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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Το 2016 αποτελεί την απαρχή της νέας εποχής για τα προσωπικά δεδομένα, με τον εκσυγχρονισμό του 

νομικού πλαισίου και την μετάβαση τους στην νέα τεχνολογική εποχή. 

 

Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 ψηφίστηκε το 2016 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 25η  Μαϊου 

2018, αντικαθιστώντας και καταργώντας την Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών, καθώς επίσης τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001 (Νόμος 138 (Ι) / 2001), όπως τροποποιήθηκε. 

 

Ο εν λόγω Κανονισμός θα είναι το νομικό εργαλείο προσαρμογής της προστασίας προσωπικών 

δεδομένων στις αυξανόμενες τεχνολογικές απαιτήσεις. 

 

 

Προς αυτή την κατεύθυνση το Γραφείο προγραμματίζει 

εκπαιδεύσεις τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού 

τομέα προκειμένου να προετοιμάσει την κοινωνία σε όλα τα 

επίπεδα να εφαρμόσει το νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

 

Το 2016, έγιναν 13  Παρουσιάσεις οι οποίες καταγράφονται 

αναλυτικά στο σώμα της Ετήσιας Έκθεσης. 

 

Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 2016 υποβλήθηκαν 312 

παράπονα από τα οποία διεκπαιρεώθηκαν τα 282. 
 

 

Τα προσωπικά δεδομένα είμαστε εμείς οι ίδιοι και οφείλουμε να γνωρίζουμε πώς να τα 

προστατεύουμε καλλιεργώντας την κουλτούρα που απαιτείται. 

 

 

 
 

 
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου 

Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 
2001 (Νόμος 138 (Ι) / 2001), όπως τροποποιήθηκε (στο εξής «ο Νόμος») 

 
Ο Νόμος ψηφίστηκε στα πλαίσια εναρμόνισης με το κοινοτικό δίκαιο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 

95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 

 

Ο Νόμος στοχεύει στην προστασία και στο 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 στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και αφετέρου θέτει συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις σε όσους χειρίζονται προσωπικά δεδομένα (υπεύθυνους επεξεργασίας). 

 

Στην πράξη ο Νόμος: 

 
 Παρέχει στον πολίτη ορισμένα δικαιώματα σχετικά με πληροφορίες που τηρούνται σε 

διάφορα αρχεία αναφορικά με το άτομό 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 την 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.  

Ο πολίτης μπορεί να προμηθευτεί αντίγραφο του Νόμου από την ιστοσελίδα του Γραφείου της 

Επιτρόπου: www.dataprotection.gov.cy. 

 

 

 

http://www.dataprotection.gov.cy/
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1.2. Το νέο νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ε.Ε. 

1.2.1. (Γενικός) Κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων 

 
Τον Μάιο του 2016, μετά από συζήτηση τεσσάρων χρόνων, τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων), ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Ο 

εν λόγω Κανονισμός αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ, οι διατάξεις της οποίας μεταφέρθηκαν στο 

Νόμο 138(Ι)/2001.  

 

Ο Κανονισμός ενισχύει τα υφιστάμενα δικαιώματα που απορρέουν από την Οδηγία του 1995, εισάγει 

νέα δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως το δικαίωμα λήθης, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων 

και την υποχρέωση γνωστοποίησης παραβίασης των δεδομένων και ενισχύει της Αρχές της Διαφάνειας 

και της Λογοδοσίας.  

 

Κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, το Γραφείο της Επιτρόπου 

ανάλαβε την ετοιμασία Νομοσχεδίου για την καλύτερη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του 

Κανονισμού.  

 

1.2.2. (Ειδική) Οδηγία για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της επιβολής του Νόμου 

 
Παράλληλα, τον Μάιο του 2016 τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της 

πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 

κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-

πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία θα πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό μας Δίκαιο μέχρι 

τις 6 Μαΐου 2016. 

 

Η Οδηγία αυτή καθιερώνει ειδικούς κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων στον τομέα της 

επιβολής του Νόμου και ορίζει το Γραφείο της Επιτρόπου ως αρμόδια εθνική εποπτική Αρχή. Κατόπιν 

συνεννόησης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, το Γραφείο της Επιτρόπου θα 

συνεργαστεί με την Αστυνομία για την ετοιμασία Νομοσχεδίου για την μεταφορά της Οδηγίας. 

  

1.2.3. Κανονισμός EUROPOL 
 

Τον Απρίλιο του 2006 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 για τον Οργανισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την 

αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 

2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ.  
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Ο εν λόγω Κανονισμός ενισχύει τη συνεργασία των Αστυνομικών Αρχών των ΚΜ της ΕΕ στα πλαίσια της 

EUROPOL, θεσπίζει ειδικούς κανόνες προστασίας των δεδομένων και ορίζει το Γραφείο της Επιτρόπου 

ως αρμόδια εθνική εποπτική Αρχή. Ο Κανονισμός EUROPOL θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαΐου του 

2017 ενώ τα Άρθρα 71, 72 και 73 αυτού τίθενται σε εφαρμογή από τις 13 Ιουνίου 2016. Το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, σε συνεργασία με την Αστυνομία, θα ετοιμάσει Νομοσχέδιο για την 

καλύτερη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού, που θα τύχει διαβούλευσης με το Γραφείο 

της Επιτρόπου.  

 

1.2.4. Οδηγία PNR 

 
Για την ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 

σοβαρού εγκλήματος, τον Μάιο του 2016 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (EE) 

2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη 

χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) για την πρόληψη, 

ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.  

 

Η εν λόγω Οδηγία δημιουργεί υποχρέωση σε αερομεταφορείς όπως συλλέγουν και αποστέλλουν σε 

αρμόδιες Αρχές των ΚΜ, δεδομένα PNR (Passenger Name Record) επιβατών που φτάνουν σε ΚΜ με 

πτήσεις από τρίτες χώρες, εκτός της ΕΕ. Η Οδηγία επιτρέπει στα ΚΜ να επεκτείνουν την υποχρέωση 

αυτή και σε πτήσεις εντός της ΕΕ. Οι διατάξεις της Οδηγίας PNR θα πρέπει να μεταφερθούν στην εθνική 

μας νομοθεσία μέχρι τις 25 Μαΐου 2018. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, σε 

συνεργασία με την Αστυνομία, θα ετοιμάσει Νομοσχέδιο για την μεταφορά της Οδηγίας PNR, το οποίο 

θα τύχει διαβούλευσης με το Γραφείο της Επιτρόπου.  

 

1.2.5. Απόφαση Επάρκειας Privacy Shield 
 

Τον Αύγουστο του 2016 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 

2016/1250 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2016 βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την 

ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ. Η Απόφαση αυτή ήταν αποτέλεσμα εντατικών 

διαβουλεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για τη θέσπιση της Συμφωνίας Privacy Shield.  

 

Η υιοθέτηση της εν λόγω Απόφασης κατέστη αναγκαία μετά την ακύρωση της Απόφασης Επάρκειας 

Safe Harbor από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην εκδικασθείσα υπόθεση Maximillian 

Schrems vs Irish Commissioner. Η Απόφαση Επάρκειας Privacy Shield καθιστά ελεύθερη τη διαβίβαση 

δεδομένων προς οργανισμούς που εδρεύουν στις ΗΠΑ, οι οποίοι είναι εισηγμένοι στο Privacy Shield.      

 

1.2.6. Πρόταση Κανονισμού e-privacy    

 
Τον Οκτώβριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στις αρχές Ιανουαρίου του 2017 θα 

παρουσιάσει Πρόταση Κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών 

δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για την αντικατάσταση της Οδηγίας 

2002/58/ΕΚ (Οδηγία e-privacy), η οποία θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να ευθυγραμμιστεί με τις 

διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.      
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1.3. Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
 

Η Επίτροπος είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή επιφορτισμένη με την εποπτεία της εφαρμογής του 

Νόμου και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Επίτροπος ασκεί τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται από το 

Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο. 

 

Η Επίτροπος εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στα αρμόδια Όργανα και Επιτροπές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και άλλων Διεθνών Οργανισμών. 

Αρμοδιότητες της Επιτρόπου 
   

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

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

λειτουργία επαγγελματικών σωματείων και τη σωστή διαχείριση των δεδομένων από τους 

υπεύθυνους επεξεργασίας. 

 

 Χορηγεί τις άδειες που προβλέπονται από το Νόμο (άδειες διαβίβασης δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες, άδειες διασύνδεσης αρχείων και άδειες συλλογής 

και επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων).  

 
 Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους τυχόν 

εκπροσώπους τους και δίδει κατά την κρίση της δημοσιότητα σε αυτές. 

 
 Αποφαίνεται για κάθε ρύθμιση που αφορά στην επεξεργασία και προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

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

καταγγελία. 

 
 Εξετάζει παράπονα και καταγγελίες σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου. 

 
 Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου στις αρμόδιες αρχές. 

 
 Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις του Νόμου. 

 
 Τηρεί τα Μητρώα που προβλέπει ο Νόμος: Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών, Μητρώο 

Αδειών Διαβίβασης, Μητρώο Διασυνδέσεων και Μητρώο Απόρρητων Αρχείων. 

