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Η παρούσα Έκθεση αναφέρεται στις κυριότερες δραστηριότητες του Γραφείου μου κατά 

τη διάρκεια του 2010, έτος κατά το οποίο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα μέχρι την 1η Μαρτίου 2010 ήταν η κα. Γούλλα Φράγκου.  Διορίστηκα στη θέση 

της Επιτρόπου από τις 10 Μαΐου 2010.

Οι κύριες δραστηριότητες του Γραφείου μου κατά το 2010 αφορούσαν την εξέταση 

υποθέσεων και καταγγελιών αναφορικά με την τήρηση αρχείων και την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων, την απάντηση ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από υπεύθυνους 

επεξεργασίας αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Νόμο, όσο και 

πολιτών αναφορικά με τα δικαιώματά τους, την εξέταση Γνωστοποιήσεων που υποβλήθηκαν 

για σύσταση και λειτουργία αρχείων/έναρξη επεξεργασίας, την έκδοση Αδειών Διασύνδεσης 

Αρχείων, την έκδοση Αδειών Διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες και τη 

διενέργεια ελέγχων σε αρχεία.

Ταυτόχρονα συνεχίστηκαν οι διαλέξεις λειτουργών του Γραφείου μου στην Ακαδημία 

Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην Αστυνομική Ακαδημία και σε άλλους ιδιωτικούς 

Οργανισμούς και επαγγελματικές οργανώσεις.  Προγραμματίστηκαν δε διαλέξεις σε όλα τα 

Πανεπιστήμια για τις αρχές του 2011.

 

Κατά το 2010 συνεχίστηκε ο έλεγχος των εντύπων που οι εμπορικές τράπεζες διαθέτουν 

στο κοινό, καθώς και των απαντήσεων που λήφθηκαν σε ερωτηματολόγια που τους είχαν 

αποσταλεί.

Το φαινόμενο της μαζικής αποστολής ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων, που 

ονομάζονται συνήθως «spam» ή «junk mails» ή «ανεπιθύμητη εμπορική αλληλογραφία», 

αυξάνεται κάθε χρόνο, κυρίως μέσω μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα.  Το Γραφείο μου 

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση τους.  Κατά το 2010 υποβλήθηκαν 

660 παράπονα.

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός υποθέσεων, η συμμετοχή μας σε Όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η οποία αποτελεί υποχρέωση μας σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και σε Διεθνείς 

Ομάδες Εργασίας για θέματα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, η οποία 

συνεπάγεται τακτικές μεταβάσεις μας στο εξωτερικό και απαιτεί προετοιμασία των θεμάτων 

που πρόκειται να απασχολήσουν τα εν λόγω Όργανα, η υποστελέχωση του Γραφείου, η μη 

ύπαρξη μόνιμων οργανικών θέσεων με σχέδια υπηρεσίας που να προβλέπουν τα αναγκαία 

προσόντα για την εκτέλεση των καθηκόντων των θέσεων και ο χαμηλός προϋπολογισμός, 

δημιουργούν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στο Γραφείο.

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
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Στόχος του Γραφείου μου είναι η ανάπτυξη περισσότερο της προληπτικής δράσης του με 

την έκδοση νέων Οδηγιών και αναθεώρηση των παλιών, με την οργάνωση Σεμιναρίων 

για ενημέρωση τόσο των υπεύθυνων επεξεργασίας για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με 

το Νόμο, όσο και των πολιτών αναφορικά με τα δικαιώματα τους και, ιδιαίτερα, των νέων 

αναφορικά με τους κινδύνους που δυνατό να συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου και των 

κινητών τηλεφώνων, με την αναβάθμιση και επικαιροποίηση της Ιστοσελίδας του Γραφείου, 

η οποία θα συμβάλει στην ενημέρωση των υπεύθυνων επεξεργασίας και των πολιτών για τα 

θέματα που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Γραφείου μου θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για 

όσο το δυνατό καλύτερα αποτελέσματα.

Τούλα Πολυχρονίδου

Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα

Ιούνιος 2011
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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 138(Ι)/2001 –

. Παρέχει στον πολίτη ορισμένα δικαιώματα σχετικά με πληροφορίες που τηρούνται 

σε διάφορα αρχεία αναφορικά με το άτομο του. Ο πολίτης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει 

ποια προσωπικά του δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας και για ποιο σκοπό.
. Καθορίζει τις αρχές με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι υπεύθυνοι 

επεξεργασίας, όχι μόνο για τη μέγιστη προστασία των προσωπικών δεδομένων του 

ατόμου, αλλά και για τη καλύτερη λειτουργία των αρχείων που διατηρούν και που 

περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα.
. Εφαρμόζεται στο δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου) και στον ιδιωτικό τομέα.
. Εφαρμόζεται για αυτοματοποιημένα, μερικώς αυτοματοποιημένα και, υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις, μη αυτοματοποιημένα συστήματα επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων.  
. Προβλέπει για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων μεταξύ των 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
. Προβλέπει για το διορισμό Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα για περίοδο 4 χρόνων, ο οποίος μπορεί να ανανεωθεί για ακόμα μια 

θητεία. 
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1.2. Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Επίτροπος είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή επιφορτισμένη με την εποπτεία της εφαρμογής 

του Νόμου 138(Ι)/2001 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:

. Εκδίδει οδηγίες, κανόνες, και κώδικες δεοντολογίας για την προστασία του ατόμου, 

τη λειτουργία επαγγελματικών σωματείων και τη σωστή διαχείριση των δεδομένων 

από τους υπεύθυνους επεξεργασίας.
. Χορηγεί τις άδειες που προβλέπονται από το Νόμο (άδειες διαβίβασης δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες και άδειες διασύνδεσης αρχείων). 
. Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπευθύνους επεξεργασίας ή τους τυχόν 

εκπροσώπους τους και δίδει κατά την κρίση του δημοσιότητα σε αυτές.
. Αποφαίνεται για κάθε ρύθμιση που αφορά την επεξεργασία και προστασία 

δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.
. Ενεργεί διοικητικούς ελέγχους σε οποιοδήποτε αρχείο, είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα 

από καταγγελία.
. Εξετάζει παράπονα σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου.
. Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου στις αρμόδιες αρχές.
. Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις του Νόμου.
. Τηρεί τα Μητρώα που προβλέπει ο Νόμος: Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών, 

Μητρώο Αδειών Διαβίβασης, Μητρώο Διασυνδέσεων και Μητρώο Απόρρητων 

Αρχείων.
. Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Αρχές άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και του Συμβουλίου της Ευρώπης σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

του.
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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 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 2010 είχε την 

ακόλουθη στελέχωση:

 

1 Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός

2 Διοικητικοί Λειτουργοί Α΄

3 Διοικητικοί Λειτουργοί

1 Λειτουργός Πληροφορικής

1 Έκτακτος Διοικητικός Λειτουργός

1 Έκτακτος Λειτουργός Πληροφορικής

1 Γραμματειακός Λειτουργός

2 Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί

2 Έκτακτοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί

1 Κλητήρας
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2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το άρθρο 7 του Νόμου 138(Ι)/2001 προβλέπει την υποχρέωση υποβολής Γνωστοποίησης στο 

Γραφείο της Επιτρόπου από τους υπεύθυνους επεξεργασίας για τη σύσταση και λειτουργία 

αρχείου ή την έναρξη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Το 2010 υποβλήθηκαν 222 Γνωστοποιήσεις για σύσταση και λειτουργία αρχείου/ έναρξη 

επεξεργασίας ως ακολούθως:

Χρηματικές ποινές για παράλειψη υποβολής Γνωστοποίησης

Το 2009 το Γραφείο της Επιτρόπου απηύθυνε επιστολές σε όλα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια με τις 

οποίες,  μεταξύ άλλων, τα πληροφόρησε για την υποχρέωση υποβολής Γνωστοποιήσεων. 

Η υποβολή της Γνωστοποίησης στόχο έχει τη διασφάλιση της δημοσιότητας των σκοπών της 

επεξεργασίας και των κύριων χαρακτηριστικών της, δεδομένου ότι οι Γνωστοποιήσεις που 

υποβάλλονται στην Επίτροπο καταχωρούνται στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών που 

τηρείται δυνάμει του άρθρου 24(1) του Νόμου 138(Ι)/2001 και το οποίο είναι προσβάσιμο στο 

κοινό. Αποτελεί, επίσης, και την κύρια πηγή των πληροφοριών με βάση τις οποίες διαπιστώνεται 

αν η συγκεκριμένη επεξεργασία είναι νόμιμη και σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου.

Κατηγορία Αριθμός 
γνωστοποιήσεων
2010

Συνολικός αριθμός 
γνωστοποιήσεων που 
είναι καταχωρημένες
στο Μητρώο

Δημόσιος Τομέας    56    603

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 18    824

Ιδιωτικός Τομέας    148    1396

ΣΥΝΟΛΟ     222    2823
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Τέσσερα ιδιωτικά νοσηλευτήρια δεν υπέβαλαν Γνωστοποίηση και ούτε ανταποκρίθηκαν στις 

επιστολές που τους είχαν σταλεί και, ως εκ τούτου, η Επίτροπος επέβαλε χρηματική ποινή €1000 

σε κάθε ένα από αυτά και προειδοποίηση με αποκλειστική προθεσμία τριών εβδομάδων για 

άρση της παράβασης, με την οποία τα εν λόγω νοσηλευτήρια συμμορφώθηκαν.

3. ΆΔΕΙΕΣ

3.1. Άδειες διασύνδεσης

«Διασύνδεση» σύμφωνα με το Νόμο 138(Ι)/2001 είναι η δυνατότητα συσχέτισης δεδομένων δύο 

αρχείων, τα οποία δεν τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας ή τα οποία τηρούνται 

από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας  αλλά ο σκοπός επεξεργασίας είναι διαφορετικός. Κάθε 

διασύνδεση πρέπει να γνωστοποιείται στην Επίτροπο και στις περιπτώσεις όπου τα αρχεία που 

θα διασυνδεθούν περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα ή πρόκειται να γίνει χρήση ενιαίου κωδικού 

αριθμού τότε χρειάζεται η άδεια της Επιτρόπου.  Η άδεια χορηγείται μετά από ακρόαση των 

υπεύθυνων επεξεργασίας.

Μετά από ακροάσεις που έγιναν κατά το 2010 χορηγήθηκαν 32 άδειες για διασύνδεση αρχείων 

ως ακολούθως:

Αριθμός
Αίτησης

Υπεύθυνος
Επεξεργασίας 1

Υπεύθυνος
Επεξεργασίας 2

Α/ΔΣ 12/2009    Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας           Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων  

Α/ΔΣ 12/2008   Υπουργείο Εξωτερικών                         Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και  
                                   Μετανάστευσης 

Α/ΔΣ 10/2008   Υπουργείο Εξωτερικών             Αστυνομία Κύπρου 

Α/ΔΣ 8/2010   Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων        Υπηρεσίες Κοινωνικής 
              Ευημερίας 
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Αριθμός
Αίτησης

Υπεύθυνος
Επεξεργασίας 1

Υπεύθυνος
Επεξεργασίας 2

Α/ΔΣ 7/2010   Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων  Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

Α/ΔΣ 6/2010   Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων         Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Α/ΔΣ 5/2010   Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων  Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 

Α/ΔΣ 4/2010    Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων           Γενικό Λογιστήριο 

Α/ΔΣ 1/2004             Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς              Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

  
Α/ΔΣ 14/2009         Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων       Υπουργείο Εσωτερικών 

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

Α/ΔΣ 3/2007    Αστυνομία Κύπρου     Εθνική Φρουρά 

Α/ΔΣ 3/2009   Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών    Ασφαλίσεων Υπηρεσίες Κοινωνικών  
          Ασφαλίσεων

A/ΔΣ 4/2009   Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών    Ασφαλίσεων Υπηρεσίες Κοινωνικής  

           
Ευημερίας

Α/ΔΣ 3/2008     Αστυνομία Κύπρου                Τμήμα Τελωνείων 

Α/ΔΣ 3/2010           Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού              Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
                   και Μετανάστευσης 

A/ΔΣ 9/2009   Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών  Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

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

Α/ΔΣ 11/2010   Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων     Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
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A/ΔΣ 11/2008                   Υπουργείο Άμυνας   Στρατολογικό Γραφείο της 
                  Εθνικής Φρουράς

Α/ΔΣ  12/2010       Υπηρεσία Ασύλου                Τμήμα Εργασίας 

Α/ΔΣ 13/2010            Υπηρεσία Ασύλου                 Υπουργείο Υγείας 

Α/ΔΣ 14/2010        Υπηρεσία Ασύλου   Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού 
                 και Μετανάστευσης 

Α/ΔΣ 15/2010        Υπηρεσία Ασύλου          Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 

Α/ΔΣ 16/2010        Υπηρεσία Ασύλου        Αστυνομία (Υπηρεσία Αλλοδαπών 
                και Μετανάστευσης)

Α/ΔΣ 17/2010        Υπηρεσία Ασύλου          Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

Α/ΔΣ 3/2006         Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων        Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Α/ΔΣ 7/2007         Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων                 Τμήμα Κτηματολογίου και   
          Χωρομετρίας 

A/ΔΣ 1/2005   Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού  Επιτροπή Εκπαιδευτικής   
          Υπηρεσίας

Α/ΔΣ 9/2010        Εθνική Φρουρά         Υπουργείο Εσωτερικών 

A/ΔΣ 18/2010                     Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων               Τμήμα Τελωνείου
(Υπηρεσία ΦΠΑ)

A/ΔΣ 23/2010            Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας        Υπουργείο Εσωτερικών
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3.2. Άδειες διαβίβασης

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λίχτεσταϊν) είναι ελεύθερη. Η διαβίβαση 

προσωπικών δεδομένων σε κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ επιτρέπεται 

μόνο ύστερα από άδεια της Επιτρόπου.

Η Επίτροπος χορηγεί την άδεια αν κρίνει ότι η εν λόγω χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή, κατ’ εξαίρεση, αν συντρέχει μια ή περισσότερες 

από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9(2) του Νόμου 138(Ι)/2001.

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 Pas-

senger Name Record Data (PNR)), η Ελβετία, τα νησιά Φαρόε, η νήσος Guernsey, το Ισραήλ, το 

Isle of Man, το Jersey, οι ΗΠΑ (Transfer of Passenger Name Record Data (PNR)) και οργανισμοί 

και επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο σύστημα Ασφαλούς Λιμένα (Safe Harbour) του 

Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Ως εκ τούτου, η 

Επίτροπος μπορεί να χορηγήσει άδεια διαβίβασης δεδομένων στους υπεύθυνους επεξεργασίας 

(εξαγωγείς) των δεδομένων προς τις πιο πάνω χώρες. 

Η Επίτροπος μπορεί, επίσης, να χορηγήσει άδεια για διαβίβαση δεδομένων σε κράτος που 

δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

παρουσιάσει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών και της άσκησης των δικαιωμάτων αυτών, που απορρέουν από 

Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (standard contractual clauses).

Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εγκρίνει τέτοιες Συμβατικές Ρήτρες, οι οποίες μπορεί 

να αποτελέσουν ικανοποιητικές εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και της άσκησης των δικαιωμάτων αυτών και έτσι, μετά 

την υπογραφή τους από τους ενδιαφερόμενους, οι Ρήτρες αυτές μπορούν να αποτελέσουν τη 

νομική βάση για τη χορήγηση από την Επίτροπο της σχετικής άδειας διαβίβασης δεδομένων.

Επίσης η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ έχει υιοθετήσει/ εκδώσει 

Έγγραφα Εργασίας (Working Documents), τα οποία περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις και τη 

διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων (Binding Corporate 

Rules) για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων διεθνώς σε οργανισμούς που ανήκουν στον 

ίδιο εταιρικό όμιλο.
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Το 2010 χορηγήθηκαν 32 άδειες διαβίβασης ως ακολούθως:

Αρ. Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας

Χώρα προς την οποία θα 
διαβιβαστούν τα δεδομένα

Tamoil Overseas Ltd

ΑC Nielsen Cyprus Ltd

TD Investments LTD

Holborn European Marketing Company Ltd 

Αστυνομία Κύπρου

BP Mediterranean Ltd

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Intervet Middle East

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Lebanon and Gulf Bank S.A.L

TDAM (Cyprus) Ltd

Universal Life Insurance Co Ltd

Moody´s Investors Service Cyprus Ltd

J.T. International Company (Cyprus) Ltd

IMER Medical Services Ltd

Μονακό

Ινδία

Ρωσία

Μονακό

Κατάρ

ΗΠΑ

Ρωσία

Αίγυπτο

H.Π.Α.

Σερβία
Jersey
Κιργισία
Αρμενία

Λίβανο
Ιορδανία
Τανζανία
Ρωσία
Καζακστάν
Ουκρανία
Λευκορωσία
Γιουγκοσλαβία

Λίβανο

Ρωσία 

Ελβετία

H.Π.Α.

Ελβετία

Ισραήλ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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4. ΠΑΡΑΠΟΝΑ/ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

4.1. Αριθμητική ανάλυση

Το 2010 υποβλήθηκαν 804 γραπτά παράπονα. Ο αριθμός των παραπόνων συγκριτικά με το 

2009 είναι μεγαλύτερος από διπλάσιος (348 παράπονα για το 2009) και αυτό οφείλεται στη 

σημαντική αύξηση των παραπόνων για ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα (spam) που 

υποβλήθηκαν το 2010. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται ο αυξανόμενος αριθμός των spam που 

υποβλήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια.

 

Bank of Beirut S.A.L.-Limassol

Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ

Lloyds TSB Bank plc

Ernst & Young Cyprus Ltd

Corina Snacks Ltd

Τράπεζα Κύπρου

Unicredit Securities International Ltd

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

TSYS Card Tech Services Ltd

EXOON Mobil Cyprus Ltd

Interorient Marine Services LTD 

Interorient Marine Services LTD

Interorient Marine Services LTD

Holborn European Marketing Company Ltd

Tamoil Overseas Ltd

Unistream Cyprus Ltd 

Λίβανο

Ελβετία

Isle of Man

H.Π.Α.

H.Π.Α.

Χονγκ Κογκ

Ρωσία

Αυστραλία

H.Π.Α.

H.Π.Α.

Φιλιππίνες 

H.Π.Α.

Ρωσία

Μονακό 

Μονακό 

Παγκοσμίως

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
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Το 85% των παραπόνων για spam αφορούσαν μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα που διαφήμιζαν 

αριθμούς τηλεπληροφόρησης (που αρχίζουν από 900 ή 909) σχετικά με γνωριμίες, αστρολογία 

και ιπποδρομιακά στοιχήματα και το υπόλοιπο 15% αφορούσε παράπονα για μηνύματα 

που διαφήμιζαν καταστήματα και εστιατόρια. Για τα μηνύματα που αποστέλλονται από 

καταστήματα/ εστιατόρια το Γραφείο μας, σε πρώτο στάδιο, ενημερώνει τους υπεύθυνους 

επεξεργασίας για τις διατάξεις της νομοθεσίας, τους απευθύνει συστάσεις και προειδοποιήσεις 

και τους καλεί να συμμορφωθούν με αυτές.

Αναφορικά με τα παράπονα που διαφήμιζαν αριθμούς τηλεπληροφόρησης σχετικά με γνωριμίες, 

αστρολογία και ιπποδρομιακά στοιχήματα, το Γραφείο μας αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα 

που εστιάζονται, κατά κύριο λόγο, στον εντοπισμό των αποστολέων των μηνυμάτων. Στα 

πλαίσια αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος σε μια 

ενδιάμεση εταιρεία, η οποία στέλλει μηνύματα μέσω των συστημάτων της για λογαριασμό των 

πελατών της και της υποβλήθηκαν στη συνέχεια διάφορες συστάσεις και υποδείξεις, οι οποίες 

ευελπιστούμε ότι θα συντείνουν στη μείωση των παραπόνων που υποβάλλονται.

Συγκριτικά με το 2009 παρουσίασε, επίσης, αύξηση ο αριθμός των παραπόνων για δημοσίευση 

προσωπικών δεδομένων σε εφημερίδες και τηλεοπτικά μέσα. 

Σε αριθμό ακολουθούν τα παράπονα που υποβλήθηκαν για παράνομη κοινοποίηση προσωπικών 

δεδομένων σε τρίτους, όπως το παράδειγμα ασφαλιστικής εταιρείας που κοινοποίησε ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα της παραπονούμενης σε υπάλληλο της προηγούμενης εργασίας της, 

χωρίς την εξασφάλιση της συγκατάθεσης της. 

Παράπονα που υποβλήθηκαν για ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα
2005 - 2010

ΕΤΟΣ

2005 2006 20082007 2009 2010
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Πολλά ήταν, επίσης, τα παράπονα για καταχώριση προσωπικών δεδομένων σε αρχεία 

σχετικά με την φερεγγυότητα των υποκείμενων των δεδομένων (πιστοληπτική ικανότητα). 

Μετά τη λειτουργία της εταιρείας Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ το 2009, 

υποβλήθηκαν στο Γραφείο της Επιτρόπου διάφορα παράπονα από άτομα τα οποία έλαβαν 

ειδοποίηση από τράπεζες/ πιστωτικά ιδρύματα ότι τα δεδομένα τους θα καταχωρηθούν στο 

αρχείο της Άρτεμις. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

   

ΠοσοστόΚατηγορία/ θέμα Αριθμός παραπόνων

Spam (e-mail, sms, fax)

Δημοσίευση – Τύπος/ ΜΜΕ

Παράνομη διάδοση – Κοινοποίηση 

Υπερβολικά στοιχεία (αρχή της αναλογικότητας) 

Πιστοληπτική ικανότητα/ μαύρες λίστες

Διαδίκτυο

Δικαίωμα πρόσβασης – αντίρρησης

Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση/ Μέτρα ασφαλείας 

Νομιμότητα/ λήψη συγκατάθεσης

Ενημέρωση

Βίντεο-παρακολούθηση - καταγραφή ήχου 

Παράνομη συλλογή δεδομένων (πηγές)

Απώλεια/ καταστροφή

Παρακολούθηση στο χώρο εργασίας

Εκτός αρμοδιότητας 

ΣΥΝΟΛΟ 

660 

42

15

13

12

11

9

9

8

6

3

3

2

2

9

804

82%

5%

2%

1,6%

1,5%

1,4%

1%

1%

0,8%

0,7%

0,3%

0,3%

0,2%

0,2%

1%
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Αριθμός 

παραπόνωνΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Υπέρ παραπονούμενου με συμμόρφωση

Υπέρ παραπονούμενου με απόφαση της Επιτρόπου

Συστάσεις Επιτρόπου

Επιβολή διοικητικής κύρωσης

Διακοπή έρευνας λόγω ικανοποίησης του παραπονούμενου

Διακοπή έρευνας λόγω έλλειψης στοιχείων

Διακοπή έρευνας λόγω αναρμοδιότητας

Απόσυρση παραπόνου από παραπονούμενο

Απόρριψη παραπόνου – αβάσιμο/ αδικαιολόγητο

ΣΥΝΟΛΟ

77

4

100

3

2

501

16

1

79

783

Όσον αφορά τα αποτελέσματα των παραπόνων, από τα 804 παράπονα που υποβλήθηκαν τα 

783 διεκπεραιώθηκαν εντός του 2010.

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 τα 501 παράπονα, των οποίων η έρευνα διακόπηκε λόγω έλλειψης στοιχείων, 

αφορούσαν  ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα (Spam) σχετικά με γνωριμίες, αστρολογία 

και ιπποδρομιακά στοιχήματα και είχαν αποσταλεί από τέσσερις συγκεκριμένους αποστολείς 

μηνυμάτων. Δυστυχώς παρά τις προσπάθειες μας δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστούν 

πληροφορίες σε σχέση με τη διεύθυνση διαμονής ή τα στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω 

αποστολέων και, ως εκ τούτου, η περαιτέρω διερεύνηση των πιο πάνω παραπόνων ήταν, εκ 

των πραγμάτων, αδύνατη. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις ειδοποιήθηκαν οι παραπονούμενοι 

με επιστολές μας για τα πιο πάνω και τους δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα 

διαγραφής opt-out ώστε να σταματήσουν να λαμβάνουν τέτοιου είδους μηνύματα.

Σχετικά με τα αποτελέσματα του πιο πάνω πίνακα διευκρινίζεται ότι οι αριθμοί δεν 

περιλαμβάνουν τα παράπονα που διεκπεραιώθηκαν μεν το 2010 αλλά είχαν υποβληθεί τα 

προηγούμενα χρόνια. Ο στατιστικές αυτές αφορούν μόνο τα παράπονα που υποβλήθηκαν και 

διεκπεραιώθηκαν τον ίδιο χρόνο.
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Κατά το 2010 επιβλήθηκαν συνολικά 12 χρηματικές ποινές. Οι τρεις από αυτές αφορούσαν 

παράπονα που υποβλήθηκαν το 2010. Οι υπόλοιπες 9 χρηματικές ποινές επιβλήθηκαν είτε για 

παράπονα που υποβλήθηκαν πριν το 2010, είτε για παράλειψη υποβολής Γνωστοποίησης.

4.2. Ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα/ Spam

Το Μέρος 14 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Νόμου του 2004 (Νόμος 112/2004), όπως τροποποιήθηκε, μεταφέρει τις διατάξεις της Οδηγίας 

2002/58/ΕΚ σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων με στόχο την απ’ ευθείας εμπορική 

προώθηση με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email), των μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα (sms) και των συσκευών τηλεομοιοτυπίας (fax) 

απαιτείται η εκ των προτέρων συγκατάθεση των ληπτών των μηνυμάτων. Ο Νόμος επιτρέπει την 

αποστολή μηνυμάτων σε πελάτες υπό τον όρο ότι τους δίνεται η δυνατότητα να αντιταχθούν 

στη λήψη των μηνυμάτων σαφώς, ευδιάκριτα και ατελώς σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης δεν 

έχει αντιταχθεί αρχικώς σε τέτοια χρήση.

Με βάση το άρθρο 107 του ίδιου Νόμου η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται καταγγελιών / παραπόνων που αφορούν την 

αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων και να απευθύνει συστάσεις, υποδείξεις 

και προειδοποιήσεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ή ακόμα και 

κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Νόμου.

Υπάρχει σχετικό έντυπο παραπόνου για ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα αναρτημένο 

στην ιστοσελίδα του Γραφείου ή μπορεί να ληφθεί από τα καταστήματα της CYTA, ΜΤΝ και τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών, το οποίο το κοινό μπορεί να συμπληρώνει και να αποστέλλει 

για διερεύνηση  το παραπόνου του. 
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4.2.1. Παράπονα για διαφημιστικά sms

Το 2010 το Γραφείο της Επιτρόπου δέχτηκε πάρα πολλά παράπονα για ανεπιθύμητα 

διαφημιστικά μηνύματα (SPAM) που αποστέλλονταν κυρίως μέσω μηνυμάτων σε κινητά 

τηλέφωνα (sms), τα περισσότερα από τα οποία αφορούσαν μηνύματα που διαφήμιζαν 

αριθμούς τηλεπληροφόρησης (που αρχίζουν από 900 ή 909) σχετικά με γνωριμίες, αστρολογία 

και ιπποδρομιακά στοιχήματα, αλλά και αρκετά παράπονα για περιπτώσεις που διαφημίζονταν 

διάφορα καταστήματα/ εστιατόρια. Συγκεκριμένα από τα 660 παράπονα που  υποβλήθηκαν  

τα 564 αφορούσαν μηνύματα που διαφήμιζαν αριθμούς 900 σχετικά με γνωριμίες, αστρολογία 

και ιπποδρομιακά στοιχήματα και τα 96 αφορούσαν μηνύματα που διαφήμιζαν διάφορα 

καταστήματα/ εστιατόρια.

Στις περιπτώσεις όπου τα παράπονα εναντίον καταστημάτων/ εστιατορίων είναι μεμονωμένα 

ενημερώνονται οι υπεύθυνοι επεξεργασίας για τις διατάξεις της νομοθεσίας, τους απευθύνονται 

συστάσεις και προειδοποιήσεις και καλούνται να συμμορφωθούν με αυτές. Αποστέλλονται, 

επίσης, στους υπεύθυνους επεξεργασίας και Οδηγίες για απ’ ευθείας εμπορική προώθηση 

πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα που έχουν εκδοθεί από το Γραφείο 

μας για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τη νομοθεσία. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνονται 

στο Παράρτημα της παρούσας Έκθεσης.

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. Οι ενδιάμεσες εταιρείες συνήθως 

καθυστερούν πάρα πολύ να ενημερώσουν το Γραφείο μας για τους κατόχους των αριθμών 

τηλεπληροφόρησης και να επιβεβαιώσουν την αποστολή 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.

Mε βάση το άρθρο 106(4) του Νόμου 112/2004 όταν τα στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός κινητού 

τηλεφώνου, τηλεμοιότυπου κλπ) λαμβάνονται από πελάτες στα πλαίσια πώλησης προϊόντος 

ή παροχής υπηρεσίας, το πρόσωπο που παίρνει αυτά τα στοιχεία μπορεί να τα χρησιμοποιεί 

για την προώθηση παρόμοιων δικών του προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι δίνεται 

στους παραλήπτες των μηνυμάτων η δυνατότητα να σταματήσουν να λαμβάνουν μηνύματα 

με εύκολο τρόπο και χωρίς χρέωση.

Η Επίτροπος στο παρελθόν είχε καλέσει τις εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά μηνύματα 
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sms όπως φροντίσουν να δίνεται στους παραλήπτες αυτή η δυνατότητα, παρέχοντας τους 

κάποιο αριθμό χωρίς χρέωση (που να αρχίζει από 800) για το σκοπό αυτό. Αρκετοί από τους 

αποστολείς των μηνυμάτων έχουν προσθέσει στο τέλος των μηνυμάτων το κείμενο «NO SMS» 

ή «SMS STOP» ή «για διαγραφή» ή «OPT-OUT» 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. 

Διευκρινίζεται ότι οι αριθμοί που αρχίζουν από 800 δεν έχουν χρέωση ενώ οι αριθμοί που 

αρχίζουν από 900 έχουν ψηλή χρέωση λόγω του ότι αρκετοί από τους παραπονούμενους μας 

πληροφόρησαν ότι είχαν καλέσει κάποιους από τους αριθμούς που αρχίζουν από 900 που 

αναγράφονταν στα μηνύματα στην προσπάθεια τους να επικοινωνήσουν με τους αποστολείς 

των μηνυμάτων για να ζητήσουν να μη λαμβάνουν μηνύματα, αφού στα μηνύματα δε φαινόταν 

ο αριθμός του αποστολέα αλλά αναγραφόταν κάποια λέξη ή φράση π.χ. «Γνωριμίες».

Αρκετοί από τους παραλήπτες των μηνυμάτων δεν είχαν κατανοήσει την έννοια των πιο πάνω 

κωδικοποιημένων φράσεων (όπως «NO SMS») ή έστελναν μήνυμα στο αριθμό 800 ή πολλές 

φορές καλούσαν τον αριθμό αυτό από το σταθερό τους τηλέφωνο με αποτέλεσμα να μην 

διαγραφούν από τον κατάλογο παραληπτών των μηνυμάτων και να συνεχίσουν 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. 

Μέτρα αντιμετώπισης

Στα πλαίσια αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων πραγματοποιήσαμε συνάντηση με την 

ενδιάμεση εταιρεία AGI Teleconnect Services Ltd, αφού παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα 

μηνύματα στέλνονταν μέσω των συστημάτων τους και κατά τη συνάντηση αποφασίστηκαν τα 

ακόλουθα: 

1) Να υπάρχει συμβόλαιο με όρους τους οποίους θα πρέπει να αποδεχτούν οι πελάτες 

προτού χρησιμοποιήσουν τα συστήματα της εταιρείας για αποστολή μηνυμάτων. Με το 

συμβόλαιο αυτό να ενημερώνονται οι πελάτες, μεταξύ άλλων, ότι απαγορεύεται η αποστολή 

μηνυμάτων χωρίς τη συγκατάθεση των παραληπτών.

2) Στο τέλος του ηχογραφημένου μηνύματος που ακούγεται όταν κάποιος τηλεφωνήσει 

στον αριθμό για opt-out να προστεθεί η πρόταση «Εάν τηλεφωνείτε από σταθερό τηλέφωνο 

παρακαλώ όπως τηλεφωνήσετε ξανά από το κινητό τηλέφωνο που λαμβάνετε τα μηνύματα». 

Στο πιο πάνω ηχογραφημένο μήνυμα να προστεθεί, επίσης, και ενημέρωση ότι πιθανό να 

απαιτείται διάστημα 24 ωρών μέχρι να σταματήσουν να λαμβάνουν μηνύματα. 

3) Η φράση «NOSMS 800…..» που αναγράφεται στο τέλος των μηνυμάτων που αποστέλλουν 
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οι πελάτες της εταιρείας να διαμορφωθεί σε «NOSMS CALL 800…..», θα προστεθεί δηλαδή η 

λέξη «CALL» ώστε να είναι πιο κατανοητό στους παραλήπτες ότι θα πρέπει να τηλεφωνήσουν 

και όχι να στείλουν μήνυμα. 

4) Σε περίπτωση που αποστέλλονται μηνύματα από πελάτη μέσω των συστημάτων της 

εταιρείας χωρίς να αναγράφεται η φράση «NOSMS CALL 800…..» να διακόπτονται οι υπηρεσίες 

που τους παρέχουν.

5) Να παρέχουν στο Γραφείο μας τις πληροφορίες που ζητούμε για εξέταση των 

παραπόνων μέσα σε 10 μέρες.

6) Να μας αποστέλλουν κάθε μήνα κατάλογο με τους αριθμούς 900 οι οποίοι ανήκουν σε 

πελάτες της εταιρείας  και οι οποίοι αποστέλλουν μηνύματα μέσω των συστημάτων τους. 

Υπηρεσίες Cybee

Αρκετοί υποβάλλουν παράπονα στο Γραφείο μας  για την υπηρεσία Cybee που προσφέρεται από 

τη Cyta. Η υπηρεσία Cybee δίνει στον πελάτη/ συνδρομητή τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα 

ευρύ φάσμα πληροφοριών κατευθείαν στο κινητό μέσω μηνυμάτων sms όπως, για παράδειγμα, 

αποτελέσματα ποδοσφαιρικών αγώνων, ringtones, το κοντινότερο φαρμακείο κ.α. Σημειώνεται 

ότι η υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί από τον ίδιο το συνδρομητή είτε 

μέσω μηνύματος sms είτε μέσω διαδικτύου. Επίσης, τα μηνύματα που αποστέλλονται για τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία χρεώνονται από τη Cyta και αποστέλλονται αυτόματα σε τακτά χρονικά 

διαστήματα μέχρις ότου απενεργοποιηθεί η υπηρεσία από το συνδρομητή. Δυστυχώς το κοινό 

δεν αντιλαμβάνεται πλήρως τους όρους χρήσης της υπηρεσίας αυτής και την ενεργοποιούν είτε 

κατά λάθος είτε νομίζοντας ότι θα χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά. Στις περιπτώσεις όπου τα 

παράπονα αφορούν μηνύματα της υπηρεσίας Cybee, η οποία  έχει ενεργοποιηθεί από τον ίδιο 

τον πελάτη και έχει δώσει τη συγκατάθεση του για την αποστολή των μηνυμάτων, το Γραφείο 

της Επιτρόπου ενημερώνει τους παραπονούμενους για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

απενεργοποιήσουν την υπηρεσία Cybee και τους προτρέπει να επικοινωνήσουν με την Cyta 

για περισσότερες λεπτομέρειες.

Απάτες μέσω μηνυμάτων

Κάποια από τα παράπονα που υποβάλλονται στην Επίτροπο αφορούν μηνύματα σχετικά με 

πιθανές απάτες. Τα μηνύματα αυτά συνήθως ενημερώνουν τους πολίτες ότι έχουν κερδίσει 

κάποιο δώρο και ζητούν από τους παραλήπτες να πληρώσουν κάποια έξοδα μεταφοράς των 

χρημάτων και αφού οι παραλήπτες πληρώσουν τα έξοδα δεν λαμβάνουν οποιοδήποτε δώρο. 

Αρμόδια να εξετάζει αυτού του είδους μηνύματα είναι η Αστυνομία και όχι η Επίτροπος  που 

έχει εξουσία να επιλαμβάνεται καταγγελιών/ παραπόνων που αφορούν μόνο την αποστολή 

ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων.



29

4.2.2. Αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων από την Tag Outlets

Κατά την περίοδο Μαΐου και Ιουνίου του 2009 είχαν υποβληθεί στο Γραφείο της Επιτρόπου 

αρκετά παράπονα από άτομα ότι λάμβαναν ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα στο κινητό 

τηλέφωνο τους (sms), σε τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με προσφορές των καταστημάτων 

Tag Outlets, χωρίς να έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους να τα λαμβάνουν και χωρίς να 

έχουν οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία αυτή. Ορισμένοι κατήγγειλαν, επίσης, ότι είχαν 

επικοινωνήσει οι ίδιοι με την εταιρεία και είχαν ζητήσει να σταματήσει να τους αποστέλλει 

μηνύματα αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Σε αρκετά από τα μηνύματα που αποστέλλονταν δεν 

αναγραφόταν οποιοσδήποτε αριθμός επικοινωνίας στον οποίο να μπορούν οι παραλήπτες να 

ζητήσουν να σταματήσουν να λαμβάνουν τα μηνύματα.

Μετά από διερεύνηση της υπόθεσης η Επίτροπος με απόφαση της έκρινε ότι υπήρξε παράβαση 

του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 και, με βάση τις εξουσίες που τις παρέχονται από το 

άρθρο 107(2) του ίδιου Νόμου, της επέβαλε χρηματική ποινή €4000. 

4.2.3. Αποστολή μηνυμάτων πολιτικού περιεχομένου από πολιτικό κόμμα

Η Επίτροπος συνέχισε τη διερεύνηση παραπόνων που είχαν υποβληθεί το 2009 τα οποία 

αφορούσαν λήψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων sms πολιτικού περιεχομένου από συγκεκριμένο 

κόμμα. 

Κατόπιν επικοινωνίας της με το κόμμα ο πρόεδρος του ισχυρίστηκε ότι για την αποστολή των 

μηνυμάτων είχαν χρησιμοποιηθεί παλιά αρχεία του κόμματος τα οποία λόγου του φόρτου 

εργασίας κατά την προεκλογική περίοδο δεν είχαν περάσει από τους απαιτούμενους ελέγχους 

και δεν ήταν ενημερωμένα. Πρόσθεσε, επίσης, ότι για την αποστολή των μηνυμάτων το κόμμα 

τους είχε συνεργαστεί με εταιρεία η οποία είχε αναλάβει την αποστολή των μηνυμάτων εκ 

μέρους του και πιθανό η συγκεκριμένη εταιρεία να είχε χρησιμοποιήσει και τη δική της βάση 

δεδομένων επιπρόσθετα από αυτή του κόμματος, γεγονός το οποίο η εταιρεία αρνήθηκε 

κατηγορηματικά.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπρόσωπο του κόμματος κατά την οποία 

ενημέρωσε την Επίτροπο ότι θα διαγράψουν όλους τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων που 

διατηρούν και στη συνέχεια θα εξασφαλίζουν γραπτή συγκατάθεση από όσους ενδιαφέρονται 

να λαμβάνουν μηνύματα, δέσμευση την οποία απέστειλαν και γραπτώς στην Επίτροπο μετά τη 

συνάντηση.
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Δεδομένης της εποικοδομητικής στάσης του κόμματος και της δέσμευσης του για συμμόρφωση 

με το Νόμο η Επίτροπος έκρινε ότι δεν ενδείκνυτο η επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης στο 

κόμμα, το οποίο όμως είχε προειδοποιήσει πως σε περίπτωση που υποβληθούν ξανά παρόμοια 

παράπονα θα επανεξετάσει τη θέση της.

