορηγιών και 

Επιδομάτων 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

22 Α/ΔΣ 7/2012 Υπηρεσία Χορηγιών και 

Επιδομάτων 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

23 Α/ΔΣ 8/2012 Υπηρεσία Χορηγιών και 

Επιδομάτων 

1. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
2. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

3. Υπηρεσία Μέριμνας και 
Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων 

4. Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

Ατόμων με Αναπηρίες 
5. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 

24 Α/ΔΣ 3/2010 Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού 

και Μετανάστευσης 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 

25 Α/ΔΣ 1/2010 Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 
Υπουργείο Εσωτερικών 

26 Α/ΔΣ 2/2010 Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης 

27 Α/ΔΣ 2/2011 Τμήμα Οδικών Μεταφορών Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

28 Α/ΔΣ 13/2009 Κυπριακός Οργανισμός 

Αγροτικών Πληρωμών 

Υπουργείο Εσωτερικών 

29 Α/ΔΣ 17/2010 Υπηρεσία Ασύλου Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

30 Α/ΔΣ 3/2006 Τμήμα Εσωτερικών 

Προσόδων 

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

31 Α/ΔΣ 7/2007 Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων 

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

32 Α/ΔΣ 9/2012 Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας 
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

33 Α/ΔΣ 15/2010 Υπηρεσία Ασύλου Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 

34 Α/ΔΣ 19/2010 Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/Κ Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
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Περιουσιών Μετανάστευσης 

35 Α/ΔΣ 12/2010 Υπηρεσία Ασύλου Τμήμα Εργασίας 

36 Α/ΔΣ 13/2010 Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείο Υγείας 

37 Α/ΔΣ 1/2005 Επιτροπή Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

38 Α/ΔΣ 14/2010 Υπηρεσία Ασύλου Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης 

39 Α/ΔΣ 16/2010 Υπηρεσία Ασύλου Αστυνομία – Υπηρεσία Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης 

40 Α/ΔΣ 9/2010 ΓΕΕΦ Υπουργείο Εσωτερικών 

41 Α/ΔΣ 18/2010 Τμήμα Εσωτερικών 

Προσόδων 
Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

42 Α/ΔΣ 12/2012 Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσημου Παραλήπτη 

1. Ανώτατο Δικαστήριο 
2. Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 

3. Τμήμα Τελωνείων και Έφορο Φ.Π.Α. 

4. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
5. Τμήμα Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας 
6. Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης 

Συνεργατικών Εταιρειών 

7. Αστυνομία Κύπρου 

43 Α/ΔΣ 11/2008 Υπουργείο Άμυνας ΓΕΕΦ 

 

 

3  5.3. Άδειες Διαβίβασης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 (4) του Νόμου, η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε κράτη-

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτη συμβαλλόμενα μέρη του Ε.Ο.Χ. (Νορβηγία, Ισλανδία, 

Λίχνενσταϊν)  ή προς τρίτες χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφανθεί ότι εξασφαλίζουν 

ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ελεύθερη. 

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, η 

Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης, 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.  

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς οποιαδήποτε άλλη χώρα επιτρέπεται ύστερα από άδεια του 

Επιτρόπου. 

Ο Επίτροπος παρέχει την άδεια μόνο εάν κρίνει ότι ή εν λόγω χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο 

προστασίας. Η διαβίβαση προς χώρα ή οποία δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, 

επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, με άδεια του Επιτρόπου εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες από τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 9 (2) του Νόμου. 
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Ο Επίτροπος μπορεί, επίσης, να επιτρέψει τη διαβίβαση δεδομένων σε χώρα 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 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 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. 

Το 2012 χορηγήθηκαν 46 άδειες διαβίβασης ως ακολούθως: 

 

Αρ. Αριθμός Αίτησης Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας  

Χώρα/ες προς τις οποίες θα 
διαβιβαστούν τα δεδομένα 

1 Α/ΔΒ 31/2011 Πανεπιστήμιο Κύπρου ΗΠΑ 

2 Α/ΔΒ 3/2009 BP Eastern Mediterranean 

Ltd 

ΗΠΑ 

3 Α/ΔΒ 33/2011 GPM – Henkel Ltd Φιλιππίνες 

4 Α/ΔΒ 34/2011 IFOREX Cyprus Ltd Ισραήλ 

5 Α/ΔΒ 32/2011 Chartis Cyprus Ltd ΗΠΑ 

6 Α/ΔΒ 1/2012 Moody’s Investors Service 

Cyprus Ltd 
ΗΠΑ 

7 Α/ΔΒ 4/2009 TD Investments Ltd Ρωσική Ομοσπονία 

8 Α/ΔΒ 13/2007 BP Eastern Mediterranean 
Ltd 

ΗΠΑ 

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

10 Α/ΔΒ 12/2005 Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου 

1. Λίβανο 

2. Ιορδανία 
3. Τανζανία 

4. Ρωσική Ομοσπονδία 

5. Ουκρανία 
6. Λευκορωσία 

11 Α/ΔΒ 4/2008 Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου 

1. Σερβία 

2. Jersey 
3. Κιργισία 

4. Αρμενία 

12 Α/ΔΒ 2/2012 Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου 

1. Κατάρ 
2. Guernsey 

3. Κίνα 
4. Ντουμπάι 

13 Α/ΔΒ 18/2009 Lebanon and Gulf Bank 

S.A.L. 

Λίβανο 
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14 Α/ΔΒ 30/2011 Αρχηγείο Αστυνομίας Ισραήλ 

15 Α/ΔΒ 10/2009 Αρχηγείο Αστυνομίας Κατάρ 

16 Α/ΔΒ 1/2010 AC Nielsen Cyprus Ltd Ινδία 

17 Α/ΔΒ 35/2011 Corina Snacks Ltd ΗΠΑ 

18 Α/ΔΒ 19/2008 Holborn European Marketing 

Company 
Μονακό 

19 Α/ΔΒ 23/2008 Tamoil Overseas Ltd Μονακό 

20 Α/ΔΒ 31/2010 Τράπεζα Κύπρου Δημόσια 

Εταιρεία Λτδ 

ΗΠΑ 

21 Α/ΔΒ 3/2012 MTN Cyprus Ltd Ινδία 

22 Α/ΔΒ 14/2011 Merck Sharp & Dhome 

Cyprus Ltd 
ΗΠΑ 

23 Α/ΔΒ 8/2003 Universal Life Insurance Co 
Ltd 

Ελβετία 

24 Α/ΔΒ 1/2011 Merck Sharp & Dhome 

Cyprus Ltd 

1. Ελβετία 

2. ΗΠΑ 

25 Α/ΔΒ 22/2012 TDAM (Cyprus) Ltd Ρωσική Ομοσπονδία 

26 Α/ΔΒ 8/2007 Imer Medical Services Ltd Ισραήλ 

27 Α/ΔΒ 23/2009 Κυπριακή Αρχή Αντί - 

Ντόμπινγκ 

1. Ελβετία 

2. Καναδάς 

28 Α/ΔΒ 7/2012 American Life Insurance 

Company 

1. Αίγυπτο 
2. Αυστραλία 

3. Βραζιλία 

4. ΗΠΑ 
5. Ιαπωνία 

6. Ινδία 
7. Κίνα 

8. Τουρκία 

9. Κολομβία 
10. Κορέα 

11. Μεξικό 
12. Ουκρανία 

13. Ουρουγουάη 
14. Πακιστάν 

15. Ρωσική Ομοσπονδία 

16. Σερβία 
17. Χιλή 

18.Χονγκ Κονγκ 

29 Α/ΔΒ 5/2012 OJSC Promsvyazbank  Ρωσική Ομοσπονδία 

30 Α/ΔΒ 6/2012 USB Bank Plc Λίβανο 

31 Α/ΔΒ 1/2007 J.T. International Company 

(Cyprus) Ltd 
Ελβετία 



77 

 

32 Α/ΔΒ 5/2008 Bank of Beirut S.A.L. Λίβανο 

33 Α/ΔΒ 20/2009 Corina Snacks Ltd ΗΠΑ 

34 Α/ΔΒ 8/2010 Τράπεζα Κύπρου Δημόσια 

Εταιρεία Λτδ 
Χονγκ Κονγκ 

35 Α/ΔΒ 9/2012 Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων         
Αυστραλία 

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

37 Α/ΔΒ 10/2012 Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου 

1. Λευκορωσία 

2. Τανζανία 

3. Ιορδανία 
4. Λίβανο 

5. Αρμενία 
6. Σερβία 

7. Jersey 

8. Κιργισία 
9. Ρωσική Ομοσπονδία 

10. Κατάρ 
11. Ουκρανία 

12. Guernsey 
13. Κίνα 

14. Ντουμπάι 

38 Α/ΔΒ 12/2012 EDAC Executive 

Development Assessment 
Centre Ltd 

Ινδία 

39 Α/ΔΒ 13/2012 EDAC Executive 

Development Assessment 

Centre Ltd 

Κίνα 

40 Α/ΔΒ 14/2012 EDAC Executive 

Development Assessment 

Centre Ltd 

Κολομβία 

41 Α/ΔΒ 15/2012 EDAC Executive 

Development Assessment 
Centre Ltd 

Νότιο Αφρική 

42 Α/ΔΒ 16/2012 EDAC Executive 

Development Assessment 
Centre Ltd 

Βραζιλία 

43 Α/ΔΒ 17/2012 EDAC Executive 

Development Assessment 

Centre Ltd 

Ομάν 

44 Α/ΔΒ 18/2012 EDAC Executive 

Development Assessment 

Centre Ltd 

Ζιμπάμπουε 

45 Α/ΔΒ 11/2008 Unistream Cyprus Ltd Σε όλες τις χώρες του κόσμου 

46 Α/ΔΒ 19/2010 Ericsson AB (Cyprus Branch) Φιλιππίνες 
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5.4. Άδειες επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 

Το άρθρο  6 (2) (β) του Νόμου 138 (Ι) / 2001, προβλέπει ότι κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και 

επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων όταν αυτή «είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι σε θέση ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή να εκτελέσει τα καθήκοντα του στον 

τομέα του εργατικού δικαίου και έχει παρασχεθεί για το σκοπό αυτό η άδεια του Επιτρόπου.».  

Κατά το έτος 2012, ο Επίτροπος χορήγησε 4 άδειες για επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 

στους ακόλουθους υπευθύνους επεξεργασίας: 

 

1. Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

2. Λαϊκή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

3. Ταμείο Υγείας Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου 

4. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 

 

 

5.5. Έλεγχοι 

5.5.1. Διεξαγωγή διοικητικής έρευνας / ελέγχου σχετικά με την παρακολούθηση της 

ιατρικής εξέτασης ασθενών κρατούμενων των Κεντρικών Φυλακών με χρήση 

Κλειστού Κυκλώματος βιντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) στο Νοσοκομείο 

Σε δημοσίευμα στην εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» έκδοσης ημερομηνίας 12/6/2012 αναφέρθηκε ότι οι κάμερες 

που είχαν τοποθετηθεί για σκοπούς ασφαλείας στον ειδικό θάλαμο ασφαλείας των κρατουμένων 

ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας δεν έκλειναν κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης των 

κρατούμενων που νοσηλεύονταν στο θάλαμο. Στο άρθρο προστίθετο ότι οι δεσμοφύλακες που 

εκτελούσαν χρέη φρουρού υποστήριζαν ότι έκλειναν το σύστημα, αλλά αυτό ελεγχόταν από το 

φρουραρχείο των Κεντρικών Φυλακών και συνέχιζε να μεταδίδει εικόνα και ήχο.  

Ο Επίτροπος βάσει του Άρθρου 23 (ζ), (η), (θ) του Νόμου 138(Ι)/2001, ανάθεσε την ίδια ημέρα 

(12/6/2012) σε δύο λειτουργούς του Γραφείου του όπως διεξάγουν έρευνα σχετικά με την 

παρακολούθηση της ιατρικής εξέτασης ασθενών κρατούμενων των Κεντρικών Φυλακών με χρήση ΚΚΒΠ 

στο Νοσοκομείο. 