 
 Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Αρχές άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Συμβουλίου της Ευρώπης σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 

 
 Η 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.  
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 Η Επίτροπος εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στο Κοινό Εποπτικό Όργανο της Eurojust 

και μετέχει, επίσης, η ίδια ή εκπρόσωπος του Γραφείου της 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 στην Επίτροπο 

πρόσθετες αρμοδιότητες πέραν από εκείνες που προβλέπονται από το Νόμο.  

 

Συγκεκριμένα, η Επίτροπος έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων και καταγγελιών για πιθανές 

παραβιάσεις των άρθρων 99, 100, 101, 105 και 106 τα οποία αφορούν στο απόρρητο των 

επικοινωνιών, στα δεδομένα κίνησης και χρέωσης, στα δεδομένα θέσης, στους τηλεφωνικούς 

καταλόγους συνδρομητών και στις αυτόκλητες κλήσεις (με σκοπό την απ’ ευθείας εμπορική 

προώθηση). Επιπρόσθετα, για την εφαρμογή του άρθρου 98Α, η Επίτροπος συνεργάζεται με τον 

Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.  

 

Σχετικό μνημόνιο συναντίληψης και κοινής δράσης στα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 98 Α έχει 

ετοιμαστεί από το Γραφείο της Επιτρόπου και αναμένεται η υπογραφή του εντός του 2017. 

 

1.4. Το Γραφείο της Επιτρόπου 
 

Κατά την ενάσκηση του έργου της η Επίτροπος έχει Γραφείο, το προσωπικό του οποίου αποτελείται 

από λειτουργούς που είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας. Το Γραφείο Επιτρόπου συστάθηκε το Μάιο 

2002 και κατά τη διάρκεια του 2016 είχε την ακόλουθη στελέχωση: 

 

2 Διοικητικοί Λειτουργοί Α’  3 Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί 

3 Διοικητικοί Λειτουργοί  3 Έκτακτοι για Γραφειακά Καθήκοντα 

1 Διοικητικός Λειτουργός αορίστου 

χρόνου 

 1 Κλητήρας 

1 Λειτουργός Πληροφορικής   
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Το γραμματειακό προσωπικό του Γραφείου 

 

 

 

Νίκη Τρύφωνος 

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

 

 

 

Άντρη Καλλή 

Έκτ. για Γραφειακά Καθήκοντα 

 

 

 

Φωτεινή Σταύρου 

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

 

 

 

Άντρη Νερούτση 

Έκτ. για Γραφειακά Καθήκοντα 

 

 

 

Κούλλα Αναστασίου 

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

 

 

 

Άντρη Κασπαρή 

Έκτ. για Γραφειακά Καθήκοντα 

 

Λειτουργός 
 
 

Όνομα – Θέση – Email 
 
 
 

 

 

Μάριος Παπαχριστοδούλου 

Διοικητικός Λειτουργός Α΄ 

Email: 

mpapachristodoulou@dataprotection.

gov.cy 

 
 

 

Ιωάννα Αναστασιάδου 

Διοικητικός Λειτουργός Α΄ 

Email: 

ianastasiadou@dataprotection.gov.cy 

 

 

 

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης 

Διοικητικός Λειτουργός 

Email: 

cgeorgiades@dataprotection.gov.cy 

 

 

 

Λουίζα Μαρκίδου 

Διοικητικός Λειτουργός 

Email:  

lmarkidou@dataprotection.gov.cy 

 

 

 

Μαρία Μιχαηλίδου 

Διοικητικός Λειτουργός 

Email: 

mmichaelidou@dataprotection.gov. 

cy 

 

 

Νόνη Αβραάμ 

 Διοικητικός Λειτουργός αορίστου χρόνου 

Email:  

navraam@dataprotection.gov.cy 

 

 

Μιχάλης Κιτρομηλίδης 

Λειτουργός Πληροφορικής 

Email:  

mkitromilides@dits.mof.gov.cy 

 

  

 

 

mailto:mpapachristodoulou@dataprotection.gov.cy
mailto:mpapachristodoulou@dataprotection.gov.cy
mailto:ianastasiadou@dataprotection.gov.cy
mailto:cgeorgiades@dataprotection.gov.cy
mailto:lmarkidou@dataprotection.gov.cy
mailto:mkitromilides@dits.mof.gov.cy
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2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ  

 
  

Εναρμονιστική Πράξη 
 

 
Εθνική Νομοθεσία 

 
Σχόλια 

1 ΟΔΗΓΙΑ 95/46/ΕΚ της 24ης 
Οκτωβρίου 1995 για την 
προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 
της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία 
Δεδομένων). 
 

Ο περί της Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Προστασία του 
Ατόμου Νόμος του 2001, 
όπως τροποποιήθηκε Νόμος 
138(Ι)/2001 
 
 
 
 

Το πεδίο εφαρμογής του 
Νόμου καλύπτει και την 
επεξεργασία δεδομένων 
που γίνεται για σκοπούς 
επιβολής του Νόμου και 
εθνικής ασφάλειας, που δεν 
καλύπτονται από το πεδίο 
εφαρμογής της Οδηγίας 
 
Ο Κανονισμός δημοσιεύτηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα 
της ΕΕ στις 4 Μαΐου 2016. 
Με βάση το Άρθρο 99, 
τίθεται σε ισχύ 20 ημέρες 
μετά τη δημοσίευση του και 
εφαρμόζεται από τις 25 
Μαΐου 2018 

2(α) Σύμβαση 108 του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την 
προστασία του ατόμου από 
την αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων. 
 

Κυρωτικός Νόμος 28(ΙΙΙ)/2001 Το Άρθρο 57 της Απόφασης 
2007/533 προνοεί ότι, τα 
δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας με βάση την 
Απόφαση αυτή θα 
απολαμβάνουν το επίπεδο 
προστασίας που προσφέρει 
η Σύμβαση 108. Αντίστοιχες 
διατάξεις περιλαμβάνονται 
και στις Αποφάσεις 
2008/977/ΔΕΥ, 
2009/917/ΔΕΥ, 
2008/615/ΔΕΥ και 
2008/616/ΔΕΥ. 
 

2(β) Πρόσθετο Πρωτόκολλο της 
Σύμβασης 108. 
 

Κυρωτικός Νόμος 30(ΙΙΙ)/2003 Δείτε σχόλιο 2(α) 

2(γ) Σύσταση R(87) 15 του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. 
 

Μεταφέρθηκε στην εθνική 
έννομη τάξη με Εγκύκλιο του 
Αρχηγού Αστυνομίας, 
δεσμευτική προς τα Μέλη της 

Η παράγραφος 20 του 
Προοιμίου της Απόφασης 
2007/533/ΔΕΥ προνοεί ότι, 
οι αρχές που εμπεριέχονται 
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 στη Σύσταση (87) 15 για τη 
χρήση προσωπικών 
δεδομένων στον 
αστυνομικό τομέα θα 
πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όταν 
οι αρχές επιβολής του 
νόμου επεξεργάζονται 
προσωπικά δεδομένα κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης. 
 

3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ 
2008/977/ΔΕΥ της 27ης 
Νοεμβρίου 2008 για την 
προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
τυγχάνουν επεξεργασίας στο 
πλαίσιο της αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας σε 
ποινικές υποθέσεις. 
 
ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2016/680 της 
27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από 
αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, 
διερεύνησης, ανίχνευσης ή 
δίωξης ποινικών αδικημάτων ή 
της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της απόφασης-
πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.  
 

Μεταφέρθηκε στην εθνική 
Νομοθεσία με την Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου 
αρ. 75.927 της 23ης 
Οκτωβρίου 2013. 
 
 
 
 
 
 

Η παράγραφος β(ιι) της 
Απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου ορίζει τον 
Επίτροπο Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα ως αρμόδια 
εποπτική Αρχή. 
 
 
Η Οδηγία δημοσιεύτηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα 
της ΕΕ στις 4 Μαΐου 2016. 
Με βάση το Άρθρο 63, τα 
κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο 
έως τις 6 Μαΐου 2018, τις 
αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την 
παρούσα οδηγία. 
Κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων και 
εφαρμόζουν τις διατάξεις 
αυτές από τις 6 Μαΐου 2018. 

4 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 της 
11ης Μαΐου 2016 για τον 
Οργανισμό της ΕΕ για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της 
Επιβολής του Νόμου 
(Ευρωπόλ) και την 
αντικατάσταση και κατάργηση 
των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
2009/936/ΔΕΥ και 
2009/968/ΔΕΥ. 

Ο περί Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Υπηρεσίας 
Νόμος του 2011, Νόμος 
102(Ι)/2011 
 
Ο Κανονισμός Ευρωπόλ 
δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ στις 24 
Μαΐου 2016. Με βάση το 
Άρθρο 77, τίθεται σε ισχύ20 
ημέρες μετά τη δημοσίευση 
του και εφαρμόζεται από την 

Το άρθρο 8 του Νόμου που 
μεταφέρει τις διατάξεις του 
Άρθρου 33 της Απόφασης 
2009/371/ΔΕΥ ορίζει τον 
Επίτροπο Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα ως αρμόδια 
εθνική εποπτική Αρχή. Ο 
Επίτροπος είναι Μέλος του 
ΚΕΣ (Κοινού Εποπτικού 
Σώματος) της Εuropol, που 
συστάθηκε με βάση το 
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1η Μαΐου 2017. Άρθρο 34 της Απόφασης.  
 