4.3. Δημοσίευση – Εφημερίδες/ ΜΜΕ

4.3.1. Δημοσίευση ευαίσθητων δεδομένων ανήλικου σε εφημερίδα 

Τον Ιούλιο του 2009 η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού γνωστοποίησε 

στην Επίτροπο, με σκοπό να το διερευνήσει λόγω αρμοδιότητας, δημοσίευμα της εφημερίδας 

«Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ» με τίτλο «Αθωώθηκαν τέσσερις γιατροί» και το οποίο απεκάλυπτε, μεταξύ 

άλλων, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υγείας, ανήλικου παιδιού.

Στο εν λόγω δημοσίευμα παρατίθετο περίληψη της δικαστικής απόφασης του Επαρχιακού 

Δικαστηρίου Λευκωσίας με βάση την οποία είχαν αθωωθεί τέσσερις γνωστοί γιατροί του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι αντιμετώπιζαν πολύ σοβαρές κατηγορίες. Το 

δημοσίευμα αποκάλυπτε, εκτός από τα ονόματα όλων των σχετιζόμενων με την υπόθεση 

προσώπων (παραπονούμενου, συγκατηγορουμένων, όλων των εμπλεκομένων μερών), 

και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του ανήλικου τέκνου της συγκατηγορούμενης και 

συγκεκριμένα δεδομένα που αναφέρονταν στην υγεία του.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας η Επίτροπος απηύθυνε στον αρχισυντάκτη της 

πιο πάνω εφημερίδας σχετική επιστολή ενημερώνοντας τον για τις διατάξεις του Νόμου και 

ζητώντας του την υποβολή των θέσεων του. Ωστόσο, δεν έλαβε καμία απάντηση παρόλον που 

είχε αποστείλει και δύο σχετικές υπενθυμίσεις.

 

Στην απουσία οποιωνδήποτε θέσεων και /ή απόψεων εκ μέρους της εφημερίδας, η Επίτροπος 

προχώρησε  στη λήψη απόφασης στην οποία αναφέρονταν τα πιο κάτω:

Οι διατάξεις του άρθρου 6(2)(θ), σχετικά με την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων για δημοσιογραφικούς σκοπούς, δεν τυγχάνουν εφαρμογής και συνεπώς δεν ισχύει 

η εξαίρεση επειδή η δημοσιοποίηση των δεδομένων υγείας του ανήλικου τέκνου έχει εκθέσει 

την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή τόσο του ίδιου όσο και των οικείων του.

Η δημοσιοποίηση από την εφημερίδα των ονομάτων της συγκατηγορούμενης, παραπονούμενου, 

ανήλικου τέκνου σε συνδυασμό με τη δημοσιοποίηση των δεδομένων υγείας του τελευταίου 

κρίνεται υπερβολική, δεδομένου ότι θα μπορούσε να δημοσιευθεί η είδηση χωρίς τα ονόματα 
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των εμπλεκομένων, γιατί το θέμα που ενδιαφέρει από τη δημοσιογραφική άποψη είναι η φύση 

της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο άρθρο 16(1) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 

για τα δικαιώματα του παιδιού η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 243/1990 σύμφωνα με το οποίο 

«κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετων ή παράνομων παρεμβάσεων 

στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένεια του στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε 

παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόληψης του».

Η δημοσιοποίηση του εν λόγω άρθρου έγινε  για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού και 

αποκατάστασης του ονόματος των τεσσάρων γιατρών οι οποίοι αθωώθηκαν από το Δικαστήριο, 

η δημοσιοποίηση όμως των ονομάτων της συγκατηγορούμενης μητέρας, παραπονούμενου και 

ανήλικου τέκνου, περιλαμβανομένων των ευαίσθητων δεδομένων υγείας αυτού, όπως έκρινε η 

Επίτροπος έχει υπερβεί την αρχή της αναλογικότητας και εν πάση περιπτώσει είναι υπερβολική 

σε συσχετισμό με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Σύμφωνα με σχετική Νομολογία της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 

παιδιού γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην υποχρέωση των ΜΜΕ να σέβονται την ιδιωτική ζωή 

των παιδιών.

Με την απόφαση της η Επίτροπος επέβαλε στην εφημερίδα «Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ» τη χρηματική ποινή 

των €3000.  Κατά την επιμέτρηση της ποινής η Επίτροπος έλαβε υπόψη της την υποχρέωση των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης να σέβονται την ιδιωτική ζωή των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών 

και το γεγονός ότι το σχετικό δημοσίευμα αναφερόταν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα 

οποία, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία πρέπει να τυγχάνουν αυξημένης προστασίας, καθώς 

και το γεγονός ότι το δημοσίευμα περιείχε πληροφορίες που δεν ήταν απαραίτητες για την 

ενημέρωση του κοινού για την υπόθεση.

4.3.2. Δημοσίευση προσωπικών δεδομένων ασθενή από τον ιατρό του

Ο Χ υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου αναφορικά με την κοινοποίηση προσωπικών 

δεδομένων του σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του, που έγινε  με δημοσιεύματα σε 

περιοδικό, τα οποία αναφέρονταν στο ονοματεπώνυμο του και την ιδιότητα του ως ασθενή 

συγκεκριμένου γιατρού.

Ο δικηγόρος του ιατρού μας πληροφόρησε ότι ο καθ’ ου το παράπονο είναι ιατρός και διατηρεί 

ιατρείο στο οποίο δέχεται ασθενείς, ένας εκ των οποίων είναι o παραπονούμενος. Ο ιατρός 

πέραν του επαγγέλματος του ασχολείται με τη συγγραφή άρθρων τα οποία δημοσιεύονται σε 

έντυπα μέσα και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούσε ένα φανταστικό χαρακτήρα, στον οποίο 
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έδωσε το όνομα του παραπονούμενου. Σύμφωνα με τον καθ’ ου το παράπονο, ο φανταστικός 

χαρακτήρας δεν έχει καμία σχέση με τον παραπονούμενο και στα άρθρα περιγράφεται κάθε 

φορά με διαφορετικό τρόπο. Περαιτέρω ισχυρίστηκε ότι το όνομα δεν αποτελεί αφ’ εαυτού 

προσωπικό δεδομένο και ότι ο παραπονούμενος δεν έχει αποκλειστικό δικαίωμα στη χρήση 

του.

Θέσαμε ενώπιον του δικηγόρου του καθ’ ου το παράπονο αποσπάσματα από ορισμένα άρθρα 

στα οποία γινόταν ξεκάθαρα αναφορά σε προσωπικά δεδομένα του παραπονούμενου. Το όνομα 

που αναφερόταν στα εν λόγω άρθρα δεν είναι φανταστικό, ήταν το όνομα του παραπονούμενου 

που είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν αποδεκτό και από τον ίδιο τον παραπονούμενο ότι οι ιστορίες 

που αναφέρονταν σ’ αυτόν ίσως να ήταν φανταστικές και/ ή δεν είχαν σχέση με τις δικές του 

εμπειρίες. Όμως ο καθ’ ου το παράπονο, με άρθρα του που δημοσιεύθηκαν, κοινοποίησε το 

πραγματικό όνομα του παραπονούμενου ως πελάτη-ασθενή του. 

Η Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, η οποία είναι 

ένα ανεξάρτητο ευρωπαϊκό συμβουλευτικό όργανο για την προστασία δεδομένων και την 

ιδιωτικότητα, με τη Γνώμη της 4/2007 που εκδόθηκε στις 20.6.2007 1  σχετικά με την έννοια 

του όρου «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η Οδηγία 95/46/

ΕΚ δίνει μια ευρεία ερμηνεία στην έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και «οι 

πληροφορίες δεν είναι αναγκαίο να είναι αληθείς ή αποδεδειγμένες για να χαρακτηρισθούν 

ως ‘δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα». Όσον αφορά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι 

γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί «άμεσα», το συνηθέστερο στοιχείο αναγνώρισης είναι το 

όνομα του προσώπου (ένα μη κοινό επίθετο αρκεί για την αναγνώριση κάποιου). 

Στην πράξη, η έννοια του «ατόμου του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή» αναφέρεται κατά το 

πλείστον στο όνομα του προσώπου. Για να θεωρηθεί ότι συγκεκριμένα δεδομένα «αναφέρονται» 

σε ένα άτομο, πρέπει να υπάρχει ένα στοιχείο «περιεχομένου» ή ένα στοιχείο «σκοπού» ή ένα 

στοιχείο «αποτελέσματος». Το στοιχείο του «περιεχομένου» υπάρχει στις περιπτώσεις όπου 

παρέχονται πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, άσχετα με το ποιο σκοπό έχει ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ή τις επιπτώσεις των εν λόγω πληροφοριών στο πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται. «Έστω κι αν απουσιάζει το στοιχείο του περιεχομένου ή του σκοπού, τα δεδομένα 

μπορούν να θεωρηθούν ότι αναφέρονται σε κάποιο άτομο επειδή η χρήση τους πιθανόν να έχει 

επιπτώσεις στα δικαιώματα και τα συμφέροντα ενός συγκεκριμένου προσώπου, λαμβανομένων 

υπόψη όλων των σχετικών με τη συγκεκριμένη περίπτωση συνθηκών. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι δεν είναι αναγκαίο το δυνητικό αποτέλεσμα να συνίσταται σε μείζονες επιπτώσεις αλλά 

αρκεί  να ενδέχεται να αντιμετωπισθεί το άτομο διαφορετικά από άλλα πρόσωπα λόγω της 

επεξεργασίας των δεδομένων.

1 - http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_el.pdf
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Στην Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-28/08 (Bavarian La-

ger Co Ltd), που εκδόθηκε στις 29.6.2010 2 , αναφέρεται ότι το Πρωτοδικείο εξετάζοντας τον 

ορισμό της έννοιας «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» διαπίστωσε ορθώς ότι τα επώνυμα 

και τα κύρια ονόματα είναι δυνατό να θεωρηθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  και η 

ανακοίνωση τέτοιων δεδομένων εμπίπτει στον ορισμό της επεξεργασίας.

Η χρήση του ονοματεπώνυμου του παραπονούμενου σε σχέση με την αποκάλυψη  ότι είναι 

ασθενής σε ιατρό για θεραπεία, είναι πραγματικά γεγονότα-πληροφορίες που συνιστούν 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του, τα οποία μάλιστα αποκαλύπτει ο ίδιος ο θεράπων 

ιατρός του, ο οποίος υπόκειται σε καθήκον εχεμύθειας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολογίας. 

Ο ισχυρισμός ότι οι ιστορίες στα εν λόγω άρθρα δεν σχετίζονται στην πραγματικότητα με τον 

παραπονούμενο δεν διαφοροποιεί τα πράγματα, γιατί και πάλι πρόκειται για πληροφορίες 

που αφορούν τον παραπονούμενο, οι οποίες, παρά τον ισχυρισμό του καθ’ ου το παράπονο 

ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εξακολουθούν να είναι πληροφορίες, έστω 

λανθασμένες, που αφορούν το άτομο του.

Ο δικηγόρος του καθ΄ου το παράπονο διαφώνησε με την ερμηνεία ότι  «οι πληροφορίες δεν είναι 

αναγκαίο να είναι αληθείς ή αποδεδειγμένες για να χαρακτηρισθούν ως δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα» και ισχυρίστηκε ότι η συνταύτιση πρέπει να γίνεται «ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας 

ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόσταση 

του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική άποψη». 

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι τα δεδομένα υγείας του ιατρικού φακέλου του παραπονούμενου 

«είναι απόρρητα και δεν αποκαλύφθηκαν ούτε πρόκειται να αποκαλυφθούν σε κανένα», 

εξέφρασε τη θλίψη του καθ’ ου το παράπονο γιατί «το φανταστικό πρόσωπο στο οποίο γίνεται 

αναφορά στα δημοσιεύματα συσχετίστηκε από τον παραπονούμενο με το άτομο του» και  

ανέφερε ότι προς άρση και της παραμικρής υπόνοιας ότι το πρόσωπο του παραπονούμενου 

ήταν το υποκείμενο των δημοσιευμάτων ο πελάτης του προτίθετο από τούδε και στο εξής να 

αποδώσει στο φανταστικό αυτό πρόσωπο άλλο όνομα. 

Η Επίτροπος αφού έλαβε σοβαρά υπόψη την πρόθεση του ιατρού να αποδώσει άλλο όνομα στο 

πρόσωπο της αρθρογραφίας του αποφάσισε να του επιβάλει τη χρηματική ποινή των €1500 

και να του απευθύνει υπόδειξη για άμεσο τερματισμό της χρησιμοποίησης του ονόματος του 

παραπονούμενου στην αρθρογραφία του.

4.3.3. Δημοσίευση υπερβολικών δεδομένων σε εφημερίδα

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου από την Χ αναφορικά με δημοσίευμα της 

Εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ», που έφερε ως κύριο τίτλο «Αγωγή εναντίον του Η» συνοδευόμενο από 

ένα δεύτερο άρθρο με τίτλο «Εκτεθειμένοι και μεγαλοδικηγόροι» μαζί με τη φωτογραφία των 

2 - http://curia.europa.eu
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θυροτηλεφώνων των ενοίκων της πολυκατοικίας, στην οποία φαίνονται καθαρά τα ονόματα 

τους, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτό της παραπονούμενης.  Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο 

η πολυκατοικία ήταν μια από τις πολυκατοικίες που κτίστηκαν σε υποθηκευμένο ακίνητο του 

Η.

Με επιστολή της η Επίτροπος έθεσε υπόψη της εφημερίδας τους ισχυρισμούς της 

παραπονούμενης, την περιγραφή του εν λόγω δημοσιεύματος, καθώς, επίσης, περαιτέρω 

πληροφόρηση σχετικά με τα ακόλουθα:

. Ο σκοπός για τον οποίο ένας δημοσιογράφος συλλέγει, επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί 

πληροφορίες είναι για πληροφόρηση της κοινής γνώμης σχετικά με όσα συμβαίνουν και 

αφορούν την επικαιρότητα. Η δημοσιοποίηση δεδομένων που αφορούν δημόσια πρόσωπα 

δεν ελέγχεται στο βαθμό που ελέγχεται η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων ατόμων 

που δεν είναι δημόσια πρόσωπα (ευρέως γνωστά πρόσωπα στο κοινό τα οποία έχουν ενεργό 

συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική, καλλιτεχνική ή πολιτική ζωή του τόπου).

. Ο αρθρογράφος της εφημερίδας είχε ενδεχομένως πρόθεση να ενημερώσει την κοινή 

γνώμη σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Η, καθώς επίσης και τη δικαστική 

διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα σχετικά με αυτές.  Η δημοσιοποίηση όμως των ονομάτων 

των ιδιοκτητών/ ενοίκων της πολυκατοικίας, μεταξύ των οποίων και της παραπονούμενης, 

ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι πρόκειται για δημόσιο 

πρόσωπο, φαίνεται ότι, εκ πρώτης όψεως, παραβαίνει την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή 

προβλέπεται στο άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου 138(Ι)/2001, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι συναφή, πρόσφορα 

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

Με επιστολή του ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας  ενημέρωσε την Επίτροπο ότι η προσέγγιση 

της εφημερίδας, αλλά και του συντάκτη του άρθρου, έγινε καλόπιστα με γνώμονα την 

ενημέρωση του κοινού για ένα θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος και μεγάλης σοβαρότητας. Η 

φωτογραφία και η αναφορά στα ονόματα όλων των ενοίκων και όχι μόνο της παραπονούμενης 

δεν στόχευε στο να εκθέσει τα άτομα αυτά, αλλά να τονίσει τη σοβαρότητα του θέματος και να 

τραβήξει την προσοχή του κοινού/ υποψηφίων αγοραστών αλλά και των αρχών στο θέμα.

Σημείωσε παράλληλα ότι δεν είχε παραπονεθεί άλλο άτομο από εκείνα των οποίων τα ονόματα 

είχαν δημοσιευθεί στο άρθρο, ότι η παραπονούμενη ήταν και είναι δημόσιο πρόσωπο, ότι 

κανένα από τα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο, περιλαμβανομένης της παραπονούμενης, 

δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά και ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε προηγούμενο / καταδίκη 

της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ» δυνάμει του Νόμου.
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Συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω η Επίτροπος επέβαλε στην Εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» τη 

διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €800.  Κατά την επιμέτρηση της χρηματικής 

ποινής έλαβε υπόψη όσα ο αρχισυντάκτης της Εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ» ανέφερε στην επιστολή 

του, το δικαίωμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης να ενημερώνουν τη κοινή γνώμη για θέματα 

δημόσιου ενδιαφέροντος, αλλά και την υποχρέωση τους να σέβονται την ιδιωτική ζωή 

των πολιτών, καθώς και το γεγονός ότι το δημοσίευμα περιείχε πληροφορίες που δεν ήταν 

απαραίτητες για την ενημέρωση του κοινού για την υπόθεση.

4.4. Χρηματοπιστωτικός τομέας 

4.4.1. Καταχώρηση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή δεδομένων πιστωτικής κάρτας 

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου αναφορικά με τη συλλογή από την 

εταιρεία PrimeTel των δεδομένων που αναγράφονται στην κάρτα του παραπονούμενου (visa 

electron) και την καταχώρηση τους σε ηλεκτρονικό υπολογιστή κατά την παρουσία του στο 

υποκατάστημα της εταιρείας στη Λευκωσία για εξόφληση του λογαριασμού του.

Η εταιρεία PrimeTel αρχικά ισχυρίστηκε ότι ήταν δύσκολο να εντοπίσει τον πελάτη για 

τον οποίο γίνεται αναφορά και ότι εν πάση περιπτώσει δεν αποθηκεύει τα δεδομένα που 

αναγράφονται στις κάρτες των πελατών της. Κατά την πληρωμή των τιμολογίων τα στοιχεία 

των πελατών εισάγονται στο σύστημα αυτόματα χωρίς της παρέμβαση των υπαλλήλων της. 

Οι πληρωμές γίνονται με τρόπο ώστε η πιστωτική κάρτα να περνά από ειδικό μηχάνημα «card 

reader», όπου τα στοιχεία διαβιβάζονται αυτόματα στην εταιρεία JCC Payment Systems Ltd 

και γίνεται αυτόματα η πληρωμή. Στην περίπτωση πελατών της που επισκέπτονται ένα από 

τα καταστήματα της με σκοπό την πληρωμή του λογαριασμού τους με πιστωτική κάρτα τα 

στοιχεία της κάρτας δεν αποθηκεύονται.

Σε συνέχεια της πιο πάνω θέσης της εταιρείας, και παρόλο που της διαβιβάστηκαν επιπρόσθετα 

στοιχεία, όπως αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής και αριθμός δελτίου ταυτότητας του 

παραπονούμενου, ώστε να είναι σε θέση να διερευνήσει το περιστατικό η εταιρεία/ καθ’ ου 

το παράπονο δεν έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις για τα ερωτήματα που της είχαν υποβληθεί και 

ούτε απήντησε στις υπόλοιπες επιστολές της Επιτρόπου.

Δεδομένου ότι το ποσό της οφειλής του παραπονούμενου εξοφλήθηκε μέσω του μηχανήματος 

αυτόματης πληρωμής, στα πλαίσια του σκοπού εξόφλησης λογαριασμού, η καταχώρηση σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή του τριψήφιου αριθμού που βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτής κρίνεται 

υπερβολική και μη συναφής σε σχέση με το σκοπό, κατά παράβαση του άρθρου 4(1)(γ) του 

Νόμου 138(Ι)/2001.
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Έχοντας υπόψη τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία και το Διαδίκτυο, η αποθήκευση 

του ονόματος του κατόχου της κάρτας, του αριθμού της κάρτας σε συνδυασμό με τον 

τριψήφιο αριθμό που βρίσκεται στο πίσω μέρος της και της ημερομηνίας λήξης της κάρτας 

μπορούν να καταστήσουν τον κάτοχο της κάρτας στόχο εγκληματιών, οι οποίοι μπορούν να 

εισχωρήσουν στο σύστημα και να ανακτήσουν τα στοιχεία με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν 

για να διαπράξουν μια απάτη.

Το Payment Card Industry Security Standards Council είναι ένα ανοικτό παγκόσμιο φόρουμ, 

που ξεκίνησε το 2006, και είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη, διαχείριση, εκπαίδευση και 

ευαισθητοποίηση του Payment Card Industry Security Standards, συμπεριλαμβανομένου του 

διεθνούς προτύπου ασφαλείας  Payment Card Industry  Data Security Standard (PCI DSS). Τα 

πέντε ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου είναι οι εταιρείες Global Payment Brands - American 

Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide και Visa Inc – 

οι οποίες έχουν συμφωνήσει να ενσωματώσουν το διεθνές πρότυπο PCI DSS στις τεχνικές 

απαιτήσεις για συμμόρφωση τους με την ασφάλεια των δεδομένων 3.

Το PCI DSS αναπτύχθηκε για να ενθαρρύνει και να ενισχύσει την ασφάλεια των δεδομένων του 

κατόχου κάρτας και να διευκολύνει την ομοιόμορφη υιοθέτηση μέτρων ασφάλειας δεδομένων 

παγκόσμια. Το πρότυπο αυτό αποτελεί τη βάση των τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων που 

αποσκοπούν στην προστασία των δεδομένων του κατόχου κάρτας και εφαρμόζεται σε όλους 

τους φορείς που εμπλέκονται στην επεξεργασία πληρωμών με κάρτα συμπεριλαμβανομένων 

των εμπόρων, των φορέων παροχής υπηρεσιών, καθώς και όλων των μερών που αποθηκεύουν, 

επεξεργάζονται ή μεταδίδουν  δεδομένα κατόχων καρτών 4. 

Το PCI DSS προβλέπει ότι ο τριψήφιος αριθμός που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας 

(CAV2/CVC2/CVV2/CID 5) θεωρείται ευαίσθητο δεδομένο ταυτότητας, το οποίο απαγορεύεται 

να αποθηκεύεται. Επιπλέον, ο Οδηγός για Εμπόρους που εξέδωσε η εταιρεία Visa (Visa Card Ver-

ification Value 2 (CVV2) Merchant Guide), απαγορεύει τη φύλαξη ή την αποθήκευση του CVV2 

όταν η συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον Οδηγό τέτοια ενέργεια απαγορεύεται 

και μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή χρηματικής ποινής. 

Με βάση τα πιο πάνω και τα στοιχεία που έχει θέσει υπόψη της Επιτρόπου ο παραπονούμενος 

για συλλογή και καταχώρηση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή του τριψήφιου αριθμού που 

αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας του, τα οποία δεν έχουν αντικρουστεί από τον καθ’ 

ου το παράπονο, η Επίτροπος αποφάσισε να επιβάλει στην εταιρεία PrimeTel τη χρηματική 

ποινή των €2000 για τη διάπραξη παράβασης του άρθρου 4(1)(γ) του Νόμου 138(Ι)/2001 

και να της απευθύνει υπόδειξη για άμεση διαγραφή του τριψήφιου αριθμού της κάρτας του 

παραπονούμενου από το αρχείο της.

3 -  https://www.pcisecuritystandards.org/organization_info/index.php
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4.4.2. Δεδομένα που ζητούνται από τράπεζα από αιτητές δανείου και από εγγυητές

Υποβλήθηκε από πολίτη παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου για το έντυπο «Δήλωση / 

Αλλαγή Στοιχείων Φυσικού Προσώπου» της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας όπου του 

ζητήθηκε να το συμπληρώσει και να το υπογράψει μετά την υπογραφή άλλου εντύπου με τα 

ίδια στοιχεία για τον ίδιο σκοπό με το οποίο εγγυήθηκε πελάτη της Τράπεζας (αδελφό του) 

για σύναψη στεγαστικού δανείου από το Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Συγκεκριμένα, ο 

παραπονούμενος ισχυρίστηκε ότι τα λεπτομερή στοιχεία που ζητούνται στο εν λόγω έντυπο 

και αφορούν τα μέλη της οικογένειας του (σύζυγο και τέκνα) είναι υπερβολικά και συνεπώς 

γίνεται παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του.

Ζητήσαμε από την Τράπεζα να μας πληροφορήσει τους λόγους  που ζητούνται στο έντυπο 

στοιχεία που αφορούν τα τέκνα (επώνυμο, όνομα, αρ. ταυτότητας/ διαβατηρίου, χώρα 

έκδοσης, ημερομηνία γέννησης και επάγγελμα), καθώς και τη σύζυγο εγγυητή σε περιπτώσεις 

που αφορούν αιτήσεις για σύναψη στεγαστικών δανείων από τρίτα πρόσωπα και να μας 

εφοδιάσει με αντίγραφο του πρώτου εντύπου που όπως αναφέρει ο παραπονούμενος κλήθηκε 

να συμπληρώσει και να υπογράψει για τον ίδιο σκοπό, ως εγγυητής.

Η Τράπεζα ισχυρίστηκε ότι τα στοιχεία των συνδεδεμένων προσώπων (συμπεριλαμβανομένου 

του/ της συζύγου) είναι αναγκαία για τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα λόγω της υποχρέωσης 

τους από δευτερογενείς νομοθεσίες που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση νόμου. Συγκεκριμένα, 

βάσει των διατάξεων της Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης 463/2006, τα Συνεργατικά 

Πιστωτικά Ιδρύματα δικαιούνται να ζητούν στην αίτηση για παροχή δανείου από τον αιτητή 

και τον εγγυητή στοιχεία που αφορούν το/ τη σύζυγο, ανεξάρτητα με το ύψος του δανείου που 

ζητείται.

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα μας πληροφόρησε, περαιτέρω, ότι σε περίπτωση που το 

εν λόγω  έντυπο θα συμπληρώνεται από εγγυητή τα στοιχεία που αφορούν τα τέκνα δεν θα 

συμπληρώνονται ώστε να μην παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και ότι το έντυπο έχει 

τροποποιηθεί κατάλληλα.

4 -  https://www.pcisecuritystandards.org/documents/pci_dss_v2.pdf
5 - CID – Card Identification Number (American Express and Discover payment cards)

CAV2 – Card Authentication Value 2 (JCB payment cards)
CVC2 – Card Validation Code 2 (MasterCard payment cards)
CVV2 – Card Verification Value 2 (Visa payment cards)
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4.5. Εργασιακός τομέας

4.5.1. Εγκατάσταση και Λειτουργία ΚΚΒΠ σε γραφεία υπαλλήλων

Υποβλήθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου/ 

Έναρξης Επεξεργασίας αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος 

Βιντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε γραφεία υπαλλήλων της εταιρείας TD Investments Ltd 

για σκοπούς προστασίας της εταιρείας. Ύστερα από ανταλλαγή απόψεων με την πιο πάνω 

εταιρεία η Επίτροπος προχώρησε στην έκδοση Απόφασης και ενημέρωσε την εταιρεία για τα 

ακόλουθα:

- Η εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ στο χώρο εργασίας και, ειδικότερα, στα γραφεία 

των υπαλλήλων για τους σκοπούς που επικαλείται η εταιρεία, που είναι η προστασία της 

επιχείρησης, θεωρείται υπερβολική σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ενώ ο κίνδυνος 

χρησιμοποίησης των καταγραφέντων δεδομένων για σκοπούς αξιολόγησης της αποδοτικότητας 

των υπαλλήλων υπό τις περιστάσεις είναι κάτι περισσότερο από ορατός. 

- Έχοντας υπόψη το είδος των εργασιών της εταιρείας ως εταιρείας παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) υποκείμενης στον έλεγχο και την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Κύπρου τα συμφέροντα της εταιρείας διασφαλίζονται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τόσο από 

το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της πιο πάνω Επιτροπής (τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών 

και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζομένων Αγορών Νόμο του 2007 (Νόμος 144(Ι)/2007) και, 

συγκεκριμένα, τις διατάξεις του άρθρου 127(2)(α) όπου μεταξύ των εξουσιών της Επιτροπής 

περιλαμβάνεται και η εξουσία της να ζητά κάθε υπάρχουσα καταγραφή της συνδιάλεξης 

ή ανταλλαγή δεδομένων,  όσο και από μια σειρά Οδηγίες που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Για 

σκοπούς προστασίας των αμοιβαίων συμφερόντων της ΕΠΕΥ και του πελάτη αποτελεί 

πάγια πρακτική, με βάση το οικείο νομοθετικό πλαίσιο, όλων των εταιρειών που παρέχουν 

επενδυτικές υπηρεσίες η μαγνητοφώνηση και /ή καταγραφή με οποιοδήποτε άλλο μέσο των 

συνδιαλέξεων των πελατών με τους υπαλλήλους της ΕΠΕΥ. Το προϊόν της μαγνητοφώνησης 

δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη της λήψης της εντολής 

από την ΕΠΕΥ, καθώς και το περιεχόμενο της εντολής. 

- Η πιο πάνω πρακτική διασφαλίζει τα συμφέροντα της εταιρείας από τους ενδογενείς 

κινδύνους που τυχόν προκύπτουν από καταχρηστική και/ή αθέμιτη άσκηση των καθηκόντων 

των υπαλλήλων της εταιρείας. 

- Σε κάθε περίπτωση η χρήση συστημάτων ΚΚΒΠ θα πρέπει να συνάδει με την Αρχή της 

Αναλογικότητας, δηλαδή τα εν λόγω συστήματα θα πρέπει να είναι αναγκαία / πρόσφορα σε 

σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό λαμβάνοντας υπόψη το χώρο στον οποίο εγκαθίστανται.
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- Ο διαρκής έλεγχος των χώρων εργασίας με μέσα παρακολούθησης προσβάλλει την 

αξιοπρέπεια και ιδιωτικότητα των εργαζομένων. Η βαρύτητα της προσβολής επιβάλλει όπως 

ο διαρκής έλεγχος γίνεται μόνο εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη φύση και τις ιδιαίτερες 

συνθήκες εργασίας και είναι απαραίτητος για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζομένων και της ασφάλειας των χώρων εργασίας (στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τράπεζες, 

εργοστάσια με εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου). 

- Η παρακολούθηση ρουτίνας των εργαζομένων μέσω ΚΚΒΠ θα μπορούσε να 

δικαιολογηθεί και να επιτραπεί στις περιπτώσεις όπου ενέχονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι 

ασφάλειας, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με λιγότερο επαχθή ή ηπιότερα 

για την ιδιωτική ζωή μέσα.

- Τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης που έχουν ως άμεσο στόχο τον εξ’αποστάσεως 

έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των εργασιακών δραστηριοτήτων δεν πρέπει κατά 

κανόνα να επιτρέπονται. Οι εργοδότες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν μέσα παρακολούθησης 

των εργαζομένων σε χώρους όπου οι εργαζόμενοι έχουν λογική προσδοκία για προστασία 

της ιδιωτικής τους ζωής, τέτοιοι όπως γραφεία με ένα ή περισσότερους υπαλλήλους, χώροι 

ανάπαυσης, τουαλέτες και αποδυτήρια.

- Όσον αφορά το χρόνο της βιντεοπαρακολούθησης αν το σύστημα έχει εγκατασταθεί 

για σκοπούς ασφάλειας τότε ο χρόνος λειτουργίας του θα πρέπει να περιορίζεται κατά τις μη 

εργάσιμες ώρες, δηλαδή κατά το χρόνο όπου μπορεί να παρουσιαστούν περιστατικά κλοπής.  

- Ο εργοδότης έχει υποχρέωση πριν να εγκαταστήσει ένα συναφές σύστημα 

παρακολούθησης να σταθμίσει / ισοζυγίσει (strike the balance) την αναγκαιότητα για προστασία 

της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων στην εταιρεία του με τη διασφάλιση των συμφερόντων 

και προστασίας των περιουσιακών αγαθών της εταιρείας και του εξοπλισμού της από κάθε 

πιθανό κίνδυνο έχοντας πάντοτε υπόψη ότι ο διαρκής έλεγχος των χώρων εργασίας με μέσα 

παρακολούθησης προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα των εργαζομένων. Η 

βαρύτητα της προσβολής αυτής επιβάλλει όπως ο διαρκής έλεγχος γίνεται μόνο εφόσον αυτό 

δικαιολογείται από την ιδιαίτερη φύση και τις συνθήκες της εργασίας.

- Η συγκατάθεση των εργαζομένων σχετικά με την εγκατάσταση του ΚΚΒΠ στα 

γραφεία τους, μπορεί να αποτελέσει τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών 

τους δεδομένων μόνο αν είναι ελεύθερη. Ελεύθερη νοείται η συγκατάθεση η οποία μπορεί 

οποτεδήποτε να αποσυρθεί χωρίς ο υπάλληλος να έχει οποιεσδήποτε επιπτώσεις. Ακόμη όμως 

και στην περίπτωση αυτή αν η λειτουργία του ΚΚΒΠ προσκρούει σε μια από τις βασικές αρχές 

επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του άρθρου 4 του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως είναι για 
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παράδειγμα η Αρχή της Αναγκαιότητας και της Αναλογικότητας της επεξεργασίας, τότε η τυχόν 

ληφθείσα συγκατάθεση δεν αίρει την παρανομία αυτή και, ως εκ τούτου, συναφής επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων δεν είναι νόμιμη.

Η Επίτροπος ζήτησε από την εταιρεία  να απεγκαταστήσει το σύστημα ΚΚΒΠ από τα γραφεία 

των υπαλλήλων της. Οι κάμερες που είχαν εγκατασταθεί στα σημεία υποδοχής κρίθηκαν 

επαρκείς και εξυπηρετούσαν τους σκοπούς για τους οποίους είχαν εγκατασταθεί. 

Η εταιρεία ακολούθως επανήλθε με την εισήγηση όπως οι κάμερες στα γραφεία των υπαλλήλων 

να ενεργοποιούνται κατά τις ώρες 8.00 μ.μ – 7.30 π.μ, ώρες μη εργάσιμες. Η Επίτροπος αφού 

θεώρησε την πρακτική αυτή νόμιμη έκρινε ότι υπήρξε εντέλει συμμόρφωση εκ μέρους της 

εταιρείας και την ενημέρωσε ότι δεν θα ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα εναντίον της. 

4.5.2 Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παρακολούθηση κλήσεων κινητού 

τηλεφώνου

Παραπονούμενος υπέβαλε καταγγελία στην Επίτροπο για παράνομη χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του και παρακολούθηση των κλήσεων του κινητού του τηλεφώνου από τους 

πρώην συνεργάτες του στην εταιρεία Χ όπου υπήρξε διευθυντικό στέλεχος.

Η Επίτροπος ενημέρωσε τους καθ’ ων το παράπονο πως παρόλο που ο εξοπλισμός ανήκει στην 

εταιρεία, ο αριθμός τηλεφώνου, η αναλυτική κατάσταση λογαριασμού κινητού τηλεφώνου, 

καθώς και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελούν προσωπικά δεδομένα 

του χρήστη και ως προσωπικά δεδομένα η επεξεργασία τους υπόκειται στις διατάξεις του 

Νόμου 138(Ι)/2001.  Για να είναι νόμιμη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να 

πληρούνται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 και στην προκειμένη περίπτωση η επεξεργασία 

να είναι θεμιτή και νόμιμη και να έχει διασφαλιστεί η συγκατάθεση του υποκειμένου των 

δεδομένων.

Η λήψη αναλυτικών λογαριασμών τηλεφωνικών κλήσεων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 

περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 

(Νόμος 112/2004), το Μέρος 14 του οποίου εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτρόπου. Το 

άρθρο 5(2) του περί Καθορισμού των Ειδικών Διευκολύνσεων και Υπηρεσιών Διατάγματος του 

Υπόχρεου Παροχής Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας του 2005 που εκδόθηκε από τον 

Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, προνοεί, μεταξύ άλλων, 

ότι στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο και στις περιπτώσεις όπου 

σε επαγγελματική εγκατάσταση υπάρχει αριθμός εργοδοτουμένων/ χρηστών, ο εργοδότης 

μπορεί να λαμβάνει καταστάσεις αναλυτικών λογαριασμών, αφού παρουσιάσει έγγραφη 

βεβαίωση στον Υπόχρεο Οργανισμό (τον παροχέα καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας) 
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ότι οι χρήστες έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για την αποστολή των αναλυτικών λογαριασμών 

σε αυτόν.

Το άρθρο 8(2) δε του ίδιου Διατάγματος προνοεί ότι στις περιπτώσεις όπου ο συνδρομητής 

είναι νομικό πρόσωπο και/ ή όπου υπάρχουν συσκευές σε επαγγελματική εγκατάσταση με 

πολλούς χρήστες, ο Υπόχρεος Οργανισμός οφείλει να διαγράφει τα 3 τελευταία ψηφία των 

κληθέντων αριθμών, εκτός αν ο συνδρομητής/ εργοδότης διαβεβαιώσει τον Οργανισμό ότι 

εξασφάλισε ρητή και ειδική συγκατάθεση των εργοδοτουμένων.      

Από τα γεγονότα που έθεσαν ενώπιον της Επιτρόπου οι καθ’ ων το παράπονο προέκυψε ότι η 

εταιρεία Χ δεν διέθετε γραπτή πολιτική που να επεξηγεί στους υπαλλήλους/ στελέχη τον τρόπο 

χειρισμού του εξοπλισμού της και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προέκυψε, περαιτέρω, 

πως η εταιρεία δεν είχε το δικαίωμα να λαμβάνει αναλυτικούς λογαριασμούς χωρίς απόκρυψη 

στοιχείων, επειδή δεν είχε λάβει για το σκοπό αυτό τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη του εν 

λόγω αριθμού, όπως προβλέπεται στο πιο πάνω Διάταγμα.

Η Επίτροπος ζήτησε από τους καθ’ ων το παράπονο να καταστρέψουν και να μην 

χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα πιθανόν να είχαν συλλέξει από τη 

χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραπονούμενου και να καταστρέψουν/ να μην 

χρησιμοποιήσουν όλους τους αναλυτικούς λογαριασμούς που είχαν λάβει για τον τηλεφωνικό 

αριθμό που είχε στην κατοχή του ο παραπονούμενος.

Οι καθ’ ων το παράπονο ενημέρωσαν στη συνέχεια την Επίτροπο ότι η εταιρεία Χ 

συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις της και απενεργοποίησε την ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς 

και τον τηλεφωνικό αριθμό του παραπονούμενου και ότι δεν έχει γίνει οποιαδήποτε συλλογή 

προσωπικών δεδομένων από την ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιούσε, πως δεν έχει 

εκτυπωθεί το περιεχόμενο οποιωνδήποτε ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ότι είχαν καταστρέψει 

τους αναλυτικούς λογαριασμούς που είχαν ζητήσει από τη CYTA. Υπό τις περιστάσεις, η 

Επίτροπος έκρινε ότι δεν ενδείκνυται η επιβολή οποιασδήποτε άλλης διοικητικής κύρωσης.