Οι εικόνες και ο ήχος που λαμβάνεται από τις κάμερες βιντεο-παρακολούθησης αποτελούν προσωπικά 

δεδομένα και η επεξεργασία τους εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 138 (Ι) / 2001.  

Οι λειτουργοί του Γραφείου του Επιτρόπου επισκέφτηκαν στις 12/6/2012 τις Κεντρικές Φυλακές για να 

εξετάσουν κατά πόσο υπήρχε παράβαση της Αρχής της Αναλογικότητας (άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου) και 

αν υπήρχε κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

Κατά την επίσκεψη αναφέρθηκε ότι με βάση τη συμφωνία που έγινε με το Γενικό Νοσοκομείο, οι ιατροί 

μπορούν όταν το επιθυμούν κατά την εξέταση των ασθενών να ζητούν να απενεργοποιούνται οι 

κάμερες, αλλά μέχρι την ήμερα της επίσκεψης των λειτουργών του Γραφείου του Επιτρόπου δεν είχε 
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ζητήσει κανένας ιατρός κάτι τέτοιο. Επίσης αναφέρθηκε ότι συνήθως δεν γίνονταν οποιεσδήποτε 

εξετάσεις στο συγκεκριμένο θάλαμο, εκτός από τις τυπικές επισκέψεις του ιατρού για να ερωτήσει τον 

ασθενή πως είναι και ότι σε περιπτώσεις ειδικών εξετάσεων ή επεμβάσεων ο ασθενής μεταφέρεται στα 

ειδικά τμήματα του νοσοκομείου ανάλογα με την εξέταση / επέμβαση. 

Στη συνέχεια οι λειτουργοί του Γραφείου του Επιτρόπου ενημερώθηκαν σχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίας του συστήματος βιντεο-παρακολούθησης του ειδικού θαλάμου στο Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας. 

Οι λειτουργοί του Γραφείου του Επιτρόπου διαπίστωσαν ότι οι οθόνες στις οποίες παρουσιάζονταν οι 

εικόνες που λαμβάνονταν από τις κάμερες βρίσκονταν σε δύο σημεία, μια στο Γραφείο του Επιθεωρητή 

Τμήματος Φυλακών και μια στο σημείο εγγραφής επισκεπτών. Διαπιστώθηκε ότι η οθόνη στο σημείο 

εγγραφής επισκεπτών έπρεπε να μετακινηθεί ή να παραμένει κλειστή κατά τη διάρκεια των επισκέψεων 

για νη μην τη βλέπουν οι επισκέπτες. 

Σε εξέταση των εικόνων στην οθόνη παρακολούθησης παρατηρήθηκε επίσης ότι η οθόνη 

παρακολούθησης στον ειδικό θάλαμο κρατουμένων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας βρισκόταν στον 

προθάλαμο, αλλά ήταν στραμμένη προς τα έξω ώστε να την παρακολουθεί ο φρουρός έξω από τον 

προθάλαμο (στον διάδρομο του νοσοκομείου). Γι’ αυτό έπρεπε να εξεταστεί κατά πόσο μπορούν να 

βλέπουν την εικόνα και επισκέπτες που περνούν από έξω. 

Στις 13/6/2012, λειτουργός του Γραφείου του Επιτρόπου επισκέφτηκε το χώρο του ειδικού θαλάμου στο 

Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ειδικές πινακίδες στο συγκεκριμένο χώρο που να 

ενημερώνουν ότι ο χώρος παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα βιντεο-παρακολούθησης.  

Σημειώνεται όμως, ότι όπως διαπιστώθηκε, υπήρχαν τρεις τέτοιες πινακίδες στην είσοδο του 

νοσοκομείου, δύο μικρές και μία μεγάλη. 

Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι οι εικόνες στην οθόνη ήταν πολύ μικρές και δεν μπορούσαν οι 

επισκέπτες που περνούν από έξω να αντιληφθούν τι απεικονίζουν.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι κάμερες 

είχαν μεγάλο μέγεθος και χαρακτηριστικό σχήμα οπόταν ήταν κάπως δύσκολο κάποιος ιατρός να μην είχε 

αντιληφθεί ότι ο θάλαμος παρακολουθείτο.  

Κατά την εξέταση της υπόθεσης λήφθηκε υπόψη ότι οι φυλακισμένοι εξακολουθούσαν να έχουν τα 

ατομικά δικαιώματα τους, όμως αυτά περιορίζονταν στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την αποτροπή 

δραπέτευσης, αυτόβουλης βλάβης τους και ιδιαίτερα για λόγους προστασίας των δεσμοφυλάκων, του 

ιατρικού/παραϊατρικού και άλλου προσωπικού του νοσοκομείου και του κοινού. 

Με βάση τα πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περίπτωσης και τη 

συνεργασία και προθυμία του Διευθυντή του Τμήματος Φυλακών για συμμόρφωση προς τις υποδείξεις 

μας, με βάση τις εξουσίες που δίνονται στον Επίτροπο από το άρθρο 23 του Νόμου 138 (Ι) / 2001, ο 

Επίτροπος προέβηκε στις ακόλουθες συστάσεις προς το Διευθυντή του Τμήματος Φυλακών: 

(1) Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες στο χώρο έξω από το θάλαμο κρατούμενων του 

Γενικού Νοσοκομείου στις οποίες να αναγράφεται ότι ο χώρος παρακολουθείται από ΚΚΒΠ για λόγους 

ασφαλείας. 

(2) Να τοποθετηθεί στο θάλαμο παραβάν ή κουρτίνες τις οποίες ο ιατρός θα μπορεί, εάν το επιθυμεί, να 

τις κλείνει κατά την ιατρική εξέταση του ασθενή. 

(3) Η οθόνη στο φρουραρχείο να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην την βλέπουν οι επισκέπτες ή 

να κλείνει κατά την διάρκεια των επισκέψεων. 
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6.  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

6.1. Τροποποίηση του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προστασία του Ατόμου) Νόμου 

Στις 11 Ιουλίου 2012, τέθηκε σε ισχύ, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

με Αρ. 4346, ο Νόμος 105(Ι)/2012 που τροποποιεί τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο.  

Οι νέες τροποποιήσεις έχουν στόχο την πλήρη εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

95/46/ΕΚ ύστερα από σχόλια που λήφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Δομημένου 

Διαλόγου. Περαιτέρω οι νέες τροποποιήσεις στοχεύουν 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 απώτερο σκοπό να καταστεί 

λειτουργικότερη η εφαρμογή της νομοθεσίας. 

Μερικές από τις βασικές διατάξεις της νέας νομοθεσίας είναι η αύξηση της διοικητικής κύρωσης του 

χρηματικού προστίμου από 8,540 ευρώ σε 30,000 ευρώ καθώς και το άρθρο 15Α με βάση το οποίο τα 

πολιτικά κόμματα, οι εκλογικοί συνδυασμοί και οι εκάστοτε υποψήφιοι, για σκοπούς πολιτικής 

επικοινωνίας μπορούν να αποστέλλουν έντυπο υλικό μέσω ταχυδρομείου για την προώθηση των 

πολιτικών θέσεων ή της υποψηφιότητάς τους. Για το σκοπό αυτό νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν τα 

ονόματα και τις διευθύνσεις των προσώπων που είναι καταχωρημένα στους εκλογικούς ή τηλεφωνικούς 

καταλόγους.  

Πρέπει όμως πριν από τέτοια ενέργεια να συμβουλεύονται το μητρώο που τηρεί στο Γραφείο του ο 

Επίτροπος στο οποίο θα καταχωρούνται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των προσώπων που δεν 

επιθυμούν να λαμβάνουν έντυπο υλικό από κανένα πολιτικό κόμμα, εκλογικό συνδυασμό ή υποψήφιο.  

Το Μητρώο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γραφείου στο μέρος «Μητρώο Αντίταξης Λήψης 

Πολιτικής Επικοινωνίας». 

Το έντυπο με βάση το οποίο οι πολίτες μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο διατίθεται: 

(α) από το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

(β) την ιστοσελίδα του Γραφείου στο μέρος «Έντυπα», και 

(γ) από τα τοπικά Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).  

6.2. Το νέο νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ε.Ε. 

Τον Ιανουάριο 2012, η Επιτροπή παρουσίασε το πακέτο προτάσεων για το νέο νομικό πλαίσιο 

προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ε.Ε. Η θέσπιση του νέου νομικού πλαισίου κρίθηκε απαραίτητη 

λόγω της ανάγκης καλύτερης αντιμετώπισης των προκλήσεων που παρουσιάζουν οι ραγδαίες 

τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση αλλά και λόγω της υποχρέωσης εναρμόνισης με τις νέες 

υποχρεώσεις που επιβάλλει η Συνθήκη της Λισσαβόνας. Λόγω της ιδιαίτερης τους πολιτικής σημασίας, 

τόσο για την Ε.Ε. όσο και για τη Δημοκρατία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως κατέταξε 

τις Προτάσεις αυτές μεταξύ των προτεραιοτήτων του.  

Το πακέτο αυτό αποτελείται από μια Πρόταση (γενικού) Κανονισμού για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων στην Ε.Ε., η οποία αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ και τροποποιεί την Οδηγία 2002/58/ΕΚ 

και μια Πρόταση Οδηγίας για ειδική ρύθμιση του θέματος προστασίας προσωπικών δεδομένων στον 

τομέα της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης σε ποινικές υποθέσεις, η οποία καταργεί την Απόφαση Πλαίσιο 

2008/977/ΔΕΥ. Οι Προτάσεις αυτές συζητήθηκαν στην Ομάδα Εργασίας Ε.23 DAPIX (Data Protection and 
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Information Exchange) του Συμβουλίου, της οποίας, επί Κυπριακής Προεδρίας, προέδρευσε Λειτουργός 

του Γραφείου μου. 

Η Πρόταση Κανονισμού αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των πολιτών, στη μείωση της 

γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους συμμόρφωσης των υπεύθυνων επεξεργασίας και στη 

θέσπιση του κατάλληλου νομικού πλαισίου μέσα στο οποίο θα εξελιχθεί η τεχνολογία τις επόμενες 

δεκαετίες. Μεταξύ άλλων, στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων των οργανισμών, ιδιαίτερα των μικρών και μικρό – μεσαίων επιχειρήσεων και για την 

άσκηση των δικαιωμάτων και εισάγει νέα δικαιώματα, όπως το «δικαιώματα λήθης», δηλαδή το δικαίωμα 

κάποιου να ζητήσει τη διαγραφή μιας φωτογραφίας του από το διαδίκτυο και την περαιτέρω 

επαναδημοσίευση της σε άλλες ιστοσελίδες, την αρχή της λογοδοσίας, δηλαδή την υποχρέωση κάποιου 

υπεύθυνου επεξεργασίας να συμμορφώνεται αλλά και να επιδείχνει τη συμμόρφωση του με τις διατάξεις 

του Κανονισμού, το one stop shop που στοχεύει στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών 

καθορίζοντας ότι κάθε εταιρεία και κάθε πολίτης θα απευθύνονται μόνο σε μία Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων, το μηχανισμό συνοχής που θα διασφαλίζει τη δυνατότητα ανάληψης κοινών 

δράσεων των Αρχών, την ομοιόμορφη επιβολή κυρώσεων και την επίλυση διαφορών όπου προκύπτουν, 

αλλά και άλλες υποχρεώσεις των κατασκευαστών και των υπεύθυνων επεξεργασίας όπως το privacy by 

design, δηλαδή την εισαγωγή ασφαλιστικών μέτρων στο στάδιο σχεδιασμού μιας καινούργιας 

τεχνολογίας και την υποχρέωση πραγματοποίησης εκτίμησης κινδύνου (privacy impact assessment) πριν 

την εφαρμογή μέτρων που συνεπάγονται κάποια παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή.    

Κατά την άρθρο προς άρθρο συζήτηση του Κανονισμού διαφάνηκε ότι πολλά Κράτη Μέλη συμμερίζονταν 

κοινές ανησυχίες σε τρία οριζόντια θέματα που αφορούσαν την εφαρμογή του: (α) ο μεγάλος αριθμός 

κατ’ εξουσιοδότησης και εφαρμοστικών (delegated and implementing acts) πράξεων, (β) το διοικητικό 

άχθος στις μικρές και μικρό- μεσαίες επιχειρήσεις και (γ) τον τρόπο με τον οποίο  ορισμένες διατάξεις του 

Κανονισμού θα εφαρμοστούν στους Δημόσιους Τομείς του κάθε Κράτους Μέλους. 