5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 
603/2013 της 26ης Ιουνίου 
2013 σχετικά με τη θέσπιση 
του «Eurodac» για την 
αντιπαραβολή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
604/2013 για τη θέσπιση των 
κριτηρίων και μηχανισμών για 
τον προσδιορισμό του 
κράτους μέλους που είναι 
υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας 
που υποβάλλεται σε κράτος 
μέλος από υπήκοο τρίτης 
χώρας ή από απάτριδα και 
σχετικά με αιτήσεις της 
αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα Eurodac που 
υποβάλλουν οι αρχές 
επιβολής του νόμου των 
κρατών μελών και η Ευρωπόλ 
για σκοπούς επιβολής του 
νόμου και για την 
τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά 
με την ίδρυση Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για τη 
Λειτουργική Διαχείριση 
Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης 
Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και 
Δικαιοσύνης (αναδιατύπωση). 

 

Ο Κανονισμός δημοσιεύτηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
ΕΕ στις 29/06/2013. Με βάση 
το Άρθρο 46, τίθεται σε ισχύ 
20 ημέρες μετά τη 
δημοσίευσή του και 
εφαρμόζεται από τις 20 
Ιουλίου 2015. 

Η Υπηρεσία Ασύλου του 
Υπουργείου Εσωτερικών 
ετοίμασε νομοσχέδιο που 
τροποποιεί  το Νόμο 
6(Ι)/2000, για την 
αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή των διατάξεων 
των Κανονισμών Δουβλίνο 
ΙΙΙ και EURODAC και 
γνωστοποίησε στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι, ως 
αρμόδια εθνική εποπτική 
Αρχή, με βάση το Άρθρο 30 
του Κανονισμού, ορίστηκε ο 
Επίτροπος Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 
 
Ο Επίτροπος είναι Μέλος 
της Ομάδας Εργασίας για το 
Συντονισμένο Έλεγχο του 
EURODAC, που συστάθηκε 
με βάση το Άρθρο 32 του 
Κανονισμού. 

6 ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/426/ΔΕΥ της 
16ης Δεκεμβρίου 2008 για την 
ενίσχυση της Eurojust και την 
τροποποίηση της απόφασης 
2002/187/ΔΕΥ σχετικά με τη 
σύσταση της Eurojust 
προκειμένου να ενισχυθεί η 
καταπολέμηση των σοβαρών 
μορφών εγκλήματος. 

 

Η Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ 
μεταφέρθηκε στην εθνική 
Νομοθεσία με την Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου 
αρ. 64.788  της 20ης 
Δεκεμβρίου 2006. 
 

Με βάση την Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, ο 
Επίτροπος Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα ορίζεται ως 
αρμόδια εθνική εποπτική 
Αρχή. 
 
Ο Επίτροπος είναι Μέλος 
του ΚΕΣ (Κοινό Εποπτικό 
Σώμα) της EUROJUST, που 
συστάθηκε με βάση το 
Άρθρο 23 της Απόφασης  
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2002/187/ΔΕΥ, όπως 
τροποποιήθηκε από την 
Απόφαση 2009/426/ΔΕΥ. 
 

7(α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
515/97 της 13ης Μαρτίου 
1997 περί της αμοιβαίας 
συνδρομής μεταξύ των 
διοικητικών αρχών των 
κρατών μελών και της 
συνεργασίας των αρχών 
αυτών με την Επιτροπή με 
σκοπό τη διασφάλιση της 
ορθής εφαρμογής των 
τελωνειακών και γεωργικών 
ρυθμίσεων, όπως 
τροποποιήθηκε από τους 
Κανονισμούς (ΕΚ) 807/2003 
και 766/2008 και τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1525 της 
9ης Σεπτεμβρίου2015. 
 

Ο Κανονισμός είχε άμεση 
ισχύ από την 1η Μαΐου 2004, 
με την ένταξη της 
Δημοκρατίας στην ΕΕ 
 
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1525 
εφαρμόζεται από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2016 ενώ τα 
σημεία 5, 8, 9, 17 και 18 του 
άρθρου 1 εφαρμόζονται από 
τις 8 Οκτωβρίου 2015. 

Ο Επίτροπος Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα ορίζεται ως 
αρμόδια εθνική εποπτική 
Αρχή. 
 
Ο Επίτροπος είναι Μέλος 
της Ομάδας Εργασίας για το 
Συντονισμένο Έλεγχο του 
CIS (Customs Information 
System), που συστάθηκε με 
βάση το Άρθρο 37 του 
Κανονισμού 515/97, όπως 
τροποποιήθηκε. 
 

7(β) Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ της 
30ης Νοεμβρίου 2009 για τη 
χρήση της πληροφορικής για 
τελωνιακούς σκοπούς. 
 

Μεταφέρθηκε στην εθνική 
Νομοθεσία με την Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου 
αρ. 78.418 της 3ης Μαρτίου 
2015. 
 

Με βάση την παράγραφο (γ) 
της Απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου ο 
Επίτροπος Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα ορίζεται ως 
αρμόδια εθνική εποπτική 
Αρχή. 
Ο Επίτροπος είναι Μέλος 
της ΚΕΑ (Κοινής Εποπτικής 
Αρχής) για τα Τελωνεία, που 
συστάθηκε με βάση το 
Άρθρο 25 της Απόφασης 
2009/917/ΔΕΥ. 
 

8(α) Σύμβαση για την εφαρμογή 
της Συμφωνίας Σένγκεν (CISA). 
 

Ορισμένες διατάξεις της 
Σύμβασης είχαν άμεση ισχύ 
από την 1η Μαΐου 2004, με 
την ένταξη της Δημοκρατίας 
στην ΕΕ. 
 
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξεως 
ετοίμασε νομοσχέδιο για την 
καλύτερη εφαρμογή 
ορισμένων διατάξεων των 
Κανονισμών 1986/2006 και 
1987/2006 και της Απόφασης 
2007/533/ΔΕΥ. 

Το νομοσχέδιο ορίζει τον 
Επίτροπο Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα ως αρμόδια 
εθνική εποπτική Αρχή, με 
βάση το Άρθρο 44 του 
Κανονισμού 1987/2006 και 
το Άρθρο 60 της Απόφασης 
2007/533/ΔΕΥ. 
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8(β) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1986/2006 

της 20ης Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με την πρόσβαση στο 
Σύστημα Πληροφοριών 
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS 
II) των υπηρεσιών των κρατών 
μελών που είναι υπεύθυνες 
για την έκδοση αδειών. 
κυκλοφορίας οχημάτων. 
 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξεως 
ετοίμασε νομοσχέδιο για την 
καλύτερη εφαρμογή 
ορισμένων διατάξεων των 
Κανονισμών 1986/2006 και 
1987/2006 και της Απόφασης 
2007/533/ΔΕΥ. 
 

Το νομοσχέδιο ορίζει τον 
Επίτροπο Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα ως αρμόδια 
εθνική εποπτική Αρχή, με 
βάση το Άρθρο 44 του 
Κανονισμού 1987/2006 και 
το Άρθρο 60 της Απόφασης 
2007/533/ΔΕΥ. 

8(γ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1987/2006 
της 20ής Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με τη δημιουργία, τη 
λειτουργία και τη χρήση του 
Συστήματος Πληροφοριών 
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS 
II). 
 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξεως 
ετοίμασε νομοσχέδιο για την 
καλύτερη εφαρμογή 
ορισμένων διατάξεων των 
Κανονισμών 1986/2006 και 
1987/2006 και της Απόφασης 
2007/533/ΔΕΥ. 
 

Το νομοσχέδιο ορίζει τον 
Επίτροπο Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα ως αρμόδια 
εθνική εποπτική Αρχή, με 
βάση το Άρθρο 44 του 
Κανονισμού 1987/2006 και 
το Άρθρο 60 της Απόφασης 
2007/533/ΔΕΥ. 
 

8(δ) ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/533/ΔΕΥ της 
12ης Ιουνίου 2007 σχετικά με 
την εγκατάσταση, τη 
λειτουργία και τη χρήση του 
συστήματος πληροφοριών 
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS 
II). 
 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξεως 
ετοίμασε νομοσχέδιο για την 
καλύτερη εφαρμογή 
ορισμένων διατάξεων των 
Κανονισμών 1986/2006 και 
1987/2006 και της Απόφασης 
2007/533/ΔΕΥ. 
 

Το νομοσχέδιο ορίζει τον 
Επίτροπο Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα ως αρμόδια 
εθνική εποπτική Αρχή, με 
βάση το Άρθρο 44 του 
Κανονισμού 1987/2006 και 
το Άρθρο 60 της Απόφασης 
2007/533/ΔΕΥ. 
 
Ο Επίτροπος συμμετέχει με 
καθεστώς παρατηρητή στην 
Ομάδα Εργασίας για το 
Συντονισμένο Έλεγχο του SIS 
II, που συστάθηκε με βάση 
το Άρθρο 46 του 
Κανονισμού 1987/2006  και 
το Άρθρο 62 της Απόφασης 
2007/533/ΔΕΥ. 
 

8(ε) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1053/2013 της 7ης Οκτωβρίου 
2013, σχετικά με τη θέσπιση 
ενός μηχανισμού αξιολόγησης 
και παρακολούθησης για την 
επαλήθευση της εφαρμογής 
του κεκτημένου του Σένγκεν 
και την κατάργηση της 
απόφασης της εκτελεστικής 
επιτροπής της 16ης 

Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 
20 ημέρες μετά τη 
δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  
(06/11/2013). 