4.5.3. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από εργοδότη σε δικηγόρο

Υποβλήθηκε παράπονο στην Επίτροπο από υπάλληλο κατά του εργοδότη του, της Αρχής 

Λιμένων Κύπρου, για παράνομη κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων του σε τρίτο και 

συγκεκριμένα στους δικηγόρους της πρώην συζύγου του, η οποία υπέβαλε αίτηση ενώπιον 

Δικαστηρίου της Βουλγαρίας για αύξηση του ποσού που κατέβαλλε ο παραπονούμενος ως 

διατροφή των ανήλικων τέκνων τους.
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Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ανταποκρίθηκε στο αίτημα των δικηγόρων και έστειλε το πιστοποιητικό 

αποδοχών, όμως η επιστολή της Αρχής δεν κοινοποιήθηκε στο υποκείμενο των δεδομένων/ 

παραπονούμενο, ούτε υπήρξε με άλλο τρόπο ενημέρωση του.

Ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου μας ενημέρωσε ότι η κοινοποίηση των 

δεδομένων ήταν αναγκαία για την αναγνώριση και/ ή άσκηση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου 

και έγινε σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση (για να μην παρακούσει δικαστικό διάταγμα) 

και ότι η επεξεργασία των δεδομένων ήταν νόμιμη και αναγκαία γιατί αφορούσε υπέρτερο 

συμφέρον των ανήλικων τέκνων του παραπονούμενου για να καταστεί δυνατή η εξέταση 

αίτησης για αύξηση της διατροφής τους από το Δικαστήριο. Σημείωσε, περαιτέρω, ότι η 

απόφαση του Δικαστηρίου της Σόφιας δεν ήταν τελεσίδικη και δεν έχρηζε έγκρισης από 

ημεδαπό δικαστήριο (η λήψη αναγνωριστικής απόφασης από ημεδαπό δικαστήριο δεν 

ήταν απαραίτητη στην παρούσα περίπτωση) και ότι ο Νόμος θέτει ως προϋπόθεση νόμιμης 

επεξεργασίας μόνο την αναγνώριση, άσκηση και/ ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον 

δικαστηρίου και όχι οποιαδήποτε άλλη δικονομική παράμετρο. 

Αφού έλαβε υπόψη τους ισχυρισμούς του καθ’ ου το παράπονο η Επίτροπος κατέληξε ότι η εν 

λόγω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου ήταν επιτρεπτή-νόμιμη 

βάσει της εξαίρεσης του άρθρου 5(2)(ε) του Νόμου 138(Ι)/2001 (υπέρτερο έννομο συμφέρον 

τρίτου) και της εξαίρεσης του άρθρου 6(2)(ε) του Νόμου 138(Ι)/2001 που ισχύει για επεξεργασία 

ευαίσθητων δεδομένων, η οποία είναι αναγκαία για την αναγνώριση ή άσκηση ή υπεράσπιση 

δικαιώματος ενώπιον Δικαστηρίου, η οποία κατά μείζονα λόγο εφαρμόζεται και για επεξεργασία 

μη ευαίσθητων δεδομένων.  Όμως, η παράλειψη ενημέρωσης του παραπονούμενου για την 

κοινοποίηση καταστάσεων αποδοχών του από τους εργοδότες του στους δικηγόρους της 

πρώην συζύγου του, για σκοπούς κατάθεσης τους ενώπιον Δικαστηρίου της Βουλγαρίας σε 

υπόθεση στην οποία ήταν διάδικος,  συνιστά  παράβαση της εκ του άρθρου 11 του Νόμου 

138(Ι)/2001 υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας για ενημέρωση του. 

Το άρθρο 11 του Νόμου καθιερώνει το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων ή κατά την 

ανακοίνωση τους σε τρίτους, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείμενο των 

δεδομένων για την κοινοποίηση των δεδομένων του σε τρίτους.

Η Επίτροπος, αφού έλαβε υπόψη ότι η επεξεργασία/ κοινοποίηση των δεδομένων ήταν 

επιτρεπτή και ότι για πρώτη φορά διαπιστώνεται παράβαση του Νόμου από την Αρχή Λιμένων 

Κύπρου, της επέβαλε με επιείκεια τη διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής των €500 για 

παράβαση της υποχρέωσης της για ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων.
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4.5.4. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από υπάλληλο ξενοδοχείου προς 

εργοδότη 

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου από τον Ψ σχετικά με την κοινοποίηση 

προσωπικών του δεδομένων από υπάλληλο ξενοδοχείου προς τον εργοδότη του.

Ο παραπονούμενος πήγε με τη σύζυγο και τις δύο του θυγατέρες στο ξενοδοχείο Χ. Αφού 

ένοιωσε έντονους πόνους στον ώμο του αναγκάστηκε να επιστρέψει στο σπίτι του όπου 

και θα επισκεπτόταν το γιατρό, ενώ άφησε τις θυγατέρες του στο Ξενοδοχείο. Επισκέφθηκε 

στη συνέχεια το νοσοκομείο και αφού εξετάστηκε από το γιατρό του χορηγήθηκε άδεια 

ασθενείας.

Επειδή ο παραπονούμενος απουσίαζε από την εργασία του χωρίς άδεια, ύστερα από εντολή του 

Διευθυντή του Τμήματος όπου υπηρετεί ο παραπονούμενος   επόπτες του γραφείου μετέβησαν 

στο ξενοδοχείο Χ και ζήτησαν πληροφορίες για το άτομο του από την υπάλληλο υποδοχής του 

ξενοδοχείου. Η υπάλληλος χωρίς να ενημερώσει τον παραπονούμενο κοίταξε στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και τους κοινοποίησε τις πληροφορίες που ζήτησαν. Η πληροφόρηση που δόθηκε 

από την υπάλληλο του ξενοδοχείου αφορούσε την ημερομηνία κατά την οποία είχε προσέλθει 

στο ξενοδοχείο και την ημερομηνία κατά την οποία θα αναχωρούσε ο παραπονούμενος από 

αυτό σύμφωνα με την κράτηση που είχε κάνει. 

Η Επίτροπος αφού διερεύνησε την υπόθεση κατέληξε στα ακόλουθα:

Αναφορικά με το θέμα της κοινοποίησης των πιο πάνω πληροφοριών από την υπάλληλο 

υποδοχής του ξενοδοχείου προς τους επόπτες, οι οποίοι ενεργούσαν για λογαριασμό του 

Διευθυντή του Τμήματος όπου εργάζεται ο παραπονούμενος μετά από σχετικές οδηγίες 

του Διευθυντή, δεν φαίνεται να προκύπτει οποιαδήποτε παραβίαση του Νόμου 138(Ι)/2001 

έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (δ) και (ε) του άρθρου 5(2) 

του Νόμου 138(Ι)/2001 η επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του 

υποκειμένου των δεδομένων όταν:  

«(δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή 

έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και έχει ανατεθεί είτε στον υπεύθυνο 

επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα•

(ε) 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.».
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση η συλλογή των πληροφοριών φαίνεται να ήταν  απαραίτητη για 

την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του εργοδότη του παραπονούμενου στο πλαίσιο άσκησης 

δημόσιας εξουσίας, είχε δε ο εργοδότης έννομο συμφέρον να συλλέξει τις απαραίτητες 

πληροφορίες που χρειαζόταν για τη διερεύνηση των λόγων της αδικαιολόγητης απουσίας του 

παραπονούμενου από την εργασία του χωρίς άδεια.

Αναφορικά με την παράλειψη του ξενοδοχείου/ υπαλλήλου να ενημερώσει  τον παραπονούμενο 

σχετικά με την επικείμενη κοινοποίηση των πληροφοριών που αφορούσαν το άτομο του  στους 

επόπτες η Επίτροπος έκρινε ότι, επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου που αφορούν την 

ενημέρωση, αυτή αρκεί να λάβει χώρα και από τον τρίτο στον οποίο έχουν κοινοποιηθεί οι 

πληροφορίες κατά την καταχώρηση τους στα αρχεία του, η ενημέρωση του παραπονούμενου 

θεωρείται ότι έλαβε χώρα από τον τρίτο (εργοδότη) μέσω των υπαλλήλων του κατά την 

καταχώρηση των πληροφοριών αυτών στα αρχεία του και, ως εκ τούτου, δε φαίνεται να έχουν 

παραβιαστεί οι διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001 που αφορούν την ενημέρωση. 

4.6. Πιστοληπτική ικανότητα/ μαύρες λίστες

Η καταχώρηση προσωπικών δεδομένων σε βάσεις δεδομένων, στην οποία έχουν πρόσβαση 

τρίτα πρόσωπα,  και τα οποία αφορούν αθέμιτες οικονομικές υποχρεώσεις, επιτρέπεται και 

χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο 

Νόμος 138(Ι)/2001 και το Έγγραφο Εργασίας της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 

95/46/ΕΚ της 3ης Οκτωβρίου 2002, σχετικά με τις μαύρες λίστες.

Το Έγγραφο Εργασίας της 3ης Οκτωβρίου 2002 τονίζει τη σημασία της καθιέρωσης 

ομοιόμορφων και εναρμονισμένων κριτηρίων για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σε αρχεία που αποκαλούνται «μαύρες λίστες», ώστε να καθοριστούν συστήματα που 

θα εξασφαλίζουν ότι τα άτομα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα μπορούν να ασκήσουν τα 

δικαιώματα που αναγνωρίζονται στη νομοθεσία, η οποία κατοχυρώνει το δικαίωμα προστασίας 

της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν υποχρέωση να εγκαθιδρύουν μηχανισμούς που να 

καθορίζουν με σαφήνεια και διαφάνεια το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, το σκοπό της επεξεργασίας αυτής και τα 

μέτρα προστασίας που τίθενται στη διάθεση των ατόμων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 

(δηλ., καθιέρωση συστημάτων ελέγχου και επαλήθευσης των πληροφοριών που υποβάλλονται 

σε επεξεργασία), καθώς και τις περιστάσεις και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπονται 

τα αρχεία αυτά (σχετικό είναι το άρθρο 5 του Νόμου 138(Ι)/2001).
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Σύμφωνα με το άρθρο 5(2)(ε) του Νόμου 138(Ι)/2001 η επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται 

και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκείμενου των δεδομένων όταν είναι απαραίτητη για την 

ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος 

στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον όρο ότι τούτο 

υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των 

δεδομένων.

Τα δεδομένα που θα καταχωρούνται στις βάσεις δεδομένων πρέπει να είναι ακριβή και να 

υποβάλλονται σε ενημέρωση (άρθρο 4(1)(δ) του Νόμου 138(Ι)/2001) . Πρέπει, επίσης, να 

ορίζονται γενικά κριτήρια που να επιτρέπουν τον ομοιόμορφο καθορισμό του χρόνου 

διατήρησης των δεδομένων (άρθρο 4(1)(ε) του Νόμου 138(Ι)/2001). Η έλλειψη διαφάνειας σε 

σχέση με την εν λόγω αρχή ποιότητας των δεδομένων που κατοχυρώνεται στην Οδηγία 95/46/

ΕΚ μπορεί να αφήσει τα άτομα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα εντελώς απροστάτευτα, 

λόγω της έλλειψης των μηχανισμών αποκατάστασης των ζημιών που μπορεί να προκληθούν 

(π.χ. σε περίπτωση ανακοίνωσης των στοιχείων σε τρίτους χωρίς να ενημερωθεί σχετικά ο 

ενδιαφερόμενος).

Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα είναι το δικαίωμα του ατόμου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 

να ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (άρθρο 11 του 

Νόμου 138(Ι)/2001). Η παραβίαση της βασικής αυτής αρχής καθιστά τους πολίτες ευάλωτους 

καθόσον δεν γνωρίζουν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα έχουν καταχωρηθεί σε μαύρη λίστα 

επειδή αντλήθηκαν από άλλη πηγή, γεγονός που τους εμποδίζει να ασκήσουν αποτελεσματικά 

τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων (άρθρο 12 του 

Νόμου 138(Ι)/2001).

Ένα άλλο βασικό στοιχείο σχετικά με τα κοινά συγκεντρωτικά αρχεία είναι η υποχρέωση των 

υπευθύνων της επεξεργασίας των δεδομένων να προβλέπουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στα 

αρχεία αυτά (άρθρο 10 του Νόμου 138(Ι)/2001).

4.6.1. Αρχείο χρεών για υπόλοιπα τηλεφωνικών λογαριασμών 

Το Μάρτιο του 2006 η εταιρεία Infocredit υπέβαλε στην Επίτροπο έντυπο Γνωστοποίησης 

Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου/ Έναρξης Επεξεργασίας σχετικά με τα χρέη που 

«συνίσταται σε υπόλοιπα τηλεφωνικών λογαριασμών που οφείλονται από συνδρομητές σε 

Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς». Σε συνέχεια της Γνωστοποίησης αυτής η Επίτροπος 

υπέβαλε στην εταιρεία αριθμό παρατηρήσεων και προϋποθέσεων για την τήρηση του εν λόγω 

Αρχείου.
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Με αφορμή διάφορες καταγγελίες που υποβλήθηκαν στο Γραφείο της Επιτρόπου τον τελευταίο 

χρόνο παρατηρήθηκε ότι το περιεχόμενο της επιστολής που απέστελλε η εταιρεία Infocre-

dit στους συνδρομητές/ υποκείμενα των δεδομένων, με την οποία τους ενημέρωνε για την 

επικείμενη καταχώρηση τους στο Αρχείο Χρεών για Υπόλοιπα Τηλεφωνικών Λογαριασμών 

(Telecom bills), δεν ήταν σύμφωνο με τις προϋποθέσεις που τους είχε θέσει το 2006 η Επίτροπος 

για τους εξής λόγους:

. Με την επιστολή της η εταιρεία ενημέρωνε τα υποκείμενα των δεδομένων/ 

συνδρομητές για την επικείμενη και/ ή πιθανή εγγραφή τους «στη βάση δεδομένων Αρχείου 

Αθέμιτων Οικονομικών Υποχρεώσεων και Ληξιπρόθεσμων Οφειλών της Infocredit Cyprus 

Ltd», πληροφορία η οποία ήταν ανακριβής αφού το Αρχείο  Χρεών για Υπόλοιπα Τηλεφωνικών 

Λογαριασμών θα έπρεπε να είναι ξεχωριστό Αρχείο από το Αρχείο Αθέμιτων Οικονομικών 

Υποχρεώσεων και Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και, εν πάση περιπτώσει, ο σκοπός της επεξεργασίας 

των δύο Αρχείων ήταν διαφορετικός.

. Η ενημέρωση που παρεχόταν στους συνδρομητές όσον αφορά τη φύση της οφειλής 

ήταν ανεπαρκής επειδή δεν τους ενημέρωναν ούτε για την ταυτότητα του παροχέα με τον 

οποίο εκκρεμεί η οφειλή, ούτε για το ποσό της οφειλής και ούτε για το χρονικό διάστημα που 

εκκρεμεί το εν λόγω ποσό. 

. Στην επιστολή της η εταιρεία ανέφερε τέλος ότι «εμπορικές επιχειρήσεις, τράπεζες και 

άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, που με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται στο δανεισμό 

χρημάτων ή τη χορήγηση πίστωσης, έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων της Infocredit. Το 

ίδιο ισχύει επίσης και για εταιρείες είσπραξης χρεών». Η πληροφορία αυτή δεν ήταν σύμφωνη 

με τις προϋποθέσεις που τους είχε θέσει η Επίτροπος το 2006 και με τις οποίες τους είχε 

ζητήσει να έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα μόνο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, που στην 

προκειμένη περίπτωση είναι οι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί.

Η εταιρεία Infocredit συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και παρατηρήσεις της Επιτρόπου 

και τροποποίησε άμεσα το περιεχόμενο της επιστολής/ ενημέρωσης που αποστέλλετο στα 

υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με την καταχώρηση τους στο αρχείο χρεών για υπόλοιπα 

τηλεφωνικών λογαριασμών.

4.6.2. Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ 

Μετά τη λειτουργία της εταιρείας Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ (στο εξής 

«η Άρτεμις») το 2009, υποβλήθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου αριθμός παραπόνων από άτομα 

τα οποία έλαβαν ειδοποίηση από τράπεζες/ πιστωτικά ιδρύματα ότι τα δεδομένα τους θα 

καταχωρηθούν στο αρχείο της Άρτεμις.
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Η Άρτεμις είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία, η οποία 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 περίπτωση αξιολόγησης αίτησης οποιουδήποτε ατόμου 

αποταθεί σε Τράπεζα για εξασφάλιση πιστωτικών διευκολύνσεων.

Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων από τις τράπεζες προς την Άρτεμις  επιτρέπεται 

και χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων επειδή οι τρίτοι στους οποίους 

ανακοινώνονται τα δεδομένα τους, δηλαδή οι άλλες τράπεζες, έχουν έννομο συμφέρον να τα 

γνωρίζουν για σκοπούς αξιολόγησης τυχόν αίτησης  για πιστωτικές διευκολύνσεις από αυτές.

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

στην Επίτροπο και έλαβε άδεια για άρση της υποχρέωσης ατομικής ενημέρωσης σχετικά με τα 

υποκείμενα των δεδομένων που ήταν καταχωρημένα στο αρχείο της Άρτεμις κατά την ημέρα 

έναρξης των εργασιών της.

Παράπονο για παράνομη διαβίβαση από τράπεζα πληροφοριών προς την εταιρεία 
Άρτεμις που αφορούν πρωτόδικη Απόφαση του Δικαστηρίου που εκδόθηκε εναντίον 
του παραπονούμενου

Σε παράπονο που υποβλήθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου ο παραπονούμενος αμφισβήτησε 

την πρακτική της καθ’ης το παράπονο τράπεζας να διαβιβάσει στην Άρτεμις τις πληροφορίες 

που αφορούν την πρωτόδικη Απόφαση του Δικαστηρίου που εκδόθηκε εναντίον του αφού εν 

τω μεταξύ είχε καταχωρήσει έφεση, η οποία δεν είχε ακόμη εκδικαστεί.

Η Επίτροπος έκρινε ότι η διαβίβαση της πληροφορίας αναφορικά με την πρωτόδικη Απόφαση 

του Δικαστηρίου εναντίον του παραπονούμενου που έγινε από την τράπεζα προς την εταιρεία 

Άρτεμις έγινε με νομικό έρεισμα τις διατάξεις του άρθρου 5(2)(ε) του Νόμου 138(Ι)/2001. 

Το έννομο συμφέρον των τραπεζών να γνωρίζουν τις πληροφορίες αυτές κατά την εξέταση 

αίτησης για παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων με κύριο σκοπό την προστασία της εμπορικής 

πίστης, τη μείωση των επισφαλειών και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών φαίνεται 

να υπερέχει καταφανώς των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών του 

υποκειμένου των δεδομένων και γι’ αυτό κρίνεται ότι η διαβίβαση των πιο πάνω πληροφοριών 
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που αφορούν τον παραπονούμενο στην Άρτεμις δεν παραβιάζει τις διατάξεις του Νόμου 

138(Ι)/2001.

Στη βάση δεδομένων /αρχείο της Άρτεμις όταν υπάρχει αγωγή εναντίον πελάτη της τράπεζας 

διαβιβάζονται σε αυτήν τα ακόλουθα στοιχεία: ενάγων, εναγόμενος, αριθμός  αγωγής, 

ημερομηνία καταχώρησης και ποσό και όταν στη συνέχεια εκδοθεί η πρωτόδικη Απόφαση 

τότε διαβιβάζονται τα στοιχεία που αφορούν τον αριθμό της Απόφασης, ημερομηνία και ποσό. 

Στο σύστημα εμφανίζονται μόνο τα τελευταία ενημερωμένα στοιχεία, δηλαδή τα στοιχεία της 

Απόφασης του Δικαστηρίου και όχι τα προηγούμενα της  αγωγής, τα οποία διαγράφονται από 

τη βάση δεδομένων. 

Ακολούθως, αν καταχωρηθεί Έφεση εναντίον της πρωτόδικης Απόφασης τότε στο αρχείο της 

Άρτεμις διαβιβάζονται τα ακόλουθα στοιχεία: ο αριθμός Έφεσης, ημερομηνία καταχώρησης 

και το ποσό. Στο σύστημα εμφανίζονται μόνο τα τελευταία ενημερωμένα στοιχεία, δηλαδή τα 

στοιχεία της Έφεσης και όχι τα στοιχεία της πρωτόδικης Απόφασης του Δικαστηρίου, τα οποία 

διαγράφονται από τη βάση δεδομένων. 

Στη συνέχεια η ίδια διαδικασία ακολουθείται και με την έκδοση απόφασης επί της Έφεσης 

όπου αναλόγως καταχωρούνται τα στοιχεία: Αρ. Έφεσης, ημερομηνία έκδοσης Απόφασης και 

το ποσό. Στο σύστημα εμφανίζονται μόνο τα τελευταία ενημερωμένα στοιχεία, δηλαδή τα 

στοιχεία της Απόφασης επί της έφεσης.  Αν στη συνέχεια το υποκείμενο των δεδομένων έχει 

τακτοποιήσει την οφειλή του στη βάση δεδομένων της Άρτεμις θα εμφανίζεται μόνο η ένδειξη 

αυτή. Τα τελευταία ενημερωμένα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων 

της Άρτεμις διατηρούνται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη μετά την 

τακτοποίηση της οφειλής.

Η εν λόγω διαδικασία της καταχώρησης και εμφάνισης των πιο πρόσφατων και/ ή  ενημερωμένων 

στοιχείων κάθε φορά, καθώς και τα ίδια τα στοιχεία που καταχωρούνται τα οποία δεν κρίνονται 

υπερβολικά σε σχέση πάντοτε με τον επιδιωκόμενο σκοπό οδηγούν στην κρίση ότι δεν φαίνεται 

να υπάρχει παράβαση ούτε της αρχής της αναλογικότητας ούτε και της αρχής της ενημέρωσης 

των δεδομένων. Η Επίτροπος κατέληξε ότι δεν φαίνεται να προκύπτει οποιαδήποτε παράβαση 

των διατάξεων του Νόμου 138(Ι)/2001, τόσο από την καθ’ης η καταγγελία τράπεζα όσο και από 

την Άρτεμις.  

Παράπονο που υποβλήθηκε για παραβίαση των βασικών αρχών του Νόμου 138(Ι)/2001

Υποβλήθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου  παράπονο από δικηγόρο παραπονούμενης, ο οποίος 

ισχυρίζετο, μεταξύ άλλων, ότι η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων της πελάτισσας του 

στην Άρτεμις παραβιάζει την Αρχή της Νομιμότητας, την Αρχή του Σκοπού και την Αρχή της 

Αναλογικότητας (άρθρα 4(1) (α) (β) και (γ) του Νόμου 138(Ι)/2001). Ισχυρίστηκε περαιτέρω 
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πως « Η διαδικασία συλλογής δεδομένων χωρίς να είναι εκ των προτέρων ξεκάθαρο ποια από 

τα δεδομένα είναι ή είναι πιθανόν να είναι χρήσιμα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, 

αλλά γίνεται με την ελπίδα ότι ίσως εντοπιστούν δεδομένα, τα οποία εν τέλει θα αποδειχθούν 

χρήσιμα/ σχετικά για τον υπεύθυνο επεξεργασίας (γνωστή ως “fishing expedition”), είναι 

αντίθετη και παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας όπως αυτή εκτίθεται στο άρθρο 4(1)(γ) 

του Ν. 138(Ι) του 2001.».

Αφού έλαβε υπόψη τους ισχυρισμούς της παραπονούμενης η Επίτροπος έκρινε ότι διαβίβαση 

προσωπικών δεδομένων από τις τράπεζες προς την Άρτεμις  επιτρέπεται και χωρίς τη 

συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων επειδή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται 

τα δεδομένα τους, δηλαδή οι άλλες τράπεζες, έχουν έννομο συμφέρον να τα γνωρίζουν για 

σκοπούς αξιολόγησης τυχόν αίτησης  για πιστωτικές διευκολύνσεις από αυτές.

Νομικό έρεισμα της κοινοποίησης πληροφοριών από τις τράπεζες (μέλη του Συνδέσμου 

Τραπεζών Κύπρου) στην Άρτεμις, και  οι οποίες αφορούν αγωγές, δικαστικές αποφάσεις, 

εφέσεις και τακτοποίηση οφειλών των πελατών τους, συνιστούν οι διατάξεις του άρθρου 5(2)

(ε) του Νόμου 138(Ι)/2001.

Αναφορικά με τον ισχυρισμό του δικηγόρου της παραπονούμενης ότι η διαδικασία συλλογής 

δεδομένων (γνωστή ως “fishing expedition”) είναι αντίθετη και παραβιάζει την αρχή της 

αναλογικότητας η Επίτροπος έκρινε ότι σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορεί να εξομοιωθεί 

η πρακτική “fishing expedition” με τη διαδικασία συλλογής δεδομένων από την Άρτεμις και 

τη μετέπειτα κοινοποίηση τους στις τράπεζες και αυτό γιατί η κοινοποίηση συγκεκριμένων 

δεδομένων (αγωγή, δικαστική απόφαση, έφεση, τακτοποίηση οφειλής) από τις τράπεζες στην 

Άρτεμις γίνεται με σκοπό την κατάρτιση και λειτουργία μιας βάσης δεδομένων με αρνητικά 

δεδομένα, η οποία λειτουργεί στη βάση της αρχής της ανταποδοτικότητας (reciprocity prin-

ciple) και της οποίας ο ρόλος είναι επικουρικός.

Οι τράπεζες κατά την εξέταση συγκεκριμένων αιτημάτων υποψήφιων πελατών τους για 

παροχή υπηρεσιών οικονομικών διευκολύνσεων (δανείων, έκδοση πιστωτικών καρτών 

και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων) καταφεύγουν στη βάση δεδομένων που διατηρεί η 

Άρτεμις την οποία ενημερώνουν οι ίδιες και λαμβάνουν τα πιο πάνω δεδομένα, αν υπάρχουν 

καταχωρημένα στη βάση αυτή, και η έρευνα γίνεται on a case by case basis, στο πλαίσιο της 

εξέτασης συγκεκριμένου αιτήματος, συγκεκριμένου υποψήφιου πελάτη και όχι υπό τη μορφή  

“fishing expedition”. Τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν αξιολόγησης από την τράπεζα εντός του 

πλαισίου του αιτήματος του πελάτη και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την έγκριση ή 

απόρριψη του σχετικού αιτήματος. 
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Η Επίτροπος κατέληξε ότι τα δεδομένα που συλλέγονται / καταχωρούνται στη βάση δεδομένων 

της Άρτεμις και αφορούν δεδομένα αγωγής, δικαστικής απόφασης, έφεσης, τακτοποίησης της 

οφειλής, είναι συναφή, πρόσφορα και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπερβολικά σε σχέση με 

τον επιδιωκόμενο σκοπό.    

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς του δικηγόρου της παραπονούμενης και τις αναφορές του 

σε Αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με βάση τις οποίες 

κρίθηκε ότι η διατραπεζική εταιρεία Τειρεσίας ΑΕ μπορεί να τηρεί «μαύρη λίστα», η οποία 

περιλαμβάνει δυσμενή οικονομικά στοιχεία για τους πελάτες των τραπεζών, δεν μπορεί όμως 

να τηρεί «λευκή λίστα» με θετικά δεδομένα δεν ισχύουν  ενόψει του γεγονότος ότι η εταιρεία 

Άρτεμις τηρεί βάση δεδομένων με αρνητικά δεδομένα (μαύρη λίστα) και όχι βάση με θετικά 

δεδομένα (λευκή λίστα).

Η Επίτροπος κατέληξε ότι τόσον η διαδικασία που ακολουθείται από τις τράπεζες, οι οποίες 

διαβιβάζουν /κοινοποιούν δεδομένα στη βάση δεδομένων της Άρτεμις, όσον και η σύσταση 

και λειτουργία της βάσης δεδομένων της εταιρείας, καθώς και η παροχή πρόσβασης στη 

βάση δεδομένων που τηρεί η εταιρεία στις τράπεζες είναι καθόλα νόμιμη και δεν φαίνεται να 

παραβιάζει καμία από τις πιο πάνω αρχές ή διατάξεις του Νόμου του 138(Ι)/2001.

4.7. Υγεία

4.7.1. Απώλεια ιατρικού φακέλου ασθενούς στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας

Η Ζ, η οποία διορίστηκε ως διαχειρίστρια της περιουσίας του θανόντος αδελφού της από το 

Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας,  υπέβαλε το Σεπτέμβριο του 2009 παράπονο στο Γραφείο 

της Επιτρόπου Διοικήσεως κατά του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας σχετικά με την αδυναμία 

εντοπισμού του ιατρικού φακέλου του αδελφού της. Η Επίτροπος Διοικήσεως κοινοποίησε στο 

Γραφείο μας τη σχετική Έκθεση της για να επιληφθεί το Γραφείο μας της υπόθεσης με βάση τις 

αρμοδιότητες του. 

Ο Αν. Διευθυντής  του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας μας  πληροφόρησε ότι παρ’ 

όλες τις προσπάθειες που έγιναν προς ανεύρεση του φακέλου του ασθενούς αυτές δεν 

καρποφόρησαν. 

Η Επίτροπος έκρινε ότι η απώλεια του ιατρικού φακέλου του ασθενούς, εκ πρώτης όψεως, 

αποτελεί παράβαση του άρθρου 10(3) του Νόμου 138(Ι)/2001, σχετικά με την υποχρέωση του 

υπεύθυνου επεξεργασίας για τη λήψη των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για 

την ασφάλεια των δεδομένων. Ζήτησε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να υποβάλει τα σχόλια 

/ θέση του και ιδιαίτερα τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι δεν πρέπει να του επιβληθεί 
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διοικητική κύρωση, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση του.

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 το Νόμο 138(Ι)/2001.

Η Επίτροπος αφού έλαβε υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται παράβαση από το 

Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας αποφάσισε να του επιβάλει τη διοικητική κύρωση της χρηματικής 

ποινής των €1500.

4.7.2. Κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από ασφαλιστική εταιρεία

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου από πελάτισσα της Άλφα Ασφαλιστικής 

Λτδ για κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών της δεδομένων σε υπάλληλο της προηγούμενης 

εργασίας της, χωρίς την εξασφάλιση συγκατάθεσης της.

Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που μας έχει αποστείλει η παραπονούμενη φαίνεται ότι η 

Άλφα Ασφαλιστική Λτδ κοινοποίησε στο Σύνδεσμο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών τα 

αποτελέσματα γενικών αναλύσεων της στις οποίες υποβλήθηκε για σκοπούς αποζημίωσης 

της.

Τα αποτελέσματα των γενικών αναλύσεων στις οποίες υπεβλήθηκε η παραπονούμενη 

αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και, κατά συνέπεια, οποιαδήποτε επεξεργασία 

τους, όπως η ανακοίνωση του σε τρίτο, επιτρέπεται μόνο αν ικανοποιείται μια από τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 6(2) του Νόμου 138(Ι)/2001. Μετά από αλληλογραφία που είχαμε 

με την εταιρεία υπήρξε παραδοχή από μέρους της ότι η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των 

γενικών αναλύσεων στις οποίες υποβλήθηκε η παραπονούμενη για σκοπούς αποζημίωσης 

της σε υπάλληλο της προηγούμενης εργασίας της ήταν εκτός των ισχυουσών οδηγιών και 

διαδικασιών της εταιρείας.
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Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική και συνεργάσιμη στάση που τήρησε η εταιρεία στη διερεύνηση 

του παραπόνου, την παραδοχή της παράλειψης της και τη διαβεβαίωση της ότι ήδη έχει 

λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προς αποφυγή παρόμοιου περιστατικού στο μέλλον, καθώς 

και το γεγονός ότι δεν υπήρξε προηγούμενη παρόμοια παράβαση από αυτή, η Επίτροπος 

αποφάσισε να μην επιβάλει στην περίπτωση αυτή οποιαδήποτε από τις διοικητικές κυρώσεις 

που προβλέπει το άρθρο 25 του Νόμου 138(Ι)/2001. Περιορίστηκε στο να απευθύνει σύσταση 

στην Άλφα Ασφαλιστική Λτδ να  συντάξει γραπτή πολιτική που να εξηγεί στο προσωπικό 

της τον ορθό τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 

των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων / αναλύσεων των πελατών της, ούτως ώστε 

μελλοντικά να λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των 

προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από απαγορευμένη διάδοση.

4.8. Δικαίωμα πρόσβασης

Τα άρθρα 12 και 14 του Νόμου 138(Ι)/2001 προνοούν ότι το υποκείμενο των δεδομένων 

ασκώντας το δικαίωμα πρόσβασης με υποβολή σχετικής αίτησης στον υπεύθυνο επεξεργασίας 

και ταυτόχρονη καταβολή του ποσού των €17 έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς υπερβολική καθυστέρηση, τις πληροφορίες που αναφέρονται 

στο εδάφιο (2) του άρθρου 12, το οποίο προβλέπει τα ακόλουθα:

«(2)  Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας, χωρίς υπερβολική καθυστέρηση και δαπάνη-

(α)  Πληροφορίες ως προς-

(Ι) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, τα οποία έχουν υποστεί 

επεξεργασία καθώς και τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευσή τους•      

(ΙΙ) τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, καθώς 

και τις κατηγορίες των δεδομένων που υπόκεινται ή θα υποστούν επεξεργασία•

(ΙΙΙ) την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη 

ενημέρωση ή πληροφόρησή του•

(ΙV) τη λογική στην οποία στηρίζεται κάθε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των 

δεδομένων τα οποία αναφέρονται σ’ αυτό, στις περιπτώσεις αποφάσεων που 

λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 16(1).

β)  Τη διόρθωση, διαγραφή ή κλείδωμα των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν έγινε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ειδικότερα λόγω ανακριβειών ή ελλείψεων.

(γ)  Την κοινοποίηση σε τρίτους στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε 

διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος που γίνεται δυνάμει της παραγράφου (β), εκτός αν αυτό 

είναι αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογες προσπάθειες.».
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Το εδάφιο (3) του ίδιου άρθρου δίνει περαιτέρω το δικαίωμα στο υποκείμενο των δεδομένων 

να προσφύγει στην Επίτροπο αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει μέσα σε 

τέσσερις βδομάδες από την υποβολή της αίτησης του ή αν η απάντηση που έλαβε δεν είναι 

ικανοποιητική.

4.8.1. Δικαίωμα πρόσβασης σε αξιολόγηση

Αιτήτρια για πλήρωση κενής θέσης Ακόλουθου στο Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε να 

ενημερωθεί γραπτώς για την προσωπική της αξιολόγηση, τόσο από τη Συμβουλευτική 

Επιτροπή όσο και από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και τους συγκεκριμένους 

λόγους για τους οποίους δεν επιλέγηκε στην προαναφερθείσα θέση.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας απήντησαν στην αιτήτρια πως 

οι προσωπικές αξιολογήσεις δεν μπορούν να της σταλούν επειδή είναι απόρρητες και πως αν 

πιστεύει ότι έχει αδικηθεί μπορεί να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο, σύμφωνα 

με το άρθρο 146 του Συντάγματος, ασκεί αναθεωρητικό έλεγχο των πράξεων της Επιτροπής 

Δημόσιας Υπηρεσίας. Η αιτήτρια δεν ικανοποιήθηκε με την απάντηση του Υπουργείου και της 

Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και προσέφυγε στην Επίτροπο.

Η Επίτροπος ενημέρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών και την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας 

ότι το άρθρο 14(1) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων προνοεί για την εχεμύθεια και το 

απόρρητο που υποχρεούται να τηρεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας σχετικά με τα θέματα 

που εγείρονται σε συνεδριάσεις της, το οποίο σύμφωνα με γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας 

καλύπτει και τις διαδικασίες ενώπιον των Συμβουλευτικών Επιτροπών. Το απόρρητο όμως 

αφορά τρίτους και όχι τα ίδια τα άτομα στα οποία αναφέρονται οι πληροφορίες, στα οποία ο 

Νόμος 138(Ι)/2001, που είναι μεταγενέστερος και ειδικός νόμος, έδωσε ορισμένα δικαιώματα 

σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Εν πάση περιπτώσει, το άρθρο 

14(1) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων δεν μπορεί να εξουδετερώσει και να καταστήσει 

ανενεργό το δικαίωμα πρόσβασης των υποψηφίων. 

Τα ίδια ισχύουν και αναφορικά με το δικαίωμα του υποψηφίου να προσφύγει στο Ανώτατο 

Δικαστήριο το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος, ασκεί αναθεωρητικό 

έλεγχο των πράξεων της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. Το άρθρο 12 του Νόμου 138(Ι)/2001 

δίνει το δικαίωμα στο υποκείμενο των δεδομένων να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, 

χωρίς υπερβολική καθυστέρηση και δαπάνη,  όλες τις πληροφορίες που αφορούν το άτομο 

του, περιλαμβανομένων και των αξιολογήσεων, χωρίς να είναι υπόχρεο να προσφύγει για το 

σκοπό αυτό στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας συμμορφώθηκαν με τις 

υποδείξεις της Επιτρόπου και ικανοποίησαν το αίτημα της παραπονούμενης.
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4.8.2. Δικαίωμα πρόσβασης σε διορθωμένο γραπτό

Υποψήφιος που παρακάθισε σε εξετάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης κενών 

θέσεων στο Τμήμα Δημοσίων Έργων ζήτησε να έχει πρόσβαση στο διορθωμένο εξεταστικό 

δοκίμιο της γραπτής εξέτασης στην οποία είχε παρακαθίσει. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων του 

απήντησε πως αυτό δεν ήταν δυνατό και ο παραπονούμενος προσέφυγε στην Επίτροπο.

Η Επίτροπος ενημέρωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων πως η λήψη αντιγράφου είναι ένας από 

τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα του υποκειμένου 

των δεδομένων. Αφού ο παραπονούμενος επιθυμεί να λάβει αντίγραφο του γραπτού του, για 

σκοπούς διαφάνειας και πληρέστερης ενημέρωσης του, εισηγήθηκε να του δοθεί αντίγραφο 

του εξεταστικού δοκιμίου του όπως επιθυμεί, από το οποίο μπορούν να διαγραφούν τυχόν 

προσωπικά δεδομένα  τρίτων προσώπων.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις της Επιτρόπου και ικανοποίησε 

το αίτημα του παραπονούμενου.

4.9. Διαδίκτυο

4.9.1. Δημοσίευση φωτογραφίας στο Facebook

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου από άτομο που κατήγγειλε ότι κάποιος είχε 

αναρτήσει στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook φωτογραφία του με δυσφημιστικά 

και συκοφαντικά σχόλια και τα στοιχεία αυτά ήταν διαθέσιμα σε οποιονδήποτε, δεν υπήρχαν 

δηλαδή οποιεσδήποτε ρυθμίσεις που να καθορίζουν συγκεκριμένα άτομα τα οποία μπορούν 

να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

Με βάση το Νόμο 138(Ι)/2001 η φωτογραφία και το όνομα αποτελούν προσωπικά δεδομένα 

και για να είναι νόμιμη η επεξεργασία τους απαιτείται, κατά κανόνα, η λήψη της συγκατάθεσης 

του ατόμου στο οποίο αναφέρονται. Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 3(2) οι διατάξεις του 

Νόμου 138(Ι)/2001 δεν εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η 

οποία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά 

προσωπικών ή οικιακών.