Η Προεδρία της Ομάδας DAPIX, αφού εντόπισε αυτές τις ανησυχίες παρέπεμψε το θέμα προς συζήτηση 

στο Άτυπο Συμβούλιο ΔΕΥ Ιουλίου που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία και έλαβε εντολή να το 

εξετάσει πιο διεξοδικά στα πλαίσια ενός δομημένου διαλόγου. Για το σκοπό αυτό η Προεδρία ετοίμασε 

και διένειμε στα ΚΜ σχετικό ερωτηματολόγιο, οι απαντήσεις του οποίου συζητήθηκαν κατά τις 

συναντήσεις της Ομάδας Φίλων της Προεδρίας.  

Ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψε από την πιο πάνω συζήτηση ήταν ότι οι ορισμένες 

διατάξεις του Κανονισμού θα έπρεπε να τροποποιηθούν ώστε οι υποχρεώσεις των υπεύθυνων 

επεξεργασίας να μην είναι ανάλογες του μεγέθους της επιχείρησης τους, αλλά του βαθμού 

επικινδυνότητας (risk based approach) που ελλοχεύουν οι εργασίες της επιχείρησης, ανεξάρτητα από το 

μέγεθος της. 

Πέραν των πιο πάνω, η Προεδρία της Ομάδας προχώρησε στην πρώτη ανάγνωση και συζήτηση 

σημαντικού αριθμού άρθρων, τόσο της Πρότασης Κανονισμού, όσο και της Πρότασης Οδηγίας.  

Επιπρόσθετα, είχε διμερείς επαφές με εκπρόσωπους της βιομηχανίας, όπως τη Google, το Facebook και 

τη Microsoft, τους Εισηγητές της Επιτροπής LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το εν λόγω πακέτο 

προτάσεων, και με εκπρόσωπο του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ.  

Επίσης, είχε αλληλογραφία με οργανωμένα σύνολα όπως τους συνδέσμους ευρωπαϊκών τραπεζών και 

ασφαλιστικών εταιρειών. Με βάση τις συζητήσεις αυτές, εντός και εκτός της Ομάδας, η Προεδρία, σε 

συνεργασία με τη Γραμματεία του Συμβουλίου ετοίμασε ένα δεύτερο προσχέδιο των πρώτων τριών 

κεφαλαίων του Κανονισμού, το οποίο κληροδότησε στην Ιρλανδική Προεδρία για περαιτέρω νομοτεχνικό 

έλεγχο και συζήτηση. Για τους γρήγορους ρυθμούς των εργασιών της Προεδρίας της Ομάδας DAPIX η 

Επίτροπος Δικαιοσύνης κα Vivian Reading ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η συζήτηση του Πακέτου των 

Προτάσεων μπήκε στην πέμπτη ταχύτητα. Τα αποτελέσματα των εργασιών της Ομάδας καταγράφονται 

στην Έκθεση Προόδου που υιοθέτησε το Συμβούλιο Υπουργών ΔΕΥ το Δεκέμβριο 2012. 
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6.3. Τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ  

Κατά το 2012 ψηφίστηκε ο Νόμος 51(Ι)/2002 ο οποίος τροποποιεί των περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004), με βάση την 

τροποποιητική Οδηγία 2009/136/ΕΚ. 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). Με βάση το άρθρο 107 του Νόμου 112(Ι)/2004, ο Επίτροπος Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που 

αφορούν πιθανές παραβιάσεις ορισμένων άρθρων του μέρους 14 του Νόμου αυτού. 

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. 

 

6.4. Cookies 

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. 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. 

Με βάση την ίδια τροποποιητική Οδηγία, δεν απαιτείται συγκατάθεση για οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως 

αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια της διαβίβασης μιας 

επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που είναι απολύτως αναγκαία για να μπορεί ο 

πάροχος υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας την οποία έχει ζητήσει ρητά ο συνδρομητής ή ο 

χρήστης να παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.».  

Οι διατάξεις αυτές έχουν μεταφερθεί στο άρθρο 99(5) του Νόμου 112(Ι)/2004 το οποίο περιλαμβάνεται 
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στο παράρτημα Χ. 

Η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας, η οποία αποτελείται από εκπρόσωπους των Αρχών 

Ελέγχου κάθε κράτους–μέλους εξέδωσε τη γνώμη 4/2012 στην οποία αναλύονται οι περιπτώσεις οι 

οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης. Η γνώμη είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2012/wp194_en.pdf . 

 

6.5. Data Breach Notification 

Μια άλλη σημαντική τροποποίηση αφορά την υποχρέωση των παροχέων δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών να γνωστοποιούν τα περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Πιο 

συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων ασφαλείας των παροχέων δημόσια διαθέσιμων 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που έχουν ως αποτέλεσμα τυχαία ή παράνομη καταστροφή, 

τυχαία απώλεια ή αλλοίωση, ή μη εγκεκριμένη ή παράνομη αποθήκευση, επεξεργασία, πρόσβαση ή 

δημοσιοποίηση, οι παροχείς έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν τα περιστατικά στην αρμόδια αρχή. 

Στην Κυπριακή νομοθεσία ως αρμόδια αρχή για το χειρισμό των γνωστοποιήσεων αυτών έχουν οριστεί 

από κοινού ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ) και ο 

Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 98Α του Νόμου 

112(Ι)/2004 το οποίο αναφέρει τα εξής: 

Οι παροχείς έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν χωρίς καθυστέρηση τα περιστατικά παραβίασης 

προσωπικών δεδομένων στον ΕΡΗΕΤ.  

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία-  

(i) τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβηκε το γεγονός καθώς και τη φύση της παραβίασης, 

(ii) σημείο επαφής του παροχέα, 

(iii) προτεινόμενα μέτρα για μετριασμό των δυσμενών αποτελεσμάτων της παραβίασης, 

(iv) τις συνέπειες της παραβίασης, 

(v) τα διορθωτικά μέτρα τα οποία ο παροχέας λαμβάνει για την αντιμετώπιση της παραβίασης. 

Σε περίπτωση που η παραβίαση ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή 

και την ιδιωτική ζωή ενός συνδρομητή ή ενός ατόμου, ο παροχέας οφείλει να γνωστοποιήσει χωρίς 

καθυστέρηση στον επηρεαζόμενο συνδρομητή ή στο επηρεαζόμενο άτομο, τουλάχιστον τη φύση της 

παράβασης και τα σημεία επαφής όπου μπορούν να αποκτηθούν περισσότερες πληροφορίες. Οφείλει, 

επίσης, να προτείνει μέτρα για το μετριασμό ενδεχόμενων δυσμενών αποτελεσμάτων της παραβίασης. 

Οι διαδικασίες, το περιεχόμενο και η μορφή των γνωστοποιήσεων καθώς και οι περιστάσεις κατά τις  

οποίες απαιτούνται από τον παροχέα οι γνωστοποιήσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία 

ρυθμίζονται με Διάταγμα που εκδίδει ο ΕΡΗΕΤ ύστερα από διαβούλευση με τον Επίτροπο. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης της υποχρέωσης γνωστοποίησης, ο ΕΡΗΕΤ και ο Επίτροπος 

δύνανται να επιβάλλουν κυρώσεις. 

Ο ΕΡΗΕΤ ζητά και λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του Επιτρόπου, εφόσον εξετάζει το ενδεχόμενο παραβίασης 

της ασφάλειας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Το πλήρες κείμενο του άρθρου 98Α περιλαμβάνεται στο παράρτημα Χ. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf


84 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει κανονισμό που θα καθορίζει το περιεχόμενο της γνωστοποίησης και τον 

τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η γνωστοποίηση αυτή. 

 

6.6. Συμμετοχή σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και 

Έργων  

Σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων ημερομηνίας 15.11.2012, για 

ταυτοποίηση κατόχων καρτοκινητής τηλεφωνίας εκπρόσωπος του Γραφείου μας εξέφρασε τις 

επιφυλάξεις μας για την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα αυτού του μέτρου για την εξυπηρέτηση του 

σκοπού που επιδιώκεται αφού δεν υπάρχουν μελέτες που να επιβεβαιώνουν ότι η επιβολή του συμβάλει 

αποτελεσματικά στην πρόληψη και πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. 

Επίσης, τονίστηκε ότι, στις ελάχιστες χώρες μέλη της Ε.Ε. που έχουν θεσπίσει παρόμοια ρύθμιση 

υπήρξαν αντιδράσεις, όπως στην Ελλάδα από την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα που αντιτάχθηκε στο νομοθετικό αυτό μέτρο και στη Γερμανία όπου ακτιβιστής προσέφυγε 

στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού, εκτός άλλων, το μέτρο πλήττει ευάλωτες 

ομάδες πληθυσμού που επιθυμούν την ανωνυμία όπως θύματα βίας στην οικογένεια, ναρκομανείς, 

πιθανούς φορείς AIDS, άτομα που αιτούνται ψυχολογικής στήριξης, αλλά και το απόρρητο της 

επικοινωνίας πελάτη με ιατρό και/ή με δικηγόρο.  

Εξ άλλου οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έχουν εισηγηθεί ηπιότερη εναλλακτική λύση. 

Επιπλέον δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η λήψη δεδομένων από περιπτερούχους αντί από τους παρόχους, 

ούτε είναι αποδεκτό να συλλέγονται υπερβολικά δεδομένα πέραν του  ονοματεπώνυμου και αριθμού 

ταυτότητας. 

 

6.7. Σύσκεψη στο Υπουργείο Άμυνας για την Πρόταση Νόμου με τίτλο: Ο περί 

Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 

Το Γραφείο μας συμμετείχε στην πιο πάνω σύσκεψη που έγινε στις 15.10.2012, στο Υπουργείο Άμυνας. 

Η τοποθέτηση μας ήταν ότι το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας  προστατεύει το δικαίωμα ίσης 

μεταχείρισης (Άρθρο 28), το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος (Άρθρο 25) και της ελεύθερης μετακίνησης 

(Άρθρο 13) και βάσει της Αρχής της Νομιμότητας που καθιερώνει το άρθρο 4(1)(α) του Νόμου η 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται όταν τα δεδομένα υφίστανται θεμιτή και νόμιμη 

επεξεργασία, γι’ αυτό εκφράσαμε τις επιφυλάξεις μας κατά πόσον είναι επιτρεπτή η επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμων που δεν υπηρέτησαν στρατιωτική θητεία με σκοπό το χωρίς 

προϋποθέσεις αποκλεισμό αυτών των αρρένων πολιτών της Δημοκρατίας από θέσεις της Δημόσιας 

Υπηρεσίας και της μη παραχώρησης σε αυτούς άδειας οδήγησης.  

Αμφισβητήσαμε αν το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί με ένα γενικό νομοθέτημα αντί να ρυθμιστεί στις επί 

μέρους ειδικές νομοθεσίες, αν είναι ορθό να ψηφιστεί νόμος τιμωρητικής μορφής ο οποίος να 

θυματοποιεί άτομα χωρίς να έχουν προηγουμένως δικαίωμα να ακουστούν ενώ μπορεί αληθινά να 

πάσχουν από ψυχικό νόσημα (σύμφωνα με δημοσιεύματα σε εφημερίδες μεγάλο ποσοστό του 

πληθυσμού πάσχει ή έπασχε από ψυχικό νόσημα και υπάρχουν τόσες πολλές μορφές παθήσεων που 

προφανώς δεν καθιστούν ακατάλληλο για εργασία ή οδήγηση όλο αυτό το ποσοστό πληθυσμού), να 

υπάρχει άνιση και δυσμενής διάκριση αντρών και γυναικών, πολιτών της Δημοκρατίας και Κοινοτικών, 

όταν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας οδήγησης καθορίστηκαν με Ευρωπαϊκή Οδηγία και 

σχετική εναρμονιστική νομοθεσία.  