Το Γραφείο του Επιτρόπου 
συμμετέχει σε αξιολογήσεις 
άλλων Κρατών Μελών στους 
τομείς του Κεκτημένου 
Σένγκεν που αφορούν την 
προστασία προσωπικών 
δεδομένων και το σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν 
δεύτερης γενιάς (SIS II). 
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Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με 
τη σύσταση της μόνιμης 
επιτροπής για την αξιολόγηση 
και την εφαρμογή της 
σύμβασης Σένγκεν. 
 

 

9(α) Κανονισμός (ΕΚ) 767/2008 της 
9ης Ιουλίου 2008 για το 
σύστημα πληροφοριών για τις 
θεωρήσεις (VIS) και την 
ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ 
των κρατών μελών για τις 
θεωρήσεις μικρής διάρκειας 
(κανονισμός VIS). 

Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 
20 ημέρες μετά τη 
δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  
(13/08/2008). 
 
Η ΚΔ δεν έχει ακόμη 
εναρμονιστεί πλήρως με τις 
διατάξεις του Κανονισμού 
VIS.  

Ο Επίτροπος συμμετέχει με 
καθεστώς παρατηρητή στην 
Ομάδα Εργασίας για το 
Συντονισμένο Έλεγχο του 
VIS (Visa Information 
System), που συστάθηκε με 
βάση το Άρθρο 43 του 
Κανονισμού VIS. 

9(β) 
 

Απόφαση 2008/633/ΔΕΥ της 
23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με 
την πρόσβαση στο Σύστημα 
Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις (VIS) των 
εντεταλμένων αρχών των 
κρατών μελών και της 
EUROPOL προς αναζήτηση 
δεδομένων για την πρόληψη, 
εξακρίβωση και διερεύνηση 
τρομοκρατικών πράξεων και 
άλλων σοβαρών αξιόποινων 
πράξεων. 
 

Η παρούσα απόφαση 
παράγει αποτελέσματα από 
την ημερομηνία που θα 
καθορισθεί από το 
Συμβούλιο, μόλις η Επιτροπή 
ενημερώσει το Συμβούλιο ότι 
έχει τεθεί σε ισχύ και 
εφαρμόζεται πλήρως ο 
Κανονισμός  (ΕΚ) 
767/2008/ΕΚ. 

Το άρθρο 8 προβλέπει ότι η 
επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων δυνάμει της 
παρούσας απόφασης 
απολαμβάνει την 
προστασία της Σύμβασης 
108. Το άρθρο 8(5) 
προβλέπει ότι η ο Επίτροπος 
επιβλέπει την επεξεργασία 
που γίνεται από τις 
εντεταλμένες αρχές και 
ελέγχει τη νομιμότητά της. 

10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 1024/2012 
της 25ης Οκτωβρίου 2012 
σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μέσω του 
Συστήματος Πληροφόρησης 
για την Εσωτερική Αγορά και 
την κατάργηση της απόφασης 
2008/49/ΕΚ («κανονισμός 
ΙΜΙ»). 

 

Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 
20 ημέρες μετά τη 
δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(14/11/2012). 
  

Ο Επίτροπος Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα είναι η αρμόδια 
εθνική εποπτική Αρχή, με 
βάση το Άρθρο 21(1) του 
Κανονισμού ΙΜΙ. 
 
Ο Επίτροπος είναι Μέλος 
της Ομάδας Εργασίας για το 
Συντονισμένο Έλεγχο του 
ΙΜΙ, που συστάθηκε με 
βάση το Άρθρο 21(4) του 
Κανονισμού ΙΜΙ. 
 

11 ΟΔΗΓΙΑ 2002/58/ΕΚ της 12ης 
Ιουλίου 2002 σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και 
την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στον τομέα των 

Ο περί Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
Νόμος του 2004, όπως 
τροποποιήθηκε,  
Nόμος 112(I)/2004) 

Ορισμένες διατάξεις του 
Μέρους 14 του Νόμου, που 
αφορούν την προστασία 
προσωπικών δεομένων, 
εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες του 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία για την προστασία 
ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες), 
όπως τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2009/136/EC και τον 
Κανονισμό (EΕ) 611/2013. 
 

 
Το 2015 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εξέδωσε 
Ανακοίνωση (Communication) 
με την οποία γνωστοποιεί την 
πρόθεση της για αναθεώρηση 
της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, 
ώστε αυτή να 
ευθυγραμμιστεί με τις 
διατάξεις του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679.  

Επιτρόπου Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα 
 
Για το θέμα του data breach 
notification έχουν 
συναρμοδιότητα ο 
Επίτροπος Προστασίας 
Δεδομένων και ο Επίτροπος 
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών  και 
Ταχυδρομείων. 
 

12(α) ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/615/ΔΕΥ της 
23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με 
την αναβάθμιση της 
διασυνοριακής συνεργασίας, 
ιδίως όσον αφορά την 
καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του 
διασυνοριακού εγκλήματος. 
 

Μεταφέρθηκε στην εθνική 
Νομοθεσία με την Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου 
αρ. 73.662 της 6ης Ιουνίου 
2012. 
 

Το Άρθρο 25 της Απόφασης 
προβλέπει ότι, κάθε κράτος 
μέλος εξασφαλίζει στο 
εθνικό του Δίκαιο επίπεδο 
προστασίας τουλάχιστον 
ισοδύναμο με εκείνο που 
απορρέει από τη Σύμβαση 
108 και το πρόσθετο 
πρωτόκολλο αυτής και 
λαμβάνει υπόψη, προς το 
σκοπό αυτό, τη Σύσταση R 
(87) 15. 
 

12(β) ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/616/ΔΕΥ της 
23ης Ιουνίου 2008 για την 
εφαρμογή της απόφασης 
2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την 
αναβάθμιση της 
διασυνοριακής συνεργασίας, 
ιδίως όσον αφορά την 
καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του 
διασυνοριακού εγκλήματος. 
 

Μεταφέρθηκε στην εθνική 
Νομοθεσία με την Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου 
αρ. 73.662 της 6ης Ιουνίου 
2012. 
 
 

Η Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου ορίζει, ως 
αρμόδια εθνική εποπτική 
Αρχή τον Επίτροπο 
Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 

13(α) ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 
2009/315/ΔΕΥ της 26ης 
Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με 
τη διοργάνωση και το 
περιεχόμενο της ανταλλαγής 
πληροφοριών που 
προέρχονται από το ποινικό 
μητρώο μεταξύ των κρατών 
μελών. 

 

Μεταφέρθηκε στην εθνική 
Νομοθεσία με την Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου 
αρ. 71.068 της 8ης Οκτωβρίου 
2010. 
 
 

Στην παράγραφο 13 του 
Προοιμίου της Απόφασης 
Πλαίσιο αναφέρεται ότι, τα 
δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας στα πλαίσια 
της Απόφασης Πλαίσιο, 
απολαμβάνουν την 
προστασία που προσφέρει η 
Σύμβαση 108. 

13(β) ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/316/ΔΕΥ της 
6ης Απριλίου 2009 σχετικά με 
τη δημιουργία του 

Μεταφέρθηκε στην εθνική 
Νομοθεσία με την Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου 

Η Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου ορίζει, ως 
αρμόδια εθνική εποπτική 
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Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Πληροφοριών Ποινικού 
Μητρώου (ECRIS) κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 11 της 
απόφασης-πλαισίου 
2009/315/ΔΕΥ. 
 

αρ. 73.662 της 6ης Ιουνίου 
2012. 
 

Αρχή τον Επίτροπο 
Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
Το 2015, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εξέδωσε 
Ανακοίνωση σχετικά με την 
πρόθεσή της να 
παρουσιάσει Πρόταση, 
εντός του 2016, για 
αντικατάσταση των 
Αποφάσεων 2009/315 και 
2009/316, (Αποφάσεις 
ECRIS) η οποία θα καλύπτει 
και ανταλλαγή 
πληροφοριών για καταδίκες 
πολιτών τρίτων χωρών. 
 

14 ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 
2006/960/ΔΕΥ της 18ης 
Δεκεμβρίου 2006 για την 
απλούστευση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και στοιχείων 
μεταξύ των αρχών επιβολής 
του νόμου των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Μεταφέρθηκε στην εθνική 
Νομοθεσία με την Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου 
αρ. 65.597 της 31ης Μαΐου 
2007. 
 

Το Άρθρο 8(2) της 
Απόφασης προνοεί ότι, 
κάθε κράτος μέλος 
εξασφαλίζει στο εθνικό του 
Δίκαιο επίπεδο προστασίας 
τουλάχιστον ισοδύναμο με 
εκείνο που απορρέει από τη 
Σύμβαση 108 και το 
πρόσθετο πρωτόκολλο 
αυτής και λαμβάνει υπόψη, 
προς το σκοπό αυτό, τη 
Σύσταση R (87) 15. 
 

15 ΟΔΗΓΙΑ 2004/82/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, σχετικά με την 
υποχρέωση των μεταφορέων 
να κοινοποιούν τα στοιχεία 
των επιβατών. 
 

Ο περί Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης (Ευθύνη 
Μεταφορέων) Νόμος του 
2007, όπως τροποποιήθηκε, 
Νόμος 146(I)/2007 
 

Το άρθρο 9 του Νόμου θέτει 
κανόνες για επεξεργασία 
δεδομένων επιβατών, 
τηρουμένων των διατάξεων 
του Νόμου 138(Ι)/2001.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 9(6), 
τα δεδομένα αυτά μπορούν 
να χρησιμοποιούνται και για 
σκοπούς επιβολής του 
Νόμου. 
 