Με βάση τη Γνώμη 5/2009 της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ σχετικά 

με τις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης,  οι χρήστες συνήθως δεν θεωρούνται 

υπεύθυνοι επεξεργασίας αφού δεν εφαρμόζεται ο Νόμος λόγω της εξαίρεσης της επεξεργασίας 

η οποία πραγματοποιείται για οικιακή χρήση από τις διατάξεις του, αλλά σε ορισμένες 

περιπτώσεις επωμίζεται τις ευθύνες του υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα όταν 
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ο χρήστης ενεργεί εκ μέρους μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού, η χρησιμοποιεί την εν λόγω 

υπηρεσία κυρίως ως πλατφόρμα για την επιδίωξη διαφημιστικών, πολιτικών, ή φιλανθρωπικών 

στόχων. Σύμφωνα με την πιο πάνω Γνώμη «Κατά βάση, η πρόσβαση στα δεδομένα (προφίλ, 

μηνύματα, ιστορίες κλπ.) που συνεισφέρει ένας χρήστης, περιορίζεται στις επαφές που ο ίδιος 

επιλέγει. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις οι χρήστες ενδέχεται να αποκτήσουν μεγάλο αριθμό 

τρίτων επαφών, πολλές από τις οποίες τους είναι άγνωστες. Ένας μεγάλος αριθμός επαφών 

μπορεί να σημαίνει ότι δεν ισχύει η εξαίρεση λόγω οικιακής χρήσης και επομένως ότι ο χρήστης 

μπορεί να θεωρείται ως υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων.» 

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το άτομο που είχε αναρτήσει την φωτογραφία μας 

απήντησε ότι αφαίρεσε τη φωτογραφία και τα σχόλια. Ταυτόχρονα έθεσε ρυθμίσεις ώστε να 

μην είναι δυνατή η πρόσβαση στα στοιχεία που αναρτά στην ιστοσελίδα του σε οποιονδήποτε, 

αλλά μόνο σε άτομα τα οποία έχει επιλέξει και/ή επιβεβαιώσει ως φίλους του, οπότε δεν 

ήμασταν σε θέση να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο τα στοιχεία αυτά έχουν πράγματι αφαιρεθεί 

όπως έχει ισχυριστεί. Εν πάση περιπτώσει, λόγω του ότι τα στοιχεία ήταν πλέον διαθέσιμα μόνο 

σε περιορισμένο αριθμό φίλων, ισχύει η εξαίρεση για επεξεργασία που αφορά αποκλειστικά 

οικιακούς σκοπούς και δεν εφαρμόζεται ο Νόμος 138(Ι)/2001.

4.9.2. Παράνομη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από Badoo.com

Από το 2009 και μετέπειτα είχε υποβληθεί στο Γραφείο της Επιτρόπου αριθμός παράπονων 

εναντίον του ιστοχώρου Badoo, ο οποίος είναι ιστόχωρος κοινωνικής δικτύωσης όπου μπορεί 

κάποιος να εγγραφεί και να δημιουργήσει το προφίλ του, με σκοπό να κάνει γνωριμίες. Το site 

είναι εγγεγραμμένο στην Κύπρο κάτω από την επωνυμία BADOO SERVICES LTD.

Τα περισσότερα από τα παράπονα προέρχονται από τη Γαλλία και αφορούν παράνομη 

πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των χρηστών/ μέλη του Badoo. Κάποια άλλα από τα 

παράπονα αφορούν την αδυναμία διαγραφής προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες της 

ιστοσελίδα.

Μετά από αλληλογραφία που είχαμε με την εταιρεία ο δικηγόρος τους μας πληροφόρησε ότι 

το Badoo δεν προβαίνει σε παράνομη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των χρηστών/ 

μελών του, αλλά δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να «εισάγουν» (import) τις επαφές τους από 

το e-mail τους στο Badoo, ούτως ώστε να διακριβώσουν αν κάποιοι από τους φίλους τους είναι 

επίσης μέλη του Badoo. Έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να στείλουν προσκλήσεις (invitations) 

στους φίλους τους που δεν είναι μέλη για να γίνουν και αυτοί. Ισχυρίστηκε δηλαδή όλα αυτά 

γίνονται με τη συγκατάθεση των μελών τους και με την πλήρη επίγνωση τους.
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Επειδή οι ισχυρισμοί της εταιρείας δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 

αναμένουμε από τους δικηγόρους του Badoo να μας υποβάλουν τη σχετική Γνωστοποίηση 

για να αποφανθούμε για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούμε για την περαιτέρω διερεύνηση 

των καταγγελιών.

4.10. Άλλα θέματα

4.10.1. Παράνομη αποκάλυψη θετικού αποτελέσματος σε έλεγχο ντόπινγκ 

Η Κυπριακή Αθλητική Ομοσπονδία Κωφών (ΚΑΟΚ) απέστειλε επιστολή με ημερομηνία 31.7.2009 

προς την Παγκύπρια Οργάνωση Κωφών, την Αθλητική Ένωση Κωφών, τον Όμιλο Κωφών 

Λεμεσού και τον Όμιλο Κωφών Λάρνακας, με κοινοποίηση της στον Αν. Διευθυντή Σχολής 

Κωφών, με την οποία τους πληροφορούσαν ότι ο Κ., που έλαβε μέρος τον Ιούνιο του 2009 

στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, βρέθηκε θετικός σε έλεγχο  ντόπινγκ  και ότι γι’ αυτό 

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΟΚ αποφάσισε, στη συνεδρία του με ημερομηνία 30.7.2009, να 

αφαιρέσει το όνομα του από τον κατάλογο των συμμετεχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

Κωφών 2009. 

Ο Κ., μέσω του δικηγόρου του, υπέβαλε παράπονο στην Επίτροπο για παράνομη κοινοποίηση 

προσωπικών δεδομένων. Ο δικηγόρος του παραπονούμενου αναφέρθηκε, επίσης, στο 

γεγονός ότι η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ ενήργησε εμπιστευτικά και ότι όλες οι εφημερίδες 

προέβησαν σε διάφορες δημοσιεύσεις χωρίς να αναφέρουν το όνομα του παραπονούμενου, 

διαβιβάζοντας στην Επίτροπο  αντίγραφο επιστολής της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ προς 

τον παραπονούμενο, που έχει την ένδειξη «εμπιστευτικό».  

Ο δικηγόρος της ΚΑΟΚ μας πληροφόρησε ότι η κοινοποίηση των δεδομένων του 

παραπονούμενου προς τα σωματεία/ μέλη της έγινε για να ενημερωθούν για το λόγο διαγραφής 

του παραπονούμενου και ότι ουδέποτε η ΚΑΟΚ απέστειλε επιστολή η οποία να  απεκάλυπτε 

το όνομα του παραπονούμενου στα τηλεοπτικά κανάλια ή τον ημερήσιο τύπο. Επίσης, 

ανέφερε ότι η εν λόγω επιστολή της ΚΑΟΚ κοινοποιήθηκε στα σωματεία μέλη της μετά από 

κατά πλειοψηφία απόφαση σε διαδικασία στην οποία συμμετείχαν τα μέλη της. Εξ όσων όμως 

είχαμε ενημερωθεί στη συνέχεια από το Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ (Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού), ο Όμιλος Κωφών Λάρνακας και η Σχολή Κωφών δεν ήταν εγγεγραμμένες στο 

Αθλητικό Μητρώο του ΚΟΑ.

Εφόσον ο Όμιλος Κωφών Λάρνακας δεν ήταν εγγεγραμμένος στο Αθλητικό Μητρώο του 

ΚΟΑ, καταρρίπτεται ο ισχυρισμός της ΚΑΟΚ ότι έπρεπε να γίνει η κοινοποίηση των δεδομένων 

του παραπονούμενου στον πιο πάνω  Όμιλο για να καταρτιστεί ορθά η αθλητική ομάδα που θα 

αντιπροσώπευε την Κυπριακή Ομάδα Κωφών Αθλητών. Ο  Όμιλος Κωφών Λάρνακας και η Σχολή 
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Κωφών δεν είχαν επίσημα αθλητική δραστηριότητα η οποία να δικαιολογεί την κοινοποίηση 

των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου σε αυτές. Εξάλλου, η επιστολή με την 

οποία έγινε η κοινοποίηση των δεδομένων ήταν πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν έθετε 

κάποιο θέμα για χειρισμό από αυτούς στους οποίους απευθύνεται, ιδιαίτερα  μάλιστα από τον 

Αν. Διευθυντή Σχολής Κωφών στον οποίο απλώς κοινοποιήθηκε.

Με βάση τα πιο πάνω, η Επίτροπος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν αναγκαία η 

ανάρτηση της επιστολής της ΚΑΟΚ με ημερομηνία 31.7.2009 στο πίνακα ανακοινώσεων 

του Ομίλου Κωφών Λάρνακας, σε δημόσια θέα και ότι δεν ήταν αναγκαία, για τον σκοπό 

του αποκλεισμού του παραπονούμενου από αγώνες, η δημόσια διαπόμπευση του. Υπήρχαν 

διαθέσιμα άλλα, λιγότερο επαχθή μέτρα, που ήταν ικανοποιητικά για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού. Ούτε ήταν επιτρεπτό η αποτροπή  να οδηγεί  στη λήψη μέτρων  δυσανάλογων που 

λειτουργούν ως επιπρόσθετη τιμωρία, αφού η εξέταση της υπόθεσης του αθλητή εκκρεμεί και 

δεν υπάρχει τελική απόφαση. Θα έπρεπε, επίσης, να υπάρχει λογική συνάφεια (αναλογικότητα) 

μεταξύ της αναγκαιότητας της επεξεργασίας για την επίτευξη του νόμιμου σκοπού και των 

αποτελεσμάτων/ συνεπειών της επεξεργασίας.

Για την πιο πάνω παράβαση επιβλήθηκε στον ΚΑΟΚ χρηματική ποινή €300.

4.10.2. Σάρωση δελτίου ταυτότητας από Δήμο

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου σύμφωνα με το οποίο, σε επίσκεψη του  

παραπονούμενου στο Δήμο Στροβόλου, ο αρμόδιος υπάλληλος ζήτησε το δελτίο ταυτότητας 

του, το οποίο σάρωσε (scan) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Ο Δήμος Στροβόλου μας ενημέρωσε ότι προέβαινε στη σάρωση του δελτίου ταυτότητας σε 

δύο περιπτώσεις:

1. Στον κλάδο Φορολογιών: Στις περιπτώσεις ατόμων άνω των εβδομήντα πέντε (75) ετών 

όπου δικαιούνται να απαλλαγούν από τη φορολογία σκυβάλων, για σκοπούς ελέγχου από 

τους εσωτερικούς ελεγκτές και από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας κατά πόσο ήταν 

δικαιολογημένη η απόφαση του για απαλλαγή από τη φορολογία. 

2. Τέλεση Πολιτικού Γάμου: Για επιβεβαίωση των στοιχείων που παρέχει ο ενδιαφερόμενος 

για τέλεση γάμου με τεκμήρια, στις περιπτώσεις αμφισβήτησης για λόγους απόδειξης της 

ορθότητας των στοιχείων που είχε ενώπιον του ο Δήμος κατά την τέλεση του γάμου.

Μετά από ανταλλαγή απόψεων με το Δήμο Στροβόλου η Επίτροπος κατέληξε ότι στην 

περίπτωση της φορολογίας σκυβάλων δε δικαιολογείται η σάρωση του δελτίου ταυτότητας, 
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ενώ στην περίπτωση της τέλεσης πολιτικού γάμου δικαιολογείται να γίνεται για σκοπούς 

τεκμηρίωσης των δεδομένων της απόφασης λόγω της σοβαρότητας του θέματος, θα πρέπει 

όμως ο Δήμος να έχει υπόψη τα ακόλουθα και να λαμβάνει ορισμένα επιπρόσθετα μέτρα:

α) Η σάρωση (scanning) του δελτίου ταυτότητας θεωρείται πιο επικίνδυνη μέθοδος από τη 

δημιουργία φωτοαντίγραφου (photocopy), λόγω του ότι είναι πολύ εύκολο να αλλαχτούν 

κάποια στοιχεία μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή όπως για παράδειγμα η φωτογραφία ή 

η ημερομηνία γέννησης, σε περίπτωση που κάποιος επιτύχει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

στα συστήματα του Δήμου.

β) Επομένως, το μαυρόασπρο φωτοαντίγραφο είναι ικανοποιητικό για επίτευξη των σκοπών που 

επιδιώκονται από τον Δήμο. Θα πρέπει, επίσης, αμέσως μετά τη φωτοτύπηση της ταυτότητας, 

αυτή να σφραγίζεται, με τρόπο ώστε μέρος της σφραγίδας να είναι πάνω της και να περιορίζεται 

έτσι η δυνατότητα κατάχρησης σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

γ) Αν όμως ο Δήμος θεωρεί ότι είναι απόλυτα απαραίτητο να τηρούνται τα αντίγραφα 

ταυτοτήτων σε ηλεκτρονική μορφή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και όχι σε φωτοαντίγραφα 

θα μπορούσε στη συνέχεια να σαρώνει το σφραγισμένο μαυρόασπρο φωτοαντίγραφο. 

δ) Όσον αφορά τις ταυτότητες που είναι ήδη καταχωρημένες στα αρχεία του Δήμου, σε 

περίπτωση που αυτές είναι σαρωμένες σε έγχρωμη μορφή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα 

πρέπει να τις μετατρέψει σε μαυρόασπρη μορφή και να προσθέσει κάποια «ηλεκτρονική» 

σφραγίδα (watermark), όπως για παράδειγμα την τοποθέτηση του ονόματος ή του λογότυπου 

του Δήμου πάνω στις σαρωμένες εικόνες των ταυτοτήτων. 

Ο Δήμος Στροβόλου μας ενημέρωσε ότι έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις μας και ότι 

λαμβάνει τα πιο πάνω αναφερόμενα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

4.10.3. Αναγραφή του λόγου απόλυσης στα προσωρινά απολυτήρια της Εθνικής 

Φρουράς 

Η Επίτροπος εξέτασε αριθμό παραπόνων εναντίον του Υπουργείου Άμυνας και του Γ.Ε.Ε.Φ. 

σχετικά με την αναγραφή του λόγου απόλυσης των στρατευσίμων στα προσωρινά απολυτήρια 

της Εθνικής Φρουράς.

Κατόπιν αλληλογραφίας που είχε το Γραφείο της Επιτρόπου με το Υπουργείο Άμυνας και 

το Γ.Ε.Ε.Φ. και των διευκρινίσεων που μας δόθηκαν σε συνάντηση με εκπρόσωπους του 

Στρατολογικού Γραφείου του Γ.Ε.Ε.Φ. κατέστη σαφές ότι το προσωρινό απολυτήριο, το οποίο 

είναι διαβαθμισμένο ως «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», χορηγείται προσωπικά στους ενδιαφερόμενους 
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προκειμένου να λάβουν γνώση του λόγου ή των λόγων απόλυσης τους, καθώς και των 

υποχρεώσεων τους αναφορικά με την επανακατάταξη τους και ότι αυτό δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τον κάτοχο του ούτε να γίνει αποδεκτό από διάφορους φορείς παρά μόνο 

για σκοπούς επανακατάταξης.

Πέραν των πιο πάνω είναι δεδομένο ότι για κάθε νόμιμη χρήση, όπως για σκοπούς εργοδότησης, 

σπουδών, χορήγησης άδειας εξόδου από τη χώρα κτλ, οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούν τα 

πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης Τύπου «Α» (έντυπο Ε.Φ.136Α) και Τύπου «Β» (έντυπο 

Ε.Φ.136Β), τα οποία παραλαμβάνουν, μετά από αίτηση τους, από τα Στρατολογικά Γραφεία 

της Εθνικής Φρουράς και στα οποία δεν αναγράφεται ο λόγος απόλυσης, εκτός εάν οι ίδιοι το 

ζητήσουν στο σχετικό έντυπο αίτησης.

Με βάση τα πιο πάνω η Επίτροπος κατέληξε ότι η αναγραφή του λόγου απόλυσης στα 

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

4.10.4. Κοινοποίηση  προσωπικών σημειωμάτων  στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Χ υπέβαλε παράπονο στην Επίτροπο, το Σεπτέμβριο 

του 2009, ότι η Ψ απέστειλε με φαξ στο δικηγόρο Β  (ο οποίος υπέβαλε μήνυση εναντίον του), 

δύο σημειώματα, τα οποία περιέχουν πληροφορίες που τον αφορούν, χωρίς να  έχει δώσει την 

έγκριση του και χωρίς να ενημερωθεί σχετικά. Επιπλέον, ο παραπονούμενος ανέφερε ότι τα 

εν λόγω σημειώματα βρίσκονταν στο αρχείο Τμήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου, από όπου 

αποσπάστηκαν παράνομα. Ο παραπονούμενος διαβίβασε κατά την υποβολή του παραπόνου 

του αντίγραφα της μήνυσης, καθώς και των εν λόγω σημειωμάτων, στα οποία υπάρχει σφραγίδα 

του Τμήματος του Πανεπιστημίου και ένδειξη αποστολέα φαξ. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου μας πληροφόρησε ότι τα πρωτότυπα σημειώματα-

καταγγελίες διατηρούνται στο αρχείο του Τμήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου, χωρίς σημείο 

αποστολής φαξ. Από 9/5/2008 και μετά κανένα μέλος του προσωπικού του Πανεπιστημίου 

δε ζήτησε τα εν λόγω έγγραφα, ούτε υποβλήθηκε οποιοδήποτε αίτημα από δικηγόρο σε 

σχέση με τα εν λόγω έγγραφα, ούτε  αποστάληκαν σε δικηγόρο, ούτε έχουν σταλεί από άλλη 

υπηρεσία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο αριθμός του φαξ ο οποίος υπάρχει πάνω στα έγγραφα 

που κατατέθηκαν ως τεκμήρια σε μήνυση δεν ήταν υπηρεσιακός αριθμός του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και τέλος ότι η Ψ διετέλεσε Πρόεδρος Τμήματος του Πανεπιστημίου.

Ο δικηγόρος της Ψ ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν είτε την 

κατοχή των εν λόγω εγγράφων από την πελάτισσα του, ούτε υπάρχει ανεξάρτητη μαρτυρία 

που να επιβεβαιώνει την καταγγελία και ότι η Ψ διατηρεί στην κατοχή της οιαδήποτε έγγραφα 

για προσωπικούς σκοπούς. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι πουθενά στο βασικό Νόμο ή στους 
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Κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν αναφέρεται ή υπονοείται ότι απαγορεύεται σε 

αξιωματούχο του Πανεπιστημίου να κατέχει ή να κάνει χρήση εγγράφων/ αντιγράφων τα οποία 

συνέταξε ο ίδιος και αφορούν σοβαρά, κατά την κρίση του, ζητήματα τα οποία χειρίστηκε ο ίδιος, 

είτε τον αφορούν προσωπικώς και του είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής, 

επιστημονικής και ηθικής του υπόστασης έναντι οιουδήποτε και έναντι ενέργειας εναντίον 

του.

Από τα γεγονότα που έθεσαν ενώπιον της Επιτρόπου το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ψ μέσω 

του δικηγόρου της προέκυψε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου δε διαθέτει γραπτή πολιτική που 

να επεξηγεί στους υπαλλήλους, περιλαμβανομένου του ακαδημαϊκού προσωπικού, τον τρόπο 

χειρισμού των προσωπικών δεδομένων. Στην ανυπαρξία γραπτής πολιτικής ο δικηγόρος της 

Ψ ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει απαγόρευση και οι ακαδημαϊκοί μπορούν να λαμβάνουν και να 

διατηρούν αντίγραφα από αρχεία του Πανεπιστημίου, ενώ ο Πρύτανης ζήτησε γνωμάτευση 

από το Νομικό Σύμβουλο του Πανεπιστημίου για να καταλήξει ο τελευταίος, μετά από μελέτη, 

στην κατά την άποψη του κρατούσα ερμηνεία ότι απαγορεύεται να κατέχουν αντίγραφα 

υπηρεσιακών εγγράφων.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου με επιστολή του ανέφερε ότι η κοινοποίηση των 

σημειωμάτων με περιεχόμενο που αφορούσε τον καταγγέλλοντα έγινε από το προσωπικό 

τηλεομοιότυπο της Ψ και όχι από υπηρεσιακό τηλεομοιότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η 

πρακτική του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να μη δίδονται αντίγραφα και να μην κοινοποιούνται 

σε τρίτους τα σημειώματα που τηρούνται για υπηρεσιακούς σκοπούς, παρά μόνο σύμφωνα 

με τη νομοθεσία. Χωρίς δηλαδή να έχει υποβληθεί αίτημα προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου βρέθηκαν αντίγραφα υπηρεσιακών εγγράφων του Πανεπιστημίου 

στην κατοχή δικηγόρου, ο οποίος τα παρουσίασε ενώπιον δικαστηρίου. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου ανέφερε, περαιτέρω, ότι παρόλον που στην παρούσα 

περίπτωση η επεξεργασία έγινε εν αγνοία του Πανεπιστημίου Κύπρου και από πρόσωπο 

που δεν ενεργούσε στα πλαίσια αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν από το Πανεπιστήμιο, 

εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό για τον οποίο έγινε η επεξεργασία (διαβίβαση των 

Σημειωμάτων προς δικηγόρο για καταχώρηση μήνυσης) η επεξεργασία θα μπορούσε να ήταν 

καθόλα νόμιμη αν ο δικηγόρος ζητούσε τα εν λόγω έγγραφα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου  και αυτός τα παραχωρούσε κρίνοντας νόμιμη την παραχώρηση 

τους για τον πιο πάνω σκοπό βάσει του άρθρου 6(2)(ε) του Νόμου 138(Ι)/2001. Εν πάση 

περιπτώσει, ο Πρύτανης δεσμεύτηκε ότι επρόκειτο να συνταχθεί σχετική εγκύκλιος από τα 

αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αφού η Επίτροπος έλαβε υπόψη τις απόψεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, και 

ιδιαίτερα της δέσμευσης του ότι θα συνταχθεί σχετική εγκύκλιος αποφάσισε να επιβάλει 

στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την ιδιότητα του ως υπεύθυνου επεξεργασίας 
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αρχείου, τη χρηματική ποινή των €1000 για την παράβαση της εκ του άρθρου 10 του Νόμου 

138(Ι)/2001 υποχρέωσης του για λήψη των κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια και προστασία  

των δεδομένων.

Ο παραπονούμενος ζήτησε να διερευνηθεί η καταγγελία του για παραβίαση της νομοθεσίας 

περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων,  για τυχόν διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων 

όσο και για τυχόν διάπραξη ποινικών αδικημάτων από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Επίτροπος διαβίβασε την καταγγελία του παραπονούμενου 

στην Αστυνομία, η οποία έχει αρμοδιότητα να διερευνήσει το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών 

αδικημάτων, με βάση την αρμοδιότητα που της παρέχει το άρθρο 23(ε) του Νόμου 138(Ι)/2001.  

Εναπόκειται τέλος στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου να επιληφθούν της καταγγελίας 

του για το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων. 

4.10.5. Ηχογράφηση  τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από ασφαλιστική εταιρεία

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου εναντίον της ασφαλιστικής εταιρείας Royal 

Crown Insurance Ltd για ηχογράφηση  τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Συγκεκριμένα, η παραπονούμενη, η οποία έχει συνάψει συμβόλαιο ασφάλισης του αυτοκινήτου 

με την εταιρεία, ισχυρίστηκε ότι στις 12/05/2009 τηλεφώνησε στην εταιρεία για να επισκεφθεί 

τον τόπο όπου είχε εμπλακεί σε οδικό ατύχημα. Της αναφέρθηκε ότι θα αποζημιωθεί για τη 

ζημιά που υπέστη το αυτοκίνητο της παρά το γεγονός ότι από την ηχογράφηση της συνδιάλεξης 

της με την εταιρεία φάνηκε ότι άλλαξε την εκδοχή της για τα αίτια του δυστυχήματος.

Η παραπονούμενη ισχυρίστηκε ότι στις 12/05/2009 που τηλεφώνησε στην εταιρεία δεν υπήρχε 

οποιαδήποτε σήμανση ότι ηχογραφείται η τηλεφωνική της συνομιλία και, όταν παραπονέθηκε 

για αυτό, στις 14/05/2009 τότε η εταιρεία έβαλε την προειδοποιητική σήμανση «Για σκοπούς 

καλύτερης εξυπηρέτησης, η συνομιλία σας καταγράφεται». 

Μετά από διερεύνηση του παραπόνου της προέκυψε ότι η εταιρεία Rescue Line, η οποία 

είναι συνδεδεμένη με την εταιρεία Royal Crown Insurance Company Ltd, σε περίπτωση 

οδικού ατυχήματος πελάτη/ ασφαλιζόμενου της είχε δικαίωμα να ηχογραφεί τις τηλεφωνικές 

συνδιαλέξεις των πελατών/ ασφαλιζόμενων της χωρίς να έχει λάβει εκ των προτέρων τη 

συγκατάθεσή τους με βάση το άρθρο 5(2)(ε) του Νόμου 138(Ι)/2001, το οποίο προβλέπει ότι «η 

επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση  του  έννομου  συμφέροντος που  επιδιώκει 

ο  υπεύθυνος  επεξεργασίας ή ο τρίτος στον οποίο ανακοινώνονται τα προσωπικά δεδομένα, 

υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών 

των υποκειμένων των δεδομένων».
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Θεωρήσαμε όμως ότι η χρησιμοποίηση της τηλεφωνικής συνομιλίας του πελάτη για έλεγχο/ 

πιστοποίηση των ισχυρισμών του για τα αίτια του οδικού ατυχήματος δεν γινόταν για την 

εξυπηρέτηση του, αλλά για τη διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας και, ως εκ τούτου, 

εκ πρώτης όψεως, παραβιαζόταν η αρχή του σκοπού (άρθρο 4(1)(β) του Νόμου 138(Ι)/2001), 

που προβλέπει ότι τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται για προσδιορισμένους, 

σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη 

με τους σκοπούς αυτούς.

Γι’ αυτό η εταιρεία Rescue Line ύστερα από υπόδειξη μας αντικατέστησε την προειδοποιητική 

σήμανση της απαντητικής ηχογραφημένης ανταπόκρισης στην κλήση του πελάτη «Για σκοπούς 

καλύτερης εξυπηρέτησης, η συνομιλία σας θα καταγράφεται» με τη σήμανση «Για σκοπούς 

καλύτερης σας εξυπηρέτησης και διασφάλισης των συμφερόντων της εταιρείας, η συνομιλία 

σας θα καταγράφεται».

5. ΕΛΕΓΧΟΙ 

Έλεγχος στον τραπεζικό τομέα

Από το 2009 το Γραφείο της Επιτρόπου διεξάγει έλεγχο σε 18 εμπορικές τράπεζες που 

λειτουργούν στην Κύπρο και έχουν υποβάλει Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου 

/Έναρξη Επεξεργασίας για τα αρχεία που διατηρούν και περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα. 

Οι τράπεζες κλήθηκαν να υποβάλουν στην Επίτροπο όλα τα έντυπα που διατίθενται στους 

πελάτες τους και να απαντήσουν ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείτο από 17 ερωτήσεις.

Ελέγχθηκαν τα έντυπα που διαθέτει η κάθε τράπεζα στο κοινό και υποβλήθηκαν παρατηρήσεις 

για το κάθε ένα από αυτά. Ζητήθηκε από τις τράπεζες να τροποποιήσουν ή/ και να αναθεωρήσουν 

κάποια από τα έντυπα που διαθέτουν, ιδιαίτερα το έντυπο με το οποίο ενημερώνεται και 

συγκατατίθεται ο πελάτης ότι προσωπικά του δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας από την 

τράπεζα. 

Επίσης, μερικές από τις τράπεζες κλήθηκαν να απαλείψουν από το έντυπο πρόσληψης αρκετές 

πληροφορίες, όπως είναι η φωτογραφία του αιτητή, δεδομένα που αφορούν την οικογενειακή 

του κατάσταση και τον αριθμό και το φύλο παιδιών του αφού τέτοια δεδομένα είναι υπερβολικά 

και αχρείαστα για την πραγματοποίηση του απαιτούμενου σκοπού, που είναι η αξιολόγηση για 

σκοπούς πρόσληψης ενός υποψηφίου. Επομένως, η συλλογή και επεξεργασία τους παραβιάζουν 

την αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (γ) του Νόμου 138(Ι)/2001. 
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Μελετήθηκαν οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου που λάβαμε από την κάθε τράπεζα και 

δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες αφορούν τα ακόλουθα: 

(1) Η διατήρηση μαύρων λιστών  επιτρέπεται δεδομένου ότι ένα πρόσωπο καταχωρείται σε μια 

μαύρη λίστα λόγω κάποιας ενέργειας ή παράλειψης του με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που 

έχει καθορίσει η τράπεζα για το σκοπό αυτό.  Θα πρέπει συνεπώς να καθορίζονται κριτήρια 

καταχώρησης, καθώς και κριτήρια διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του ατόμου 

ανάλογα με τη φύση και τις επιπτώσεις της ενέργειας ή παράλειψης του όπως, για παράδειγμα, 

το ύψος του οφειλόμενου ποσού και η συχνότητα καταχώρησης του στη λίστα.

(2) Θα πρέπει να καθορίζονται χρονικοί περίοδοι διατήρησης των προσωπικών δεδομένων 

των πελατών ανάλογα με το είδος της τραπεζικής εργασίας που προσφέρεται στον κάθε 

πελάτη, τη χρονική διάρκεια της εργασίας και το ύψος του χρηματοδοτικού ανοίγματος που 

χορηγείται έχοντας υπόψη ότι το άρθρο 4(1)(ε) του Νόμου 138(Ι)/2001 προβλέπει ότι τα 

προσωπικά δεδομένα πρέπει να διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό 

της ταυτότητας των υποκειμένων των δεδομένων μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που 

απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και μετά 

θα πρέπει να διαγράφονται.

Για παράδειγμα, το χρονικό διάστημα διατήρησης των πληροφοριών για πελάτες με τους 

οποίους δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε διαφορά δεν πρέπει να είναι το ίδιο για πελάτες που δεν 

έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην τράπεζα.

Επιπρόσθετα, τα προσωπικά δεδομένα πρώην πελατών με τους οποίους δεν εκκρεμεί 

οποιαδήποτε διαφορά και πρώην υπαλλήλων θα πρέπει να διαγράφονται μετά από κάποιο 

καθορισμένο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει, επίσης, να καθορίζονται κριτήρια αναθεώρησης 

των δεδομένων υφιστάμενων υπαλλήλων που τυγχάνουν επεξεργασίας ούτως ώστε να μη 

διατηρούνται δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα για την πραγματοποίηση του σκοπού 

της συλλογής και επεξεργασίας τους.

(3) Με βάση το άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου 138(Ι)/2001, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι 

συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών 

της επεξεργασίας.  Γι’ αυτό, το χρονικό διάστημα διατήρησης δυσμενών πληροφοριών που 

αφορούν πελάτες πρέπει να είναι ανάλογο με το μέγεθος της παρατυπίας στην οποία υπέπεσε 

ο πελάτης και την περίοδο που έχει μεσολαβήσει από την ημερομηνία της παρατυπίας.

(4) Η ορθότητα και η ενημέρωση των δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός τυποποιημένου 

εντύπου το οποίο θα αποστέλλεται από την τράπεζα στους πελάτες της κατά διαστήματα που 

θα καθορίσει η ίδια η τράπεζα, με το οποίο θα την ενημερώνουν για οποιεσδήποτε αλλαγές 

στα προσωπικά τους στοιχεία.
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Επίσης, λάβαμε διευκρινίσεις από την κάθε τράπεζα για τον τρόπο που ελέγχει ότι το προσωπικό 

της δεν ανακοινώνει/ κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα πελατών της σε τρίτους, κατά πόσον 

πραγματοποιούνται έλεγχοι με σκοπό να διασφαλίζεται ότι ελέγχεται η πρόσβαση στα μη 

αυτοματοποιημένα αρχεία και κατά πόσο πραγματοποιούνται έλεγχοι στα ημερολόγια ελέγχου 

(audit logs) για να εξακριβώνεται ότι η πρόσβαση που πραγματοποιείται στα αυτοματοποιημένα 

αρχεία είναι η επιτρεπόμενη.

6. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

6.1. Ηλεκτρονική συσκευή λήψης υπογραφής

Υποβλήθηκε ερώτημα στην Επίτροπο από πολίτη σχετικά με το εάν η λήψη υπογραφής σε 

ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένη εταιρεία courier για την 

επιβεβαίωση αποστολής/ παραλαβής φακέλου ή άλλου αντικειμένου συνάδει με τις πρόνοιες 

του Νόμου 138(Ι)/2001, ο οποίος εξέφρασε και τον προβληματισμό του κατά πόσο η υπογραφή 

που πλέον δεν είναι σε έντυπη μορφή αλλά σε ηλεκτρονική μπορεί να τύχει περαιτέρω 

επεξεργασίας από το ηλεκτρονικό σύστημα της εταιρείας.

Το Γραφείο μας διενήργησε έρευνα για να διαπιστώσει κατά πόσο η χρήση της ηλεκτρονικής 

συσκευής (πλακέτας) συνάδει με τις πρόνοιες του Νόμου 138(Ι)/2001 και ζητήθηκε από την 

εταιρεία να μας πληροφορήσει σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείται η συσκευή, το είδος 

των συσκευών, τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουν ώστε να διασφαλίσουν ότι οι υπογραφές 

του αποστολέα και του παραλήπτη δε θα τύχουν οποιασδήποτε περαιτέρω επεξεργασίας και 

το χρονικό διάστημα που διατηρούνται οι υπογραφές στα συστήματα της.

Η συγκεκριμένη εταιρεία μας ενημέρωσε ότι προχώρησε σε χρήση προηγμένης τεχνολογικής 

λύσης για αναβάθμιση των υπηρεσιών της στους καταναλωτές/ χρήστες κατά την παράδοση 

και παραλαβή αποστολών, τεχνολογική εξέλιξη που έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε 

άλλες χώρες του εξωτερικού, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις Η.Π.Α. Μας περιέγραψε 

λεπτομερώς την όλη διαδικασία λήψης και αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων μέσω 

εξειδικευμένης φορητής ηλεκτρονικής συσκευής (τύπου PDA) εξηγώντας μας τις δυνατότητες 

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και τον 

τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιεί.

Ο υπάλληλος της συγκεκριμένης εταιρείας κατά την παράδοση/ παραλαβή κάποιου πακέτου 

ζητά από τον πελάτη να υπογράψει με ειδικό στυλό στην ηλεκτρονική πλακέτα και πληκτρολογεί 

το ονοματεπώνυμο του. Η υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη αποθηκεύονται 

ως φωτογραφία/ εικόνα σε βάση δεδομένων εντός του PDA σε κρυπτογραφημένη μορφή. Η 



65

χρήση των εικόνων με τις υπογραφές ελέγχεται περαιτέρω και με ειδικό υδατογράφημα (wa-

termark), το οποίο εμπεριέχεται στην εικόνα που αποθηκεύεται ως φόντο (background) στην 

υπογραφή και αποτελεί ένα σώμα με την υπογραφή. Το υδατογράφημα περιέχει το είδος, την 

ημερομηνία και τον αριθμό αποστολής. Αυτά εξασφαλίζουν ότι η κάθε ψηφιακή υπογραφή 

θα εκτυπωθεί μόνο μια φορά για τη συγκεκριμένη αποστολή, αλλά και ότι δεν είναι εφικτή η 

χρήση της σε άλλες περιπτώσεις.

Ακολούθως με την επιστροφή του ο υπάλληλος στο κατάστημα μεταφέρει τις υπογραφές μέσω 

ασφαλούς σύνδεσης VPN (Virtual Private Network) στο κεντρικό σύστημα της εταιρείας σε 

βάση δεδομένων στην οποία τα δεδομένα αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα. Μόνο σε δυο 

συγκεκριμένα κεντρικά συστήματα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στις εικόνες και μόνο 

μέσω ειδικής εφαρμογής. Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί βάσει προδιαγραφών ασφαλείας που 

μπορεί να παρουσιάσει τις εικόνες  με μορφή PDF (που μπορεί να εκτυπωθεί) μόνο μέσα σε 

περιεχόμενο Voucher και ποτέ ξεχωριστά. 

Η εταιρεία διευκρίνισε τέλος ότι λαμβάνονται, επίσης, υψηλά μέτρα ασφάλειας που 

προστατεύουν την κεντρική βάση δεδομένων από εξωτερικούς παράγοντες και ότι ακόμα 

και τα αντίγραφα ασφάλειας της βάσης δεδομένων της διατηρούνται σε κρυπτογραφημένη 

μορφή. Οι υπογραφές διατηρούνται στα συστήματα της για περίοδο 6 μηνών.

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία λήψης της υπογραφής από την ηλεκτρονική συσκευή και 

τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται από το σύστημα για την αποθήκευση των υπογραφών 

έτσι ώστε να προστατεύονται από παραπέρα αθέμιτη επεξεργασία, η Επίτροπος κατέληξε ότι  

η επεξεργασία στην οποία προβαίνει η συγκεκριμένη εταιρεία δεν παραβιάζει το Νόμο.

6.2. Δημοσίευση του Μητρώου Φυσιοθεραπευτών 

Υποβλήθηκε ερώτημα στην Επίτροπο κατά πόσο η δημοσίευση του Μητρώου Φυσιοθεραπευτών 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας παραβιάζει τις διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001.

Βάσει του άρθρου 5(3)(4) του περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμου του 1989 (Ν. 140/89), 

όπως έχει τροποποιηθεί, η δημοσίευση τον Ιανουάριο κάθε χρόνου στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας αντιγράφου του Μητρώου Φυσιοθεραπευτών αποτελεί εκ πρώτης όψεως 

απόδειξη ότι τα κατονομαζόμενα πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι φυσιοθεραπευτές. Στο 

Μητρώο Φυσιοθεραπευτών εγγράφονται υποχρεωτικά το όνομα, η διεύθυνση και τα προσόντα 

έκαστου εγγεγραμμένου Φυσιοθεραπευτή (άρθρο (5)(1) του Νόμου 140/89).

Περαιτέρω, ο Έφορος εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής στον εγγεγραμμένο φυσιοθεραπευτή 

σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα, δηλαδή σε αυτό αναγράφεται 

μόνο το όνομα του φυσιοθεραπευτή.
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Η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος φυσιοθεραπείας που χορηγείται από πανεπιστήμιο ή άλλο 

ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο σύμφωνα με τα κριτήρια που 

παρατίθενται στο Τρίτο Παράρτημα του Νόμου 140/89, είναι απαιτούμενο προσόν για την 

εγγραφή στο Μητρώο (άρθρο 6 του Νόμου 140/89).

Επιπλέον, ο Έφορος τηρεί και Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων και εκδίδει πιστοποιητικό 

εγγραφής στο οποίο αναγράφεται μόνο το όνομα του υπεύθυνου φυσιοθεραπευτή (άρθρο 5Β 

και  Δεύτερο Παράρτημα του Νόμου 140/89), καθώς και άδεια λειτουργίας φυσιοθεραπευτηρίου 

(άρθρο 5Γ του Νόμου 140/89).