Διαφορετικό είναι το ζήτημα της απόκτησης άδειας για κατοχή πυροβόλου όπλου που δεν είναι 

Συνταγματικό δικαίωμα και αφορά τη δημόσια  τάξη, αφού ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης 
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μπορεί να προωθήσει με τροποποιητικό νομοσχέδιο τη ψήφιση νομοθεσίας έτσι ώστε όταν ο αιτητής 

πάσχει από ψυχική ασθένεια να τον στέλλει υποχρεωτικά για εξέταση από ιατροσυμβούλιο για να κρίνει 

αν είναι ικανός να κατέχει όπλο.  

Για το πιο πάνω θέμα το Γραφείο μας συμμετείχε σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας 

στις 18.9.2012, 15.10.2012 και 18.10.2012. 

 

6.8. Συμμετοχή σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών  

Το Γραφείο μας συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών κατά τη συζήτηση 

του τροποποιητικού νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές 

Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα (Τροποιητικός) Νόμος» και υπέβαλε και γραπτώς τα σχόλια 

του.  

 

7.  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

7.1. 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 Πρόταση Κανονισμού για τη διοικητική συνεργασία 

μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) την οποία, διαχειρίστηκε το 

Υπουργείο στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας στην Ομάδα Εργασίας Competitiveness and Growth 

(Single Market) του Συμβουλίου.  

Το δεύτερο εξάμηνο του 2012, το Γραφείο του Επιτρόπου είχε στενή συνεργασία με το Υπουργείο, 

παρέχοντας καθοδήγηση και συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με την πιο πάνω Πρόταση 

Κανονισμού, τα οποία άπτονται της προστασίας προσωπικών δεδομένων.  
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8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

8.1. Ενημέρωση για τις πρόνοιες των άρθρων 15Α και 24 (1)(γ) των περί 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων 

του 2001 μέχρι 2012  

Μια  από τις βασικές προσθήκες του Νόμου 105(Ι)/2001 που τροποποιεί τους περί Επεξεργασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμους του 2001 και 2003 (Νόμοι 

138(Ι)/2001 και 37(Ι)/2003) είναι το άρθρο 15Α με βάση το οποίο τα πολιτικά κόμματα, οι εκλογικοί 

συνδυασμοί και οι εκάστοτε υποψήφιοι, για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας μπορούν να αποστέλλουν 

έντυπο υλικό μέσω ταχυδρομείου για την προώθηση των πολιτικών θέσεων ή της υποψηφιότητάς τους. 

Για το σκοπό αυτό νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν τα ονόματα και τις διευθύνσεις των προσώπων 

που είναι καταχωρημένα στους εκλογικούς ή τηλεφωνικούς καταλόγους.  

Πρέπει όμως πριν από τέτοια ενέργεια να συμβουλεύονται το μητρώο που τηρεί στο Γραφείο του ο 

Επίτροπος στο οποίο θα καταχωρούνται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των προσώπων που δεν 

επιθυμούν να λαμβάνουν έντυπο υλικό από κανένα πολιτικό κόμμα, εκλογικό συνδυασμό ή υποψήφιο.  

Με αφορμή τις πιο πάνω νέες διατάξεις σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του μητρώου στο οποίο θα 

καταχωρούνται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των προσώπων που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν υλικό 

από πολιτικά κόμματα, εκλογικούς συνδυασμούς και εκάστοτε υποψηφίους, για σκοπούς προώθησης των 

πολιτικών θέσεων ή της υποψηφιότητάς τους στο πλαίσιο πολιτικής επικοινωνίας και  εν όψει των 

επερχόμενων Προεδρικών Εκλογών του 2013, το Γραφείο του Επιτρόπου πραγματοποίησε σύσκεψη με 

εκπρόσωπους κομμάτων στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 με θέμα την ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων 

σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του υπό αναφορά Μητρώου. 

Κατά τη σύσκεψη εξηγήθηκε η διαδικασία λήψης του Μητρώου από την ιστοσελίδα του Γραφείου και 

απαντήθηκαν ερωτήσεις.  

 

8.2. 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 των δραστηριοτήτων για την Ημέρα αυτή και με αφορμή την παρουσίαση στις 25 

Ιανουαρίου 2012 του πακέτου των Προτάσεων για το νέο νομικό πλαίσιο γα την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Γραφείο του Επιτρόπου σε συνεργασία με την 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο διοργάνωσε στις 28 Ιανουαρίου δημοσιογραφική 

διάσκεψη στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία, όπου Λειτουργός της Επιτροπής και ο 

Λειτουργός του Γραφείου του Επιτρόπου που ανέλαβε την Προεδρία της Ομάδας Εργασίας DAPIX του 

Συμβούλιου στην οποία θα συζητείτο το πακέτο παρουσίασαν τις Προτάσεις αυτές και ανέπτυξαν τους 

στόχους της Προεδρίας για τη διαχείριση και προώθηση του.  

Την ίδια ημέρα οι δύο Λειτουργοί συμμετείχαν με τον Επίτροπο σε ραδιοφωνική εκπομπή παγκύπριας 
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εμβέλειας για ενημέρωση του κοινού για το πακέτο των Προτάσεων και για συζήτηση διαφόρων θεμάτων 

προστασίας των δεδομένων που απασχολούν τους πολίτες. Την επομένη, οι ίδιοι Λειτουργοί συμμετείχαν 

και σε τηλεοπτική ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ για τους ίδιους σκοπούς.  

Επίσης, στις 28 Ιανουαρίου 2012, λειτουργοί του Γραφείου διένεμαν ενημερωτικό υλικό και πρόσφεραν 

αναμνηστικά δώρα στο κοινό σε όλες τις πόλεις.  

 

 

 

8.3. Ιστοσελίδα του Γραφείου στο Διαδίκτυο 

Η Ιστοσελίδα του Γραφείου στο Διαδίκτυο (www.dataprotection.gov.cy) περιέχει μεταξύ άλλων 

πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, τις υποχρεώσεις των 

υπεύθυνων επεξεργασίας, τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου, τη σχετική νομοθεσία, τα διάφορα έντυπα 

που συμπληρώνουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας (όπως για παράδειγμα το Έντυπο Γνωστοποίησης 

Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου / Έναρξη Επεξεργασίας, την Αίτηση για Άδεια  Διαβίβασης προς τρίτες 

χώρες, τη Δήλωση Διασύνδεσης Αρχείων, κ.α.).  

Υπάρχουν, επίσης, αναρτημένες στην ιστοσελίδα όλες οι Οδηγίες που έχει εκδώσει το Γραφείο για πιο 

λεπτομερή ρύθμιση συγκεκριμένων θεμάτων όπως για παράδειγμα την βιντεοπαρακολούθηση και την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων (στον τομέα των εργασιακών σχέσεων). 

Στην ιστοσελίδα αναρτούνται επίσης οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών, οι αποφάσεις που 

εκδόθηκαν από τον Επίτροπο και η ιστοσελίδα ενημερώνεται τακτικά με νέα στοιχεία σχετικά με οδηγίες, 

συστάσεις, συναντήσεις και ανακοινώσεις τύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αντίστοιχες αρχές 

των άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. 

Αναρτήθηκε, επίσης, το Μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των 

προσώπων που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν έντυπο υλικό από Κανένα πολιτικό κόμμα, εκλογικό 

συνδυασμό ή υποψήφιο στο μέρος «Μητρώο Αντίταξης Λήψης Πολιτικής Επικοινωνίας» καθώς και το 

έντυπο εγγραφής στο εν λόγω μητρώο στο μέρος «’Εντυπα». 

http://www.dataprotection.gov.cy/
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8.4. Εκπαίδευση προσωπικού 

Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε πρόγραμμα / εργαστήρι στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας 

Διοίκησης που αφορούσε τους Διοικητικούς Λειτουργούς Α’, το οποίο ξεκίνησε στις 16 Φεβρουαρίου του 

2012 και περατώθηκε στις 29 Ιουνίου του 2012. Το πρόγραμμα διήρκησε 126 ώρες, με 12 διαφορετικά 

θέματα, τα οποία αφορούσαν και γνωσιολογικά θέματα και θέματα συμπεριφοράς, κουλτούρας και 

νοοτροπίας.  

 

8.5. 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, στο οποίον είχε προσκληθεί. 
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9. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

9.1. Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ 

Η εν λόγω ομάδα εργασίας συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Συνιστά 

ανεξάρτητο ευρωπαϊκό συμβουλευτικό όργανο για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. 

Τα καθήκοντά της περιγράφονται στο άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και στο άρθρο 15 της οδηγίας 

2002/58/ΕΚ. Σ’ αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι εθνικών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και 

ο Ευρωπαίος Επόπτης. Η Ομάδα συνεδριάζει έξι φορές το χρόνο. Τις εργασίες της στηρίζει αριθμός υπο-

ομάδων που παρακολουθεί εξειδικευμένους τομείς προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Ένα από τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Ομάδα κατά το 2012, ήταν το πακέτο των 

νομοθετικών Προτάσεων που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο 2012 για την 

αναθεώρηση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η οποία 

καθίσταται αναγκαία μετά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβόνας αλλά και λόγω των ραγδαίων 

τεχνολογικών εξελίξεων.  Το πακέτο αυτό απαρτίζεται από μια πρόταση (Γενικού) Κανονισμού που 

αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ και τυγχάνει εφαρμογής σε διάφορους τομείς της Ενιαίας Αγοράς, τόσο 

στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και μια Πρόταση Οδηγίας που αντικαθιστά την Απόφαση 

Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ και ρυθμίζει ειδικά το θέμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων στον τομέα 

της Αστυνομικής και Δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (πρώην τρίτος πυλώνας της ΕΕ).  

Στα πλαίσια παροχής συμβουλών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και καθοδήγησης προς τα κράτη μέλη, 

η Ομάδα του Άρθρου 29 εξέδωσε δύο Γνώμες για το πακέτο των Προτάσεων για το νέο νομικό πλαίσιο 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ε.Ε. και ο Πρόεδρος της κλήθηκε και τις παρουσίασε στην 

Ομάδα Εργασίας DAPIX του Συμβουλίου, στην οποία συζητείται το πακέτο αυτό. Αλλά θέματα που 

απασχόλησαν την Ομάδα και για τα οποία εξέδωσε σχετικές Γνώμες ήταν η χρήση λογισμικών 

εφαρμογών αναγνώρισης προσώπου σε επιγραμμικές υπηρεσίες και κινητά τηλέφωνα (on-line and smart 

phone facial recognition applications), οι εξελίξεις στις βιομετρικές τεχνολογίες, η απαλλαγή που ισχύει 

για τη λήψη συγκατάθεσης για τη χρήση cookies με βάση το άρθρο 5 παράγραφος 3 της Οδηγίας 

2002/58/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, οι εταιρικοί δεσμευτικοί κανόνες για τη 

διαβίβαση δεδομένων σε εκτελούντες την επεξεργασία που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, οι υπηρεσίες 

νέφους (cloud computing) και το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο Πριγκιπάτο του 

Μονακό. Οι εν λόγω Γνώμες είναι διαθέσιμες 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  

Την Εαρινή Σύνοδο φιλοξένησε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Λουξεμβούργου και σε 

αυτή συμμετείχε Λειτουργός του Γραφείου μου. Κύριο θέμα της Συνόδου ήταν το πακέτο των 

Προτάσεων για το νέο νομικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων στην Ε.Ε. και οι προκλήσεις που 

παρουσιάζουν οι ραγδαίες εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας, του διαδικτύου και των επικοινωνιών. Στη 

Σύνοδο συμμετείχαν η Επίτροπος Δικαιοσύνης κα Vivian Reding, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της 

βιομηχανίας και εκπρόσωποι του Federal Trade Commission (FTC) των ΗΠΑ και του Οργανισμού για την 

Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD).  