16 ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/413 της 
11ης Μαρτίου 2015 για τη 
διευκόλυνση της 
διασυνοριακής ανταλλαγής 
πληροφοριών για τροχαίες 
παραβάσεις σχετικές με την 
οδική ασφάλεια. 
 

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων Νόμος του 1997, 
όπως τροποποιήθηκε, Νόμος 
47(I)/1997 

Το άρθρο 11(Α) του Νόμου 
ρυθμίζει την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ της ΚΔ 
και άλλων ΚΜ, η οποία 
γίνεται σύμφωνα με τις 
Αποφάσεις 2009/315 και 
2009/316 (Αποφάσεις 
Προυμ). 
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Το άρθρο 11(Γ) θέτει τους 
κανόνες προστασίας των 
δεδομένων, σύμφωνα με το 
Νόμο 138(Ι)/2001 και τις 
Αποφάσεις Προυμ. 
 

17 ΟΔΗΓΙΑ 2006/24/ΕΚ της 15ης 
Μαρτίου 2006 για τη 
διατήρηση δεδομένων που 
παράγονται ή υποβάλλονται 
σε επεξεργασία σε συνάρτηση 
με την παροχή διαθέσιμων στο 
κοινό υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
δημοσίων δικτύων 
επικοινωνιών και για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 
2002/58/ΕΚ. 
 

Ο περί Διατήρησης 
Τηλεπικοινωνιακών 
Δεδομένων με Σκοπό τη 
Διερεύνηση Σοβαρών 
Ποινικών Αδικημάτων Νόμος 
του 2007, όπως 
τροποποιήθηκε, Νόμος 
183(Ι)/2007. 
 
Κατόπιν σχετικής Απόφασης 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο 
Νόμος παραμένει σε ισχύ, 
ανεξάρτητα από την ακύρωση 
της Οδηγίας.  
 

Η Οδηγία ακυρώθηκε το 
2014 κατόπιν  Απόφασης 
του ΔΕΕ (υπόθεση Digital 
Rights Ireland C-293/12 and 
C-594/12). 
 
Το άρθρο 15(1) του Νόμου 
ορίζει τον Επίτροπο 
Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, ως 
αρμόδια εθνική εποπτική 
Αρχή. 

 

18 ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2016/681 της 
27ης Απριλίου 2016 σχετικά με 
τη χρήση των δεδομένων που 
περιέχονται στις καταστάσεις 
ονομάτων επιβατών (PNR) για 
την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και σοβαρών 
εγκλημάτων. 
 

 Η Οδηγία δημοσιεύτηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα 
της ΕΕ στις 4 Μαΐου 2016. 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 18 
της Οδηγίας, τα ΚΜ έχουν 
υποχρέωση να 
εναρμονιστούν μέχρι τις 25 
Μαΐου 2018. 

19 ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2003/98/EΕ της 
17ης Νοεμβρίου 2003 για την 
περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημόσιου 
τομέα όπως τροποποιήθηκε 
από την ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 
2013/37/ΕΕ. 
 

Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης 
Πληροφοριών του Δημόσιου 
Τομέα Νόμος του 2015,  
Νόμος 205(Ι)/2015 
 

Με Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, η 
Επίτροπος έχει οριστεί ως 
Μέλος της Επιτροπής 
Αναθεώρησης, που 
συστάθηκε με βάση το 
άρθρο 5 του Νόμου. 

20  Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί 
του Δικαιώματος Πρόσβασης 
σε Πληροφορίες Νόμος του 
2016». 
  

Αρμοδιότητα για την 
εφαρμογή του Νόμου αυτού 
θα έχει ο Επίτροπος 
Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 
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3. ΠΑΡΑΠΟΝΑ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
 

Το 2016, υποβλήθηκαν 312 παράπονα εκ των οποίων τα 180 αφορούσαν ανεπιθύμητα διαφημιστικά 

μηνύματα / spam.  

 

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τον αριθμό παραπόνων ανά κατηγορία που υποβλήθηκαν το 

2016 σε σύγκριση με το 2015. 

 

 
Αριθμός παραπόνων ανά κατηγορία 

 

Κατηγορία / Θέμα Αριθμός παραπόνων  2015 Αριθμός παραπόνων  2016 
Spam (email, sms, fax) 128 180 
Υπερβολικά Στοιχεία (Αρχή Αναλογικότητας) 12 12 
Αποκάλυψη – Κοινοποίηση 24 32 
Δικαίωμα Πρόσβασης – Αντίρρησης 4 26 
Video Cameras, Καταγραφή ήχου 4 13 
Εκτός αρμοδιότητας 4 21 
Αναγκαστική Συγκατάθεση - 1 
Συλλογή στοιχείων (πηγές) 2 1 
Λήψη συγκατάθεσης 1 2 
Βιομετρικά Δεδομένα 2 1 
Μη εξουσιοδοτημένη Πρόσβαση 3 2 
Internet 1 - 
Απόρρητο - μέτρα ασφάλειας 5 3 
Παράνομη συλλογή δεδομένων - 2 
Χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων  / 
Διαγραφή 

1 1 

Πεδίο εφαρμογής/ερμηνεία 3 1 
Πιστοληπτική ικανότητα / Μαύρες Λίστες - 1 
Νομιμότητα 2 2 
Ενημέρωση / ακρίβεια δεδομένων 1 - 
Ενημέρωση υποκειμένων των δεδομένων 1 - 
Παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως 
(ταχυδρομείο & τηλ.) 

2 1 

Τροποποίηση στοιχείων χωρίς 
ενημέρωση/συγκατάθεση 

- 1 

Δημοσίευση 1 3 
Διαφάνεια - 4 
Εργασιακές σχέσεις - 2 

Σύνολο 201 312 
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Αριθμός παραπόνων που διεκπεραιώθηκαν ανά αποτέλεσμα 
 

Ο αριθμός των παραπόνων που διεκπεραιώθηκαν ανά αποτέλεσμα φαίνεται στον πιο κάτω Πίνακα. Να 

σημειωθεί ότι οι πιο κάτω στατιστικές αφορούν μόνο στα παράπονα που υποβλήθηκαν και 

διεκπεραιώθηκαν το έτος 2016, δεν περιλαμβάνουν δηλαδή τα παράπονα που διεκπεραιώθηκαν μεν 

το 2016 αλλά είχαν υποβληθεί τα προηγούμενα χρόνια. 

 
 

Αποτελέσματα Αριθμός παραπόνων 
Υπέρ Παραπονούμενου - με συμμόρφωση του καθ'ου το παράπονο  198 

Απόρριψη παραπόνου λόγω αναρμοδιότητας 6  

Απόρριψη παραπόνου – Αβάσιμο / Αδικαιολόγητο 17 

Επιβολή διοικητικής κύρωσης / Aπόφαση Επιτρόπου 4 

Συστάσεις Επιτρόπου 6 

Αναστολή έρευνας λόγω έλλειψης στοιχείων 6 

Αναστολή έρευνας λόγω ικανοποίησης παραπονούμενου 7 

Αναστολή έρευνας ενόψει δικαστικής ή άλλης διαδικασίας 11 

Αναστολή έρευνας λόγω αναρμοδιότητας 20 

Απόσυρση παραπόνου από παραπονούμενο  3 

Βάσιμο εν μέρει 
 

4 

Σύνολο 282 
 

Όσον αφορά στην εξέταση των παραπόνων, από τα 312 παράπονα που υποβλήθηκαν, 

διεκπεραιώθηκαν τα 282 εντός του έτους 2016 (90%). 

 

Το αποτέλεσμα της εξέτασης του 70% των παραπόνων που υποβλήθηκαν και διεκπεραιώθηκαν το έτος 

2016, ήταν υπέρ του παραπονούμενου με συμμόρφωση του καθ’ ου το παράπονο. 

 

Αναστάληκαν οι έρευνες του 16% του συνολικού αριθμού των παραπόνων που υποβλήθηκαν το 2016 

λόγω έλλειψης στοιχείων, ικανοποίησης παραπονούμενου, δικαστικής ή άλλης διαδικασίας ή 

αναρμοδιότητας εξέτασης τους από την Επίτροπο. 
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Η ως άνω γραφική παράσταση παρουσιάζει ότι από τα 312 παράπονα που υποβλήθηκαν στο Γραφείο 

της Επιτρόπου το έτος 2016, τα 267 ήταν εναντίον του Ιδιωτικού τομέα, 23 εναντίον του Δημόσιου 

τομέα και 22 εναντίον Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.  

 

Διοικητικές Κυρώσεις – Αποφάσεις της Επιτρόπου 

 
Η Επίτροπος μπορεί να επιβάλει στους υπευθύνους επεξεργασίας ή στους εκπροσώπους τους ή σε 

τρίτους τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν 

από το Νόμο (άρθρο 25 του Νόμου):  

 

(α)  Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης, 

(β)  χρηματική ποινή μέχρι €30,000, 

(γ)  προσωρινή ανάκληση άδειας, 

(δ)  οριστική ανάκληση άδειας, 

(ε)  καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων. 

 

Οι κυρώσεις επιβάλλονται με την έκδοση Απόφασης από την Επίτροπο.  