Κανένας εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής δεν ασκεί το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, εκτός 

αν έχει πάρει από το Συμβούλιο ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος στον καθορισμένο 

τύπο του Έκτου Παραρτήματος (άρθρο 10 του Νόμου 140/89). Η εν λόγω άδεια περιέχει μόνο 

το όνομα του φυσιοθεραπευτή και το χρονικό διάστημα.

Κάθε φυσιοθεραπευτής  δύναται να τοποθετεί έξω από το φυσιοθεραπευτήριο πινακίδα  με 

το όνομα του, τα ακαδημαϊκά του προσόντα και την ονομασία της πανεπιστημιακής σχολής 

της οποίας είναι κάτοχος διπλώματος (άρθρο 5Δ  του Νόμου 140/89 και κανονισμός 15(8) του 

Κώδικα δεοντολογίας).

Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών έχει εξουσία να εκδίδει ταυτότητα 

μέλους.

Με βάση τα πιο πάνω, 

. εφόσον  ο Νόμος  140/89 απαιτεί τη λήψη και καταχώριση ορισμένων δεδομένων, όπως 

της διεύθυνσης και των προσόντων των φυσιοθεραπευτών,  στο Μητρώο, 
. αφού εκ του Νόμου 140/89 επιβάλλεται η δημοσίευση κάθε Ιανουάριο στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας αντιγράφου του Μητρώου  Φυσιοθεραπευτών, 
. λαμβανομένου  υπόψη ότι τα πιο πάνω δεδομένα δεν είναι ευαίσθητα , ούτε αφορούν 

την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή , αλλά αντίθετα αφορούν την επαγγελματική ζωή, και 
. ότι υπερέχει το έννομο συμφέρον των τρίτων  να γνωρίζουν αν το επιθυμούν τα 

ακαδημαϊκά προσόντα  των φυσιοθεραπευτών για να μπορούν να επιλέξουν αυτόν που θα 

τους παρέχει υπηρεσίες σε σχέση με την υγεία τους, 

η Επίτροπος θεωρεί ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε παράβαση των Αρχών της Νομιμότητας, του 

Σκοπού και της Αναλογικότητας εκ της δημοσίευσης του Μητρώου Φυσιοθεραπευτών, το οποίο 

ο Νομοθέτης για τους πιο πάνω λόγους καθόρισε ως αναγκαίο να είναι προσιτό (προσβάσιμο) 

στο κοινό.
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Η επεξεργασία των δεδομένων είναι νόμιμη βάσει του άρθρου 5(2)(α) του Νόμου 138(Ι)/2001, 

επειδή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η 

οποία επιβάλλεται από νόμο.

Εξάλλου, είναι οι ίδιοι οι εγγεγραμμένοι φυσιοθεραπευτές που επιθυμούν και κατά κανόνα 

δημοσιοποιούν τα ακαδημαϊκά τους προσόντα,  τοποθετώντας  έξω από το φυσιοθεραπευτήριο 

τους πινακίδα  με το όνομα τους, τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και την ονομασία της 

πανεπιστημιακής σχολής της οποίας είναι κάτοχοι διπλώματος. 

Περαιτέρω στο πιστοποιητικό εγγραφής φυσιοθεραπευτή, στο πιστοποιητικό εγγραφής 

φυσιοθεραπευτηρίου και στην ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος φυσιοθεραπευτή, 

που εκδίδει ο Έφορος, δεν αναγράφονται ακαδημαϊκά προσόντα, ούτε υπάρχει υποχρέωση 

ανάρτησης τους σε περίοπτο μέρος. Ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο και αδειούχος 

φυσιοθεραπευτής μπορεί να ασκεί αν το επιθυμεί το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή χωρίς να 

επιδεικνύει οποιοδήποτε πιστοποιητικό. 

6.3. Δημοσίευση εικόνων στο YOUTUBE

Υποβλήθηκε ερώτημα από την Αστυνομία μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε σε αυτή 

από δημοσιογράφο για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικού αδικήματος που προέκυψε από τη 

διοχέτευση στο διαδίκτυο πλάνων προσβλητικού για το πρόσωπο του περιεχομένου.

Συγκεκριμένα, η καταγγελία αφορούσε φιλμάκι που δημοσιεύτηκε στο YOUTUBE σχετικά με 

περιστατικό που διαδραματίστηκε σε δημόσιο χώρο και τη διένεξη μεταξύ δημοσιογράφων 

που συνέβηκε στα πλαίσια δημοσιογραφικής συνέντευξης. Εξ’ όσων γνωρίζουμε, πλάνα του εν 

λόγω περιστατικού δημοσιεύτηκαν και σε δελτία ειδήσεων τηλεοπτικών σταθμών.

Η εν λόγω υπόθεση παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού εξέταζε την ισορροπία μεταξύ, 

αφενός, του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής και των προσωπικών δεδομένων και, 

αφετέρου, της ελευθερίας έκφρασης. 

Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θεσπίστηκε με σκοπό αφενός 

την προστασία της ιδιωτικής ζωής και αφετέρου τη ρύθμιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναζητείται η ισορροπία 

μεταξύ των σκοπών αυτών.

Το Γραφείο μας είχε κατ’ επανάληψη εκφράσει την άποψη, που συμμερίζονται οι Ευρωπαϊκές 

Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ότι σε δημόσιους χώρους κάποιος θα πρέπει 

να αναμένει επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής χαμηλότερο από αυτό που θα ανέμενε 
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βρισκόμενος σε ιδιωτικούς χώρους.

Η ιστοσελίδα YOUTUBE είναι μια πλατφόρμα μέσω της οποίας κάποιος μπορεί επώνυμα ή με 

ψευδώνυμο να δημοσιεύσει φιλμάκια (video clips), συνήθως δημοσιογραφικού, ενημερωτικού, 

ψυχαγωγικού ή σατυρικού χαρακτήρα και να εντοπίσει φιλμάκια που έχουν δημοσιεύσει 

άλλοι, κατόπιν ονομαστικής ή θεματικής αναζήτησης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, δηλαδή 

λέξεις κλειδιά. Η δημοσίευση αυτών των clips υπόκειται σε όρους της ιδιοκτήτριας εταιρείας 

που διαχειρίζεται την εν λόγω ιστοσελίδα, τους οποίους το πρόσωπο που δημοσιεύει το clip 

αποδέχεται πριν τη δημοσίευση του.

Ουσιαστικά, το YOUTUBE αποτελεί ένα μέσο/ εργαλείο επικοινωνίας, που παρέχει στο χρήστη 

τη δυνατότητα να καταχωρήσει/ «ανεβάσει» (upload) στην ιστοσελίδα οπτικό – ακουστικό 

υλικό με αποτέλεσμα τη διάδοση του υλικού αυτού στο διαδίκτυο και τη διάθεση του σε 

ενδιαφερόμενους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Στους επισκέπτες παρέχεται η δυνατότητα να 

καταχωρούν σχόλια και/ ή να ζητούν την αφαίρεση υλικού (βίντεο κλιπ) που έχουν καταχωρήσει 

άλλοι χρήστες.  

Είναι δύσκολο να καθορίσουμε με σαφήνεια το σκοπό για τον οποίο οποιοσδήποτε καταχωρεί/ 

ανεβάζει φιλμάκια στο YOUTUBE. Εκ του αποτελέσματος δεχόμαστε ότι απώτερος σκοπός της 

επεξεργασίας είναι η διάθεση/ διάδοση στο διαδίκτυο οπτικο–ακουστικού υλικού που πιθανό 

να ενδιαφέρει το ευρύτερο κοινό ή τουλάχιστον, αυτούς που ενδιαφέρονται να το αναζητήσουν/ 

εντοπίσουν. Υπό ευρεία έννοια, μπορούμε να δεχθούμε ότι ο σκοπός του ουσιαστικά δεν 

διαφέρει από το σκοπό της δημοσιογραφίας, ακόμη και όταν εκτελείται από πρόσωπα που δεν 

ασχολούνται επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία.

Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τη σχετική Απόφαση (Case B 293-00, Judgment of 12 June 

2001) που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Σουηδίας το 2001. Η εν λόγω Απόφαση έχει 

ιδιαίτερη σημασία αφού εξέτασε την ισορροπία μεταξύ, αφενός, του δικαιώματος προστασίας 

της ιδιωτικής και των προσωπικών δεδομένων και, αφετέρου, της ελευθερίας έκφρασης. 

Η περίπτωση αφορούσε καταγγελία εναντίον προσώπου, που, στα πλαίσια εκστρατείας 

ενημέρωσης σχετικά με κακές πρακτικές που ακολουθούσαν διάφορα τραπεζικά ιδρύματα στη 

Σουηδία, δημοσίευσε σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο δεδομένα που αφορούσαν αξιωματούχους 

των εν λόγω ιδρυμάτων.

Στην εν λόγω Απόφαση το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η εξαίρεση του άρθρου 9 της Οδηγίας 

95/46/ΕΚ που επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για «δημοσιογραφικούς σκοπούς» 

καλύπτει όχι μόνο δεδομένα που δημοσιεύονται από δημοσιογράφους και καθιερωμένα μέσα 

δημοσιογραφίας, αλλά και δεδομένα που δημοσιεύονται από πρόσωπα που δεν ασχολούνται 

κατ’ επάγγελμα με τη δημοσιογραφία. Το Δικαστήριο ανέφερε ότι βασικός σκοπός της 



69

δημοσιογραφικής δραστηριότητας είναι να ενημερώνει, να ασκεί κριτική και να προκαλεί 

συζήτηση γύρω από κοινωνικά ζητήματα που είναι μείζονος σημασίας για το ευρύ κοινό 

και κατέληξε ότι η δημοσίευση δεδομένων στην υπό αναφορά ιστοσελίδα που αφορούσαν 

αξιωματούχους των εν λόγω τραπεζικών ιδρυμάτων εμπίπτει πλήρως στην εξαίρεση του 

άρθρου 9 της Οδηγίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα περιστατικά της περίπτωσης, αποφάσεις άλλων Αρχών και της 

σχετικής με το θέμα Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Σουηδίας, καθώς και το ότι 

το συγκεκριμένο φιλμάκι έχει ως αντικείμενο την επαγγελματική ιδιότητα των προσώπων 

που προβάλλονται σε αυτό και δεν αφορά την προσωπική και/ ή την οικογενειακή ζωή τους η 

Επίτροπος κατέληξε στην άποψη ότι σε αυτή την περίπτωση, εκ πρώτης όψεως, η δημοσίευση 

του εν λόγω φιλμ στο YOUTUBE δεν αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001. 

6.4. Λήπτες σύνταξης ανικανότητας που κατέχουν επαγγελματική άδεια 
οδήγησης

Το θέμα αυτό εγέρθηκε το 2009 κατόπιν παρατηρήσεων της Γενικής Ελέγκτριας ότι κατέχουν 

επαγγελματικές άδειες οδήγησης και πρόσωπα που έχουν κριθεί από το Ιατροσυμβούλιο 

των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ακατάλληλα για εργασία και λαμβάνουν επίδομα 

ανικανότητας. Το Γραφείο της Επιτρόπου είχε επαφές για το θέμα αυτό με το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) και το 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) και εξέδωσε σχετική Γνωμοδότηση, στην οποία εξέφρασε 

την άποψη ότι το πιο πάνω θέμα μπορεί να επιλυθεί με τη διασύνδεση των μηχανογραφημένων 

συστημάτων των ΥΚΑ και του ΤΟΜ, κατόπιν σχετικής άδειας της Επιτρόπου. 

Διευκρινίσαμε ότι μια τέτοια διασύνδεση θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο ώστε 

το ΤΟΜ να μπορεί να τραβά (PULL) πληροφορίες από τη βάση δεδομένων των ΥΚΑ μόνο για 

πρόσωπα που έχουν υποβάλει στο ΤΟΜ αίτηση για έκδοση επαγγελματικής άδειας οδήγησης  

και ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπει στις ΥΚΑ να κοινοποιούν (PUSH) στο ΤΟΜ πληροφορίες για 

όλα τα άτομα που έχουν εγκριθεί να λαμβάνουν σύνταξη, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν υποβάλει 

ή όχι αίτηση στο ΤΟΜ για επαγγελματική άδεια.

Το ΤΟΜ εισηγήθηκε αρχικά όπως το Ιατροσυμβούλιο των ΥΚΑ ενημερώνει το ΤΟΜ για τους 

επαγγελματίες οδηγούς για τους οποίους έχει συστήσει την απόσυρση της άδειας τους, 

βάσει της εξουσιοδότησης που έχουν υπογράψει στο έντυπο αίτησης για λήψη σύνταξης 

ανικανότητας. 

Η Επίτροπος έκρινε ότι η εισήγηση αυτή δεν είναι εφαρμόσιμη επειδή το ιατροσυμβούλιο των 

ΥΚΑ αποτελεί συμβουλευτικό όργανο με αρμοδιότητα να υποβάλλει συστάσεις σχετικές με 
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την εξέταση αιτημάτων σύνταξης ανικανότητας προς το Διευθυντή των ΥΚΑ. Η κοινοποίηση 

συστάσεων για απόσυρση επαγγελματικών αδειών προς το Διευθυντή του ΤΟΜ συνιστά 

μεταγενέστερη επεξεργασία η οποία είναι ασύμβατη με τον αρχικό σκοπό και παραβιάζει την 

αρχή του σκοπού (άρθρο 4(1)(β) του Νόμου 138(Ι)/2001).

Επιπλέον, η παράβαση αυτή δεν αίρεται με τη «συγκατάθεση» των επαγγελματιών οδηγών, που 

λαμβάνεται στα έντυπα Αίτησης για Σύνταξη Ανικανότητας, αφού η «συγκατάθεση» αυτή δεν 

αποτελεί ελεύθερη, ρητή και ειδική έκφραση βούλησης του αιτητή, αφού δεν παρέχεται σε 

αυτόν η δυνατότητα αντίταξης και επομένως συνιστά παράβαση του άρθρου 2 του Νόμου.

Όμως, η διασύνδεση των δύο αρχείων δεν επέλυε το πρόβλημα της έγκαιρης ενημέρωσης 

του ΤΟΜ για την παροχή σύνταξης ανικανότητας σε επαγγελματίες οδηγούς, με σκοπό ο 

Διευθυντής του ΤΟΜ, βάσει της ευχέρειας που του δίνει ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος του 

2001 (Ν. 94(Ι)/2001) να καλεί τα άτομα αυτά και, όπου κρίνει σκόπιμο, να αποσύρει τις άδειες 

οδήγησης τους.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είχαμε εισηγηθεί όπως το ΤΟΜ, αφού 

διασυνδεθεί μηχανογραφικά με το σύστημα των ΥΚΑ, πραγματοποιεί τακτικούς/ περιοδικούς 

αυτοματοποιημένους ελέγχους με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό κατόχων επαγγελματικής 

άδειας οδήγησης, στους οποίους εγκρίθηκε η παροχή σύνταξης ανικανότητας. Εναλλακτικά, 

το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί και με την τροποποίηση της οικείας νομοθεσίας 

με σκοπό να μειωθεί ο χρόνος διάρκειας/ ισχύος των επαγγελματικών αδειών οδήγησης.   

6.5. Διαχείριση των αδειών ασθενείας του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών

Τέθηκε ερώτημα από το Τμήμα Φυλακών για το κατά πόσο η Διεύθυνση του Τμήματος, για τους 

σκοπούς καλύτερης διαχείρισης των αδειών ασθενείας μπορεί να κοινοποιήσει στον Ιατρικό 

Σύλλογο πιστοποιητικά ασθενείας μελών του προσωπικού του Τμήματος.

Η εν λόγω κοινοποίηση συνιστά επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων η οποία 

κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται όταν συντρέχουν μια ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 6(2) του Νόμου 138(Ι)/2001.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού τον Ιανουάριο 

2010 η Επίτροπος εξέδωσε σχετική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου βάσει 

της οποίας επιτρέπεται η αναγραφή της φύσης της ασθένειας στο καθορισμένο από το Υπουργείο 

Υγείας έντυπο/ πιστοποιητικό για σκοπούς έλεγχου της αντικειμενικότητας του σύμφωνα με 

τον Κανονισμό 15(6) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών του 1995 

(Κ.Δ.Π. 101/95). Όπως έχουμε ενημερωθεί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
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οι Κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, και στους έκτακτους υπαλλήλους.

Για τις περιπτώσεις όπου μέλη του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών κάνουν συχνή 

χρήση και/ ή κατάχρηση του δικαιώματος άδειας ασθενείας, ο Κανονισμός 15(1) της Κ.Δ.Π. 

101/95 προνοεί ότι εναπόκειται στον οικείο Προϊστάμενο του Τμήματος να εγκρίνει τις άδειες 

ασθενείας. 

Σύμφωνα δε με τον Κανονισμό 15(6) της Κ.Δ.Π. 101/95 σε περίπτωση που ο οικείος Προϊστάμενος 

έχει αμφιβολία ως προς την αντικειμενικότητα του πιστοποιητικού ασθενείας παραπέμπει 

το θέμα στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο και μεριμνά για τη σύσταση ειδικής Επιτροπής για 

διερεύνηση του θέματος.

Η Επίτροπος κατέληξε στην άποψη ότι σε περιπτώσεις όπου η Διεύθυνση των Φυλακών 

αμφισβητεί την αντικειμενικότητα των πιστοποιητικών ασθενείας που προσκομίζουν τα μέλη 

του προσωπικού, μπορεί είτε να μην εγκρίνει τις άδειες ασθενείας, είτε να παραπέμψει τα 

πιστοποιητικά αυτά στο Υπουργείο Υγείας ώστε να εξεταστούν από ειδική Επιτροπή και, ως 

εκ τούτου, δεν δικαιολογείται η κοινοποίηση από τη Διεύθυνση των Φυλακών στον Ιατρικό 

Σύλλογο πιστοποιητικών ασθενείας μελών του προσωπικού των Φυλακών για τους πιο πάνω 

σκοπούς. 

6.6. Παροχή πληροφοριών για ασθενείς σε συγγενικά και φιλικά πρόσωπα

Ο Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού έθεσε το ερώτημα στην Επίτροπο αναφορικά 

με τη νομική βάση με την οποία μπορούν οι λειτουργοί εγγραφής ασθενών και οι τηλεφωνητές 

να πληροφορούν συγγενείς και φίλους ασθενών όταν τους ερωτούν αν ο ασθενής βρίσκεται 

στο νοσοκομείο, σε ποιο θάλαμο και σε ποιο δωμάτιο.

Η πληροφορία ότι ένα φυσικό πρόσωπο νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο αφορά την υγεία και 

συνεπώς συνιστά ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, ενώ η αποκάλυψη της πληροφορίας αυτής 

συνιστά μορφή επεξεργασίας (άρθρο 2 του Νόμου 138(Ι)/2001).

Στην παράγραφο 30 στο προοίμιο  της Οδηγίας 95/46/ΕΚ αναφέρεται ότι προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ισορροπία των συμφερόντων, τα κράτη-μέλη μπορούν να προσδιορίζουν 

τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες «τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να 

χρησιμοποιούνται και να ανακοινώνονται σε τρίτους στα πλαίσια νόμιμης συνήθους 

δραστηριότητας στις επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς».

Λαμβάνοντας υπόψη τα περιστατικά της περίπτωσης και τη σχετική νομοθεσία, η Επίτροπος 

κατέληξε πως οι λειτουργοί εγγραφών και οι τηλεφωνητές του νοσοκομείου δεν μπορούν 
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να δίνουν πληροφορίες που συνιστούν δεδομένα υγείας σε τρίτα πρόσωπα για άτομα που 

νοσηλεύονται στο νοσοκομείο χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή, εκτός αν πρόκειται για 

άτομο που ο ίδιος ο ασθενής επέλεξε να ενημερώνεται εκ μέρους του και/ ή για άτομο που έχει 

εκ του νόμου αυτό το δικαίωμα (π.χ. γονείς ανηλίκων).  

Ωστόσο, η πληροφόρηση επισκέπτη, ο οποίος ζητά να επισκεφθεί συγκεκριμένο ασθενή με 

συγκεκριμένο πρόβλημα (οπότε τεκμαίρεται ότι ο ασθενής έχει δημοσιοποιήσει τη διαμονή 

του στο νοσοκομείο), για το που βρίσκεται ο θάλαμος και το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται ο 

ασθενής, δεν συνιστά επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, αλλά απλή καθοδήγηση του ως 

προς το που να κατευθυνθεί και κατά την άποψη της Επιτρόπου αυτή είναι μια συνηθισμένη 

δραστηριότητα σε ένα νοσοκομείο, που είναι επιτρεπτή, εκτός αν ο ασθενής εξέφρασε την 

επιθυμία να μη δέχεται επισκέπτες.

Μια καλή πρακτική θα ήταν να δίδει ο ασθενής γραπτή συγκατάθεση με την υπογραφή 

σχετικού εντύπου κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο για την επιθυμία του να παρέχονται 

τηλεφωνικώς οι σχετικές πληροφορίες σε ερωτώντες συγγενείς και φίλους.

Η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιλύσει αυτό το ζήτημα με τον 

καθορισμό πολιτικής διαχείρισης των δεδομένων π.χ. με εγκύκλιο επιστολή.

6.7. Παροχή δεδομένων από εργοδότη για χρήση τους σε δικαστήριο 

Υποβλήθηκε ερώτημα στην Επίτροπο κατά πόσο η κοινοποίηση των απολαβών του 

εργοδοτούμενου από την εργοδότρια εταιρεία του στους δικηγόρους εναγόντων, οι οποίοι τις 

ζητούν για να τις καταθέσουν ως αναγκαίες στο δικαστήριο που εξετάζει συγκεκριμένη υπόθεση 

στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι εναγόμενος, συνιστά μορφή επεξεργασίας 

που να είναι νόμιμη.

Με βάση τα ενώπιον της στοιχεία η Επίτροπος κατέληξε ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών 

που αφορούν τις αποδοχές του εργαζομένου από τους εργοδότες του (υπεύθυνο επεξεργασίας) 

σε δικηγόρο των εναγόντων φαίνεται να είναι επιτρεπτή μορφή επεξεργασίας η οποία 

στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 5(2)(ε) και 6(2)(ε) του Νόμου 138(Ι)/2001, αφού υπάρχει 

υπέρτερο έννομο συμφέρον του τρίτου να ενημερωθεί για τα δεδομένα και η επεξεργασία των 

δεδομένων είναι αναγκαία για την αναγνώριση ή άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον 

Δικαστηρίου.

Να σημειωθεί ότι με βάση το άρθρο 11 του Νόμου 138(Ι)/2001 η εργοδότρια εταιρεία  έχει 

υποχρέωση να ενημερώσει τον εργοδοτούμενο της κατά την ανακοίνωση των αποδοχών του 

στους δικηγόρους των εναγόντων.
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6.8. Νομοθεσία για τη ρύθμιση της λειτουργίας των καταστημάτων 

Υποβλήθηκε ερώτημα στην Επίτροπο από καταστηματάρχη σχετικά με τη νομική υποχρέωση 

του να αναρτά πίνακα εντός του καταστήματος, στον οποίο να φαίνονται για κάθε υπάλληλο 

το ημερήσιο ωράριο, τα διαλείμματα, η ημερήσια και η εβδομαδιαία  ανάπαυση, καθώς και η 

ετήσια άδεια που δικαιούται κάθε υπάλληλος.

Βάσει του άρθρου 17(1) του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων 

Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμο του 2006 [Ν.155(Ι)/2006] , κάθε καταστηματάρχης 

αναρτά σε περίοπτο χώρο, εντός του καταστήματος, στον οποίο  υπάρχει πρόσβαση από τους 

υπαλλήλους καταστημάτων, τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Κατάλογο με τα ονόματα των υπαλλήλων του καταστήματος που απασχολούνται σε αυτό.

(β) Πίνακα που καθορίζει το ημερήσιο ωράριο εργασίας και το διάλειμμα κάθε υπαλλήλου 

καταστήματος.

(γ) Πίνακα που δείχνει τις ημέρες που ορίστηκαν για την ημερήσια και την εβδομαδιαία  

ανάπαυση, τα ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα.

(δ) Πίνακα που δείχνει την ετήσια άδεια που δικαιούται κάθε υπάλληλος καταστήματος και το 

υπόλοιπο της.

Η Επίτροπος ενημέρωσε τον υπεύθυνο επεξεργασίας ότι δεν είχε υποβληθεί στο Γραφείο 

της οποιοδήποτε παράπονο από υπαλλήλους καταστημάτων σε σχέση με τις διατάξεις του 

άρθρου 17 του Νόμου 155(Ι)/2006. Αντίθετα, κατόπιν πληροφόρησης που έτυχε από Λειτουργό 

του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, η εν λόγω νομοθεσία αποσκοπεί στην προστασία των 

δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της. Εφόσον τα 

ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων/ εργοδοτούμενοι των οποίων τα δεδομένα δημοσιεύονται, 

καθώς και οι συντεχνίες τους, φαίνεται να μη θεωρούν υπερβολική την εν λόγω επεξεργασία των 

δεδομένων, αλλά αντίθετα την επιθυμούν, η Επίτροπος δεν θεώρησε σκόπιμη την οποιαδήποτε 

παρέμβαση της. 

Η Επίτροπος κατέληξε πως η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων είναι 

επιτρεπτή αφού τούτο συνιστά συμμόρφωση του υπεύθυνου επεξεργασίας σε υποχρέωση 

που του επιβάλλεται από το άρθρο 17 του Νόμου 155(Ι)/2006.

6.9. Συλλογή δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς

Το 2010 υποβλήθηκαν κατά καιρούς στο Γραφείο της Επιτρόπου αιτήσεις για άδεια από φοιτητές 

ή ακαδημαϊκούς, οι οποίοι είχαν πρόθεση να διεξάγουν έρευνες, κυρίως σε νοσοκομεία ή σε 

ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Οι εν λόγω ερευνητές ενημερώθηκαν σχετικά με τα ακόλουθα:
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Για τη διεξαγωγή έρευνας δεν απαιτείται οποιαδήποτε έγκριση ή άδεια από την  Επίτροπο 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όμως, ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο ερευνητής 

θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο της Επιτρόπου κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο 

«Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου / Έναρξης Επεξεργασίας».

Η έρευνα θα πρέπει να είναι εμπιστευτική, θα πρέπει να τηρηθεί εχεμύθεια και είναι, επίσης, 

απαραίτητο να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των υποκειμένων των δεδομένων. 

Τα  υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να τύχουν ενημέρωσης και η συμμετοχή τους να είναι 

εθελοντική. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων, 

να ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων με τρόπο πρόσφορο και σαφή για την ταυτότητα 

του, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων, την ύπαρξη του δικαιώματος 

πρόσβασης και διόρθωσης και αν το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται ή όχι να παράσχει 

τη συνδρομή του, καθώς και για τις τυχόν συνέπειες της άρνησης του (δικαίωμα ενημέρωσης – 

άρθρο 11(1)(2) του Νόμου 138(Ι)/2001). 

Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11 του Νόμου 138(Ι)/2001 εφαρμόζονται και στις 

περιπτώσεις όπου τα δεδομένα συλλέγονται από τρίτους ή προβλέπεται να ανακοινωθούν σε 

τρίτους, όχι όμως στις περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς ή για 

σκοπούς επιστημονικής έρευνας, αν η ενημέρωση του υποκειμένου αποδεικνύεται αδύνατη 

ή προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια, ή αν η ανακοίνωση των δεδομένων προβλέπεται 

από οποιαδήποτε άλλη νομοθετική διάταξη, δεδομένου ότι, σε κάθε περίπτωση, έχει ληφθεί η 

άδεια της Επιτρόπου (άρθρο 11(3) του Νόμου 138(Ι)/2001). 

Απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Όμως κατ‘ εξαίρεση 

επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ακόμα και ευαίσθητων δεδομένων
. όταν το υποκείμενο των δεδομένων έδωσε τη ρητή συγκατάθεση του (άρθρο 6(2)(α) 

του Νόμου) ή
. όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς, ερευνητικούς, 

επιστημονικούς και ιστορικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την προστασία των υποκειμένων των δεδομένων (άρθρο 6(2)(η) του Νόμου).

Εναπόκειται στον υπεύθυνο επεξεργασίας του αρχείου του νοσηλευτηρίου/ νοσοκομείου να 

αποφασίσει αν επιθυμεί να  συνδράμει στη διεξαγωγή της πιο πάνω έρευνας. 

Μετά το πέρας της επιστημονικής εργασίας ή τη διεκπεραίωση της έρευνας το σχετικό αρχείο 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να καταστραφεί με ευθύνη του ερευνητή, με 

εξαίρεση τυχόν στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν θα μπορούν 

πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων, διότι αυτά δεν λογίζονται από το 
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Νόμο ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Αν πάλι η έρευνα θα είναι εξ αρχής ανώνυμη ή θα καταστούν ανώνυμα τα στοιχεία μετά 

τη στατιστική επεξεργασία τους, τότε δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του  Νόμου 

138(Ι)/2001.

6.10. Κρυπτογραφημένα δεδομένα 

Υποβλήθηκε ερώτημα στην Επίτροπο κατά πόσον τα κρυπτογραφημένα δεδομένα εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 138(Ι)/2001.

Η Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι η κρυπτογράφηση προσωπικών δεδομένων συνιστά 

τεχνικό μέτρο ασφάλειας των δεδομένων και αποτελεί εγγύηση διασφάλισης του απορρήτου. 

Το μέτρο αυτό αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική, η οποία χρησιμοποιείται από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας στις περιπτώσεις όπου ευαίσθητα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας 

ή στις περιπτώσεις όπου διαβιβάζονται δεδομένα ή όταν δεδομένα αποθηκεύονται σε κινητές 

μονάδες. Επομένως τα κρυπτογραφημένα δεδομένα παραμένουν προσωπικά δεδομένα και 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 138(Ι)/2001.

6.11. Εγκατάσταση ΚΚΒΠ εντός των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) εξέφρασε την πρόθεση του να εγκαταστήσει κλειστό 

κύκλωμα βιντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) εντός των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο (Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων) με σκοπό την πάταξη παραβιάσεων της νομοθεσίας που παρατηρούνται. 

Τέτοιες παραβιάσεις αποτελούν οι εικονικοί έλεγχοι οχημάτων, οι ελλιπείς έλεγχοι, η έκδοση 

πιστοποιητικών σε ακατάλληλα οχήματα, η διενέργεια τεχνικού ελέγχου σε οχήματα άλλα 

αντί των καταχωρημένων στο μηχανογραφημένο σύστημα οχημάτων, η διενέργεια τεχνικού 

ελέγχου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και η διενέργεια προελέγχου οχημάτων ή άλλων 

εργασιών που απαγορεύονται από την οικεία νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός έλεγχος και Κέντρα 

Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου (Νόμος 1(Ι)/2007), όπως τροποποιήθηκε, και ειδικότερα των άρθρων 

20, 46 (α),(β), (γ) και (δ), 48, 49 και 50:

«20.(1) Ο Έφορος ανακαλεί προσωρινά ή μόνιμα την άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο 

(α) αν διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 18 προϋποθέσεις δεν 

ικανοποιείται πλέον∙

(β) σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου που τυχόν τέθηκε κατά την έκδοση άδειας 

λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο∙
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(γ) σε περίπτωση παραβίασης, των κατά νόμο υποχρεώσεων του κέντρου και ειδικά σε περίπτωση 

που διαπιστώνεται ότι το κέντρο δεν έδωσε πλήρη ή ορθά στοιχεία του ελέγχου ή αρνήθηκε 

να δώσει στοιχεία του ελέγχου, στον Έφορο προς έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας, 

κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή της κείμενης νομοθεσίας, ή επέτρεψε 

τη διενέργεια του περιοδικού ελέγχου από πρόσωπο το οποίο δεν είναι υπεύθυνος γραμμής 

τεχνικού ελέγχου∙

(δ) σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο δηλώνει εγγράφως στον Έφορο την 

πρόθεσή του να τερματίσει τις εργασίες του κέντρου αυτού.».

«46. Ο Έφορος κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας δυνάμει του παρόντος 

Νόμου 

(α) ελέγχει, όποτε και όπως το κρίνει σκόπιμο, τη λειτουργία των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο καθώς και τις 

δραστηριότητες των υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συμμόρφωση τους προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(β) συλλέγει πληροφορίες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, απαραίτητες για την άσκηση των 

κατά νόμο αρμοδιοτήτων του∙

(γ) εισέρχεται σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο και διενεργεί επιτόπιο έλεγχο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49∙ και

(δ) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 50.».

«50. Ο Έφορος έχει εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους από εκατό λίρες μέχρι 

δύο χιλιάδες ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης..........»

Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω διατάξεις υπάρχουν και διατάξεις στον πιο πάνω Νόμο που 

αφορούν τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων (άρθρα 27 και 53).

Η Επίτροπος έκρινε ότι ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων έχει υποχρέωση πριν να 

εγκαταστήσει ένα σύστημα παρακολούθησης να σταθμίσει (strike the balance) την 

αναγκαιότητα για προστασία της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων των συνεργείων με τη 

διασφάλιση των συμφερόντων του όπως προκύπτουν από το Νόμο 1(Ι)/2007, έχοντας πάντοτε 

υπόψη ότι ο διαρκής έλεγχος  των χώρων εργασίας με μέσα παρακολούθησης προσβάλλει 

την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα των εργαζομένων. Η βαρύτητα της προσβολής αυτής 

επιβάλλει όπως ο διαρκής έλεγχος γίνεται μόνο εφόσον αυτό δικαιολογείται από την ιδιαίτερη 

φύση και τις συνθήκες της εργασίας.

Ενόψει των πιο πάνω η Επίτροπος κατέληξε ότι υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι προληπτικοί 

αλλά και κατασταλτικοί μηχανισμοί τόσο για τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης των τεχνικών 

ελέγχων από τα συνεργεία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο, όσο και για την επιβολή των ενδεικνυόμενων κυρώσεων 

σε περίπτωση παράβασης των εκ του πιο πάνω Νόμου υποχρεώσεων τους. Οι επιδιωκόμενοι 

σκοποί που σχετίζονται με το νόμιμο έλεγχο των οχημάτων από τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο εξυπηρετούνται 
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με τα πιο πάνω ηπιότερα μέσα, οπότε τυχόν εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ στα πιο πάνω 

Κέντρα σε συνεχή βάση παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας 

(άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου 138(Ι)/2001) και, ως εκ τούτου, δεν είναι επιτρεπτή.

Όσον αφορά την αναφορά του ΤΟΜ ότι μετά από σχετική συζήτηση με τους περισσότερους 

ιδιοκτήτες/ εργαζομένους των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο έχει αποκομίσει τη γενική εντύπωση ότι επικροτείται 

μια τέτοια ενέργεια, η Επίτροπος επεξήγησε ότι ακόμη και στην περίπτωση που ληφθεί η 

συγκατάθεση των πιο πάνω προσώπων, αν η λειτουργία του ΚΚΒΠ προσκρούει σε μια από τις 

βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του άρθρου 4 του Νόμου 138(Ι)/2001, 

όπως είναι για παράδειγμα η αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας της επεξεργασίας, 

τότε η τυχόν λήψη της  συγκατάθεσης δεν αίρει την παρανομία αυτή και, ως εκ τούτου, η 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν είναι νόμιμη.

6.12. Συλλογή ονομάτων και ταυτοτήτων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Λευκωσίας

Η δημιουργία κανονισμού από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας κρίθηκε αναγκαία με 

αφορμή επεισόδιο που διαπράχθηκε μεταξύ αλλοδαπών και ναυαγοσώστων με αποτέλεσμα 

την εμπλοκή της Αστυνομίας και τη λήψη καταθέσεων από διάφορα εμπλεκόμενα  πρόσωπα. 

Ζητήθηκε στη συνέχεια από την Αστυνομία να καθιερωθεί η καταγραφή των ονομάτων και του 

αριθμού ταυτότητας όλων ανεξαιρέτως των προσώπων που εισέρχονται στο κολυμβητήριο, 

για να είναι δυνατός ο εντοπισμός των προσώπων που δημιουργούν καυγάδες και διενέξεις 

στο χώρο.

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας είναι χώρος ο οποίος είναι προσιτός στο ευρύ κοινό, 

ενώ παράλληλα είναι χώρος ο οποίος παρέχει υπηρεσίες στους δημότες και οποιαδήποτε άλλα 

πρόσωπα χρησιμοποιούν το εν λόγω κολυμβητήριο, έναντι καταβολής τέλους, καθώς και τις 

υπηρεσίες της καφετέριας η οποία προσφέρει και φαγητό. Το κολυμβητήριο διαχειρίζεται ο 

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και σε αυτό εργοδοτούνται και φρουροί ασφάλειας.

Η Επίτροπος έκρινε ότι η δημιουργία αρχείου με τα ονόματα και τους αριθμούς των 

δελτίων ταυτότητας όλων των προσώπων που εισέρχονται στον πιο πάνω χώρο θεωρείται 

υπερβολική και μη συνάδουσα τόσο με την αρχή της αναλογικότητας, όσο και με την αρχή 

της αναγκαιότητας, η οποία απορρέει από την αρχή της αναλογικότητας, έχοντας υπόψη ότι 

ένα και μόνο περιστατικό δεν καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία των πιο πάνω 

προσωπικών δεδομένων, δεδομένης και της εργοδότησης προσωπικού ασφάλειας στους πιο 

πάνω χώρους, το οποίο θα μπορούσε να συνεισφέρει στην αποφυγή τέτοιων περιστατικών. 

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, η σύσταση συναφούς αρχείου ενδέχεται να  δημιουργήσει 
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προηγούμενο και σε σχέση με άλλους χώρους δημόσιους ή ιδιωτικούς που παρέχουν υπηρεσίες 

στο ευρύ κοινό, δεδομένου ότι θα μπορούσε να γίνει επίκληση της περίπτωσης του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου Λευκωσίας. 

6.13. Δημοσίευση αποτελεσμάτων γραπτών εξετάσεων ονομαστικά  

Με βάση τη μέχρι σήμερα πρακτική που ακολουθείται από όλες τις Υπηρεσίες τα αποτελέσματα 

των γραπτών εξετάσεων δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο και στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας με τον αριθμό υποψηφίου και τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας αυτού. Η εν 

λόγω πρακτική ήταν αποτέλεσμα προφορικής συνεννόησης με το Γραφείο της Επιτρόπου.

Δεδομένου ότι οι διορισμοί σε μόνιμες θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας δημοσιεύονται 

ονομαστικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, υποβλήθηκε το ερώτημα στην 

Επίτροπο κατά πόσον μπορεί να διαφοροποιηθεί η πιο πάνω πρακτική, για σκοπούς ενίσχυσης 

της διαφάνειας και αντί του αριθμού υποψηφίου και του αριθμού δελτίου ταυτότητας  να 

δημοσιεύονται τα αποτελέσματα ονομαστικά. Η Επίτροπος εξέφρασε την ακόλουθη θέση:

Οι δύο διαδικασίες διαφέρουν ουσιωδώς, έχοντας υπόψη ότι ο διορισμός στη δημόσια υπηρεσία 

αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη την οποία μπορούν να προσβάλουν με καταχώρηση 

Προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου οποιαδήποτε πρόσωπα έχουν έννομο, άμεσο 

και προσωπικό συμφέρον εντός της ταχθείσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146 του 

Συντάγματος, προθεσμίας των  75 ημερών, η οποία αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της 

πράξης ή, σε περίπτωση μη δημοσίευσης από την ημέρα που αυτή περιήλθε σε γνώση του 

προσφεύγοντος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η ονομαστική αναφορά των προσώπων που 

διορίζονται στη δημόσια υπηρεσία κρίνεται περισσότερο από επιτακτική. 