Η Σύνοδος, μεταξύ άλλων, υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο καταργήθηκε η Ομάδα Εργασίας για την 

Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη (Working Party on Police and Justice), που είχε συσταθεί με Απόφαση της 

Συνόδου της Λάρνακας με όρους εντολής να παρακολουθεί τις Ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα της 

Αστυνομίας και Δικαιοσύνης.  Τις εργασίες της Ομάδας αυτής ανέλαβε η νέο-συσταθείσα υπό-ομαδα 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
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εργασίας BTLE (Borders Travellers and Law Enforcement) της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29. Η 

κατάργηση της Ομάδας κρίθηκε αναγκαία προς αποφυγή της διπλής δουλειάς και της παρακολούθησης 

των ίδιων θεμάτων από δυο Ομάδες. 

 

9.3. Ομάδα Εργασίας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του Eurodac (Eurodac 

Coordinated Supervision Group) 

Η Ομάδα Εργασίας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του Eurodac συστάθηκε βάση 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 τρις 

φορές το χρόνο στις Βρυξέλλες και σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι των Αρχών Προστασίας 

Προσωπικών 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, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον έλεγχο της κεντρικής βάσης των 

δακτυλικών αποτυπωμάτων Eurodac στο Λουξεμβούργο και, σε εθνικό επίπεδο, στο συντονισμό των 

ελέγχων που διενεργούν οι εποπτικές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις αρμόδιες 

Υπηρεσίες Ασύλου των κρατών μελών. Στην Κύπρο, εποπτική Αρχή για τα δεδομένα Eurodac είναι ο 

Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Κατόπιν ελέγχων που διενήργησαν σε εθνικό επίπεδο οι Εποπτικές Αρχές, το 2012, η Ομάδα δημοσίευσε 

Έκθεση Ελέγχου για τις πρακτικές που ακολουθούν τα κράτη μέλη, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του 

Κανονισμού (ΕΚ) 2725/2000, σχετικά με τις διαδικασίες αναγνώρισης της ηλικίας νεαρών αιτητών ασύλου 

για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι ανήλικοι. Για τους σκοπούς του ελέγχου, το Γραφείο μου απέστειλε 

στην Υπηρεσία Ασύλου σχετικό ερωτηματολόγιο που είχε υιοθετήσει η Ομάδα και οι απαντήσεις 

κοινοποιήθηκαν σε αυτή. Το Γραφείο μου έμεινε ικανοποιημένο από το επίπεδο συμμόρφωσης της 

Υπηρεσίας Ασύλου.   

Ένα από τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Ομάδα κατά το 2012 ήταν η Πρόταση της 

Επιτροπής για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 2725/2000 (Eurodac Recast Regulation) η οποία, 

μεταξύ άλλων, θα παρέχει σε Αστυνομικές Αρχές τη δυνατότητα πρόσβασης σε δακτυλικά αποτυπώματα 

αιτητών ασύλου, για σκοπούς επιβολής του Νόμου. Τόσο ο Ευρωπαίος Επόπτης όσο και οι εθνικές Αρχές 

Προστασίας των Δεδομένων ήταν θετικές σε αυτή την εξέλιξη υπό τον όρο ότι στο νέο νομικό πλαίσιο θα 

ενσωματωθούν κατάλληλες ασφαλιστικές δικλίδες για την προστασία των δεδομένων των αιτητών 

ασύλου.    

 

9.4. 34ο Διεθνές Συνέδριο Επιτρόπων Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής και των 

Προσωπικών Δεδομένων 

Το Συνέδριο διοργάνωσε τον Οκτώβριο 2012 η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 

Ουρουγουάης στην πόλη Punta Del Este. Λόγω του ψηλού κόστους το Γραφείο μου δεν συμμετείχε στο 
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Συνέδριο.  

Ένα από τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το Συνέδριο ήταν το Πακέτο των Προτάσεων για το νέο 

νομικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων στην Ε.Ε., η εδραίωση μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των 

Ευρωπαϊκών Αρχών  Προστασίας των Δεδομένων και των Αρχών τρίτων χωρών, οι ραγδαίες 

τεχνολογικές εξελίξεις και η αυξανόμενη διασυνοριακή ροή πληροφοριών και η ανάγκη θέσπισης 

κατάλληλων διεθνών νομικών πλαισίων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.   

Στο Συνέδριο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της βιομηχανίας, του Federal Trade Commission 

(FTC) των ΗΠΑ, του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD) και του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών της Ασίας και του Ειρηνικού APEC (Asian - Pacific 

Economic Cooperation). 

Το επόμενο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία το Σεπτέμβριο 2013. 

 

9.5. Ομάδα Εργασίας Ε.23 DAPIX (Data Protection and Information Exchange) του 

Συμβουλίου της Ε.Ε.    

Κατόπιν Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφτηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως 

και εμένα, Λειτουργός του Γραφείου μου που έτυχε ειδικής  εκπαίδευσης σε προγράμματα της Ακαδημίας 

Δημόσιας Διοίκησης, ανέλαβε την παρακολούθηση των εργασιών της Ομάδας Εργασίας Ε.23 DAPIX (Data 

Protection and Information Exchange) του Συμβουλίου της Ε.Ε, στην οποία άρχισε επί Δανικής 

Προεδρίας η συζήτηση του πακέτου των Προτάσεων για το νέο νομικό πλαίσιο προστασίας των 

δεδομένων στην Ε.Ε. και, το δεύτερο εξάμηνο του 2012 ανέλαβε την Προεδρία της Ομάδας αυτής.  

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 προέδρευσε 

εκπρόσωπος της Αστυνομίας.  

Η σύνθεση Data Protection, στην οποία εκπροσωπεί τη Δημοκρατία το Γραφείο μου, ασχολήθηκε με το 

πακέτο των Προτάσεων για το νέο νομικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων στην Ε.Ε. που παρουσίασε 

η Επιτροπή τον Ιανουάριο 2012. Το πακέτο αυτό αποτελείται από μια Πρόταση (γενικού) Κανονισμού για 

την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Ε.Ε., η οποία αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ και 

τροποποιεί την Οδηγία 2002/58/ΕΚ και μια Πρόταση Οδηγίας για ειδική ρύθμιση του θέματος προστασίας 

προσωπικών δεδομένων στον τομέα της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης, η οποία καταργεί την Απόφαση 

Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.   

Την Ομάδα της Προεδρίας στις Βρυξέλλες πλαισίωσε Λειτουργός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

εμπειρογνώμονας σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που, κατόπιν ενεργειών του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, αποσπάστηκε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της 

Δημοκρατίας στην Ε.Ε. (ΜΑΕΕ) με τη διαδικασία secondment για οκτώ μήνες και ο εκπρόσωπος του 

Υπουργείου στην ΜΑΕΕ. Την Ομάδα στήριξε από την Κύπρο ομάδα Λειτουργών του Υπουργείου και του 

Γραφείου μου. 

Για τη συζήτηση του πακέτου των Προτάσεων η Προεδρία διοργάνωσε το δεύτερο εξάμηνο του 2012 έξι 

διήμερες συναντήσεις της Ομάδας DAPIX και τρις μονοήμερες συναντήσεις της Ομάδας Φίλων της 

Προεδρίας, για συζήτηση οριζόντιων θεμάτων/ ανησυχιών των ΚΜ που σχετίζονταν με την εφαρμογή 

του Κανονισμού. 
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9.6. Σύμβαση Σένγκεν 

9.6.1. Κοινή Εποπτική Αρχή του Σένγκεν 

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. 

Το Γραφείο του Επιτρόπου παρίσταται στις συναντήσεις της Κοινής Εποπτικής Αρχής του Σένγκεν ως 

παρατηρητής. 

H Κοινή Εποπτική Αρχή (ΚΕΑ) Σένγκεν η οποία συνεδριάζει στις Βρυξέλλες και αποτελείται από τις εθνικές 

αρχές ελέγχου είναι μια ανεξάρτητη Αρχή δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 115 της Σύμβασης 

Εφαρμογής της Συνθήκης Σένγκεν με αρμοδιότητα τον έλεγχο της τεχνικής υπηρεσίας υποστηρίξεως του 

Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν 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 ΚΕΑ ως παρατηρητής αφού η 

Κύπρος ακόμη δεν έχει αξιολογηθεί σε όλους του τομείς ως προς την εκπλήρωση των κριτηρίων για 

είσοδο της στη ζώνη Σένγκεν. 

Το ΣΠΣ δεύτερης γενιάς (SIS II), το οποίο είναι μια δεύτερη εκδοχή του Συστήματος Σένγκεν, είναι 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). 

 

9.6.2. Συμμετοχή στις συναντήσεις της Κοινής Εποπτικής Αρχής 

Κατά τις συναντήσεις του 2012, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων: 

Οι προηγούμενες αξιολογήσεις του ΣΠΣ που έγιναν το Νοέμβριο του 1999 και το Μάρτιο του 2003. Η 

επόμενη, που θα γινόταν το Νοέμβριο του 2010, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2013. 

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 κρίθηκε καλύτερο η 

αξιολόγηση να εστιαστεί σε θέματα που θα είναι χρήσιμα και για το SIS ΙΙ. 

Η πρόσβαση ατόμου στα δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία είναι καταχωρημένα στο ΣΠΣ 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 είχε συμπληρωθεί από όλα τα κράτη, όμως, μέχρι τις αρχές του 2013 θα πρέπει να 

είναι έτοιμο, ώστε να συζητηθεί στη συνάντηση του Μαρτίου του 2013 και να  εγκριθεί, με γραπτή 
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διαδικασία σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Όσον αφορά την πρόσβαση που επιθυμεί να έχει η Ευρωπόλ στο 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 ΣΠΣ δεν είναι επαρκείς. Ως εκ τούτου, θα ζητηθούν 

περαιτέρω διευκρινίσεις από την Ευρωπόλ για τον τρόπο της διασύνδεσής της με το ΣΠΣ και τις 

εγγυήσεις ασφάλειας που θα παρέχει. 

Μετά από έλεγχο εμπειρογνωμόνων της ΚΕΑ 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 διασύνδεση του αρχείου της Ευρωπόλ με αυτό του ΣΠΣ είναι μεγάλη και  

θα διενεργηθεί νέος έλεγχος μέσα στο 2013, ώστε να υπάρξει  συζήτηση νέας Έκθεσης πάνω στα νέα 

δεδομένα.  

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 95 (καταχωρημένα στοιχεία που αφορούν πρόσωπα ή οχήματα 

που εισάγονται με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση ή τον ειδικό έλεγχο) και του άρθρου 99 της 

Σύμβασης (καταχωρήσεις για πρόσωπα για τα οποία ζητείται η σύλληψη με σκοπό την έκδοσή τους), 

όλες οι χώρες-μέλη της Σύμβασης Σένγκεν συμπλήρωσαν σχετικά ερωτηματολόγια με σκοπό να ελεγχθεί 

αν υπάρχει ομοιομορφία στις καταχωρήσεις που γίνονται στο εθνικό ΣΠΣ σύμφωνα με τα άρθρα 95 και 

99 της Σύμβασης. Η Γραμματεία της ΚΕΑ ανέλαβε να ετοιμάσει μια επισκόπηση, σε μορφή εγγράφου, 

μέχρι τις αρχές του 2013, προς έγκριση από τις χώρες-μέλη. 

Θετικό πάντως στοιχείο είναι ότι λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις που γίνονται στα κράτη-μέλη και, 

συνήθως, συμμορφώνονται με αυτές. 

Η Κύπρος δεν συμμετέχει στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, αφού δεν ανήκει ακόμα στο χώρο 

του Σένγκεν και στη συνάντηση παρίσταται ως παρατηρητής. 

 

9.6.3. Συμμετοχή σε ομάδα αξιολόγησης Σένγκεν  

Στις 15/4/2012 – 20/4/2012, λειτουργός του Γραφείου του Επιτρόπου συμμετείχε σε ομάδα αξιολόγησης 

Σένγκεν στην αποστολή για αξιολόγηση των χωρών Πολωνίας (15/4/2012 - 17/4/2012) και Ουγγαρίας 

(18/4/2012 - 20/4/2012) σχετικά με την εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν στο μέρος που αφορά την 

προστασία προσωπικών δεδομένων. Η ομάδα αποτελείτο από τον αρχηγό (leading expert) από την Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Δανίας, από εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και από εμπειρογνώμονες από τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εσθονίας, 

Ρουμανίας, Ισπανίας.  