 

Το 2016 επιβλήθηκαν συνολικά 12 διοικητικές κυρώσεις σε αντίστοιχες υποθέσεις, εκ των οποίων οι 

οκτώ αφορούσαν παράπονα που υποβλήθηκαν το 2015 και οι τέσσερις αφορούσαν παράπονα που 

υποβλήθηκαν το 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

86% 

7% 

7% 

Ποσοστά παραπόνων ανά τομέα 

Ιδιωτικός Τομέας           
(267 παράπονα) 

Δημόσιος Τομέας             
(23 παράπονα) 

Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου             
(22 παράπονα) 
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Παρατίθεται πιο κάτω Πίνακας με τους Οργανισμούς και τη διοικητική κύρωση που τους επιβλήθηκε. 

 
Αποφάσεις της Επιτρόπου που εκδόθηκαν το 2016 

 

 Οργανισμός  Διοικητική Κύρωση 
1. Γενικό Νοσοκομείο Πάφου 

 
Χρηματική ποινή €2.000,00 

2. ITC Publicworld Ltd 
 

Χρηματική ποινή €400,00 

3. Alpha Pizza  
 

Χρηματική ποινή €1.000,00 

4. Gluckness Ltd 
 

Χρηματική ποινή €500,00 

5. Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 
 

Χρηματική ποινή €3.000,00 

6. Leverate Financial Services 
 

Προειδοποίηση για άρση της παράβασης 

7. Κοινοτικό Συμβούλιο Κυπερούντας 
 

Χρηματική ποινή €300,00 

8. Μαραθοβουνιώτικο Σουβλάκι  
(ΘΕΚΛΑ ΣΑΚΚΗ ΛΤΔ) 
 

Χρηματική ποινή €300,00 

9. Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού 
 

Προειδοποίηση για άρση της παράβασης 

10. A.L.P. (AELIOTIS) TRADING LIMITED 
 

Χρηματική ποινή €300,00 

11. Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 
 

Χρηματική ποινή €3.000,00 

12. OMNITOUCH 
 

Χρηματική ποινή €400,00 

 
 

3.1. Ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα / Spam 

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

ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), των μηνυμάτων σε 

κινητά τηλέφωνα (sms) και των συσκευών τηλεομοιοτυπίας (fax) απαιτείται η εκ των προτέρων 

συγκατάθεση των ληπτών των μηνυμάτων. Ο Νόμος επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων σε πελάτες 

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

και ατελώς. 

 

Υπάρχει ειδικό έντυπο υποβολής παραπόνου για ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα (Spam) 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γραφείου το οποίο μπορεί να παραληφθεί και από τα καταστήματα 

της CYTA, ΜΤΝ και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, και το οποίο το κοινό μπορεί να συμπληρώνει 

και να αποστέλλει για διερεύνηση του παραπόνου του. 
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3.1.1. Παράπονα που υποβλήθηκαν 

 

Στον πιο κάτω Πίνακα φαίνεται ο αριθμός των παραπόνων των τελευταίων 4 χρόνων που αφορούν σε 

ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα. 

 

 
 

Ο αριθμός των παραπόνων έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2015 αλλά παραμένει χαμηλότερος από τα 

προηγούμενα έτη (μέχρι το 2014). Ο μικρότερος αυτός αριθμός πιστεύουμε ότι οφείλεται στο γεγονός 

ότι αρκετοί αποστολείς έχουν θέσει σε λειτουργία συστήματα αυτόματης διαγραφής όπου στα 

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

μηνυμάτων μπορούν να τηλεφωνούν ή να αποστέλλουν μήνυμα για να διαγράφονται από τον 

κατάλογο αποστολής των μηνυμάτων. 

 

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

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

οποία διαφήμιζαν διάφορα καταστήματα / εστιατόρια. Παρατηρούμε ότι, τα τελευταία δύο χρόνια 

μειώθηκαν τα παράπονα για μηνύματα τα οποία διαφημίζουν αριθμούς τηλεπληροφόρησης, που 

αρχίζουν από 900 ή 909, π.χ. σχετικά με γνωριμίες, αστρολογία και ιπποδρομιακά/ποδοσφαιρικά 

στοιχήματα, για τα οποία δεχόμασταν τα περισσότερα παράπονα τα προηγούμενα έτη.  

 

Στις περιπτώσεις όπου τα παράπονα εναντίον καταστημάτων / εστιατορίων είναι μεμονωμένα, 

ενημερώνονται οι υπεύθυνοι επεξεργασίας για τις διατάξεις της νομοθεσίας και καλούνται να 

συμμορφώνονται μ’ αυτές. Αποστέλλονται, επίσης, στους υπεύθυνους επεξεργασίας και Οδηγίες για 

απ’ ευθείας εμπορική προώθηση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα που 

έχουν εκδοθεί από το Γραφείο του Επιτρόπου για πληρέστερη ενημέρωσή τους, σχετικά με τη 

νομοθεσία και προειδοποιούνται ότι σε περίπτωση που υποβληθούν και άλλα παράπονα δυνατόν να 

τους επιβληθούν κυρώσεις. Κατά το 2016, στάληκαν 100 περίπου τέτοιες ενημερώσεις / 

προειδοποιήσεις. 

 
Στις περιπτώσεις παραπόνων που διαφημίζονται διάφοροι αριθμοί τηλεπληροφόρησης, 

παρουσιάζονται ορισμένες καθυστερήσεις στον εντοπισμό του αποστολέα, καθώς σε ορισμένες 
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περιπτώσεις οι παροχείς τηλεπικοινωνιών, εκχωρούν τις γραμμές 900 σε άλλες εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών και, ακολούθως, οι εταιρείες αυτές παρέχουν τις γραμμές σε πελάτες τους μαζί με 

υπηρεσίες μαζικής αποστολής μηνυμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι δυνατόν να 

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

συγκεκριμένου αποστολέα, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις όπου τα μηνύματα στέλνονται 

μέσω κινητών με κάρτες προπληρωμένης ομιλίας. 

 

Οι εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά μηνύματα sms είχαν κληθεί στο παρελθόν, όπως φροντίσουν να 

δίνεται στους παραλήπτες η δυνατότητα διαγραφής, παρέχοντας τους κάποιο αριθμό χωρίς χρέωση 

(που να αρχίζει από 800) για το σκοπό αυτό αναγράφοντας στο τέλος των μηνυμάτων το κείμενο «ΤΟ 

STOP SMS CALL FREE … » ακολουθούμενο από αριθμό που αρχίζει από 800 στον οποίο μπορούν οι 

παραλήπτες των μηνυμάτων να τηλεφωνούν για να διαγραφούν από τον κατάλογο παραληπτών των 

μηνυμάτων. 

 

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

κωδικοποιημένης φράσης ή έστελναν μήνυμα στον αριθμό που αρχίζει από 8 (αντί να τον καλέσουν) ή 

πολλές φορές καλούσαν τον αριθμό αυτό από το σταθερό τους τηλέφωνο (αντί από το κινητό που 

λαμβάνουν τα μηνύματα) με αποτέλεσμα να μη διαγράφονται από τον κατάλογο παραληπτών των 

μηνυμάτων και να συνεχίζουν να δέχονται μηνύματα.  

 

Σημειώνεται ότι, η συμπερίληψη του αριθμού αυτού από μόνη της, δε νομιμοποιεί την αποστολή των 

μηνυμάτων, χρειάζεται δηλαδή και η εκ των προτέρων συγκατάθεση των παραληπτών των μηνυμάτων 

(ή οι παραλήπτες των μηνυμάτων να ήταν πελάτες του αποστολέα) και ο αριθμός που αρχίζει από 8 

δίνεται για απόσυρση της συγκατάθεσης. 

 

Κατά το 2016, εκδόθηκαν 5 Αποφάσεις με τις οποίες επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές για αποστολή 

διαφημιστικών μηνυμάτων. Οι Αποφάσεις αφορούσαν κυρίως υποθέσεις όπου ενώ είχαμε στο 

παρελθόν αποστείλει προειδοποίηση στον αποστολέα των μηνυμάτων και είχαμε ζητήσει να 

σταματήσει να αποστέλλει μηνύματα στον παραπονούμενο, ο παραπονούμενος έλαβε ξανά μήνυμα.  

 

Παρατηρούμε ότι αρκετές εταιρείες δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το δικαίωμα αντίταξης των 

πελατών τους (να μην λαμβάνουν διαφημιστικά μηνύματα) και δεν έχουν καθορισμένες διαδικασίες 

για αποτελεσματική διαγραφή των αριθμών που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν μηνύματα από όλους 

τους καταλόγους που διατηρούν. Επιπρόσθετα, παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται πρόβλημα σε 

περιπτώσεις όπου κάποιος αποστολέας αλλάζει εταιρεία που του παρέχει υπηρεσίες αποστολής 

μηνυμάτων και τίθεται σε λειτουργία διαφορετικός αριθμός διαγραφής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο 

αποστολέας προτού αλλάξει εταιρεία παροχής υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων, θα πρέπει να 

βεβαιώνεται ότι έλαβε υπόψη του όλους τους αριθμούς που οι κάτοχοι τους είχαν ζητήσει να μην 

λαμβάνουν μηνύματα (καλώντας τον αριθμό διαγραφής).  