Η περίπτωση της δημοσίευσης του καταλόγου επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση, η οποία 

διεξάγεται σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 

Νόμο του 1998, όπως τροποποιήθηκε, είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση. Η δημοσίευση 

των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, δηλαδή με τον αριθμό υποψηφίου 

και τον αριθμό δελτίου της ταυτότητας του εξασφαλίζει αφενός μεν την πληροφόρηση του ότι 

έχει επιτύχει στις εξετάσεις και αφετέρου δε διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών του 

δεδομένων,  σύμφωνα με το Νόμο 138(Ι)/2001 και, ειδικότερα, συνάδει με τις διατάξεις του 

άρθρου 4(1)(γ) του Νόμου (Αρχή της Αναλογικότητας).

  

Η Επίτροπος κατέληξε ότι η δημοσίευση του καταλόγου επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας με 

τον αριθμό υποψηφίου και τον αριθμό της πολιτικής ταυτότητας, ως η ισχύουσα πρακτική, 

χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε ονομαστική αναφορά, συνάδει απόλυτα με Νόμο 138(Ι)/2001 

και, ως εκ τούτου, συνέστησε όπως παραμείνει σε ισχύ. 
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6.14. Σύστημα καταγραφής της ώρας προσέλευσης των υπαλλήλων με 
ενσωματωμένη κάμερα 

Υποβλήθηκε ερώτημα στην Επίτροπο κατά πόσο η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος 

το οποίο θα καταγράφει την ώρα προσέλευσης των υπαλλήλων βγάζοντας τους ταυτόχρονα 

φωτογραφία προφίλ, συνάδει με τις διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001.

Η φωτογραφία συνιστά δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα και, ειδικότερα, βιομετρικό 

δεδομένο οπότε η συλλογή και επεξεργασία της θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις 

του Νόμου 138(Ι)/2001. 

Το 2009 η Επίτροπος έχει εκδώσει Ανακοίνωση σχετικά με την επεξεργασία βιομετρικών 

δεδομένων για σκοπούς ελέγχου της ώρας προσέλευσης των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, 

η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου στο διαδίκτυο. 

 

Με βάση την εν λόγω Ανακοίνωση η συλλογή και επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων για 

τους πιο πάνω σκοπούς θεωρείται υπερβολική και παραβιάζει την Αρχή τη Αναλογικότητας 

(άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου). Γι’ αυτό καλούνται οι υπεύθυνοι επεξεργασίας να επιλέγουν άλλα 

λιγότερο παρεμβατικά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μέσα ενόψει των πιο πάνω σκοπών.

Η συλλογή και επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων είναι θεμιτή και νόμιμη μόνο στις 

περιπτώσεις εγκαταστάσεων υψίστης ασφάλειας, όπως είναι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή 

χώροι όπου φυλάττονται απόρρητα αρχεία. 

Η Επίτροπος κατέληξε ότι, υπό τις περιστάσεις, η εγκατάσταση και λειτουργία συναφούς 

συστήματος για τους πιο πάνω σκοπούς δεν συνάδει με τις διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001.
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7. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

7.1. Νομοσχέδιο τροποποίησης του Νόμου 138(Ι)/2001 

Η διαδικασία τροποποίησης των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 2003 ξεκίνησε από το 2007. Προσχέδιο του 

πιο πάνω νομοσχεδίου που ετοιμάστηκε από το Γραφείο της Επιτρόπου σε συνεργασία με το 

Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διαβιβάστηκε περί τα τέλη Νοεμβρίου του 

2010 στο Υπουργείο Εσωτερικών, μετά από τη διενέργεια νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική 

Υπηρεσία με σκοπό να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια να κατατεθεί 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ψήφιση. 

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποσκοπεί στην κάλυψη κενών και στη διόρθωση ασαφειών που 

διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν στους εν λόγω Νόμους, καθώς επίσης και στη χορήγηση πρόσθετων 

εξουσιών στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ότι αφορά τη 

διενέργεια ελέγχων ή εξέτασης παραπόνων, καταγγελιών ή αιτήσεων, με σκοπό να καταστεί 

λειτουργικότερη η εφαρμογή των Νόμων. 

Περαιτέρω το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποσκοπεί στη συμμόρφωση με παρατηρήσεις που 

διατυπώθηκαν από εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να υπάρξει πλήρης 

συμβατότητα των υπό αναφορά Νόμων με τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

7.2. Τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσε, στις 25 Νοεμβρίου 2009, την 

τροποποιητική Οδηγία 2009/136/ΕΚ που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18/12/2009. Η Οδηγία αυτή τροποποιεί, μεταξύ άλλων, και την 

Οδηγία 2002/58/ΕΚ, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι διατάξεις της οποίας θα 

πρέπει να μεταφερθούν στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

μέχρι τις 25/5/2011. Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ έχει μεταφερθεί στον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004), όπως 

τροποποιήθηκε, ο οποίος έχει ετοιμαστεί από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 

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 Cook-

ies. Το άρθρο 5 της βασικής Οδηγίας έχει μεταφερθεί με το άρθρο 99 του Νόμου 112(Ι)/2004. 

Σύμφωνα με το άρθρο 107 του ίδιου Νόμου, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 



82

Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν πιθανές 

παραβιάσεις, μεταξύ άλλων, του άρθρου 99.

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 cook-

ies 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 cook-

ies. 

Η τροποποίηση αυτή προκάλεσε συζητήσεις μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών των κρατών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλές από τις οποίες δέχθηκαν πιέσεις από διάφορες εταιρείες και 

οργανισμούς που ασχολούνται με το διαδίκτυο ώστε να μη γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη 

τροποποίηση, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί από τεχνικής πλευράς, λόγω του 

ότι τα υφιστάμενα προγράμματα πλοήγησης / φυλλομετρητές (browsers) του διαδικτύου δεν 

παρέχουν τέτοια δυνατότητα λήψης συγκατάθεσης σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στην 

Οδηγία, καθώς επίσης και για τον λόγο ότι αυτή πιθανό να έχει αντίθετα αποτελέσματα σχετικά 

με την ενημέρωση και προστασία των χρηστών.

Αρκετοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και ο οργανισμός European Privacy Seal, εξέφρασαν 

την άποψη ότι εάν για κάθε φορά που θα αποθηκεύεται κάποιο cookie στον υπολογιστή 

του χρήστη θα του παρουσιάζεται μήνυμα όπου θα πρέπει να επιλέξει «Ναι, αποδέχομαι» ή 

«Όχι, δεν αποδέχομαι», πολλοί χρήστες θα ενοχληθούν από το μεγάλο αριθμό και τη μεγάλη 

συχνότητα των μηνυμάτων που θα παρουσιάζονται τα μηνύματα αυτά, οπότε στο τέλος 

θα συγκατατίθενται στην αποθήκευση των cookies πατώντας το κουμπί «Ναι, αποδέχομαι» 

χωρίς να διαβάζουν πρώτα τις πληροφορίες που τους παρέχονται από τους υπεύθυνους της 

ιστοσελίδας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα cookies και, σε τελική 
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ανάλυση, η τροποποίηση αυτή δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα σχετικά με το επίπεδο 

ενημέρωσης των χρηστών για την χρήση των cookies. 

Συζητήθηκε επίσης από τα διάφορα κράτη-μέλη το θέμα κατά πόσο είναι υποχρεωμένα να 

εφαρμόσουν την πρακτική του Opt-in (λήψη συγκατάθεσης) σχετικά με τα cookies ή κατά 

πόσο μπορούν να επιλέξουν την πρακτική Opt-out (αντίρρησης). 

Η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/45/ΕΚ εξέδωσε, στις 22/6/2010, τη Γνώμη 

2/2010 σχετικά µε την επιγραμμική συμπεριφορική διαφήμιση (online behavioral advertising) 

με την οποία διευκρινίζει το νομικό πλαίσιο σχετικά με το συγκεκριμένο άρθρο της Οδηγίας 

(Opt-in), εξηγεί τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν κατά τη λήψη της συγκατάθεσης 

των χρηστών ώστε να είναι έγκυρη με βάση τον ορισμό που δίνεται στην Οδηγία 95/46/ΕΚ και 

αναφέρει τις υποχρεώσεις των παροχέων διαφημιστικών δικτύων (ad-network-providers), των 

κατασκευαστών προγραμμάτων πλοήγησης και των διαφημιστών που προκύπτουν από την 

συγκεκριμένη Οδηγία. 

Λόγω του ότι η Οδηγία δεν καθορίζει πως μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις της από 

τεχνολογικής πλευράς, η Ομάδα Εργασίας καλεί τη βιομηχανία να εισηγηθεί τρόπους με τους 

οποίους μπορεί να επιτευχθεί συμμόρφωση με αυτή.

Κατά τη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας στις Βρυξέλλες στις 7-8 Δεκεμβρίου 2010 αναφέρθηκε 

ότι δεν έχουν ληφθεί αρκετές απαντήσεις από τη βιομηχανία και μετά από αίτημα ορισμένων 

εταιρειών η προθεσμία για υποβολή εισηγήσεων έχει επεκταθεί μέχρι τα μέσα του Ιανουαρίου 

2011. Η υπο-ομάδα Τεχνολογίας μελετά τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν από την 

εφαρμογή του άρθρου αυτού και η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει καθοδηγητικές γραμμές 

στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή του. 

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων θα ετοιμάσει προσχέδιο 

νομοσχεδίου για την τροποποίηση όλων των άρθρων της Οδηγίας 2009/136/ΕΚ που αφορούν 

το Νόμο 112(Ι)/2004, το οποίο θα αποστείλει στην Επίτροπο για να εκφέρει απόψεις επί του 

κειμένου των άρθρων για τα οποία αρμόδια είναι η ίδια.

7.3. Άλλες Νομοθεσίες

Σύμφωνα με το άρθρο 23(θ) του Νόμου 138(Ι)/2001 ο Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων αποφαίνεται για κάθε ρύθμιση που αφορά την επεξεργασία και προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητας η Επίτροπος κλήθηκε συχνά να εκφέρει γνώμη, κατά το 
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στάδιο της ετοιμασίας αριθμού νομοσχεδίων που περιλάμβαναν διατάξεις σχετικές με την 

επεξεργασία και προστασία προσωπικών δεδομένων και εξέφρασε τις απόψεις της ενώπιον 

διαφόρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Μερικά από τα θέματα που απασχόλησαν το Γραφείο 

της Επιτρόπου κατά το 2010 αναφέρονται πιο κάτω.

7.3.1. Τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου 

Η Επίτροπος κλήθηκε να εκφέρει γνώμη κατά πόσο η κοινοποίηση από το Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στα Συμβούλια Αποχετεύσεων στοιχείων των ιδιοκτητών 

ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στα βιβλία ή άλλα μητρώα του Τμήματος 

για σκοπούς επιβολής της σχετικής φορολογίας στο πλαίσιο της άσκησης των εξουσιών και 

αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Αποχετεύσεων δυνάμει του περί Αποχετευτικών Συστημάτων 

Νόμου θα παραβίαζε τις διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001.

Η θέση της Επιτρόπου είναι ότι τα στοιχεία που θα κοινοποιούνται από το Τμήμα Κτηματολογίου 

και Χωρομετρίας προς τα Συμβούλια Αποχετεύσεων θα πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα, 

όπως προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του Νόμου 138(Ι)/2001, 

ώστε να εξυπηρετείται ο σκοπός για τον οποίο θα λαμβάνει χώρα η κοινοποίηση και θα πρέπει, 

επίσης, να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει 

των σκοπών της επεξεργασίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 4 του Νόμου 138(Ι)/2001. 

Η επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των 

δεδομένων όταν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος ή 

έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και έχει ανατεθεί είτε στον υπεύθυνο 

επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα (άρθρο 5(2)(δ) του Νόμου 

138(Ι)/2001). Οι διατάξεις του άρθρου αυτού καλύπτουν την περίπτωση της κοινοποίησης από 

το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας προς τα Συμβούλια Αποχετεύσεων των στοιχείων 

που αναφέρονται στο τροποποιητικό νομοσχέδιο (όνομα και διεύθυνση ιδιοκτήτη και αξία 

ακινήτου του) για σκοπούς επιβολής της σχετικής φορολογίας ενόψει του γεγονότος ότι η εν 

λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιβολή της σχετικής φορολογίας αλλά και για την 

εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος. 

Αναφορικά με το άρθρο 30Α του τροποποιητικού νομοσχεδίου η Επίτροπος έχει την άποψη 

ότι οι λέξεις «ή και άλλες πληροφορίες» θα πρέπει να απαλειφθούν δεδομένου ότι θα πρέπει 

να γίνεται ειδική αναφορά στις πληροφορίες που θα ζητούν και λαμβάνουν τα Συμβούλια 

Αποχετεύσεων από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αυτές θα πρέπει να 

περιοριστούν στις απόλυτα απαραίτητες σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που 

αναφέρεται πιο πάνω. 
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Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11(1) και (3) 

του Νόμου 138(Ι)/2001, θα πρέπει να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων (ιδιοκτήτες 

ακίνητης ιδιοκτησίας) πριν από την επικείμενη κοινοποίηση των δεδομένων που τους αφορούν 

προς τα Συμβούλια Αποχετεύσεων.

7.3.2. Πρόταση για τροποποίηση των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των 

Εργοδοτών Νόμων (του 1989 μέχρι 2003)

Η Επίτροπος είχε επαφές και αλληλογραφία με το Υπουργείο Οικονομικών, τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών σχετικά με το πιο πάνω 

θέμα και συνεισέφερε με γραπτές εισηγήσεις στην ετοιμασία νομοσχεδίου για τροποποίηση 

των πιο πάνω Νόμων.

7.3.3. Παραστάσεις σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές στη Βουλή των Αντιπροσώπων

. Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας για 

συζήτηση της Πρότασης Νόμου από τους Βουλευτές του ΔΗ.ΣΥ. αναφορικά με τον «περί 

Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμο του 2010».
. Η Επίτροπος συμμετείχε στις 10/06/2010 στη συζήτηση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Νομικών αναφορικά με την τροποποίηση του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου, καθώς 

και με την πρόταση νόμου βουλευτή για τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, 

όπου εξέφρασε τις απόψεις της.
. Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Συγκοινωνιών και Έργων στις 7/10/2010 για την πρόταση νόμου Βουλευτή αναφορικά με τον 

«περί Ταυτοποίησης των Κατόχων και Χρηστών Εξοπλισμού και  Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας 

Προπληρωμένου Χρόνου Ομιλίας Νόμου του 2009».

7.3.4. Απόφαση Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ 

Η Επίτροπος είχε εκτενή αλληλογραφία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως 

και την Αστυνομία αναφορικά με τον τρόπο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων 

της Απόφαση Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο αστυνομικής και 

δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία 

κρίθηκε ότι ο πλέον δόκιμος τρόπος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας 

που απορρέουν από την εν λόγω Απόφαση είναι η τροποποίηση του Νόμου 138(Ι)/2001 και 

αποφασίστηκε όπως συσταθεί, υπό το συντονισμό  του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως, νομοπαρασκευαστική επιτροπή με εκπροσώπους του Γραφείου της Επιτρόπου και της 

Αστυνομίας για την ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου. 
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8. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΕΝΓΚΕΝ 

8.1. Αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(Follow up Compendium)

Τον Ιούλιο του 2006 η Κυπριακή Δημοκρατία αξιολογήθηκε από Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 

Αξιολόγησης για τη δυνατότητα της να εφαρμόσει τη Συμφωνία Σένγκεν στον τομέα που 

αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το Μάρτιο του 2007 πραγματοποιήθηκε 

επανεπίσκεψη στο Γραφείο της Επιτρόπου από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης με 

σκοπό να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί και τα μέτρα που έχουμε 

λάβει σε κάθε μια από τις Συστάσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης κατά την 

αξιολόγηση μας τον Ιούλιο του 2006.

Το Μάιο του 2010 η Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε από την 

Κυπριακή Δημοκρατία να συμπληρώσει τον Πίνακα Σύνοψης (model compendium) σε σχέση 

με τις συστάσεις και τα μέτρα που έχει λάβει στα πλαίσια των αξιολογήσεων Σένγκεν του 2006-

2007. 

Με αφορμή την υποχρέωση της Επιτρόπου προς τη Γραμματεία του Συμβουλίου για ενημέρωση 

της αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για συμμόρφωση μας με τις Συστάσεις 

της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης, απέστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών το 

αναθεωρημένο έγγραφο «Υποχρεώσεις των Προξενείων και τα δικαιώματα των υποκειμένων 

των δεδομένων σε σχέση με την έκδοση θεωρήσεων» στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με 

σκοπό να το διαβιβάσει σε όλα τα Προξενεία της Δημοκρατίας για ενημέρωση τους και λήψη 

σχετικών μέτρων και να το δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Επίσης, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης μας με τις Συστάσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων 

Αξιολόγησης, ετοιμάστηκε το έντυπο «Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Διαβίβασης Δεδομένων 

προς Τρίτες Χώρες» το οποίο εξηγεί τις περιπτώσεις που η Επίτροπος παρέχει σε υπεύθυνο 

επεξεργασίας Άδεια Διαβίβασης δεδομένων σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου.

Επιπρόσθετα, εκπονήθηκε το έντυπο «Διαδικασία διεξαγωγής διοικητικών ελέγχων σε 

αρχεία που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα», το οποίο αναφέρει τους σκοπούς που 

επιδιώκονται με τη διεξαγωγή, αυτεπάγγελτων ή ύστερα από καταγγελία, διοικητικών ελέγχων 

σε οποιοδήποτε αρχείο από την Επίτροπο σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχει δυνάμει του 

άρθρου 23 (η) του Νόμου 138(Ι)/2001, τη διαδικασία διεξαγωγής διοικητικών ελέγχων και τις 

εξουσίες της Επιτρόπου κατά τη διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων.
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Τέλος, ετοιμάστηκε το αναθεωρημένο έντυπο «Διαδικασία υποβολής παραπόνων / 

ερωτημάτων» το οποίο εξηγεί πως μπορεί ο πολίτης να υποβάλει παράπονο στο Γραφείο της 

Επιτρόπου, τη διαδικασία εξέτασης ενός παραπόνου και τις εξουσίες που έχει η Επίτροπος κατά 

τη διερεύνηση παραπόνων. 

Τα έντυπα «Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Διαβίβασης Δεδομένων προς Τρίτες Χώρες», 

«Διαδικασία διεξαγωγής διοικητικών ελέγχων σε αρχεία που περιλαμβάνουν προσωπικά 

δεδομένα» και «Διαδικασία υποβολής παραπόνων/ ερωτημάτων» έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Γραφείου.

8.2. Συμμετοχή σε ομάδα αξιολόγησης Σένγκεν

Μέσα στα πλαίσια της συμμετοχής μας στη Κοινή Εποπτική Αρχή για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στη Σύμβαση του Σένγκεν, λειτουργός του Γραφείου 

συμμετείχε το Σεπτέμβριο 2010 ως εμπειρογνώμονας σε Ομάδα Αξιολόγησης με σκοπό τον 

έλεγχο/ αξιολόγηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην εφαρμογή του κεκτημένου του 

Σένγκεν στο μέρος που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Για το σκοπό αυτό, ετοιμάστηκε Έκθεση Αποτελεσμάτων για την κάθε χώρα ξεχωριστά η οποία 

διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 

Ομάδα Εργασίας Σένγκεν.
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9. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

9.1. Διμερείς Συμφωνίες Κύπρου 

Οι ακόλουθες συμφωνίες υποβλήθηκαν για απόψεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας Τάξεως εντός των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου:

- Συμφωνία Κύπρου – Κατάρ για συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του 

οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων ουσιών και 

των πρόδρομων τους, της παράνομης μετανάστευσης και άλλων ποινικών αδικημάτων

- Συμφωνία Κύπρου – Κόστα Ρίκα για συνεργασία στην καταπολέμηση της παράνομης 

διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών

- Συμφωνία Κύπρου – Μαυροβουνίου για συνεργασία στην καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, 

ψυχοτρόπων ουσιών και των πρόδρομων τους, της παράνομης μετανάστευσης και άλλων 

ποινικών αδικημάτων

- Συμφωνία Κύπρου – Μολδαβίας για συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 

του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων ουσιών 

και των πρόδρομων τους, της παράνομης μετανάστευσης και άλλων ποινικών αδικημάτων

- Συμφωνία Κύπρου – Παναμά για συνεργασία στην καταπολέμηση της παράνομης 

διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών

- Μνημόνιο Συναντίληψης Κύπρου – Ρωσίας στον τομέα της τρομοκρατίας

- Συμφωνία Κύπρου – Ρωσίας για συνεργασία στον τομέα του οργανωμένου 

εγκλήματος

- Συμφωνία Κύπρου – Ρωσίας για συνεργασία στην καταπολέμηση της παράνομης 

διακίνησης ναρκωτικών ουσιών

- Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης 

της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας για συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 

του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων ουσιών 

και των πρόδρομων τους, της παράνομης μετανάστευσης και άλλων ποινικών αδικημάτων
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9.2. Συνεργασία με άλλες Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Οδηγία 95/45/ΕΚ προβλέπει για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών ελέγχου των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως με την ανταλλαγή όλων των χρήσιμων πληροφοριών. 

Παρόμοια πρόνοια υπάρχει και στο Νόμο 138(Ι)/2001 (άρθρο 23(ιδ)). 

Το Γραφείο της Επιτρόπου συνεργάζεται στενά με τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως μέσω του κλειστού 

διαδικτυακού συστήματος CIRCA, μέσω του οποίου μας αποστέλλονται ερωτήματα, εκθέσεις, 

έρευνες και ερωτηματολόγια στα οποία ανταποκρινόμαστε με συνέπεια.

Ερώτημα αναφορικά με την επεξεργασία ιατρικών δεδομένων από ασφαλιστικές 

εταιρείες

Με αφορμή τα διάφορα παράπονα που υποβάλλονται κατά καιρούς από πολίτες εναντίον 

ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες, κατά το στάδιο απαίτησης αποζημίωσης από τους 

ασφαλιζόμενους, 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, ζητήσαμε από τις Αρχές Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας ενημερώσουν 

για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τους.

Το άρθρο 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, προνοεί ότι 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».

Συγκεκριμένα, ζητήσαμε από τις Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να 

μας απαντήσουν τα εξής ερωτήματα:

(α) Κατά πόσο οι ασφαλιστικές εταιρείες στη χώρα τους δικαιούνται βάσει του εθνικού 

νομοθετικού πλαισίου να ζητούν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων από τους 

ασφαλιζόμενους, προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα τους αποζημιώσουν και/ ή να 

καθορίσουν το ποσό της αποζημίωσης.

(β) Αν είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες ή οι γιατροί που συνεργάζονται με τις εταιρείες 

που αξιολογούν και επεξεργάζονται τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων των 

ασφαλιζόμενων.
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(γ) Τη νομική βάση δυνάμει της οποίας οι ασφαλιστικές εταιρείες δικαιούνται να ζητούν και να 

επεξεργάζονται τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων.

(δ) Κατά πόσο δέχτηκαν καταγγελίες από ασφαλιζόμενους, οι οποίοι αρνήθηκαν να δώσουν 

τα αποτελέσματα των ιατρικών τους εξετάσεων σε ασφαλιστικές εταιρείες και, ως εκ τούτου, 

το αίτημά τους για αποζημίωση απορρίφθηκε, καθώς και τον τρόπο διερεύνησης των εν λόγω 

καταγγελιών από τις Αρχές.

(ε) Εάν οι Αρχές έχουν εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές ή αποφάσεις σχετικά με αυτό το θέμα 

και εάν αυτές είναι διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα, ώστε να είναι σε θέση το Γραφείο μου να 

τις συμβουλευτεί.

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου

Από τις απαντήσεις που λάβαμε από 11 Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχουμε 

εξάγει τα εξής συμπεράσματα – 

1. Φαίνεται ότι στις αντίστοιχες χώρες δεν αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα στον 

ασφαλιστικό τομέα σχετικά με το θέμα της συλλογής και γενικά της επεξεργασίας των 

αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων των ασφαλιζόμενων. Γι’ αυτό, στις πλείστες χώρες 

δεν υποβλήθηκαν οποιαδήποτε παράπονα και καμία χώρα δεν εξέδωσε οποιαδήποτε Οδηγία 

σχετικά με το θέμα αυτό.

2. Η συλλογή και γενικά η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων των 

ασφαλιζόμενων ρυθμίζεται νομοθετικά.

3. Στις πλείστες χώρες τα αποτελέσματα δεν δίνονται από τους ασφαλιζόμενους αλλά από τον 

παροχέα υπηρεσιών υγείας/ ιατρό που παρείχε ιατρική υπηρεσία στον ασφαλιζόμενο.

4. Στις 8 από τις 11 χώρες οι ιατροί που συνεργάζονται με τις ασφαλιστικές εταιρείες έχουν 

πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεων των ασφαλιζόμενων και είναι αυτοί που τα 

αξιολογούν. 

Συμπεράσματα 

Στην Κύπρο οι ασφαλιστικές εταιρείες εξασφαλίζουν προηγουμένως τη γραπτή συγκατάθεση 

των πελατών τους για να είναι σε θέση, κατά το στάδιο της απαίτησης αποζημίωσης από 

αυτούς, να συλλέγουν από τον ιατρό τους ή από άλλο παροχέα υγείας δεδομένα που αφορούν 

την υγεία τους, ή να ζητήσουν από τους ίδιους τους ασφαλιζόμενους να τα προσκομίσουν. 

Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσον η συγκατάθεση των ασφαλιζόμενων 

για υποβολή των αποτελεσμάτων των ιατρικών τους εξετάσεων θεωρείται «ελεύθερη, ρητή 

και ειδική δήλωση βουλήσεως», όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 

138(Ι)/2001.  Δηλαδή, το πρόσωπο που δίνει τη συγκατάθεση του πρέπει να έχει την επιλογή 

να αρνηθεί να τη δώσει χωρίς οποιαδήποτε δυσμενή συνέπεια αν δεν δώσει τη συγκατάθεση 

του για συγκεκριμένη επεξεργασία. 
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Το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών εταιρειών 

που λαμβάνουν τα αποτελέσματα είναι πρόσωπα που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με την 

παροχή υπηρεσιών υγείας και εάν η συλλογή και επεξεργασία των ιατρικών δεδομένων από 

τις ασφαλιστικές εταιρείες γίνεται με σκοπό την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη ή τη 

διαχείριση υπηρεσιών υγείας, αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6(2)(στ) του Νόμου 

138(Ι)/2001, η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και 

χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όταν αυτή «αφορά θέματα ιατρικών 

δεδομένων και εκτελείται από πρόσωπο που ασχολείται κατ’ επάγγελμα με την παροχή 

υπηρεσιών υγείας και υπόκειται σε καθήκον εχεμύθειας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολογίας 

υπό τον όρο ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη  

ή τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας». 

Μελλοντικές ενέργειες

Για επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων η Επίτροπος θα μελετήσει κατά πόσο θα απευθύνει 

σύσταση προς τις ασφαλιστικές εταιρείες ότι βάσει του άρθρου 6(2)(στ) του Νόμου 138(Ι)/2001 

θα πρέπει να αποφεύγουν να συλλέγουν και γενικά να επεξεργάζονται τα αποτελέσματα των 

ιατρικών εξετάσεων των ασφαλιζόμενων και για καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας τα 

αποτελέσματα να αποστέλλονται για αξιολόγηση απευθείας στους ιατρούς που συνεργάζονται 

με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι εταιρείες θα ενημερώνονται στη συνέχεια από τους ιατρούς τους 

αν τα αιτήματα για αποζημίωση των ασφαλιζόμενων ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 

(αν δηλαδή ο ασφαλιζόμενος υποβλήθηκε στην εξέταση, αν έτυχε της περίθαλψης, αν έκανε 

την επέμβαση κ.ο.κ. για την οποία αιτείται καταβολή αποζημίωσης). 

Επίσης, η Επίτροπος θα μελετήσει το θέμα κατά πόσο με το έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης 

που υπογράφει ο ασφαλιζόμενος για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, θα πρέπει 

να ενημερώνεται ότι, αν κριθεί απαραίτητο, τα αποτελέσματα των ιατρικών του εξετάσεων θα 

πρέπει να κοινοποιηθούν από τον ίδιο στους ιατρούς που συνεργάζονται  με την ασφαλιστική 

του εταιρεία. 
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10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

10.1. Ορισμός Λειτουργών στη Δημόσια Υπηρεσία για χειρισμό θεμάτων 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής πολιτικής του Γραφείου και της προσπάθειας του για τη 

βέλτιστη εφαρμογή των αρχών και προϋποθέσεων για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων, το Σεπτέμβριο του 2009 η πρώην Επίτροπος κα. Γούλλα Φράγκου απηύθυνε 

επιστολή στο Υπουργικό Συμβούλιο με την οποία ζητούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο 

έκδοσης Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου που να προβλέπει για τον ορισμό σε κάθε 

Υπουργείο ή Τμήμα ενός λειτουργού, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη νόμιμη επεξεργασία 

των προσωπικών δεδομένων στο Υπουργείο/ Τμήμα του.

Να σημειωθεί ότι η πρακτική αυτή ακολουθείται στις πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και σε μερικές από αυτές προβλέπεται και στον οικείο Νόμο.

Τα άτομα που θα οριστούν ως λειτουργοί προστασίας δεδομένων αναμένεται ότι θα είναι σε 

θέση να απαντούν σε ερωτήματα, να επιλύουν απορίες και να καθοδηγούν άλλους λειτουργούς 

τους τμήματος τους για την ορθή εφαρμογή του Νόμου.

Το  Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε την εισήγηση της Επιτρόπου και σε συνεδρία του με 

ημερομηνία 13/10/2009 προχώρησε στην έκδοση Απόφασης για τον «ορισμό Λειτουργού για 

χειρισμό θεμάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», την οποία κοινοποίησε 

σε όλα τα Υπουργεία.

Σε συνέχεια της πιο πάνω Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, και της σχετικής Εγκυκλίου 

που κυκλοφόρησε η Επίτροπος το Φεβρουάριο του 2010, τα πλείστα Τμήματα και Υπηρεσίες 

προχώρησαν στον ορισμό λειτουργού/ών για το χειρισμό θεμάτων προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.

Το Γραφείο της Επιτρόπου ανέλαβε ακολούθως να εκπαιδεύσει τους εν λόγω λειτουργούς 

και σε Ημερίδες που διεξήχθησαν στις 26 Μαΐου 2010 και 2 Ιουνίου 2010 εκπαιδεύτηκαν 

συνολικά 107 λειτουργοί από διάφορα Τμήματα των Υπουργείων, Υπηρεσίες, καθώς και από τα 

Νοσοκομεία και τις Επαρχιακές Διοικήσεις. Η εκπαίδευση έγινε από λειτουργούς του Γραφείου 

και επικεντρώθηκε στις γενικές αρχές του Νόμου, τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη επεξεργασία 

των προσωπικών δεδομένων και περιλάμβανε, επίσης, ειδικές ενότητες για την διασύνδεση 

αρχείων, τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες, καθώς και το δικαίωμα ενημέρωσης και το 

δικαίωμα πρόσβασης του υποκείμενου των δεδομένων.
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Ευελπιστούμε ότι μετά την εκπαίδευση που έτυχαν οι εν λόγω λειτουργεί θα είναι σε θέση να 

αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα τους και ότι θα αποτελούν το σημείο επαφής με το Γραφείο 

της Επιτρόπου για την καλύτερη λειτουργία του θεσμού και την πληρέστερη εφαρμογή της 

νομοθεσίας.

10.2. Ιστοσελίδα

 

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 της 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, τη 

βιντεοπαρακολούθηση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων 

στον τομέα των εργασιακών σχέσεων.

Στην ιστοσελίδα αναρτούνται, επίσης, οι ετήσιες Εκθέσεις του Γραφείου, οι αποφάσεις που 

εκδόθηκαν από την Επίτροπο και η ιστοσελίδα ενημερώνεται τακτικά με νέα σχετικά με οδηγίες, 

συστάσεις, συναντήσεις και ανακοινώσεις τύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αντίστοιχες 

αρχές των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Το 2010 έχουν προστεθεί 33 συνήθεις ερωτήσεις που υποβάλλονται για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων στο μέρος FAQ (frequently asked questions).

10.3. Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η 28η Ιανουαρίου καθιερώθηκε το 2006 από το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου 

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 σημ ατοδότησε 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 σκοπών αυτών, το Γραφείο της Επιτρόπου σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Οικονομικών διευθέτησε επίσκεψη λειτουργών του Γραφείου στα κατά τόπους Κέντρα 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη όπου διανεμήθηκε σε εξυπηρετούμενους πολίτες έντυπο 

ενημερωτικό υλικό και αναμνηστικά δώρα στα οποία τυπώθηκε το λογότυπο του Γραφείου 

και η φράση «28 Ιανουαρίου Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» και 

απήντησαν σε ερωτήματα πολιτών που αφορούσαν την προστασία των προσωπικών τους 

δεδομένων.

Επιπρόσθετα, στις 28 Ιανουαρίου 2010, διανεμήθηκαν σε αναγνώστες τεσσάρων εφημερίδων 

42,000 ενημερωτικά φυλλάδια σε μορφή ένθετου.

10.4. Εκπαίδευση Προσωπικού

Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στην Ημερίδα της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας 

Διοίκησης με θέμα «Η Πρόκληση της Προεδρίας της Ε.Ε.», που έγινε στις 25/5/2010 και δύο 

λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν στο Εργαστήριο της Ακαδημίας με θέμα «Τεχνικές 

Αποτελεσματικής Πρόσληψης και Συγγραφής Κειμένων», που έγινε από τις 20/12/2010 μέχρι 

τις 23/12/2010, συνολικής διάρκειας 24 ωρών. 
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10.5. Σεμινάρια/ Διαλέξεις

Όπως κάθε χρόνο το Γραφείο της Επιτρόπου ανταποκρίθηκε με προθυμία στην πρόσκληση 

για παρουσίαση διαλέξεων στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, στην Αστυνομική 

Ακαδημία, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό/ Δημόσια Υπηρεσία, στα οποία είχε 

προσκαλεστεί. 

Cytanet
H πρώην Επίτροπος κα. Γούλλα Φράγκου και Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχαν ως ομιλητές 

στην Ημερίδα «Σκέψου πριν δημοσιεύσεις προσωπικά σου δεδομένα» που διοργανώθηκε από 

τη Cytanet στις 9 Φεβρουαρίου 2010 και επαναλήφθηκε στα Αγγλικά στις 10 Φεβρουαρίου 

2010 στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 

Στην παρουσίαση που έγινε από Λειτουργό του Γραφείου αναφέρθηκαν διάφοροι κίνδυνοι 

σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου με ειδική αναφορά στις Ιστοσελίδες Κοινωνικής 

Δικτύωσης και έγιναν εισηγήσεις σχετικά με τρόπους με τους οποίους οι χρήστες μπορούν να 

προστατευθούν από τους κινδύνους αυτούς.

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε διάλεξη στο προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου 

για τις βασικές πρόνοιες του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως για παράδειγμα τις βασικές αρχές που 

πρέπει να τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας που διατηρεί αρχείο με προσωπικά δεδομένα, για 

τη διασύνδεση αρχείων, τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, τα δικαιώματα 

των υποκειμένων των δεδομένων και απαντήθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούσαν 

τη νομοθεσία.

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ διοργάνωσαν, σε συνεργασία με το Γραφείο μας, 

τρεις ενημερωτικές διαλέξεις στις οποίες συμμετείχαν μέλη του προσωπικού τους, καθώς 

και συνδικαλιστικοί αντιπρόσωποι από τον ιδιωτικό τομέα και ημικρατικούς οργανισμούς. 

Οι παρουσιάσεις επικεντρώθηκαν στα δικαιώματα των εργαζομένων για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και, ιδιαίτερα, όσον αφορά την παρακολούθηση στο χώρο εργασίας.
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Το 2010 παρουσιάστηκαν συνολικά 27 διαλέξεις ως ακολούθως:

   

 
Αριθμός 

διαλέξεων
Υπηρεσία/ 

Οργανισμός Θέμα

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας 
Διοίκησης – πρόγραμμα 
νεοεισερχομένων

Αστυνομική Ακαδημία

Αστυνομική Ακαδημία

Cytanet 

Γενικό Λογιστήριο

Συνδικαλιστική Σχολή ΣΕΚ

IMH & IN Business

Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου της ΠΕΟ

Υποχρεώσεις της διοίκησης για 
την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων

Μέτρα ασφαλείας της Αστυνομίας 
για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων

Πρόγραμμα εκπαίδευσης Λοχιών/ 
Υπαστυνόμων της Αστυνομίας

Σκέψου πριν δημοσιεύσεις 

προσωπικά σου δεδομένα

Βασικές αρχές του Νόμου και μέτρα 
προστασίας

Η προστασία των προσωπικών 
δεδομένων των εργαζομένων από το 
συνδικαλιστικό κίνημα

6ο Συνέδριο Πωλήσεων και 

Εξυπηρέτησης Πελατών

Η προστασία των προσωπικών 
δεδομένων των εργαζομένων από το 
συνδικαλιστικό κίνημα

13

3

4

2

1

2

1

1
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11. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

11.1. Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ

Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας είναι ανεξάρτητο ευρωπαϊκό συμβουλευτικό όργανο για την 

προστασία δεδομένων και την ιδιωτικότητα, το οποίο συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 29 της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ. Τα καθήκοντα της περιγράφονται στο άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και 

στο άρθρο 15 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει έξι φορές το χρόνο. 

Τις εργασίες της στηρίζει αριθμός υπο-ομάδων που ασχολούνται με εξειδικευμένους τομείς 

προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων

Ένα από τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την εν λόγω Ομάδα Εργασίας το 2010 

ήταν η ανάγκη αναθεώρησης του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων μετά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβόνας και την κατάργηση 

του συστήματος των πυλώνων. Η Ομάδα Εργασίας συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία 

διαβούλευσης (consultation) που κίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο 2009 στα 

πλαίσια αναθεώρησης της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών, υποβάλλοντας απόψεις, τόσο γραπτώς, όσο και προφορικά, στη συνάντηση 

που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2010, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη και περιλήφθηκαν στην 

Πρόταση που εξέδωσε η Επιτροπή το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου με τίτλο «A comprehensive 

approach on personal data protection in the European Union» (COM(2010) 609 – 4.11.2010).