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα Γραφεία των Αρχών Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, στην Αστυνομία (αρχηγείο Αστυνομίας και/ή SIRENE (Supplementary 

Information Request at the National Entry) bureau) όπου είναι εγκατεστημένο το σύστημα και στα 

Υπουργεία Εξωτερικών τα οποία επεξεργάζονται τα στοιχεία του συστήματος για να γίνουν οι 

απαραίτητοι έλεγχοι πριν την έκδοση βίζας.  

Μετά το πέρας των επισκέψεων της κάθε ημέρας, ακολουθούσε συνεδρίαση σε ειδική αίθουσα στο 

ξενοδοχείο για την ετοιμασία της αναφοράς με τα αποτελέσματα του ελέγχου ώστε να είναι σε μεγάλο 

βαθμό έτοιμη μέχρι το πέρας της επίσκεψης.  

Η αναφορά που ετοιμάστηκε για την κάθε χώρα αποτελείται από δύο μέρη:  

Στο πρώτο μέρος καταγράφονται οι παρατηρήσεις της ομάδας αξιολόγησης σχετικά με το κατά πόσο 

έχουν υλοποιηθεί οι εισηγήσεις που έγιναν στο παρελθόν από προηγούμενες ομάδες αξιολόγησης (follow 

up).  



94 

 

Στο δεύτερο μέρος καταγράφονται τα αποτελέσματα του ελέγχου: πληροφορίες, ευρήματα (θετικά ή 

αρνητικά) και εισηγήσεις. 

Μετά το πέρας της επίσκεψης συνεχίστηκε η επεξεργασία του κειμένου στις επόμενες 2-3 εβδομάδες με 

ανταλλαγή απόψεων / σχόλιων μέσω email. Στη συνέχεια οι αναφορές στάληκαν στις υπό αξιολόγηση 

χώρες (Πολωνία και Ουγγαρία) για σχόλια. Ο αρχηγός της αποστολής παρουσίασε τις τελικές αναφορές 

στο Scheval Working Party στις Βρυξέλλες στις 14/7/2012. 

 

9.7. Σύμβαση Ευρωπόλ 

9.7.1. Κοινή Εποπτική Αρχή της Ευρωπόλ 

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 

(ΚΕΑ). 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 ΚΕΑ, 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 ΚΕΑ 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 ΚΕΑ στις Βρυξέλλες 

και έχει ενεργό ρόλο.  

 

9.7.2. Συμμετοχή στις συναντήσεις της Κοινής Εποπτικής Αρχής  

Επιθεωρήσεις στην Ευρωπόλ: 

Διενεργήθηκε, στις 5-9 Μαρτίου 2012, επιθεώρηση στην Ευρωπόλ από την ΚΕΑ. Οι επιθεωρήσεις αυτές 

καλύπτουν ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας της Ευρωπόλ, περιλαμβανομένων των 

αρχείων δεδομένων εργασίας προς ανάλυση, του συστήματος πληροφοριών της Ευρωπόλ, του 

συστήματος ανάλυσης SIENA της Ευρωπόλ, της πρόσβασης της Ευρωπόλ στο σύστημα πληροφοριών 

Σένγκεν και των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού της Ευρωπόλ. Ελέγχθηκε επίσης η 
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πρόοδος της Ευρωπόλ όσον αφορά την υλοποίηση συστάσεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο 

προηγούμενων επιθεωρήσεων. Μετά από κάθε επιθεώρηση συντάσσεται σχέδιο έκθεσης το οποίο 

διαβιβάζεται στην Ευρωπόλ για σχολιασμό. Η τελική έκθεση εγκρίνεται εν συνεχεία από την ΚΕΑ και 

διαβιβάζεται στο Διευθυντή και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ.  

Η έκθεση της επιθεώρησης του 2012, είναι μακροσκελής και ενδελεχής και έγινε αποτελεσματική δουλειά 

στην επιθεώρηση με ένα καλό αποτέλεσμα. Δόθηκε έμφαση στην εσωτερική ασφάλεια της Eυρωπόλ, 

όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει για τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και για τη 

χρήση του διαδικτύου από τους υπαλλήλους της. Τονίστηκε επίσης από τη Γραμματεία η ανάγκη για 

άμεση συμμόρφωση της Eυρωπόλ με τις συστάσεις που τις έγιναν ώστε να μην υπάρχουν πλέον 

εκκρεμότητες από τον προηγούμενο χρόνο. 

Οι επιθεωρήσεις αυτές, εκτός του ότι αποτελούν θεμελιώδη πτυχή της εποπτείας και εμπλουτίζουν με 

κάθε ευκαιρία επιτόπιου ελέγχου τις γνώσεις της ΚΕΑ όσον αφορά τις εξειδικευμένες διαδικασίες της 

Ευρωπόλ σε πρακτικό επίπεδο, είναι εποικοδομητικές και για την προστασία των δεδομένων σε εθνικό 

επίπεδο. Οι επιθεωρητές έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν στις διαδικασίες των οικείων χωρών τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν/βελτιώνουν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και των 

ελέγχων.   

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Στις συναντήσεις του 2012, συζητήθηκε εκτενώς το δικαίωμα πρόσβασης των ατόμων σε προσωπικά του 

δεδομένα που διατηρεί η Eυρωπόλ. Το δικαίωμα αυτό, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 30 της Απόφασης 

για την Eυρωπόλ, δίνει τη δυνατότητα σε ένα άτομο, με αίτηση μέσω της εθνικής του αρχής, να 

προσφύγει στην Eυρωπόλ και να του κοινοποιούνται τα στοιχεία που τον αφορούν. Σχολιάστηκε από 

διάφορες αντιπροσωπείες και ιδιαίτερα την Αυστρία το πρόβλημα των μαζικών, οργανωμένων αιτήσεων 

που γίνονται, και που καθιστά δύσκολο για την εθνική αρχή να αντεπεξέλθει. Συμφωνήθηκε από όλες τις 

αντιπροσωπείες όπως ενημερώνονται οι πολίτες για το πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις χρειάζεται 

να προσφεύγουν στο δικαίωμά τους αυτό ώστε να μην γίνεται κατάχρηση. 

 

Μελλοντικά πλάνα: 

Στις συναντήσεις του 2012, συζητήθηκαν θέματα όπως η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της ιστοσελίδας της 

Eυρωπόλ και η εισδοχή της στο Τwitter.  Επίσης συζητήθηκε το θέμα των εγγράφων (Memos) που 

ετοιμάζονται από τη Γραμματεία και στέλλονται στις αντιπροσωπείες, καθώς και των συνοδευτικών τους 

εγγράφων που τις πλείστες φορές είναι μακροσκελή και στέλλονται τελευταία στιγμή με αποτέλεσμα να 

είναι αδύνατη η ανάγνωσή τους πριν τις συναντήσεις.  

Στο εγγύς μέλλον αναμένεται η σύσταση του Ευρωπαϊκού κέντρου για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο 

(EC3), το οποίο θα ενσωματωθεί εντός της υφιστάμενης δομής της Ευρωπόλ. Οι συναφείς εργασίες 

έχουν ήδη ξεκινήσει και το EC3 αναμένεται να έχει λειτουργήσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2013. Το 

κέντρο θα αποτελέσει το εστιακό σημείο της ΕΕ για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον 

κυβερνοχώρο, συνδράμοντας τα κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ στην ανάπτυξη επιχειρησιακών και 

αναλυτικών ικανοτήτων στο πλαίσιο ερευνών και συμπράξεων με διεθνείς εταίρους. Πέραν της 

αναλυτικής και επιχειρησιακής υποστήριξης που παρέχει ήδη η Ευρωπόλ, το EC3 θα αποτελέσει τον 

ευρωπαϊκό κόμβο πληροφοριών σε σχέση με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Για την καταπολέμηση του 

εγκλήματος στον κυβερνοχώρο απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και 

των ενδιαφερόμενων μερών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Η Ευρωπόλ καλείται επίσης να 

συνεργαστεί εκ του σύνεγγυς με χώρες και οργανισμούς εντός και εκτός ΕΕ, με την κοινωνία των 

πολιτών, με φορείς διαδικτυακής διακυβέρνησης και παρόχους υπηρεσιών, επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην ασφάλεια του διαδικτύου και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με τις εθνικές 

ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT) και με τη CERT-EU για τα όργανα 

της ΕΕ. Η ΚΕΑ έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με την Ευρωπόλ με αντικείμενο το EC3 ήδη από τα 
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πρώτα στάδια της σύστασής του και θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις παρέχοντας 

συμβουλές.  

TFTP Inspection:  

Από τον προηγούμενο χρόνο υπήρχε συζήτηση για το θέμα του κατά πόσο η Έκθεση που ετοιμάστηκε 

από την ΚΕΑ  μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στη  Europol είναι απόρρητη ή όχι. Η Έκθεση αυτή δεν 

δόθηκε ούτε στα μέλη της ΚΕΑ, δόθηκε μόνο μια περίληψη της, που ονομάστηκε Public Statement.  

Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε  από την ΚΕΑ  επί των ενεργειών της Ευρωπόλ,  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- Terrorist 

Finance Tracking Program). 

Η Συμφωνία TFTP αφορά την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 

από την ΕΕ στις ΗΠΑ. Βάσει της Συμφωνίας αυτής, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ  μπορεί να 

αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών της SWIFT (Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecommunication) . H Eυρωπόλ έχει την αρμοδιότητα να διασφαλίζει ότι κάθε 

αίτημα των ΗΠΑ είναι δικαιολογημένο, έχει σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και δεν αντίκειται 

στους όρους της Συμφωνίας.  

Η ΚΕΑ ελέγχει τη νομιμότητα της διαβίβασης δεδομένων προερχομένων από την Eυρωπόλ με επιτόπιες 

επιθεωρήσεις/ελέγχους.  

Eπειδή η Έκθεση αυτή ζητήθηκε από την Eυρωπόλ και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή LIBE 

(Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs), συζητήθηκε στις συναντήσεις της ΚΕΑ εκτενώς 

το θέμα αυτό και η ΚΕΑ κατέληξε ότι, λόγω της διαφάνειας που πρέπει να υπάρχει στις διαδικασίες 

ελέγχων και επιθεωρήσεων που διενεργούνται από την ΚΕΑ η Έκθεση πρέπει να δοθεί στους αιτούντες. 

Επίσης συμφωνήθηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να κοινοποιηθεί η Έκθεση από την Eυρωπόλ στο 

Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Το θέμα του εάν οι εθνικές αρχές πρέπει να έχουν και αυτές αυτούσια 

την Έκθεση θα συζητηθεί σε εύθετο χρόνο. 

Αντίκτυπος της ΚΕΑ στην εποπτεία σε εθνικό επίπεδο: 

Το έργο της ΚΕΑ, όπως και άλλων κοινών εποπτικών αρχών στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, 

έχει θετικό αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων σε εθνικό επίπεδο. Η ένταξη στο δυναμικό της 

ΚΕΑ εμπειρογνωμόνων από τις αρχές προστασίας δεδομένων όλων των κρατών μελών παρέχει διπλό 

όφελος. Μέσω του συνδυασμού των γνώσεων και της πείρας των εποπτικών αρχών όλων των κρατών 

μελών στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, η ΚΕΑ εφαρμόζει εναρμονισμένες προσεγγίσεις σε 

θέματα επιβολής του νόμου. Εξάλλου, η εμπειρία που αποκομίζεται από τις επιτόπιες επιθεωρήσεις 

αξιοποιείται για την περαιτέρω εναρμόνιση των εθνικών πρακτικών αξιολόγησης των δεδομένων προτού 

ενσωματωθούν στα αρχεία της Ευρωπόλ. Οι κοινές αποφάσεις της ΚΕΑ εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, 

γεγονός το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της κοινής εποπτείας.  

Βάσει της εμπειρίας από τις ετήσιες επιθεωρήσεις, η ΚΕΑ ξεκίνησε το 2012, έρευνα σχετικά με τα μέτρα 

που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς την απόφαση του 

Συμβουλίου για την Ευρωπόλ κατά την εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα της Ευρωπόλ ή κατά την 

αποστολή δεδομένων στην Ευρωπόλ. Η έρευνα αυτή βρίσκεται υπό εξέλιξη. 