 

Οι δύο από τις Αποφάσεις που εκδόθηκαν περιλαμβάνονται στο μέρος «Αποφάσεις Επιτρόπου».  
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3.1.2. Συνδρομητικές υπηρεσίες 

 
Το 2016, συνεχίστηκε η υποβολή παραπόνων σχετικά με χρεώσεις στους λογαριασμούς κινητών 

τηλεφώνων τα οποία δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτρόπου. Η Επίτροπος Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξετάζει παράπονα για λήψη ανεπιθύμητων διαφημιστικών 

μηνυμάτων χωρίς συγκατάθεση αλλά δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τις χρεώσεις. Τα θέματα των 

χρεώσεων εξετάζει το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

και η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου. 

 

Τα παράπονα αυτά ξεκίνησαν να υποβάλλονται τον Απρίλιο του 2011, όταν άρχισε να προσφέρεται 

από εταιρείες η δυνατότητα ενεργοποίησης συνδρομητικών υπηρεσιών (με τη μέθοδο Mobile 

Termination), όπου οι κάτοχοι των κινητών μπορούσαν να ενεργοποιήσουν συνδρομητικές υπηρεσίες 

για να λαμβάνουν μηνύματα σε τακτικά χρονικά διαστήματα και να χρεώνονται για τα μηνύματα που 

λαμβάνουν.  

 

Αρκετοί χρήστες φαίνεται να μην είχαν αντιληφθεί ότι είχαν εγγραφεί σε συνδρομητική υπηρεσία με 

αποτέλεσμα να το αντιληφθούν μετά το τέλος του μήνα που λάμβαναν το λογαριασμό του κινητού 

τηλεφώνου τους και περιλαμβάνονταν σ’ αυτόν χρεώσεις για τα μηνύματα αυτά. 

 

Αρκετοί που είχαν χρεωθεί, αφού επικοινώνησαν με τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών τους 

για να υποβάλουν παράπονο για τη χρέωση, είχαν παραπεμφθεί στο Γραφείο μας, παρόλο που τα 

παράπονα αυτά δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα.  

 

Στο παρελθόν το Γραφείο μας έστελλε ερωτήματα προς τους παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, οι 

οποίοι ενημέρωναν σχετικά με την ημερομηνία, ώρα και τρόπο με τον οποίο οι χρήστες είχαν 

ενεργοποιήσει την εν λόγω συνδρομητική υπηρεσία (για την οποία είχαν υποβάλει παράπονο στο 

Γραφείο μας), όπου και διεφάνη ότι δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις τα μηνύματα ανεπιθύμητα αλλά 

οι συνδρομητικές υπηρεσίες είχαν ενεργοποιηθεί με τη συγκατάθεση του χρήστη του κινητού 

τηλεφώνου1 και τα μηνύματα που λάμβαναν δεν ήταν διαφημιστικά αλλά περιείχαν σύνδεσμο link για 

λήψη του περιεχόμενου για κινητό (π.χ. εικόνες ή ήχους) για το οποίο είχαν εγγραφεί στην 

συνδρομητική υπηρεσία. Ως εκ τούτου, δεν εφαρμοζόταν το άρθρο 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 το 

οποίο αναφέρεται σε διαφημιστικά μηνύματα (με σκοπό την απ’ ευθείας προώθηση πώλησης 

προϊόντων ή υπηρεσιών).  

 

Το Γραφείο μας ενημέρωνε τους παραπονούμενους για τα ακόλουθα: Για τη διαφήμιση αριθμών με 

χρέωση όπου δεν αναγράφεται το ύψος της, μπορούν να απευθυνθούν στον Επίτροπο Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ). Εάν έχει αποσπασθεί η συγκατάθεση τους για 

ενεργοποίηση συνδρομητικής υπηρεσίας μέσω παραπλανητικής διαφήμισης μπορούν να 

απευθυνθούν στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου 

Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 

                                                 

1  Το κατά πόσο η συγκατάθεση των χρηστών αποσπάστηκε με παραπλανητικό τρόπο εξετάζει η 
Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου. 
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Τον Οκτώβριο του 2015, αποστείλαμε επιστολή προς τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών με 

την οποία τους καλέσαμε να μην παραπέμπουν στο Γραφείο μας τους παραπονούμενους σχετικά με 

συνδρομητικές υπηρεσίες / χρεώσιμα μηνύματα αλλά να τους παραπέμπουν στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Παρ’ όλα αυτά συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μεγάλο αριθμό τέτοιων παραπόνων. Κατά το 2016 το 

Γραφείο μας έλαβε 15 περίπου τέτοια παράπονα και μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων σχετικά με 

συνδρομητικές υπηρεσίες. 

 

Από τον Οκτώβριο του 2015 και μετά, στις περιπτώσεις υποβολής τέτοιων παραπόνων στο Γραφείο 

μας, δεν αποστέλλουμε ερωτήματα προς τους παρόχους για να μας ενημερώσουν σχετικά με την 

ημερομηνία, ώρα και τρόπο με τον οποίο οι χρήστες είχαν ενεργοποιήσει την εν λόγω υπηρεσία, αλλά 

παραπέμπουμε τους παραπονούμενους στον ΕΡΗΕΤ. 

 

 

3.1.3. Αποστολή μηνυμάτων πολιτικού περιεχομένου 

 
Ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2016, όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη Ετήσια 

Έκθεση του Γραφείου της Επιτρόπου, στις 16/12/2015 είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση στο Γραφείο 

μας σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων για την προώθηση πολιτικών θέσεων και υποψηφιοτήτων με 

σκοπό την καλύτερη συνεργασία του Γραφείου μας με τα κόμματα για μείωση των παραπόνων που 

πιθανό να υποβάλλονταν στο Γραφείο μας κατά την προεκλογική περίοδο και την άμεση εξέταση τους, 

αλλά και την διευκόλυνση των κομμάτων στο έργο τους στα πλαίσια της νομιμότητας. 

 

Κατά τη συνάντηση εξηγήσαμε στους οργανωτικούς γραμματείς και εκπροσώπους των κομμάτων τις 

πρόνοιες της νομοθεσίας και απαντήσαμε σε ερωτήσεις. Κατά την συνάντηση δόθηκε στους 

παρευρισκομένους ενημερωτικό κείμενο. Το εν λόγω κείμενο αποστάληκε στα κόμματα και 

ηλεκτρονικά μέσω email. 

 

Ενόψει των δημοτικών εκλογών του 2016, στις 7/11/2016 αποστείλαμε στα κόμματα παρόμοιες 

οδηγίες σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων για την προώθηση πολιτικών θέσεων και 

υποψηφιοτήτων. Ακολουθεί το κείμενο των οδηγιών που στάληκε: 

 

Αποστολή μηνυμάτων πολιτικού περιεχομένου και χρήση του εκλογικού καταλόγου 
 
Ενόψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών επιθυμώ να φέρω σε γνώση σας για ακόμη μια φορά τις 
διατάξεις της Νομοθεσίας σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων πολιτικού περιεχομένου για 
προώθηση υποψηφιοτήτων και τη χρήση του εκλογικού καταλόγου από τα κόμματα / τους 
υποψήφιους. 
 
2. Με βάση τόσο το άρθρο 15 των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 μέχρι 2012 (Νόμος 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί) 
στο εξής «Νόμος 138(Ι)/2001», όσο και το άρθρο 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων Νόμου του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004, όπως έχει τροποποιηθεί) στο εξής «Νόμος 
112(Ι)/2004, η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω ταχυδρομείου και μέσω ηλεκτρονικών 
μέσων, αντίστοιχα, επιτρέπεται μόνο με την εκ των προτέρων συγκατάθεση των παραληπτών.  
 
Στο προοίμιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
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αυτών διευκρινίζεται ότι στους «εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς» συμπεριλαμβάνονται οι 
σκοποί που επιδιώκονται είτε από εμπορικούς φορείς είτε από φιλανθρωπικά σωματεία ή άλλες 
οργανώσεις ή ενώσεις, λ.χ. πολιτικού χαρακτήρα. 
 
Με βάση το περί Νομικών Προσώπων (Διασφάλισης των εννόμων Συμφερόντων αναφορικά με 
Αυτόκλητες Επικοινωνίες) Διάταγμα του 2005, που εκδόθηκε από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η προστασία από την αποστολή ανεπιθύμητων 
διαφημιστικών μηνυμάτων έχει επεκταθεί και στα νομικά πρόσωπα (εταιρείες/οργανισμούς). 
 
Και για τις δύο πιο πάνω περιπτώσεις αποστολής μηνυμάτων (τόσο μέσω ταχυδρομείου όσο και μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων) διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
 
α) Το περιεχόμενο μιας πολιτικής επικοινωνίας μπορεί να παρουσιάζεται αμέσως ή εμμέσως, όπως με 
απλή παράθεση του προγράμματος δράσης και των πολιτικών ιδεών, με ενημερωτικό δελτίο που 
καλύπτει διάφορα θέματα, με προσκλήσεις σε ιστοχώρους για ανάγνωση των πολιτικών μηνυμάτων, 
ή με πρόσκληση σε προεκλογική ομιλία ή εκδήλωση, οπότε τέτοιου είδους μηνύματα θεωρούνται 
«διαφημιστικά» και ισχύουν οι πιο πάνω διατάξεις του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004. 
 
β) Η συγκατάθεση θα πρέπει να λαμβάνεται από τον ίδιο τον κάτοχο του αριθμού ή της διεύθυνσης 
και όχι από τρίτους.  
 