  

Ενόψει του γεγονότος ότι μια από τις ουσιώδεις αλλαγές που συνεπάγεται η Συνθήκη της 

Λισσαβόνας είναι η κατάργηση του συστήματος των πυλώνων, αλλά και η οριζόντια εφαρμογή 

των κανόνων στον τομέα της Αστυνομικής και Δικαστικής Συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, 

στα πλαίσια της διαβούλευσης το Γραφείο της Επιτρόπου συμμετείχε σε δύο συναντήσεις 

διαβούλευσης που η Επιτροπή διοργάνωσε τον Ιούνιο και Ιούλιο 2010 στις Βρυξέλλες με τις 

Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και με εκπροσώπους των Υπουργείων Εσωτερικών 

και Δικαιοσύνης των κρατών-μελών. Παράλληλα το Γραφείο μας είχε γραπτή συνεισφορά 

στα πλαίσια της διαβούλευσης με τη συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων που μας 

αποστάληκαν. 
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Γνώμες και άλλα θέματα

Το Γραφείο μας συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της Ομάδας Εργασίας με συμβολή στην 

ετοιμασία και υιοθέτηση Γνωμών και συνέβαλε, στα πλαίσια συμμετοχής μας στην υπο-ομάδα 

για την Εποπτική Δράση (Enforcement Action Subgroup), στην ετοιμασία Έκθεσης για τη 

συμμόρφωση των κρατών-μελών σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τα 

άρθρα 6 και 9 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ (e- Privacy Directive) και της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ 6 .

Το 2010 η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ εξέδωσε τις ακόλουθες 

Γνώμες:

• Γνώμη 1/2010 σχετικά με τις έννοιες του «υπεύθυνου της επεξεργασίας» και του 

«εκτελούντος την επεξεργασία».

• Γνώμη 2/2010 σχετικά με την επιγραμμική συμπεριφορική διαφήμιση.

• Γνώμη 3/2010 σχετικά με την αρχή της λογοδοσίας.

• Γνώμη 4/2010 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας της FEDMA για τη χρήση 

προσωπικών δεδομένων στην απευθείας εμπορική προώθηση.

• Γνώμη 5/2010 σχετικά με την πρόταση του κλάδου για ένα πλαίσιο εκπόνησης 

εκτιμήσεων των επιπτώσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων για τις 

εφαρμογές RFID.

• Γνώμη 6/2010 σχετικά με το επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στην Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης.

• Γνώμη 7/2010 σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με 

τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των 

επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες.

• Γνώμη 8/2010 για το εφαρμοστέο δίκαιο.

Επιπρόσθετα, τις εργασίες της Ομάδας Εργασίας απασχόλησαν θέματα που άπτονται της 

Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων που διαβιβάζονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στον τομέα επιβολής του νόμου 

και της Συμφωνίας σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση στοιχείων μηνυμάτων 

χρηματοοικονομικής φύσεως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ για σκοπούς του 

Προγράμματος Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (TFTP) και, σε 

συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (Federal Trade Commission 

FTC), ασχολήθηκε με θέματα που αφορούσαν την προστασία των καταναλωτών μέσω του 

διαδικτύου. 

6 - Report 01/2010 on the second joint enforcement action: Compliance at 
national level of Telecom Providers and ISPs with the obligations required from 
national traffic data retention legislation on the legal basis of articles 6 and 9 of 
the e-Privacy Directive 2002/58/EC and the Data Retention Directive 2006/24/EC 
amending the e-Privacy Directive



100

Παράλληλα, η Ομάδα Εργασίας έστειλε σχετικές επιστολές στους αρμόδιους Επιτρόπους της 

Ε.Ε. κο Kroes, κα Reding, κα Karel de Gucht και κα Malmström και στον Πρόεδρο της Επιτροπής 

LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κο Juan Fernando Lopez Aguilar που αφορούσαν τις πιο 

πάνω Συμφωνίες, καθώς και τη Συμφωνία ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement).

Επιστολές στάληκαν, επίσης, στη Google, στη Microsoft και στο Yahoo, σε πάροχους 

φυλομετρητών (browsers), σε πάροχους διαφημιστικών δικτύων και σε παρόχους μηχανών 

αναζήτησης (search engines) εκφράζοντας τις ανησυχίες της Ομάδας Εργασίας αναφορικά με 

πρακτικές που αφορούν τη χρήση cookies για σκοπούς δημιουργίας του προφίλ των χρηστών 

από την πλοήγηση τους στο διαδίκτυο.   

Οι πιο πάνω Γνώμες και επιστολές είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής: 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/2010_en.htm

11.2. Κοινό Εποπτικό Όργανο της Eurojust

Η Eurojust είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με νομική προσωπικότητα, το οποίο ιδρύθηκε 

με την Απόφαση του Συμβουλίου 2002/187/ΕΚ, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2002, όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση του Συμβουλίου 2009/426/ΔΕΥ στις 16 Δεκεμβρίου 

2008, με σκοπό να προωθεί και βελτιώνει το συντονισμό των ερευνών και διώξεων μεταξύ των 

εθνικών αρχών των κρατών-μελών για την καταπολέμηση σοβαρών μορφών διασυνοριακού 

και οργανωμένου εγκλήματος.  Σημαντικές επιχειρησιακές δραστηριότητες της είναι, μεταξύ 

άλλων, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων, της απάτης, της 

διαφθοράς, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (cybercrime), της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), οι οποίες συνεπάγονται την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπόπτων, μαρτύρων και θυμάτων.    

Η Eurojust προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών προς υλοποίηση της διεθνούς 

αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και 

βοηθά τη διεξαγωγή ερευνών και διώξεων ανάμεσα σ’ ένα κράτος-μέλος και ένα τρίτο κράτος 

ή ανάμεσα σ’ ένα κράτος-μέλος και την Επιτροπή, σε περίπτωση ποινικών παραβάσεων που 

διαπράττονται σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η Eurojust αποτελείται από 27 εθνικά μέλη, ένα από κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τα οποία είναι αποσπασμένα βάσει του νομικού καθεστώτος της χώρας τους και 

διατηρούν μόνιμη έδρα στη Χάγη.  Πρόκειται για έμπειρους ανώτερους εισαγγελείς ή δικαστές 

ή για αξιωματικούς της αστυνομίας με ανάλογες αρμοδιότητες.
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Το άρθρο 23 της Απόφασης για την Eurojust προβλέπει τη δημιουργία ανεξάρτητου Κοινού 

Εποπτικού Οργάνου το οποίο ελέγχει κατά συλλογικό τρόπο τις δραστηριότητες της Euro-

just προκειμένου να εξασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

εκτελείται σύμφωνα με την Απόφαση Eurojust.  Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Κοινό 

Εποπτικό Όργανο δικαιούται να έχει ανεπιφύλακτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία της Eurojust 

στα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Για σκοπούς συγκρότησης του Κοινού Εποπτικού Οργάνου κάθε κράτος-μέλος διορίζει, 

σύμφωνα με το νομικό σύστημα, ένα δικαστή, μη μέλος της Eurojust ή ένα πρόσωπο το οποίο 

κατέχει αξίωμα που του παρέχει την κατάλληλη ανεξαρτησία, προκειμένου να συμπεριληφθεί 

στον κατάλογο των δικαστών που θα μπορούν να συμμετέχουν στο Κοινό Εποπτικό Όργανο 

με την ιδιότητα μέλους ή του δικαστή ad-hoc.  Το Κοινό Εποπτικό Όργανο απαρτίζεται από 

τρία μόνιμα μέλη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Eurojust από δικαστές 

ad-hoc κατά τη διάρκεια της εξέτασης προσφυγής εναντίον απόφασης της Eurojust σχετικά 

με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που καταχωρούνται από πολίτη του κράτους-

μέλους που τους διόρισε.  Το πρόσωπο που διορίζει ένα κράτος-μέλος γίνεται μόνιμο μέλος 

για τρία χρόνια αφού εκλεγεί από την Ολομέλεια του Κοινού Εποπτικού Οργάνου της Euro-

just. Οι εκλογές διεξάγονται ετησίως για ένα μόνιμο μέλος του Κοινού Εποπτικού Οργάνου 

με μυστική ψηφοφορία. Το μέλος που διανύει το τρίτο έτος της θητείας του προεδρεύει του 

Κοινού Εποπτικού Οργάνου έπειτα από την εκλογή του.  

Με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2010, εγκρίθηκε ο 

διορισμός της Επιτρόπου ως εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κοινό Εποπτικό 

Όργανο της Eurojust.

Η Επίτροπος συμμετείχε στη συνάντηση της Ολομέλειας του Κοινού Εποπτικού Οργάνου της 

Eurojust που έγινε στη Χάγη τον Ιούνιο του 2010.  Στην εν λόγω συνάντηση παρουσιάστηκαν 

οι κυριότερες δραστηριότητες του Κοινού Εποπτικού Οργάνου κατά τον τρέχοντα χρόνο και 

δόθηκε έμφαση στον επηρεασμό που θα έχει η Συνθήκη της Λισσαβόνας στην αποστολή της 

Eurojust, ιδιαίτερα αναφορικά με την καταπολέμηση σοβαρών μορφών διασυνοριακού και 

οργανωμένου εγκλήματος.  Η Ολομέλεια του Κοινού Εποπτικού Οργάνου προέβη και στην 

εκλογή νέου μόνιμου μέλους για τριετή θητεία.

11.3. Κοινή Εποπτική Αρχή για το Σένγκεν

Η 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.
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H Κοινή Εποπτική Αρχή Σένγκεν, η οποία συνεδριάζει στις Βρυξέλλες και αποτελείται από τις 

εθνικές αρχές ελέγχου, είναι μια ανεξάρτητη Αρχή που δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 115 

της Σύμβασης Εφαρμογής της Συνθήκης Σένγκεν με αρμοδιότητα τον έλεγχο της τεχνικής 

υπηρεσίας υποστηρίξεως του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν και τη διερεύνηση ζητημάτων 

εφαρμογής και ερμηνείας που μπορούν να τεθούν κατά τη λειτουργία του Συστήματος αυτού.

Το Γραφείο της Επιτρόπου παρίσταται στις συναντήσεις της Κοινής Εποπτικής Αρχής ως 

παρατηρητής αφού η Κύπρος ακόμη δεν έχει αξιολογηθεί σε όλους τους τομείς ως προς την 

εκπλήρωση των κριτηρίων για την είσοδο της στη Ζώνη Σένγκεν. 

Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν

Το Σεπτέμβριο του 2006, στο άτυπο Συμβούλιο του Τάμπερε (Informal Council of Tampere), η 

Πορτογαλία πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Eu-

ropean Justice and Home Affairs Council) την ένταξη των νέων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Σλοβακία, Σλοβενία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία και 

Τσεχική Δημοκρατία) στο παρόν Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1 +). Η πρόταση αυτή 

περιλάμβανε την «κλωνοποίηση» του πορτογαλικού εθνικού συστήματος, την ένταξη του στα 

νέα κράτη-μέλη και στη συνέχεια τη σύνδεσή τους με το κεντρικό σύστημα. Αυτή η έκδοση 

του πορτογαλικού συστήματος, που ονομάστηκε SISone4ALL, επέτρεψε την προσχώρηση των 

νέων κρατών-μελών στη Ζώνη Σένγκεν μέσα στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. 

Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), το οποίο είναι μια δεύτερη εκδοχή 

του Συστήματος Σένγκεν, είναι ήδη υπό εξέλιξη υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και η εγκατάσταση του έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2013. Το SIS II θα 

αντικαταστήσει το παρόν σύστημα (SIS 1+), προσφέροντας ενισχυμένες λειτουργίες. Επί του 

παρόντος υπόκειται σε εκτεταμένες δοκιμές, σε στενή συνεργασία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τις συνδεδεμένες χώρες που συμμετέχουν στο χώρο Σένγκεν. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 1104/2008 του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με τη μετάβαση από το 

σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς 

(SIS II) και η Απόφαση 2008/839/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με 

τη μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών 

Σένγκεν 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).  
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Θέματα που συζητήθηκαν 

Ένα σημαντικό θέμα που συζητήθηκε στις συναντήσεις της Κοινής Εποπτικής Αρχής για το 

Σένγκεν το έτος 2010 είναι κατά πόσο η Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν επιτρέπει 

συστηματικούς ελέγχους, επαληθεύσεις ή/ και διασταυρώσεις των πληροφοριών των ατόμων 

που διαμένουν σε ξενοδοχεία από το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. 

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Ελβετίας, που είναι η αρμόδια αρχή στην Ελβετία για τον 

έλεγχο του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, ενημέρωσε την Κοινή Εποπτική Αρχή 

ότι η Αστυνομία ενός ελβετικού καντονιού ελέγχει από το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών όλους 

όσους διαμένουν στα ξενοδοχεία αυτού του ελβετικού καντονιού. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία 

ζήτησε από το Γραφείο Sirene της Ελβετίας να διεξάγει έρευνα στα κράτη-μέλη του χώρου 

Σένγκεν για να διαπιστώσει κατά πόσο γίνεται κάτι τέτοιο και σε άλλα κράτη-μέλη. Η Τσεχία 

και η Ισπανία ανέφεραν ότι η Αστυνομικές του Αρχές διενεργούν συστηματικούς ελέγχους στο 

Εθνικό Σύστημα. Το Βέλγιο, η Πορτογαλία,  Φινλανδία,  Νορβηγία,  Ελλάδα, Ουγγαρία, Σουηδία, 

Πολωνία και Γερμανία ανέφεραν ότι διεξάγονται τέτοιοι ελέγχοι μόνο αν υπάρχουν υποψίες.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45(1)(α) της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας 

Σένγκεν «Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν τα απαραίτητα 

μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο διευθυντής του ξενοδοχείου ή ο αντικαταστάτης 

του μεριμνούν ώστε οι διαμένοντες στο ξενοδοχείο αλλοδαποί, περιλαμβανομένων και των 

υπηκόων των άλλων συμβαλλόμενων μερών, καθώς και άλλων κρατών μελών των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, με την εξαίρεση των συζύγων ή των ανήλικων τέκνων που τους συνοδεύουν ή 

των μελών οργανωμένων ταξιδιών, συμπληρώνουν και υπογράφουν προσωπικά τα δελτία 

δηλώσεως τους και αποδεικνύουν την ταυτότητά τους με την επίδειξη έγκυρου εγγράφου 

ταυτότητας.». 

Η παράγραφος (β) του ίδιου άρθρου προβλέπει ότι «τα δελτία δηλώσεως, που έχουν 

συμπληρωθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο θα κρατούνται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών ή θα 

διαβιβάζονται σ’ αυτές, εφόσον οι αρχές το κρίνουν αναγκαίο για την πρόληψη απειλών, για 

ποινικές διώξεις ή για να διαφωτιστεί η τύχη των εξαφανισθέντων ατόμων ή των θυμάτων 

δυστυχήματος, εκτός αν το εθνικό δίκαιο ορίζει διαφορετικά.». 

Η Ελβετία έθεσε το ερώτημα στην  Κοινή Εποπτική Αρχή κατά πόσον η Σύμβαση Εφαρμογής της 

Συμφωνίας Σένγκεν επιτρέπει συστηματικούς ελέγχους / επαληθεύσεις  ή/ και διασταυρώσεις 

των πληροφοριών των ατόμων που διαμένουν σε ξενοδοχεία από το Εθνικό Σύστημα 

Πληροφοριών Σένγκεν. 
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Η Κοινή Εποπτική Αρχή του Σένγκεν έχει την άποψη ότι δεν δικαιολογούνται συστηματικοί 

έλεγχοι των ξένων που διαμένουν σε ξενοδοχεία χωρίς να υπάρχει κάποια υποψία ή κίνητρο. 

Οπόταν η Αρχή θεωρεί ότι αν δεν υπάρχει υποψία ή κίνητρο, ο έλεγχος, επιβεβαίωση ή/ και 

διασταύρωση των ταυτοτήτων όλων όσων διαμένουν σε ξενοδοχεία από το Εθνικό Σύστημα 

Πληροφοριών οδηγεί σε ψάρεμα πληροφοριών και σε δυσανάλογη χρήση των διαθέσιμων 

πληροφοριών.

Πολλά από τα μέλη της Κοινής Εποπτικής Αρχής εξέφρασαν την άποψη ότι η συστηματική 

επαλήθευση των πληροφοριών είναι δυσανάλογη και πρέπει να γίνεται μόνο όταν υπάρχουν 

βάσιμες υπόνοιες αφού ούτως ή άλλως αυτοί που διαμένουν σε ξενοδοχεία ελέγχθηκαν όταν 

εισήλθαν στο έδαφος κράτους-μέλους του Σένγκεν. 

Έλεγχος με βάση το άρθρο 96 της Σύμβασης

Το κυριότερο όμως θέμα των συναντήσεων της Κοινής Εποπτικής Αρχής Σένγκεν ήταν τα 

αποτελέσματα του έλεγχου που διενήργησαν οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα των κρατών-μελών της Ζώνης Σένγκεν αναφορικά με τις καταχωρήσεις στο εθνικό 

Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν βάσει του άρθρου 96 της Σύμβασης. 

Το άρθρο 96 της Σύμβασης προβλέπει ότι:

«96. 1. Τα στοιχεία των αλλοδαπών που περιλαμβάνονται στο σύστημα με σκοπό την άρνηση 

εισόδου καταχωρούνται επί τη βάσει των εθνικών πινάκων καταχωρήσεως που βασίζονται σε 

ληφθείσες αποφάσεις, τηρουμένων των διαδικαστικών κανόνων που προβλέπονται από την 

εθνική νομοθεσία, τις διοικητικές αρχές ή τη σχετική νομολογία.

2. Οι αποφάσεις μπορούν να στηρίζονται στην απειλή για τη δημόσια τάξη ή την κρατική 

ασφάλεια που ενδέχεται να συνιστά η παρουσία ενός αλλοδαπού στο εθνικό έδαφος.

Τέτοια μπορεί να είναι, ιδίως, η περίπτωση:

α) αλλοδαπού ο οποίος καταδικάστηκε για αξιόποινη πράξη επισύρουσα στερητική της 

ελευθερίας ποινή τουλάχιστον ενός έτους•

β) αλλοδαπού εις βάρος του οποίου υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι διέπραξε σοβαρές 

αξιόποινες πράξεις, περιλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 71, ή εις βάρος 

του οποίου υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ότι προτίθεται να εκτελέσει παρόμοιες πράξεις 

στο έδαφος ενός συμβαλλομένου μέρους.

3. Οι αποφάσεις μπορούν να στηρίζονται επίσης στο γεγονός ότι ο αλλοδαπός αποτέλεσε 

αντικείμενο ενός μέτρου άμεσου και χωρίς αναστολή απομακρύνσεως, αποπομπής ή απελάσεως 

που περιλαμβάνει ή συνοδεύεται και από απαγόρευση εισόδου, ή, κατά περίπτωση, διαμονής, 

και στηρίζεται στην μη τήρηση των εθνικών ρυθμίσεων όσον αφορά την είσοδο ή την διαμονή 

αλλοδαπών.».
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Τον Ιούνιο του 2005 τα κράτη-μέλη πραγματοποίησαν έλεγχο στο Εθνικό Σύστημα 

Πληροφοριών Σένγκεν αναφορικά με τη χρήση του άρθρου 96 της Σύμβασης Σένγκεν. Η 

έκθεση αποτελεσμάτων του ελέγχου παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωκοινοβούλιο και περιλάμβανε διάφορες συστάσεις 

από τη Γραμματεία της Κοινής Εποπτικής Αρχής του Σένγκεν για βελτίωση της εφαρμογής του 

άρθρου 96. 

Λόγω του ότι περίπου 90% των καταχωρήσεων στο Σύστημα Πληροφοριών αφορά το άρθρο 

96 της Σύμβασης, το 2008 η Κοινή Εποπτική Αρχή του Σένγκεν αποφάσισε να ελέγξει αν όντως 

εφαρμόστηκαν οι  συστάσεις από κάθε κράτος-μέλος. Τον Απρίλιο του 2008 η Γραμματεία της 

Κοινής Εποπτικής Αρχής του Σένγκεν απηύθυνε επιστολή σε όλα τα μέλη της Κοινής Εποπτικής 

Αρχής που έλαβαν μέρος στον έλεγχο το 2005 με σκοπό να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις 

οποίες είχαν προβεί και τα μέτρα που είχαν λάβει για εφαρμογή των  συστάσεων.

Από τα αποτελέσματα που έλαβε η Γραμματεία φάνηκε ότι αρκετά κράτη-μέλη υιοθέτησαν 

τις συστάσεις αλλά κάποια όχι.  Η Γραμματεία τόνισε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να 

ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο στις αρμόδιες αρχές της χώρας τους που είναι υπεύθυνες για 

τη λειτουργία του Συστήματος Σένγκεν και ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη που μέχρι σήμερα δεν 

υιοθέτησαν τις συστάσεις της Γραμματείας. 

11.4. 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. 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 διοίκηση 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 πόσον μια τέτοια καταχώριση, ανάκτηση ή κοινοποίηση παραβιάζει τα 

δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων. 

Το άρθρο 34 της Απόφασης προβλέπει την ίδρυση μιας ανεξάρτητης Κοινής Εποπτικής Αρχής, 

η οποία είναι αρμόδια να ελέγχει τις δραστηριότητες της Ευρωπόλ με σκοπό να διασφαλίζει ότι 
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η αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων που κατέχει η Ευρωπόλ δεν παραβιάζουν τα 

δικαιώματα του ατόμου. Επίσης, η Κοινή Εποπτική Αρχή ελέγχει τη νομιμότητα της διαβίβασης 

δεδομένων προερχόμενων από την Ευρωπόλ. Αποτελείται από μέλη ή εκπροσώπους των 

εκάστοτε εθνικών εποπτικών αρχών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα 

της προστασίας δεδομένων.

 

Κύριο χαρακτηριστικό της Εποπτικής Αρχής είναι η ικανότητα της να παρέχει ειδικές πρακτικές 

συμβουλές για τα διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν και να εκδίδει τις κατευθυντήριες 

γραμμές που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των νομικών διατάξεων 

και την καλύτερη συμμόρφωση με αυτές.

Μέσα στο πλαίσιο του συμβουλευτικού ρόλου της Αρχής είναι και η συνεισφορά της σε νέες 

πρωτοβουλίες που αφορούν τις πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από την 

Ευρωπόλ ή στα αιτήματα της Ευρωπόλ σχετικά με τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες. Το 

έτος 2010 η Κοινή Εποπτική Αρχή της Ευρωπόλ έχει εκδώσει γνωμοδοτήσεις σε πολλά ζητήματα 

όπως για παράδειγμα συμφωνίες με τρίτες χώρες και τη συμμόρφωση συγκεκριμένων μορφών 

επεξεργασίας δεδομένων με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Ευρωπόλ. 

Επιτροπή Προσφυγών της Ευρωπόλ

Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα 

προσωπικά τους δεδομένα που διαθέτει η Ευρωπόλ για το άτομο τους. Έχουν, επίσης, το 

δικαίωμα να ζητήσουν από την Ευρωπόλ τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων αυτών. 

Σε περίπτωση που ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης και δεν ικανοποιηθούν από την 

απάντηση της Ευρωπόλ, μπορούν να καταθέσουν προσφυγή κατά της απόφασης στην Κοινή 

Εποπτική Αρχή της Ευρωπόλ, η οποία διαθέτει Επιτροπή Προσφυγών που είναι υπεύθυνη για 

την εξέταση των προσφυγών. Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή είναι οριστικές για όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Κατά το έτος 2010 λειτουργός του Γραφείου μου συμμετείχε στην Επιτροπή Προσφυγών της 

Κοινής Εποπτικής Αρχής όπου εξετάστηκαν προσφυγές πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης ή/ και διόρθωσης στα προσωπικά τους 

δεδομένα που διέθετε η Ευρωπόλ για το άτομο τους. 

11.5. Κοινή Εποπτική Αρχή για τα Τελωνεία

Σύμφωνα το άρθρο 37(1) του Κανονισμού με αρ. 515/97 περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ 

των διοικητικών αρχών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνεργασίας των 

αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών 

και γεωργικών ρυθμίσεων, η Επίτροπος έχει οριστεί ως η εθνική εποπτική αρχή, υπεύθυνη για 

την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία διενεργεί ανεξάρτητο έλεγχο 
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των δεδομένων που είναι καταχωρημένα στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών. 

Το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (ΤΣΠ) είναι η πρώτη ευρωπαϊκή βάση δεδομένων που 

δίνει τη δυνατότητα στις τελωνειακές και άλλες αρμόδιες αρχές να μοιράζονται πληροφορίες 

και να συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό να βρίσκουν λύσεις για την πρόληψη, διερεύνηση 

και δίωξη των τελωνειακών παραβάσεων.

Το ΤΣΠ έχει ως στόχο να διευκολύνει και να επιταχύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

των συνεργαζόμενων αρχών και αποτελείται από μια κεντρική βάση δεδομένων στην οποία 

έχουν πρόσβαση με απευθείας σύνδεση όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Κοινή Εποπτική Αρχή για τα Τελωνεία, η οποία αποτελείται από τις εθνικές αρχές ελέγχου, 

δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 18 της Σύμβασης της 26ης Ιουλίου του 1995 για τη χρήση 

της τεχνολογίας των πληροφοριών για τελωνειακούς σκοπούς και έχει αρμοδιότητα να 

ελέγχει κατά πόσον παραβιάζονται τα δικαιώματα των προσώπων κατά την επεξεργασία των 

δεδομένων τους τα οποία έχουν εισαχθεί στο ΤΣΠ.

Το 2010 οι εθνικές αρχές ελέγχου, οι οποίες είναι οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων 

των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισαν να αξιολογήσουν και να ελέγξουν τα 

μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται στο εθνικό ΤΣΠ. Η Κοινή Εποπτική Αρχή των Τελωνείων 

ετοίμασε ένα ερωτηματολόγιο  που αφορά διάφορες πτυχές της ασφάλειας, όπως ερωτήσεις 

για την πολιτική ασφάλειας, την οργανωτική καταλληλότητα, τη φυσική ασφάλεια, την 

επιχειρησιακή ασφάλεια, τις τεχνικές διασφαλίσεις και την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών.           

Η Επίτροπος ζήτησε από το Τμήμα Τελωνείων να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο και να 

δώσει πληροφορίες / διευκρινίσεις που να υποστηρίζουν τις απαντήσεις του μέχρι τον Ιούνιο 

2010. Το Τμήμα Τελωνείων, σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, απήντησε 

το ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης μέσα στην καθορισμένη προθεσμία. Από τις απαντήσεις 

που λάβαμε φαίνεται ότι, σε γενικές γραμμές, το Τμήμα Τελωνείων έχει μια σαφή, σταθερή και 

δυνατή πολιτική ασφάλειας παρόλον που υπάρχει ακόμα δυνατότητα βελτίωσης, ιδιαίτερα 

όσον αφορά τη φυσική και επιχειρησιακή ασφάλεια. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν στη Γραμματεία της Κοινής Εποπτικής Αρχής 

των Τελωνείων για γενική αξιολόγηση και για εξαγωγή συμπερασμάτων.

11.6. Διεθνές Συνέδριο Επιτρόπων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στο 32ο  Συνέδριο που οργανώθηκε στα Ιεροσόλυμα από 

την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ισραήλ ILITA σε συνεργασία με την Ισπανική 

Αρχή, στα πλαίσια του Προγράμματος Twining της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο 2010. 
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Λόγω της βαρύτητας που έχει σε διεθνές επίπεδο η νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής και των προσωπικών δεδομένων στα οικονομικά δρώμενα και στις τεχνολογικές εξελίξεις, 

το Συνέδριο διοργανώθηκε μαζί με τη Σύνοδο του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία 

και Ανάπτυξη ΟΟΣΑ (OECD Organization for Economic Cooperation and Development) και 

σε αυτό συμμετείχαν μαζί με τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οργανισμοί 

που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας, του διαδικτύου, των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και της κοινωνικής δικτύωσης όπως το Google, το Yahoo, το Facebook, η Nokia, η 

Hewlet Packart, η Sony, η Warner Bros, καθώς και η Federal Trade Commission (FTC) των ΗΠΑ. Η 

FTC αναγνωρίστηκε από το Συνέδριο ως Αρχή που εφαρμόζει νομοθεσία για την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών σε εμπορικές συναλλαγές 

μέσω του διαδικτύου. 

Οι εργασίες του Συνεδρίου κινήθηκαν σε τρεις άξονες και τα συμπεράσματα του συνοψίζονται 

ως ακολούθως:

• Οικονομία και κοινωνία

Η παγκοσμιοποίηση και η ευρεία χρήση του διαδικτύου τόσο για εμπορικούς όσο και 

κοινωνικούς σκοπούς έχουν αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στον τρόπο 

που οι σύγχρονες κοινωνίες διαμορφώνουν τις κοινωνικές τους αξίες. Το ποσοστό των 

ατόμων που διεκπεραιώνει τις εμπορικές και χρηματοπιστωτικές του συναλλαγές μέσω του 

διαδικτύου αυξάνεται συνεχώς, ενώ, παράλληλα αυξάνονται και τα οικονομικά εγκλήματα 

και απάτες μέσω του διαδικτύου. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων δημιουργεί σε πολλούς οργανισμούς ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, ιδιαίτερα κατά την εισαγωγή τους σε κορεσμένες αγορές. 

Έρευνες σε χρήστες κοινωνικών δικτύων όπως το facebook και το twitter καταδεικνύουν, 

μεταξύ άλλων, ότι οι νέοι γνωρίζουν τους κινδύνους που αυτά τα δίκτυα ελλοχεύουν, 

επιθυμούν ψηλότερο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Παρόλο που οι νεαροί 

χρήστες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα τους που απορρέουν από τις νομοθεσίες για την 

προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, θεωρούν ότι θα πρέπει να τους παρέχεται 

η δυνατότητα να αποφασίζουν (self determination) με ποιους μοιράζονται τα δεδομένα 

τους. Πολλές φορές με τη χρήση cookies ή άλλων λογισμικών μικρο-προγραμμάτων, τα 

δεδομένα των χρηστών καταλήγουν σε πάροχους διαφημιστικών δικτύων (advertising 

network providers) και πάροχους υπηρεσιών φυλλομετρητών (internet browser provid-

ers) για σκοπούς δημιουργίας του προφίλ τους με βάση το ιστορικό πλοήγησης τους στο 

διαδίκτυο, χωρίς να έχει προηγηθεί κατάλληλη ενημέρωση των χρηστών και/ ή λήψη της 

συγκατάθεσης τους.
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Τα πιο πάνω καταδεικνύουν ότι υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη τρόπων προστασίας τόσο 

των online καταναλωτών αλλά και ευάλωτων ομάδων όπως τα παιδιά.

 

• Τεχνολογία και ασφάλεια

Υπάρχουν σκέψεις για αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο είναι σήμερα αρχιτεκτονικά 

δομημένο το διαδίκτυο ώστε να προσφέρει ψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στους χρήστες 

ενόψει καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών, όπως για παράδειγμα το cloud comput-

ing. Ορισμένες σκέψεις εστιάζονται στη δημιουργία υποχρέωσης στους κατασκευαστές 

να διενεργούν ελέγχους (PIAs Privacy Impact Assessments) στο στάδιο ανάπτυξης μιας 

εφαρμογής και να ενσωματώνουν σε εφαρμογές μέτρα ασφάλειας των χρηστών (privacy 

by design) τα οποία συνάδουν με τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων 

και τη δημιουργία υποχρέωσης σε οργανισμούς, με βάση της αρχή της λογοδοσίας (prin-

ciple of accountability), να επιδεικνύουν στους πελάτες τους την υπευθυνότητα των  

οργανισμών σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνουν για την προστασία των δεδομένων 

των πελατών τους.

• Νομοθετικό πλαίσιο

Η αυξανόμενη ροή πληροφοριών τόσο στο φυσικό όσο και στο διαδικτυακό περιβάλλον 

καθιστά επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης του νομικού πλαισίου που επιτρέπει 

τη διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων, η οποία σήμερα είναι αναποτελεσματική και 

δημιουργεί στους υπεύθυνους επεξεργασίας δυσανάλογο διοικητικό κόστος αλλά και 

σύγχυση στις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το δίκαιο που πρέπει να 

εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Πολλοί σύνεδροι κατέδειξαν την ανάγκη θέσπισης 

νομικών εργαλείων με διεθνές πεδίον εφαρμογής και την εφαρμογή κοινών αποδεκτών 

προτύπων όπως αυτών που υιοθετήθηκαν στο Συνέδριο της Μαδρίτης (Madrid Interna-

tional Standards) το 2009. Μια σημαντική εισήγηση αφορούσε τη θέσπιση του δικαιώματος 

«λήθης» (the right to oblivion) που θα δώσει στους χρήστες του διαδικτύου τη δυνατότητα 

αφαίρεσης/ διαγραφής δια παντός προηγούμενων καταχωρήσεων και δεδομένων που 

«ανεβάστηκαν» (upload) είτε από τους ίδιους είτε από άλλα πρόσωπα.

11.7. Εαρινή Σύνοδος Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στη Σύνοδο αυτή, η οποία διοργανώθηκε για πρώτη φορά στη Χάγη το 1991, λαμβάνουν μέρος 

Επίτροποι/ εκπρόσωποι Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από όλη την Ευρώπη, και 

όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης.
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Η Εαρινή Σύνοδος ασχολείται με θέματα που χειρίζονται σε εθνικό επίπεδο οι Αρχές Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η Εαρινή Σύνοδος που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα τον Απρίλιο 2010 υιοθέτησε σχετική 

Διακήρυξη για την ανάγκη προγραμματισμού κοινών δράσεων με σκοπό την ενημέρωση και 

την εκπαίδευση των νέων σε θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής 

τους ζωής, τόσο στο φυσικό, όσο και στο διαδικτυακό περιβάλλον.

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

Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας θεσπίστηκε κατόπιν ψηφίσματος που υιοθέτησε η Εαρινή Σύνοδος 

Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικής Ζωής η οποία έγινε 

στη Λάρνακα το Μάιο 2007, με όρους εντολής την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα 

επιβολής του νόμου. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει τέσσερις φορές το χρόνο στις Βρυξέλλες 

και τις εργασίες της στηρίζει η Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία των 

Προσωπικών Δεδομένων. 

Το 2010 η Ομάδα Εργασίας ασχολήθηκε με δυο θεματικές ενότητες, τη διαβίβαση δεδομένων 

σε τρίτες χώρες στα πλαίσια συνεργασίας αρχών επιβολής του νόμου και την αναθεώρηση του 

ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα 

της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας και την κατάργηση του 

συστήματος των πυλώνων. 

Συγκεκριμένα, οι εργασίες της Ομάδας Εργασίας εστιάστηκαν στις Συμφωνίες PNR (Passenger 

Name Record) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, στη διαδικασία σύναψης 

Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ για τη θέσπιση κανόνων προστασίας 

των προσωπικών δεδομένων που θα περιληφθούν σε μελλοντικές μεταξύ τους Συμφωνίες για 

ανταλλαγή/ διαβίβαση δεδομένων στον τομέα επιβολής του νόμου, στη διαβίβαση/ ανταλλαγή 

γενετικών δεδομένων DNA μέσω του συστήματος Interpol Gateway και στη διαβίβαση 

δεδομένων που γίνεται στα πλαίσια διμερών συμφωνιών μεταξύ των αρχών επιβολής νόμου 

των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. 

Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας 

του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, έστειλαν από κοινού στους αρμόδιους Επιτρόπους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επιστολές εκφράζοντας τις ανησυχίες τους σε εξελίξεις γύρω από τα πιο 

πάνω θέματα. Παράλληλα, η Ομάδα Εργασίας για την Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη υπέβαλε 

στην Εαρινή Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που 
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πραγματοποιήθηκε στην Πράγα τον Απρίλιο του 2010 προσχέδια εγγράφων και υιοθετήθηκαν 

σχετικά Ψηφίσματα και Συστάσεις .

Τον Ιούνιο 2010 η Ομάδα Εργασίας για την Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη συμμετείχε στη 

συνάντηση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια διαδικασίας διαβούλευσης 

για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας και υπέβαλε απόψεις τόσο γραπτώς όσο και 

προφορικά. 

Οι όροι εντολής της Ομάδας Εργασίας για την Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη είναι υπό 

αναθεώρηση ώστε να βρεθούν καλύτεροι τρόποι παρακολούθησης των διαδικασιών 

αναθεώρησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου με σκοπό την οριζόντια εφαρμογή των 

κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων σε όλους τους πρώην πυλώνες.

11.9. Ομάδα Εργασίας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του Eurodac (Eurodac Coor-
dinated 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 «Euro-

dac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της 

σύμβασης του Δουβλίνου, με σκοπό τον προσδιορισμό του κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου, ούτως ώστε να 

επιταχυνθεί η διαδικασία χορήγησης ασύλου. Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει τρεις 

φορές το χρόνο στις Βρυξέλλες και σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι των Αρχών Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την προεδρία του 

Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Μέσω του συστήματος Eurodac τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα 

να αναγνωρίζουν άτομα που ζητούν άσυλο ή έχουν διαβεί τα εξωτερικά σύνορα της 

Κοινότητας με παράνομο τρόπο. Αντιπαραβάλλοντας τα δακτυλικά αποτυπώματα αιτητών τα 

οποία οι αρμόδιες αρχές αποστέλλουν/ καταχωρούν σε μια κεντρική βάση δεδομένων στο 

Λουξεμβούργο, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να διαπιστώσουν εάν ο 

αιτητής ασύλου ή ο αλλοδαπός που ανακαλύπτεται να διατελεί παρανόμως σε ένα κράτος-

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη υποβάλει αίτηση ασύλου σε άλλο κράτος-μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα να εξακριβώνεται αν κάποιος 

αλλοδαπός έχει ήδη υποβάλει αίτηση ασύλου σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ώστε να αποφεύγεται η “άγρα ασύλου” (asylum shopping) σε άλλα κράτη-μέλη ύστερα από την 

απόρριψη της αίτησης.
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Οι αρμοδιότητες της Ομάδας Εργασίας εστιάζονται στον έλεγχο της κεντρικής βάσης των 

δακτυλικών αποτυπωμάτων του Eurodac που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, καθώς και στο 

συντονισμό ελέγχων των Υπηρεσιών Ασύλου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

οι οποίοι διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων.

Το 2010 οι εργασίες της Ομάδας εστιάστηκαν στην πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή 

το Σεπτέμβριο 2009 (COM(2009) 342, 10.09.2009) για αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΚ) 

2725/2000. Με τη συμβολή της εν λόγω Ομάδας Εργασίας, αποφεύχθηκε η περίληψη πρόνοιας 

στην πρόταση με βάση την οποία θα επιτρέπετο πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου των 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δακτυλικά αποτυπώματα των αιτητών ασύλου για 

σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζει η Σύμβαση του Δουβλίνου.

Στα πλαίσια συντονισμένης εποπτικής δράσης τον Οκτώβριο του 2010 αποφασίστηκε η 

διενέργεια εθνικών ελέγχων στις Υπηρεσίες Ασύλου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αναφορικά με την υποχρέωση τους που απορρέει από τον Κανονισμό (ΕΚ) 2725/2000 

για το Eurodac να διαγράφουν από την κεντρική βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα των 

αιτητών στους οποίους παρασχέθηκε άσυλο. Το Δεκέμβριο του 2010 οι Αρχές Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων έστειλαν σχετικό ερωτηματολόγιο που ετοίμασε η Ομάδα Εργασίας 

για τη συντονισμένη εποπτεία του Eurodac. Η Έκθεση Αποτελεσμάτων του συντονισμένου 

ελέγχου θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων μέσα στο 2011 με την περάτωση του ελέγχου.    