Διάφορα θέματα προς επίλυση: 

Eπισημάνθηκε το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού υπόπτων που παραμένουν στους φακέλους της 

Eυρωπόλ για διάστημα που ξεπερνά τα πέντε έτη ενώ η αστυνομική έρευνα έχει περατωθεί και έχει 

αποδειχτεί ότι αυτοί δεν είχαν εμπλοκή με την υπόθεση. Συμφωνήθηκε από όλες τις αντιπροσωπείες στις 

συναντήσεις ότι πρέπει να γίνει σύσταση στην Eυρωπόλ να διαγράφει τα στοιχεία που δεν χρειάζεται 
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πλέον, αλλά ταυτόχρονα να τονιστεί και στις εθνικές αρχές να είναι πιο προσεκτικές στο τι στοιχεία 

διαβιβάζουν στην Eυρωπόλ. 

Μέχρι τις αρχές του 2013, η έκθεση θα έχει ολοκληρωθεί ώστε να δοθεί στην Eυρωπόλ.  

 

9.7.3. Επιτροπή Προσφυγών της Ευρωπόλ 

Το Γραφείο μας 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. Έργο της, βάσει του άρθρου 

34 παρ. 8 της νέας Απόφασης για την Ευρωπόλ (Απόφαση του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ της 6ης 

Απριλίου 2009) καθώς και του άρθρου 24 παρ. 7 της προϊσχύουσας Σύμβασης Ευρωπόλ και συναφών 

διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της ΚΕΑ, αποτελεί η εξέταση προσφυγών πολιτών κατά των 

αποφάσεων της Ευρωπόλ. Συγκεκριμένα, όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες 

που διατηρεί η Ευρωπόλ για αυτούς, όπως επίσης και το δικαίωμα να ζητούν την επαλήθευση, τη 

διόρθωση ή τη διαγραφή των εν λόγω πληροφοριών. Εάν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών οι 

πολίτες δεν ικανοποιηθούν από τις απαντήσεις της Ευρωπόλ, έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στην 

Επιτροπή Προσφυγών, προκειμένου να εξεταστούν οι καταγγελίες και να εκδοθεί απόφαση από την 

Επιτροπή, η οποία είναι οριστική για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τονίζεται ότι η Επιτροπή αυτή είναι 

ανεξάρτητη, αμερόληπτη και δεν επιδέχεται ούτε δεσμεύεται από τυχόν οδηγίες της ΚΕΑ. 

 

9.8. Σύμβαση για τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών για τελωνειακούς 

σκοπούς 

9.8.1. Κοινή Εποπτική Αρχή για τα Τελωνεία  

Σύμφωνα με το άρθρο 17 της Σύμβασης της 26ης Ιουλίου του 1995 για τη χρήση της τεχνολογίας των 

πληροφοριών για τελωνειακούς σκοπούς, κάθε κράτος μέλος ορίζει μία εθνική αρχή ελέγχου με 

αρμοδιότητα να ασκεί ανεξάρτητο έλεγχο στα δεδομένα που καταχωρούνται στο Τελωνειακό Σύστημα 

Πληροφοριών (ΤΣΠ). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η εθνική αρχή ελέγχου έχει επίσης 

αρμοδιότητα να ελέγχει κατά πόσον η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται στο 

ΤΣΠ παραβιάζει τα δικαιώματα των οικείων προσώπων. 

O Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει οριστεί ως η εθνική αρχή ελέγχου. 

Το Γραφείο του Επιτρόπου εκπροσωπείται στην Κοινή Εποπτική Αρχή των Τελωνείων με ένα τακτικό και 

ένα αναπληρωματικό μέλος. 

Η Κoιvή Εποπτική Αρχή (ΚΕΑ) για τα Τελωνεία, η οποία αποτελείται από τις εθνικές αρχές ελέγχου, 

δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 18 της Σύμβασης και έχει αρμοδιότητα να ελέγχει κατά πόσον 

παραβιάζονται τα δικαιώματα των προσώπων κατά την επεξεργασία των δεδομένων τους τα οποία έχουν 

εισαχθεί στο ΤΣΠ. 

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 
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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. Ο 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. 

 

9.8.2. Συμμετοχή στις συναντήσεις της Κοινής Εποπτικής Αρχής  

Σχέση του Council Framework Decision 2008/977/JHA και του CIS Council Decision 2009/917/JHA: 

Στις συναντήσεις του 2012, σχολιάστηκε επανειλημμένα από τη Γραμματεία και τις αντιπροσωπείες η 

σχέση του Council Framework Decision και του CIS Council Decision, όσον αφορά τυχόν διαφορές στην 

εφαρμογή τους από τις αντιπροσωπείες.  

Συγκεκριμένα, έγινε παραλληλισμός των άρθρων 8(2) και 13(2) των πιο πάνω αντίστοιχα, και 

αναφέρθηκαν παραδείγματα. Τονίστηκε ότι η  βασική αρχή που διέπει τις πιο πάνω νομοθεσίες, είναι ότι 

ένα κράτος πρέπει να διαγράφει τις πληροφορίες που έχει λάβει όταν το κράτος που τις έστειλε το ζητά, 

είτε διότι είναι λανθασμένες, είτε για άλλους λόγους που θα αναφέρονται στο αίτημα για διαγραφή. Στην 

πορεία των  συζητήσεων φάνηκε ότι σχεδόν όλες οι χώρες εφαρμόζουν την πιο πάνω αρχή και επειδή 

δεν ήταν δυνατό να συζητηθεί σε εκείνο το στάδιο αν κάποιες χώρες έχουν παρεκκλίσεις στην εθνική 

τους νομοθεσία, συμφωνήθηκε να ετοιμαστεί ένα σχέδιο (layout) από τη Γραμματεία, με τη βοήθεια της 

Αγγλίας, για να το συμπληρώσουν όλες οι αντιπροσωπείες, σχετικά με το τι ισχύει στα εθνικά δίκαια.  

Στην τελευταία συνάντηση του 2012, η Γραμματεία σχολίασε τις απαντήσεις, πλην όμως πολλές χώρες 

δεν ανταποκρίθηκαν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει μια αξιολόγηση. Σχολιάστηκε επίσης το 

φαινόμενο της ανομοιογένειας στις απαντήσεις και τέθηκε το ερώτημα της μη αναγκαιότητας της 

αξιολόγησης του ερωτηματολογίου. Αποφασίστηκε ότι το θέμα θα συζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Αιτήματα από το European Anti Fraud Office (OLAF): 

Είχε ετοιμαστεί επιστολή προς τον OLAF με την οποία γινόταν δεκτή η εισήγηση του όπως ορισμένα 

αδικήματα αποκλειστούν από το Κεντρικό Σύστημα Πληροφοριών των Τελωνείων ώστε να υπάρχει 

συμφωνία με τις πρόνοιες της Απόφασης του Συμβουλίου 2009/917/JHA. Η εν λόγω επιστολή εγκρίθηκε 

ομόφωνα από τις αντιπροσωπείες με σκοπό να διαβιβαστεί στον OLAF.  

Επιθεώρηση Κεντρικού Συστήματος Πληροφοριών: 

Οριστικοποιήθηκε η Έκθεση για την τελευταία επιθεώρηση στο Κεντρικό Σύστημα Πληροφοριών που 

διενεργήθηκε τον περασμένο χρόνο και αναμένονται τα σχόλια του OLAF για να ενσωματωθούν στο 

έγγραφο. 

Συζητήθηκε επίσης εκτενώς στις συναντήσεις του 2012, το θέμα που προκύπτει από την έλλειψη 

χρησιμοποίησης του Κεντρικού Συστήματος Πληροφοριών τα τελευταία χρόνια και αποδόθηκε στην 

έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των εθνικών αρχών των χωρών. Σαν αποτέλεσμα, η Κεντρική Βάση 

Δεδομένων δεν έχει δεδομένα γιατί οι χώρες δεν συνεργάζονται και δεν διαβιβάζουν πληροφορίες στο 
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Σύστημα. Υπάρχει δυσπιστία μεταξύ των Τελωνειακών Αρχών των χωρών με αποτέλεσμα να υπάρχει ο 

κίνδυνος να πρέπει να σταματήσει η λειτουργία του Συστήματος. Ο Πρόεδρος, μετά από συζήτηση για το 

θέμα, κατά τη συνάντηση του Δεκέμβρη, αποφάσισε ότι, πριν γίνει οτιδήποτε, πρέπει διερευνηθούν οι 

ακριβείς λόγοι της μη χρησιμοποίησης του CIS, καθώς και κατά πόσο γίνεται με άλλους τρόπους η 

ανταλλαγή πληροφοριών.  

 

9.9. Διεθνής Ομάδα Εργασίας για την Προστασία των Δεδομένων στις 

Τηλεπικοινωνίες (International Working Group for Data Protection in 

Telecommunications) 

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 2012, δεν κατέστη δυνατό 

να συμμετάσχουμε στις συναντήσεις της ομάδας λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού. 

 

9.10. Συμβουλευτική Επιτροπή T-PD για τη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της 

Ευρώπης 

Από τις 19 Ιουνίου – 22 Ιουνίου 2012, πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο η 28η ετήσια  συνάντηση 

της Ολομέλειας της Επιτροπής T-PD στην οποία εκπροσωπείται κάθε χρόνο το Γραφείο του Επιτρόπου 

από συγκεκριμένο λειτουργό.  

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 συνεχίστηκε η συζήτηση επί του Προσχεδίου της 

Πρότασης για εκσυγχρονισμό της πιο πάνω Σύμβασης. Ο εκσυγχρονισμός της Σύμβασης αποσκοπεί στην 

τροποποίηση βασικών διατάξεων της τελευταίας με κύριο στόχο την αντιμετώπιση των νέων 

τεχνολογικών προκλήσεων διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτήρα της ως τεχνολογικά ουδέτερου 

νομικού εργαλείου. Η ανάθεση του εκσυγχρονισμού της Σύμβασης έγινε σε εμπειρογνώμονες οι οποίοι 

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
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
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
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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. Ο 

εκσυγχρονισμός της Σύμβασης γίνεται ταυτόχρονα με τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου 

προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δε μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου 

προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά 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. 

Το νέο κείμενο όπως τροποποιήθηκε κατά την πιο πάνω συνάντηση υποβλήθηκε στα κράτη μέλη για 

υποβολή νέων σχολίων οπότε και κρίθηκε απαραίτητη η σύγκληση νέας έκτακτης συνάντησης της 

Ολομέλειας της Επιτροπής T-PD πριν το τέλος του 2012 με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία του 

Προσχεδίου της Πρότασης Εκσυγχρονισμού της Σύμβασης με απώτερο σκοπό την οριστικοποίησή του. 

Το Γραφείο του Επιτρόπου είχε ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία εκσυγχρονισμού της Σύμβασης, τόσο 

με την υποβολή γραπτών σχολίων όσο και κατά τη συζήτηση του Προσχεδίου κατά τις εργασίες της 

Ολομέλειας. 

Η έκτακτη 29η συνάντηση της Ολομέλειας της Επιτροπής T-PD πραγματοποιήθηκε από τις 27 - 30 

Νοεμβρίου 2012 στο Στρασβούργο όπου συμμετείχε λειτουργός του Γραφείου του Επιτρόπου. Κατά την 

πιο πάνω πραγματοποιηθείσα συνάντηση ολοκληρώθηκε η συζήτηση του τελικού Προσχεδίου το οποίο 

αποφασίστηκε όπως υποβληθεί το Μάρτιο 2013 στην Επιτροπή Υπουργών η οποία, θα ορίσει ad-hoc 

ομάδα εργασίας για την οριστικοποίηση και την υιοθέτησή του.  
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

10.1. Τροποποίηση των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 2003 με τον 

Τροποποιητικό Νόμο 105(Ι)/2012  

Η ανεπίσημη ενοποίηση των Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001-2012 (Νόμος 138 (Ι) / 2001, όπως έχει 

τροποποιηθεί), είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου 

www.dataprotection.gov.cy.  