11.10. Διεθνής Ομάδα Εργασίας για την Προστασία των Δεδομένων στις 
Τηλεπικοινωνίες (International Working Group for Data Protection in Telecom-
munications)

Η Ομάδα αυτή, που αποτελείται από Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κυβερνητικές 

Αρχές, αντιπροσώπους διεθνών οργανισμών και επιστήμονες από όλον 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 ser-

vices, spam και Radio Frequency Identification (RFID) chips.

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 
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Ομάδας είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο στη σελίδα:  http://www.datenschutz-berlin.de/con-

tent/europa-international/international-working-group-on-data-protection-in-telecommuni-

cations-iwgdpt/working-papers-and-common-positions-adopted-by-the-working-group.

 

Η Ομάδα Εργασίας πραγματοποιεί συναντήσεις δύο φορές το χρόνο. Κατά το 2010 λειτουργός 

του Γραφείου συμμετείχε στην 47η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας στην Γρανάδα της Ισπανίας 

και στην 48η συνάντηση στο Βερολίνο.

Ορισμένα από τα νέα θέματα που συζητήθηκαν στις πιο πάνω συναντήσεις είναι τα 

ακόλουθα:

•	 Vehicle	Event	Recorders

 Αρκετά καινούργια αυτοκίνητα διαθέτουν υπολογιστή, ο οποίος καταγράφει 

δεδομένα σχετικά με την μηχανική κατάσταση και βλάβες του αυτοκινήτου τα οποία μόνο οι 

κατασκευαστές διαθέτουν μηχανήματα που λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες και το κοινό δεν 

είναι ενημερωμένο σχετικά με το ποιες πληροφορίες καταγράφονται. Αυτό δεν είναι πρόβλημα 

εάν καταγράφονται μόνο τεχνικές βλάβες, αλλά πρόσφατα ορισμένοι κατασκευαστές έχουν 

τοποθετήσει στα νέα αυτοκίνητα Event Data Recorders όπου καταγράφονται πληροφορίες που 

αφορούν τον τρόπο οδήγησης (π.χ. ταχύτητα και επιτάχυνση), οι οποίες θα είναι διαθέσιμες 

σε περίπτωση κάποιου συμβάντος, όπως για παράδειγμα σύγκρουση. Οι οδηγοί πρέπει να 

είναι ενημερωμένοι σχετικά με το ποιες πληροφορίες καταγράφονται και για ποιο σκοπό και 

θα πρέπει να εφαρμόζονται οι βασικές αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως 

για παράδειγμα τα δεδομένα αυτά να διατηρούνται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα 

και να μην χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς ασυμβίβαστους με τους αρχικούς σκοπούς 

συλλογής τους. 

 Μετά από συζήτηση του θέματος σε προηγούμενες συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας 

έχει ετοιμαστεί Draft Working Paper με εισηγήσεις της Ομάδας Εργασίας σχετικά με τον τρόπο 

χρήσης τους και τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται ανάλογα με την ιδιότητα του οδηγού 

(όπως π.χ. εάν ο οδηγός του οχήματος είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή υπάλληλος εταιρείας 

στην οποία ανήκει το όχημα ή πελάτης εταιρείας ενοικιάσεως οχημάτων).

•	 Deep	packet	inspection

Και αυτό το θέμα έχει επίσης απασχολήσει την Ομάδα Εργασίας και σε προηγούμενες 

συναντήσεις και έχει ετοιμαστεί Draft Working Paper για συζήτηση. 

Το deep packet inspection είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από τους παροχείς υπηρεσιών 

Διαδικτύου (Internet Service Providers) για ανάλυση του περιεχόμενου των δεδομένων που 

στέλλονται και λαμβάνονται από τον κάθε χρήστη-πελάτη τους. Στο παρελθόν υπήρχε η 

δυνατότητα ανάγνωσης μόνο ορισμένων «επικεφαλίδων» των μηνυμάτων, οι οποίες περιέχουν 
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πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό του μηνύματος αλλά ο παροχέας δεν ήταν σε θέση να 

γνωρίζει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλεται από τους πελάτες του. Πρόσφατα 

έχουν επινοηθεί συστήματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους παροχείς να αναλύουν 

το περιεχόμενο των επικοινωνιών.  Η ανάλυση αυτή γίνεται για καλύτερο σχεδιασμό των 

επεκτάσεων που θα πρέπει να γίνουν από τον παροχέα ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες 

των πελατών του, ή για να δίνεται προτεραιότητα σε επικοινωνίες που απαιτούν γρήγορη 

σύνδεση όπως για παράδειγμα ήχο ή βίντεο (ώστε να είναι συνεχής η φωνή και η εικόνα και 

να μην διακόπτεται), ή για την προστασία των συστημάτων των παροχέων από ιούς ώστε να 

εντοπίζονται τα κακόβουλα προγράμματα και να αποκόπτονται. 

Η Ομάδα Εργασίας έχει αποφασίσει ότι δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση η μέθοδος αυτή να 

χρησιμοποιείται για δημιουργία προφίλ των χρηστών για αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, 

και αυτό αποτελεί γενική πολιτική, οπότε ούτε και με τη συγκατάθεση των χρηστών δεν 

συστήνεται να χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή για απ’ ευθείας εμπορική προώθηση.

•	 Social	Networks

Στη συζήτηση σχετικά με τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε ότι αρκετές 

ιστοσελίδες όπως το Facebook παρέχουν στο χρήστη διάφορες εγγυήσεις στους όρους 

παροχής υπηρεσιών και διάφορα επίπεδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ώστε να μπορεί να 

επιλέγει ο χρήστης σε ποιους θα είναι διαθέσιμη η κάθε πληροφορία που αναρτά, αλλά οι 

χρήστες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι δεν μπορεί κανένας να είναι απολύτως σίγουρος 

ότι τα δεδομένα του δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας για άλλους σκοπούς. Παρά το 

γεγονός ότι το Facebook έχει λάβει μέτρα ώστε να μην μπορεί να γίνει μαζική συλλογή των 

δεδομένων από κάποιο αυτοματοποιημένο πρόγραμμα, πρόσφατα υπήρξαν δύο περιπτώσεις 

όπου κάποιοι κατάφεραν να παρακάμψουν αυτά τα μέτρα και να συλλέξουν πολλά στοιχεία 

των χρηστών του Facebook με αυτοματοποιημένο πρόγραμμα.

Αναφέρθηκε, επίσης, ότι λόγω της φύσης των δικτύων αυτών, όπου οι χρήστες αναρτούν τις 

πληροφορίες που τους αφορούν από μόνοι τους, είναι πολύ δύσκολο να αναγκάσουμε τους 

παροχείς ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης να παρέχουν στους χρήστες μέτρα προστασίας 

της ιδιωτικής ζωής τους αφού δεν είναι υποχρεωμένοι και αφού άλλες παρόμοιες ιστοσελίδες 

δεν παρέχουν καθόλου μέτρα, γι’ αυτό είναι σημαντική η ενημέρωση των χρηστών ώστε να 

μην αναρτούν υπερβολικά προσωπικά τους δεδομένα.

•	 Υπηρεσία	“Delete	me”	της	Νορβηγικής	Αρχής

Η Νορβηγική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρουσίασε τη νέα υπηρεσία που 

παρέχει με την οποία βοηθά τους πολίτες να διαγράψουν στοιχεία που τους αφορούν από το 

Διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα φωτογραφίες τους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο από 

άλλους.
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Με την υπηρεσία αυτή η Αρχή επικοινωνεί με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας ανεπίσημα και του 

ζητά να αφαιρέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο ακόμη και εάν δεν υπάρχει νομική βάση που 

να τον υποχρεώνει. Στο παρόν στάδιο στόχος τους είναι απλά να αφαιρεθεί το περιεχόμενο και 

δεν προβαίνουν σε επιβολή κυρώσεων ακόμη και εάν έχει διαπιστωθεί κάποια παράβαση της 

νομοθεσίας. 

•	 Location	based	services

Η Ομάδα Εργασίας είχε στο παρελθόν εκδώσει κείμενο με εισηγήσεις σχετικά με τη χρήση 

δεδομένων θέσης για την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα παρουσίαση 

στο χρήστη εστιατορίων στην περιοχή που βρίσκεται) το οποίο δεν ισχύει πλέον λόγω του 

ότι η τεχνολογία έχει αλλάξει. Στο παρελθόν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονταν μόνο από τους 

παροχείς τηλεπικοινωνιών οι οποίοι εντόπιζαν τη θέση του χρήστη από την “κυψέλη” από την 

οποία λάμβανε σήμα το κινητό τηλέφωνο. Σήμερα πολλά κινητά τηλέφωνα διαθέτουν Global 

Positioning System (GPS) και έτσι οι χρήστες εντοπίζουν από μόνοι τους τη θέση τους και την 

αποστέλλουν στους διάφορους παροχείς υπηρεσιών θέσης. 

Για το λόγο αυτό θα ετοιμαστεί νέο κείμενο το οποίο να είναι γενικό ώστε να ισχύει σε όλες τις 

περιπτώσεις υπηρεσιών θέσης ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται.  

•	 Geospatial	data

Στην υπηρεσία Street View της εταιρείας Google οι εικόνες στις οποίες παρουσιάζονται άτομα 

και αριθμοί αυτοκινήτων θολώνονται αυτόματα. Μετά από διαπραγματεύσεις με τις Αρχές 

Προστασίας Δεδομένων στη Γερμανία, η Google έχει συμφωνήσει να δίνει το δικαίωμα στους 

πολίτες που φέρουν αντίρρηση να παρουσιάζεται το σπίτι τους και να το θολώνουν επίσης 

(opt-out). Οι Γερμανικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων δέχονται αρκετά παράπονα από άτομα 

που ρωτούν γιατί θα πρέπει να φέρουν αντίρρηση (opt-out) για να διαγραφεί η εικόνα του 

σπιτιού τους από υπηρεσία στην οποία δεν είχαν ζητήσει να συμπεριληφθεί.

Παρουσιάζεται επίσης το πρόβλημα ότι στις περιπτώσεις ατόμων που έχουν ζητήσει από την 

Google να θολώσει την εικόνα του σπιτιού τους η Google ζητά πολλά επιπρόσθετα στοιχεία 

ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσει το συγκεκριμένο σπίτι το οποίο θα πρέπει να θολωθεί και 

αρκετοί πολίτες δεν επιθυμούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες στην εταιρεία Google. 

Εκτός από την υπηρεσία Street View υπάρχουν, επίσης, και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες στο 

Διαδίκτυο από άλλες εταιρείες, καθώς και η υπηρεσία Bird’s Eye View της εταιρείας Microsoft.

 

•	 Mobile	Wallet	by	Deutsche	Telekom	Laboratories

H εταιρεία Deutsche Telekom παρουσίασε την υπηρεσία Mobile Wallet με την οποία το κοινό 

θα μπορεί να προβαίνει σε πληρωμές με το κινητό του τηλέφωνο αντί με πιστωτική κάρτα. 
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Η εταιρεία συνδύασε τη χρήση της τεχνολογίας Near Field Communications (NFC) που είναι 

διαθέσιμη στα περισσότερα νέα κινητά τηλέφωνα με μια νέα Sim Card η οποία λειτουργεί και 

σαν έξυπνη κάρτα στην οποία μπορούν να αποθηκεύονται πληροφορίες και έχει ετοιμάσει 

την υπηρεσία αυτή με την οποία οι χρήστες μπορούν να τοποθετούν το κινητό τους μπροστά 

από ειδικές συσκευές των πωλητών για να πληρώνουν. Στο ίδιο κινητό τηλέφωνο μπορεί να 

υπάρχουν πληροφορίες για διαφορετικές κάρτες και οι πληροφορίες αποθηκεύονται ξεχωριστά 

για την κάθε κάρτα ώστε να μην μπορεί μια υπηρεσία να έχει πρόσβαση στα δεδομένα άλλης 

υπηρεσίας. 

Άλλες παρόμοιες τεχνολογίες όπως τα RFID chips είναι παθητικές συσκευές και απλά 

ενεργοποιούνται από τη συσκευή του πωλητή η οποία ζητά έγκριση για να εισπραχθεί το ποσό, 

οπότε ενδεχόμενοι απατεώνες πιθανόν να προβαίνουν σε είσπραξη μεγαλύτερου ποσού, χωρίς 

να γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον χρήστη. Στην περίπτωση αυτή η ενεργητική συσκευή 

είναι το ίδιο το κινητό του χρήστη και έτσι οι χρήστες θα έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη ότι 

δεν θα εξαπατηθούν. 

Υπάρχει όμως το πρόβλημα ότι σε περίπτωση που κάποιος χάσει το κινητό του τηλέφωνο 

αυτός που θα βρει το τηλέφωνο δεν πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνει σε συναλλαγές για 

τις οποίες να χρεώνεται ο κάτοχος του κινητού. Για το λόγο αυτό θα ήταν χρήσιμο ο χρήστης 

να πληκτρολογεί κάποιο κωδικό αριθμό για να προβεί σε πληρωμή. Αυτό όμως θα ήταν πιο 

χρονοβόρο και γι’ αυτό, ως μέση λύση, δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να ορίσει κάποιο 

όριο, μετά από το οποίο θα πρέπει να πληκτρολογηθεί ο κωδικός αριθμός. 

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

Η Ομάδα αυτή που είναι γνωστή και ως CNSA (Contact Network of Spam Authorities) 

αποτελείται από εθνικές αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδιες 

για τη διερεύνηση παραπόνων σχετικά με τα ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα (spam), 

όπως για παράδειγμα Αρχές Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Authorities, DPAs), 

Αρχές Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιών (National Regulator Authorities, NRAs) ή Αρχές Προστασίας 

Καταναλωτών, ανάλογα με τον τρόπο που έχει μεταφερθεί στο κάθε κράτος-μέλος η νομοθεσία 

που αφορά την αποστολή μηνυμάτων με σκοπό την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση πώλησης 

προϊόντων ή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα.

Το Γραφείο της Επιτρόπου δεν συμμετείχε σε καμιά από τις συναντήσεις της Ομάδας αυτής 

κατά το 2010, αλλά συμμετείχε στην αλληλογραφία που ανταλλάσσεται μέσω ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου μεταξύ των μελών της σχετικά με ερωτήματα και ερωτηματολόγια που αφορούν 

βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον χειρισμό των παραπόνων για spam. 

11.12. Επίσκεψη Μελέτης «Personal Data Protection and Privacy Issues in Educa-
tion»

Το Μάρτιο 2010 λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε Επίσκεψη Μελέτης με τίτλο «Person-

al Data Protection and Privacy Issues in Education» που οργανώθηκε στη Βαρσοβία από την 

Πολωνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GIODO σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στα πλαίσια του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Leonardo Da Vinci.

Αντικείμενο της Επίσκεψης Μελέτης ήταν η ανάγκη καλλιέργειας σε νέους και παιδιά 

κατάλληλης κουλτούρας και συνείδησης προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής και προστασίας 

των προσωπικών τους δεδομένων ενόψει των κινδύνων που ελλοχεύει η χρήση του διαδικτύου. 

Για το σκοπό αυτό η Πολωνική Αρχή σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και τον Επίτροπο 

Δικαιωμάτων του Παιδιού εφάρμοσε με επιτυχία πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης μαθήματος 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων σε συνήθη σχέδια μαθήματος 

τάξεων λυκείου στο οποίο συμμετείχαν σε εθελοντική βάση καθηγητές μέσης εκπαίδευσης.

Ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα της Επίσκεψης Μελέτης ήταν το ότι δάσκαλοι και 

καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων με στοιχειώδη γνώση για τη σχετική νομοθεσία μπορούν 

να εντάξουν με επιτυχία στα συνήθη σχέδια μαθήματος θέματα προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων με τρόπο που αυτά να γίνονται εύκολα κατανοητά από μαθητές μέσης, δημοτικής, 

ακόμα και προ-δημοτικής εκπαίδευσης. 

Η Επίτροπος εξετάζει το ενδεχόμενο αξιοποίησης της ληφθείσας εμπειρίας τόσο σε εθνικό 

επίπεδο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όσο και σε Ευρωπαϊκό, σε 

συνεργασία με τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Δανίας και της Πολωνίας 

στα πλαίσια ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη 

Δημοκρατία το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

11.13. Εργαστήρι Χειρισμού Υποθέσεων 

Στο Εργαστήρι, το οποίο διοργανώνεται δύο φορές το χρόνο, συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων 

των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  Ασχολείται κυρίως με θέματα 

της επικαιρότητας και γίνεται συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά το χειρισμό 

παραπόνων και υποθέσεων με σκοπό την ομοιόμορφη αντιμετώπιση τους.
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Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν το 2010 στις 

Βρυξέλλες και στο Μάντσεστερ και τα κυριότερα θέματα που αναλύθηκαν και συζητήθηκαν 

αφορούσαν τα παράπονα και τους ελέγχους.

.  Αξιολόγηση των παραπόνων

Το κυριότερο θέμα που απασχολεί τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η 

ορθότητα  των δεδομένων που επεξεργάζονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πολλές 

Αρχές Προστασίας Δεδομένων λαμβάνουν σωρεία καταγγελιών στον τομέα αυτό, όπως είναι 

η Ισπανία, η Γαλλία και η Ολλανδία. Ο εκπρόσωπος της Ολλανδικής Αρχής επεσήμανε ότι όταν 

η Αρχή λαμβάνει μεγάλο αριθμό καταγγελιών σχετικά με ένα θέμα, το αντιμετωπίζει ως ένα 

ενιαίο και αυτό συχνά οδηγεί σε έντονη τηλεοπτική προβολή, η οποία μπορεί να αποτελέσει 

ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της συμμόρφωσης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασε την άποψη ότι οι Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

δεν χρειάζεται να είναι ειδικοί σε όλους τους τομείς, αλλά πρέπει να είναι σαφείς σχετικά με 

το που σταματάει η καταγγελία για το θέμα της προστασίας των δεδομένων και πότε άλλες 

ρυθμιστικές αρχές ή οργανισμοί θα πρέπει να παρέμβουν για να ασχοληθούν με το θέμα. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το 33% των καταγγελιών αφορούν δάνεια και την είσπραξη χρεών. Τα 

σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν την Αρχή Προστασίας Δεδομένων του Ηνωμένου 

Βασιλείου τον τελευταίο χρόνο ήταν η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε υποθέσεις 

ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και δίκαιης μεταχείρισης των τραπεζικών εξόδων, καθώς και 

η ακρίβεια των δεδομένων και η νομιμότητα της επεξεργασίας, κυρίως όσον αφορά αθετήσεις 

και συμβάσεις πιστώσεως.

Η Σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DIB) διαθέτει τέσσερις μονάδες και η μονάδα για 

τον ιδιωτικό τομέα χειρίζεται καταγγελίες και εποπτεύει όσον αφορά οικονομικά θέματα, 

παρόλον που η εποπτεία του χρηματοοικονομικού τομέα κατά ένα μεγάλο μέρος είναι υπό την 

ευθύνη της Οικονομικής Εποπτικής Αρχής. Το DIB παρέχει πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας 

του και του τηλεφωνικού κέντρου του και επιλαμβάνεται σοβαρών υποθέσεων μόνο όταν ένας 

πελάτης δεν ήταν σε θέση να πάρει αποζημίωση από μόνος του ή σε περιπτώσεις χρόνιων 

αδυναμιών ενός οργανισμού. Οι επιθεωρήσεις/ έλεγχοι διενεργούνται κατά καιρούς και αν 

υπάρχει υποψία για παράνομες δραστηριότητες ο έλεγχος γίνεται χωρίς προειδοποίηση. 

Όσον αφορά τα παράπονα το Εργαστήρι επικεντρώθηκε τέλος στο ζήτημα του κατά πόσον 

ή όχι είναι επιτρεπτή σε όλες τις χώρες η δημιουργία βάσης δεδομένων για την πιστοληπτική 

ικανότητα (credit reference) και κατά πόσον οι Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

το αντιλαμβάνονται ως πρόβλημα. Ήταν σαφές ότι όλες οι χώρες λειτουργούν κάποια μορφή 
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συστήματος πιστοληπτικής ικανότητας και συνήθως η βάση δεδομένων διατηρείται κεντρικά, 

είτε από το κράτος, είτε από τις τράπεζες είτε στον ιδιωτικό τομέα, από τους λεγόμενους 

οργανισμούς πιστοληπτικής ικανότητας (credit reference agencies).

.   Έλεγχοι 

Οι Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διαπίστωσαν ότι ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος 

των εργασιών τους προκαλείται από την τεχνολογική πρόοδο και εξαιτίας των τεχνολογικών 

προδιαγραφών που δεν λαμβάνουν υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων. Η παρακολούθηση στο χώρο εργασίας θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνει μια 

εξισορρόπηση μεταξύ του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των 

λοιπών δικαιωμάτων αφενός του εργοδότη και αφετέρου του εργαζόμενου, για παράδειγμα, 

όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου στο χώρο εργασίας.

Πολλές χώρες πραγματοποιούν ελέγχους στα συστήματα παρακολούθησης των εργαζομένων 

και παροτρύνουν τους εργοδότες να διαπραγματεύονται με τους εργαζόμενους σχετικά με 

τις διαδικασίες που εμπλέκονται στην παρακολούθηση. Αναμένεται, επίσης, ότι οι εργοδότες 

θα λαμβάνουν υπόψη τις αρχές που αφορούν τη διαφάνεια και την αναλογικότητα, πριν 

προβούν στην εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης. Η μυστική παρακολούθηση των 

εργαζομένων επιτρέπεται σε ορισμένες χώρες μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και δεν 

επιτρέπεται καθόλου στις υπόλοιπες άλλες χώρες.

Οι Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διαπίστωσαν ότι σε καμία από αυτές 

δεν χρειάζεται δικαστικό ένταλμα για τη διενέργεια των ελέγχων. Ο μέσος αριθμός των 

ελέγχων που διενεργούν οι Αρχές κάθε χρόνο κυμαίνεται μεταξύ 10 και 300 και ο τρόπος 

που διενεργούνται οι ελέγχοι είναι πανομοιότυπος. Όλοι συμφώνησαν πως η παρουσία των 

λειτουργών πληροφορικής κατά την διάρκεια των ελέγχων είναι χρήσιμη. Στην Πορτογαλία, για 

παράδειγμα, σε μια περίπτωση είχαν καθυστερήσει τους επιθεωρητές στην είσοδο, ενόσω τα 

δεδομένα διαγράφονταν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, αλλά οι λειτουργοί πληροφορικής 

κατάφεραν στη συνέχεια να τα ανακτήσουν. 

Οι έλεγχοι αποτελούν σημαντικό εργαλείο στη Δανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, 

όπου αντιπροσωπεύουν το 10-20% του προϋπολογισμού της Αρχής και προσελκύουν 

κοινοβουλευτικό ενδιαφέρον. Διενεργούνται 85-100 έλεγχοι ανά έτος και τα αποτελέσματα 

των ελέγχων συνήθως δεν αμφισβητούνται από τους υπεύθυνους επεξεργασίας, οι οποίοι στις 

πλείστες περιπτώσεις συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Αρχής. Παραδείγματα αποτελούν 

οι «επιδρομές», που γίνονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή και περιλαμβάνουν περίπου 35 

έλεγχους σε μια εβδομάδα, σε συνεργασία με τον ημερήσιο τύπο για την ευαισθητοποίηση: 

υποθέσεις στον τομέα της υγείας και το μητρώο που διατηρεί η αστυνομία για τους χούλιγκαν 
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ποδοσφαίρου αναφέρθηκαν ως παραδείγματα.

Στη Φιλανδία δεν υπάρχει ειδική υπηρεσία ελέγχου, αλλά οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από 

12 επιθεωρητές που ειδικεύονται σε διάφορους τομείς, όπως η υγεία, τα χρηματοοικονομικά 

κλπ. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο επεξεργασίας για 

επιτόπου επίσκεψη, είτε από έρευνες σε ιστοσελίδες, ή σε ένα συγκεκριμένο τομέα όπως, για 

παράδειγμα, την άμεση παροχή δανείου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καταναλωτών. Οι 

στόχοι επιλέγονται κατόπιν εξειδικευμένης ανάλυσης των κινδύνων.

Όλες οι Αρχές συμφώνησαν ότι οι έλεγχοι είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους και το χρησιμοποιούν ανεπιφύλακτα. Σημειώνεται ότι καμία Αρχή δεν 

χρειάζεται να αναφέρει τα αποτελέσματα του ελέγχου στο Κοινοβούλιο, αλλά οι περισσότερες 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό στις ετήσιες εκθέσεις τους. Σε γενικές γραμμές 

όμως η εξέταση παραπόνων έχει προτεραιότητα έναντι των ελέγχων και οι πρόσφατες μειώσεις 

στον προϋπολογισμό των Αρχών έχουν ως αποτέλεσμα αυτές να μην μπορούν πλέον να 

διενεργούν όσους ελέγχους επιθυμούν κάθε χρόνο. 

11.14. Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Σύμβαση 108

Από την 1η – 4η Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο η ετήσια  συνάντηση της 

Επιτροπής T-PD στην οποία όμως δεν κατέστη δυνατή η εκπροσώπηση του Γραφείου ένεκα 

άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων. 

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. Η Επιτροπή αυτή συνέρχεται μια φορά το χρόνο στο Στρασβούργο και εξετάζει/ 

εγκρίνει και 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.

Ένα από τα κύρια θέματα κατά την πιο πάνω συνάντηση ήταν η επεξεργασία και οριστικοποίηση 

του Εγγράφου “Recommendation with regard to automatic processing of personal data in the 

context of profiling”.

Τελικά το πιο πάνω έγγραφο υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης στις 23 Νοεμβρίου 2010 με Αναφορά CM/Rec(2010)13.

11.15. Συνάντηση BIDPA
(Brithish	Isles	Data	Protection	Authorities)
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Από το 2004 οι Επίτροποι Προστασίας Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, 

των νήσων Guernsey, Jersey και Isle of Man, της Μάλτας και της Κύπρου και σε μεταγενέστερο 

στάδιο του Γιβραλτάρ και της Βερμούδας  συναντώνται άτυπα μια φορά το χρόνο με στόχο την 

ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για το χειρισμό διαφόρων θεμάτων και γίνεται αναφορά 

στα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν τις Αρχές κατά τη διάρκεια του έτους.

Η συνάντηση για το 2010 πραγματοποιήθηκε στο Jersey στις 24 – 25 Ιουνίου 2010 και σε αυτή 

συμμετείχε Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου.

Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την αλληλοενημέρωση για τις ετήσιες εκθέσεις, 

το διαδίκτυο (ιστοσελίδες και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, blog issues), το Google 

Street View, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τα ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα και τη 

διαφάνεια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οδηγίες για απ’ ευθείας εμπορική προώθηση πώλησης αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα.

Εισαγωγή

Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος (Νόμος 

112(I)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί, στο Μέρος 14, μεταφέρει τις διατάξεις της Οδηγίας 

2002/58/ΕΚ σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών. 

Το άρθρο 106 του Νόμου αυτού ρυθμίζει την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων για σκοπούς 

απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing) με ηλεκτρονικά μέσα. Το άρθρο αυτό 

δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αποστολής διαφημιστικών φυλλαδίων μέσω ταχυδρομείου. 

Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 15 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138(Ι)/2001), όπως 

έχει τροποποιηθεί με τον Νόμο  37(Ι)/2003.

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει αρμοδιότητα να εξετάζει 

παράπονα σχετικά με παραβάσεις των πιο πάνω διατάξεων και μπορεί να επιβάλει διοικητικές 

κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται με αυτές, μεταξύ των οποίων και χρηματική ποινή 

μέχρι 8,540 ευρώ.

Ο Νόμος  112(I)/2004, όπως τροποποιήθηκε, αναφέρεται στα διαφημιστικά μηνύματα με 

τα οποία άτομα ή εταιρείες διαφημίζουν αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρουν απ’ ευθείας 

σε συγκεκριμένα άτομα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των 

συστημάτων αυτομάτων κλήσεων, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), των μηνυμάτων 
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σε κινητά τηλέφωνα (sms) και των συσκευών τηλεομοιοτυπίας (fax). 

Το άρθρο 106 του Νόμου ρυθμίζει την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση σε φυσικά πρόσωπα. 

Με βάση το περί Νομικών Προσώπων (Διασφάλισης των έννομων Συμφερόντων αναφορικά 

με Αυτόκλητες Επικοινωνίες) Διάταγμα του 2005, που εκδόθηκε από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η προστασία από την αποστολή ανεπιθύμητων 

διαφημιστικών μηνυμάτων έχει επεκταθεί και στα νομικά πρόσωπα (εταιρείες). Το Διάταγμα 

αυτό εκδόθηκε δυνάμει των άρθρων 106(3) και 152 του πιο πάνω Νόμου και δημοσιεύτηκε 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28 Ιανουαρίου 2005.

Στην κατηγορία αυτή των διαφημιστικών μηνυμάτων συμπεριλαμβάνονται, επίσης, και 

μηνύματα ιδεολογικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και πολιτικού περιεχόμενου.

Σημείωση: Αρκετοί αποστολείς ισχυρίζονται ότι τα μηνύματα που αποστέλλουν είναι 

ενημερωτικά και όχι διαφημιστικά, αν όμως στα μηνύματα αναγράφεται το όνομα εταιρείας ή 

προϊόντος ή υπηρεσίας τότε τα μηνύματα θεωρούνται διαφημιστικά.

Συγκατάθεση 

Το άρθρο 106 του Νόμου 112(Ι)/2004, όπως έχει τροποποιηθεί, προβλέπει ότι για την αποστολή 

διαφημιστικών μηνυμάτων για απ’ ευθείας εμπορική προώθηση πρέπει να λαμβάνεται εκ των 

προτέρων η συγκατάθεση των παραληπτών των μηνυμάτων, δηλαδή ισχύει η αρχή του «Opt-

in». 

Με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 112(Ι)/2004 «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων 

σημαίνει κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βούλησης, που εκφράζεται με τρόπο σαφή 

και με πλήρη επίγνωση και με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως 

ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που το αφορούν.

Με βάση τον πιο πάνω ορισμό της «συγκατάθεσης» προκύπτουν τα εξής:

1. Η συγκατάθεση πρέπει να είναι ρητή και ελεύθερη, δηλαδή δεν μπορεί να είναι 

μέρος των όρων παροχής κάποιας υπηρεσίας, αλλά θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα 

ειδικής δήλωσης, όπως, για παράδειγμα, υπογράφοντας ξανά, ή επιλέγοντας «Ναι» ή 

«Όχι» ή βάζοντας «√» σε κάποιο κουτάκι, σε ξεχωριστό σημείο του συμβολαίου ή των 

όρων παροχής της υπηρεσίας, το οποίο να αναφέρεται ειδικά στην απ’ ευθείας εμπορική 

προώθηση. Σημειώνεται ότι το κουτάκι δεν θα πρέπει να είναι προεπιλεγμένο, αλλά θα 

πρέπει ο παραλήπτης των μηνυμάτων να συμπληρώσει το «ν» στο κουτάκι.

2. Η συγκατάθεση πρέπει να δίνεται με πλήρη επίγνωση, αφού το υποκείμενο των 

δεδομένων έχει προηγουμένως ενημερωθεί. Με βάση το άρθρο 11 του περί Επεξεργασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 

138(Ι)  του 2001), όπως τροποποιήθηκε,  η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων 

πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, το 
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σκοπό της επεξεργασίας και τους πιθανούς αποδέκτες των δεδομένων. 

Η συγκατάθεση θα πρέπει να λαμβάνεται από τον ίδιο τον κάτοχο του αριθμού ή της διεύθυνσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όχι από τρίτους (για παράδειγμα από άτομα που δίνουν τους 

αριθμούς ή τις διευθύνσεις φίλων τους χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση 

των φίλων).

Σημειώνεται ότι θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται η συγκατάθεση των παραληπτών των 

μηνυμάτων ασχέτως εάν ο αριθμός τους ή η διεύθυνση τους είναι διαθέσιμη σε πηγές 

ανοιχτές προς το κοινό όπως, για παράδειγμα, στον τηλεφωνικό κατάλογο, στο διαδίκτυο ή σε 

καταλόγους μελών επαγγελματικών ενώσεων, σωματείων, συλλόγων, επαγγελματικών κλάδων 

κλπ.

Τα άτομα ή οι εταιρείες που ασχολούνται με direct marketing (στην συνέχεια θα αναφέρονται 

ως «οι αποστολείς») θα πρέπει κατά την λήψη της συγκατάθεσης να καταγράφουν στοιχεία 

όπως η ημερομηνία και ώρα που έχει ληφθεί η συγκατάθεση ώστε σε περιπτώσεις ελέγχου 

ή εξέτασης παραπόνων να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των 

παραληπτών. 

Αποστολή μηνυμάτων σε πελάτες

Η μόνη εξαίρεση όπου στο Νόμο 112(Ι)/2004 προβλέπεται η αρχή του Opt-out είναι, 

σύμφωνα με το άρθρο 106(4), η περίπτωση όπου ο αποστολέας λαμβάνει στοιχεία επαφής 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελατών του στα πλαίσια πώλησης προϊόντος ή υπηρεσίας. Σ’ 

αυτήν την περίπτωση ο αποστολέας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για απ’ ευθείας 

προώθηση των παρόμοιων δικών του προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι δίνεται σαφώς 

και ευδιάκριτα στους πελάτες η δυνατότητα να αντιταχθούν, ατελώς και με εύκολο τρόπο, σε 

αυτήν τη χρήση των ηλεκτρονικών στοιχείων επαφής όταν αυτά συλλέγονται και σε σχέση 

με κάθε μήνυμα, στην περίπτωση όπου ο πελάτης δεν αντετάχθη αρχικώς σε τέτοια χρήση. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στον Νόμο, στον όρο «ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο»  περιλαμβάνονται και τα μηνύματα sms και mms.

Με βάση το πιο πάνω άρθρο οι αποστολείς μπορούν να στέλλουν μηνύματα σε πελάτες τους, 

αλλά θα πρέπει να δίνεται στους παραλήπτες η δυνατότητα, σε κάθε μήνυμα, να ζητήσουν να 

σταματήσουν να τα λαμβάνουν ατελώς και με εύκολο τρόπο. 

Γι’ αυτό οι αποστολείς θα πρέπει να παρέχουν στους παραλήπτες των μηνυμάτων αριθμό 

χωρίς χρέωση (π.χ. που να αρχίζει από 800 ή τετραψήφιο αριθμό που αρχίζει από 8), ώστε να 

δίνουν την δυνατότητα Opt-out χωρίς χρέωση όπως προβλέπει ο Νόμος. Μαζί με κάθε μήνυμα 

που αποστέλλεται θα πρέπει να αναγράφονται οδηγίες που να εξηγούν στον παραλήπτη πως 

μπορεί να ζητήσει να σταματήσει να τα λαμβάνει. Για παράδειγμα, στο τέλος του μηνύματος 

που αποστέλλουν να αναγράφεται ότι όσοι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν τα μηνύματα 
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μπορούν να στείλουν μήνυμα ή να πάρουν τηλέφωνο στον αριθμό χωρίς χρέωση. 

Τα αιτήματα για διαγραφή θα πρέπει να ισχύουν για όλες τις μελλοντικές διαφημιστικές 

εκστρατείες και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη. Εάν, για παράδειγμα, μια εταιρεία πώλησης 

αυτοκινήτων αποστέλλει μηνύματα σχετικά με πώληση κάποιου συγκεκριμένου μοντέλου και 

ο παραλήπτης ζητήσει να σταματήσει να τα λαμβάνει αυτό σημαίνει ότι δεν δικαιολογείται ο 

αποστολέας στο μέλλον να του αποστείλει οποιοδήποτε μήνυμα, ασχέτως εάν αυτό αφορά 

άλλο μοντέλο αυτοκινήτου.

Το άρθρο αυτό αφορά την αποστολή μηνυμάτων μόνο για προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή 

υπηρεσιών του αποστολέα. Εάν, για παράδειγμα, κάποιος πελάτης είχε αγοράσει μια ηλεκτρική 

συσκευή δεν δικαιολογείται να του αποσταλούν στη συνέχεια μηνύματα που να διαφημίζουν 

κάποια υπηρεσία γνωριμιών. 

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η εξαίρεση αυτή αφορά την αποστολή μηνυμάτων από τον ίδιο 

αποστολέα και όχι από θυγατρικές ή μητρικές εταιρείες ή άλλα μέλη ομίλου εταιρειών.

Οι αποστολείς θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να καταγράφονται τα στοιχεία αιτήματος 

διαγραφής, όπως η ημερομηνία και ώρα που έχει υποβληθεί το αίτημα για διαγραφή.

Ανάθεση της αποστολής των μηνυμάτων σε διαφημιστική εταιρεία 

Αρκετοί διαφημιζόμενοι απευθύνονται σε διαφημιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν επί 

πληρωμή να αποστείλουν μηνύματα εκ μέρους τους. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει οι ίδιοι να παρέχουν τη λίστα με τους 

αριθμούς ή τις διευθύνσεις των παραληπτών. Σε περίπτωση που οι διαφημιστικές εταιρείες 

διατηρούν δική τους λίστα πρέπει να μπορούν να εξασφαλίζουν ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση 

των παραληπτών όσον αφορά τον συγκεκριμένο τύπο διαφήμισης που ζητά ο διαφημιζόμενος 

(π.χ. οι παραλήπτες να έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται να λαμβάνουν διαφημιστικά μηνύματα 

από οποιονδήποτε για κάποιο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών).

Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να έχουν δυνατότητα ελέγχου της λίστας των παραληπτών και 

του τρόπου αποστολής των μηνυμάτων (συγκατάθεση, αρχείο διαγραφών, κλπ). 

Στα μηνύματα που αποστέλλονται θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο διαφημιζόμενος 

εκ μέρους του οποίου αποστέλλονται τα μηνύματα.

Οι πιο πάνω λεπτομέρειες  πρέπει να προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ του διαφημιζόμενου 

και της διαφημιστικής εταιρείας.

Συμπεράσματα

Λόγω της μεγάλης αύξησης του φαινομένου αποστολής ανεπιθύμητων διαφημιστικών 

μηνυμάτων χωρίς συγκατάθεση, το κοινό εκφράζει συχνά παράπονα και ενοχλείται όταν 
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λαμβάνει μηνύματα τα οποία δεν έχει ζητήσει. Έτσι το κοινό άρχισε να χάνει την εμπιστοσύνη 

του προς τα άτομα/ εταιρείες που προβαίνουν σε απ’ ευθείας προώθηση των προϊόντων και 

υπηρεσιών τους και διστάζει να λάβει μέρος σε διαγωνισμούς για το λόγο ότι στην συνέχεια 

πιθανό να λαμβάνει πολλά ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα.

Γι’ αυτό θα πρέπει οι αποστολείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εφαρμόζουν αυστηρά τις 

ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή καθοδήγηση οι αποστολείς μπορούν να απευθύνονται στο 

Γραφείο της Επιτρόπου.