 

10.2. Συστάσεις Επιτρόπου προς όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που 

παρέχουν ιατρική ασφάλεια και στο Ταμείο Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων 

Κύπρου  

Κατά καιρούς υποβλήθηκαν στο Γραφείο του Επιτρόπου διάφορα παράπονα/καταγγελίες από 

πολίτες εναντίον ασφαλιστικών εταιρειών και του Ταμείου Υγείας της Ένωσης Τραπεζικών 

Υπαλλήλων Κύπρου οι οποίοι κατά το στάδιο απαίτησης αποζημίωσης από τους 

ασφαλιζόμενους/μέλη, τους ζητούν να προσκομίσουν τα αποτελέσματα των ιατρικών τους 

εξετάσεων / αναλύσεων με σκοπό να αποφασίσουν αν θα καταβάλουν αποζημίωση προς 

αυτούς και / ή να καθορίσουν το ποσό της αποζημίωσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την 

υγεία επιτρέπεται εάν «η επεξεργασία των δεδομένων είναι αναγκαία για την ιατρική πρόληψη 

ή διάγνωση, την παροχή ιατροφαρμακευτικής αγωγής ή τη διαχείριση των 

ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, η δε επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκτελείται από κατ' 

επάγγελμα θεράποντα της υγείας υποκείμενο στο επαγγελματικό απόρρητο το οποίο προβλέπει 

το εθνικό δίκαιο ή από άλλο πρόσωπο το οποίο ομοίως υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση». 

Ενόψει των πιο πάνω, αναφορικά με το θέμα της συλλογής και γενικά της επεξεργασίας 

ιατρικών αποτελεσμάτων των πελατών των ασφαλιστικών εταιρειών που παρέχουν ιατρική 

ασφάλεια και των μελών του Ταμείου Υγείας Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου κατά το 

στάδιο απαίτησης αποζημίωσης, με βάση τις αρμοδιότητες που παρέχονται στον Επίτροπο από 

το άρθρο 23 (γ) του Νόμου 138 (Ι) / 2001, απηύθυνε τις ακόλουθες συστάσεις προς όλες τις 

ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν ιατρική ασφάλεια: 

Α. Να ενσωματώσουν (ή αντικαταστήσουν, όπου ισχύει) το πιο κάτω κείμενο στο έντυπο 

απαίτησης που διαθέτουν στους πελάτες τους: 

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πληροφορίες του εντύπου αυτού είναι αληθείς, ακριβείς και 

πλήρεις. Στο στάδιο απαίτησης αποζημίωσης συγκατατίθεμαι όπως παρέχω στην ασφαλιστική 

εταιρεία …………………….. τα αποτελέσματα των ιατρικών και διαγνωστικών μου εξετάσεων και 

θεραπειών για αξιολόγηση από ιατρούς  που συνεργάζονται με την εταιρεία, τηρουμένων των 

διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 

Ατόμου) Νόμου 138(Ι) του 2001, ως εκάστοτε τροποποιείται, μόνο όσων δεδομένων είναι 

εντελώς συναφή και απαραίτητα για σκοπούς εξέτασης της απαίτησης μου σε περίπτωση που η 

εταιρεία κρίνει ότι αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για να αποφασίσει κατά πόσο θα μου 

καταβάλει αποζημίωση με βάση τους όρους του συμβολαίου μου ή/και να καθορίσει το ύψος 

της αποζημίωσης.». 

Β. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου που προνοεί ότι: 

http://www.dataprotection.gov.cy/
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 «10.-(1) 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».  

(2) Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να επιλέγει πρόσωπα 

με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς 

τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιτότητας για την τήρηση του απορρήτου. 

(3) 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 της επεξεργασίας. 

Ο Επίτροπος παρέχει εκάστοτε οδηγίες για το βαθμό ασφάλειας των δεδομένων καθώς και για 

τα μέτρα προστασίας που είναι αναγκαίο να λαμβάνονται για κάθε κατηγορία δεδομένων, 

ενόψει και των τεχνολογικών εξελίξεων.», 

να ορίσουν 1-2 άτομα σε κάθε παράρτημα της εταιρείας τους, τα ονόματα και τις θέσεις των 

οποίων να μας κοινοποιήσουν γραπτώς,  τα οποία θα είναι υπεύθυνα για: 

(α) την επεξεργασία των ιατρικών αποτελεσμάτων που τυχόν θα υποβάλλονται από τους 

ασφαλιζόμενους/ πελάτες σας στο στάδιο απαίτησης αποζημίωσης, 

(β) την πρόσβαση στους φακέλους των ασφαλιζόμενων/πελατών σας που περιέχουν ιατρικά 

αποτελέσματα,  και 

(γ) τη διαβίβασή τους στους αρμόδιους ιατρούς που συνεργάζονται με την εταιρεία σας. 

Γ. Να καθορίσουν πολιτική γι' αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση στα ιατρικά αποτελέσματα των 

πελατών/ασφαλιζόμενων τους μόνο από τα εξουσιοδοτημένα άτομα που θα οριστούν για το 

σκοπό αυτό και σε περίπτωση αλλαγής/αντικατάστασής τους να μας ενημερώνουν εγγράφως 

και χωρίς καθυστέρηση. 
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10.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ  

Άρθρο 99(5) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004), όπως έχει 

τροποποιηθεί 
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10.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ψ 

Άρθρο 98Α του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004), όπως έχει 

τροποποιηθεί 

98Α. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του Άρθρου 98, ο παροχέας δημόσια 

διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να λαμβάνει, εν ανάγκη από κοινού 

με τον παροχέα του δημοσίου δικτύου επικοινωνιών καθόσον αφορά την ασφάλεια του 

δικτύου, τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύεται η 

ασφάλεια των υπηρεσιών του. Λαμβανομένων υπόψη των πλέον πρόσφατων τεχνικών 

δυνατοτήτων και του κόστους εφαρμογής τους, τα μέτρα αυτά πρέπει να κατοχυρώνουν 

επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τον υπάρχοντα κίνδυνο. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των περί Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 2003, τα μέτρα που αναφέρονται 

στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου θα πρέπει τουλάχιστον: 

να εξασφαλίζουν ότι πρόσβαση σε  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να έχει μόνο 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό για αυστηρά νομίμως εγκεκριμένους σκοπούς,  

να προστατεύουν τα αποθηκευμένα ή διαβιβασθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από 

τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια ή αλλοίωση, και από μη εγκεκριμένη ή 

παράνομη αποθήκευση, επεξεργασία, πρόσβαση ή δημοσιοποίηση και  

να διασφαλίζουν την εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων.  

Νοείται ότι, ο Επίτροπος και ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

έχουν την εξουσία να ελέγχουν τα μέτρα που λαμβάνονται από παροχείς δημόσια διαθέσιμων  

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να εκδίδουν συστάσεις σχετικά με βέλτιστες 

πρακτικές όσον αφορά το επίπεδο ασφάλειας το οποίο πρέπει να επιτυγχάνεται με τα μέτρα 

αυτά. Ο Επίτροπος δύναται να διαμορφώσει ανάλογα τους όρους των Γενικών 

Εξουσιοδοτήσεων. 

(3) Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου, οι παροχείς 

δημόσια διαθέσιμων  υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα ενημερώνουν τους 

συνδρομητές τους για τον εν λόγω κίνδυνο και για όλες τις πιθανές δυνατότητες αποτροπής 

του, συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού κόστους 

(4) (α) Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο παροχέας δημόσια 

διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση την 

παραβίαση στον Επίτροπο. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία-  

(i) τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβηκε το γεγονός καθώς και τη φύση της παραβίασης, 

(ii) σημείο επαφής του παροχέα,∙ 

(iii) προτεινόμενα μέτρα για μετριασμό των δυσμενών αποτελεσμάτων της παραβίασης, 

(iv) τις συνέπειες της παραβίασης, 

(v) τα διορθωτικά μέτρα τα οποία ο παροχέας λαμβάνει για την αντιμετώπιση της παραβίασης. 
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(β) Σε περίπτωση που η παραβίαση που αναφέρεται στο εδάφιο 4 (α) ενδέχεται να επηρεάσει 

αρνητικά τα  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή και την ιδιωτική ζωή ενός συνδρομητή ή ενός 

ατόμου, ο παροχέας οφείλει να γνωστοποιήσει χωρίς καθυστέρηση στον επηρεαζόμενο 

συνδρομητή ή στο επηρεαζόμενο άτομο, τουλάχιστον τη φύση της παράβασης και τα σημεία 

επαφής όπου μπορούν να αποκτηθούν περισσότερες πληροφορίες. Οφείλει, επίσης, να 

προτείνει μέτρα για το μετριασμό ενδεχόμενων δυσμενών αποτελεσμάτων της παραβίασης. 

Εάν ο παροχέας δεν προχωρήσει στη σχετική γνωστοποίηση στο συνδρομητή ή επηρεαζόμενο 

άτομο, ο Επίτροπος, με τη σύμφωνη γνώμη του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, αφού εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις της παραβίασης μπορεί να 

απαιτήσει να γίνει η σχετική γνωστοποίηση. Η γνωστοποίηση στο συνδρομητή ή άτομο που 

επηρεάζεται δεν είναι αναγκαία  σε περίπτωση που ο παροχέας  έχει αποδείξει, με τρόπο που 

ικανοποιεί τον Επίτροπο ότι έλαβε τα κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα  προστασίας και ότι τα 

μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν στα δεδομένα που αφορούσε η παραβίαση. Αυτά τα τεχνολογικά 

μέτρα προστασίας θα πρέπει να καθιστούν τα δεδομένα ακατανόητα σε οποιονδήποτε δεν είναι 

εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. 

(γ) Οι διαδικασίες, το περιεχόμενο και η μορφή των προβλεπόμενων στις παραγράφους (α) και 

(β) του παρόντος εδαφίου γνωστοποιήσεων καθώς και οι περιστάσεις κατά τις  οποίες 

απαιτούνται από τον παροχέα οι γνωστοποιήσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία 

ρυθμίζονται με Διάταγμα που εκδίδει ο Επίτροπος ύστερα από διαβούλευση με τον Επίτροπο 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η  ρύθμιση συγκεκριμένα  των περιστάσεων 

κατά τις οποίες απαιτείται από τον παροχέα να προβεί σε γνωστοποιήσεις γίνεται με την 

επιφύλαξη τυχόν οδηγιών που θα έχουν εκδοθεί  δυνάμει του εδαφίου (5) του παρόντος 

άρθρου. 

(5) Με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών εκτελεστικών μέτρων που θεσπίζονται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος από κοινού με τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορούν να καθορίζουν κατευθυντήριες γραμμές και, όπου είναι 

απαραίτητο, να εκδίδουν οδηγίες σχετικά με τις περιστάσεις κατά τις οποίες απαιτούνται από 

τον παροχέα οι γνωστοποιήσεις παραβιάσεων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς 

και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η γνωστοποίηση αυτή. Σε περίπτωση 

διαπίστωσης παραβίασης της υποχρέωσης γνωστοποίησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο 

Επίτροπος, δυνάμει του παρόντος Νόμου και ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα δυνάμει του περί Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου, 

δύνανται να επιβάλλουν ανάλογες και κατάλληλες κυρώσεις.  

(6) Οι παροχείς τηρούν αρχείο παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

περιλαμβάνει την περιγραφή των σχετικών περιστατικών, τα αποτελέσματά τους και τα 

διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί, σε επίπεδο που να επιτρέπει στον Επίτροπο και στον 

Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να διαπιστώσουν σύμφωνα με τις 

αρμοδιότητές τους  τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του εδαφίου (4) . Το αρχείο περιλαμβάνει 

μόνον τις πληροφορίες που απαιτούνται προς το σκοπό αυτό.   

(7) Για τις ενέργειες που γίνονται δυνάμει των εδαφίων (3) μέχρι (6), ο Επίτροπος ζητά και 

λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

εφόσον εξετάζει το ενδεχόμενο παραβίασης της ασφάλειας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, βάση διαδικασίας που δύναται να καθοριστεί με Διάταγμα. 

 

 