γ) Θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται η συγκατάθεση των παραληπτών των μηνυμάτων ασχέτως εάν ο 
αριθμός τους ή η διεύθυνση τους έχουν ληφθεί από πηγές προσβάσιμες στο κοινό όπως, για 
παράδειγμα, τον τηλεφωνικό κατάλογο, το διαδίκτυο ή καταλόγους μελών επαγγελματικών ενώσεων, 
σωματείων, συλλόγων, επαγγελματικών κλάδων κ.τ.λ. 
 
3. Στις περιπτώσεις αποστολής μηνυμάτων/επιστολών πολιτικού περιεχομένου μέσω του 
ταχυδρομείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του  Νόμου 138(Ι)/2001 σχετικά με την 
επεξεργασία για σκοπούς προώθησης πώλησης αγαθών κλπ. σύμφωνα με τις οποίες: 
«15.- (1) Τα προσωπικά δεδομένα δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιοδήποτε για 
λόγους προώθησης, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως, εκτός αν το υποκείμενο 
των δεδομένων δηλώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή του στον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
           (2) Υπεύθυνος επεξεργασίας που επιθυμεί να προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1), μπορεί να χρησιμοποιήσει για το σκοπό λήψης της 
συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υπό τον 
όρο ότι τα δεδομένα αυτά έχουν ληφθεί από πηγές προσβάσιμες στο κοινό.». 
 
Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις αποστολής μηνυμάτων/επιστολών μέσω ταχυδρομείου η συγκατάθεση 
των παραληπτών θα πρέπει να είναι γραπτή. 
 
4. Όσον αφορά την αποστολή πολιτικών μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων 
αυτόματων κλήσεων, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων sms και mms σημειώνονται τα 
ακόλουθα: 
 
α) Η συγκατάθεση μπορεί να ληφθεί και με ηλεκτρονικά μέσα, αλλά σε κάθε περίπτωση να μπορεί 
εύκολα να διατεθεί προς απόδειξη της λήψης αυτής. 
 
β) Σύμφωνα με το άρθρο 106(2) του Νόμου 112(Ι)/2004, όταν ο αποστολέας λαμβάνει ηλεκτρονικά 
στοιχεία επαφής των πελατών του στα πλαίσια πώλησης προϊόντος ή υπηρεσίας, ο αποστολέας 
μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για απ’ ευθείας προώθηση των παρόμοιων δικών του 
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προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι δίνεται σαφώς και ευδιάκριτα στους πελάτες η δυνατότητα 
να αντιταχθούν, ατελώς και με εύκολο τρόπο, σε αυτήν την χρήση των ηλεκτρονικών στοιχείων 
επαφής όταν αυτά συλλέγονται και σε σχέση με κάθε μήνυμα, στην περίπτωση όπου ο πελάτης δεν 
αντετάχθη αρχικώς σε τέτοια χρήση.  
 
Κατ’ αναλογία τα κόμματα μπορούν να αποστείλουν μηνύματα στα εγγεγραμμένα μέλη τους υπό τις 
πιο πάνω προϋποθέσεις, αλλά οι υποψήφιοι των κομμάτων δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
καταλόγους με διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνων, αριθμούς φαξ κλπ. 
τους οποίους έχουν συλλέξει στα πλαίσια άσκησης δημόσιας εξουσίας, ή άσκησης δημοτικών 
καθηκόντων σε τυχόν προηγούμενες θητείες τους, ή από πελάτες τους σε τυχόν άλλες ασχολίες ή 
επαγγέλματα τους, καθώς τα άτομα που περιλαμβάνονται σε τέτοιους καταλόγους δεν θεωρούνται 
«πελάτες» σύμφωνα με την έννοια του πιο πάνω άρθρου.  
 
Οι αποστολείς θα πρέπει να παρέχουν στους παραλήπτες των μηνυμάτων διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (στην περίπτωση μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή αριθμό χωρίς 
χρέωση (στην περίπτωση μηνυμάτων sms,mms) π.χ. που να αρχίζει από 8, ώστε να δίνουν την 
δυνατότητα διαγραφής (opt-out) χωρίς χρέωση, όπως προβλέπει ο Νόμος. Μαζί με κάθε μήνυμα που 
αποστέλλεται θα πρέπει να αναγράφονται οδηγίες που να εξηγούν στον παραλήπτη πως μπορεί να 
ζητήσει τον τερματισμό της λήψης των μηνυμάτων. Για παράδειγμα, στο τέλος του μηνύματος να 
αναγράφεται ότι όσοι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν τα μηνύματα μπορούν να στείλουν μήνυμα 
ή να πάρουν τηλέφωνο στον αριθμό χωρίς χρέωση. Tα αιτήματα για διαγραφή θα πρέπει να ισχύουν 
για όλες τις μελλοντικές πολιτικές εκστρατείες και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη. 
 
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η παροχή της δυνατότητας διαγραφής από τον κατάλογο των διευθύνσεων 
στους οποίους αποστέλλονται μηνύματα (opt-out), δεν νομιμοποιεί από μόνη της την αποστολή των 
μηνυμάτων, αλλά θα πρέπει να έχει πρώτα ληφθεί η συγκατάθεση των παραληπτών των μηνυμάτων 
ή αυτοί να ήταν «πελάτες» / εγγεγραμμένα μέλη. 
   
γ) Αρκετοί υποψήφιοι απευθύνονται σε διαφημιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν επί πληρωμή να 
αποστείλουν μηνύματα εκ μέρους τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει οι ίδιοι να 
παρέχουν τη λίστα με τους αριθμούς ή τις διευθύνσεις των παραληπτών. Σε περίπτωση που οι 
διαφημιστικές εταιρείες διατηρούν δική τους λίστα πρέπει να μπορούν να εξασφαλίζουν ότι έχουν 
λάβει τη συγκατάθεση των παραληπτών όσον αφορά το συγκεκριμένο τύπο διαφήμισης που ζητά ο 
υποψήφιος (π.χ. οι παραλήπτες να έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται να λαµβάνουν πολιτικά 
μηνύματα από οποιονδήποτε). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της λίστας 
των παραληπτών και της διαδικασίας αποστολής των μηνυμάτων (συγκατάθεση, αρχείο διαγραφών, 
κλπ). Στα μηνύματα που αποστέλλονται θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιός είναι ο διαφημιζόμενος 
υποψήφιος εκ μέρους του οποίου αποστέλλονται τα μηνύματα. Οι πιο πάνω λεπτομέρειες  πρέπει να 
προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ του υποψηφίου και της διαφημιστικής εταιρείας, η οποία έχει την 
ιδιότητα του εκτελούντα την επεξεργασία. 
 
5. Επειδή σε προηγούμενες εκλογικές περιόδους είχε παρατηρηθεί, επίσης, κατάχρηση του εκλογικού 
καταλόγου, διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο αποτελούν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και γι’ αυτό θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές αρχές του άρθρου 
4 του Νόμου 138(Ι)/2001, με βάση το οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας θα πρέπει, μεταξύ άλλων: 
 
α) να μη χρησιμοποιούνται για σκοπούς ασυμβίβαστους με τον αρχικό σκοπό της επεξεργασίας: Οι 
κατάλογοι χορηγούνται αποκλειστικώς για τη διευκόλυνση των κομμάτων κατά τη διενέργεια των 
εκλογών, ενώ η χρήση τους για άλλο σκοπό ή η διαβίβαση των εκλογικών καταλόγων ή 
αποσπασμάτων τους σε τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται, 
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β) να διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας: Για το σκοπό 
αυτό θα πρέπει να φροντίσετε ώστε ο εκλογικός κατάλογος και/ή αποσπάσματα του τα οποία θα 
κατέχετε οι ίδιοι ή τα οποία θα έχετε δώσει σε εκπροσώπους σας καταστραφούν ή επιστραφούν στο 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών σε εύλογο χρονικό  διάστημα μετά το πέρας των 
εκλογών. 
 
6. Τα πρόσωπα που διεξάγουν την πολιτική επικοινωνία στο πλαίσιο της προώθησης των πολιτικών 
τους προγραμμάτων και ιδεών είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται 
στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του Νόμου 138(Ι)/2001 είτε πρόκειται για πολιτικά κόμματα ή 
υποψήφιους βουλευτές και θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής 
νομοθεσίας.  
 
7. Γι’ αυτό παρακαλώ όπως ενημερώσετε τους υποψηφίους του κόμματος/κινήματος σας και τους 
καλέσετε να ενημερώσουν με τη σειρά τους τυχόν ομάδες στήριξης της υποψηφιότητας τους σχετικά 
με τα πιο πάνω. 
 
8. Εν κατακλείδι θα ήθελα να αναφέρω ότι σκοπός του Γραφείου μας είναι πρωτίστως η προστασία 
των προσωπικών δεδομένων των εν δυνάμει ψηφοφόρων και την ίδια ώρα η υποβοήθηση του δικού 
σας δύσκολου έργου στα πλαίσια πάντοτε της νομοθεσίας. 
 
 
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου 
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα 
 

 
Ενόψει του γεγονότος ότι, το Γραφείο της Επιτρόπου κατά τις τελευταίες μέρες της προεκλογικής 

περιόδου των δημοτικών εκλογών, έλαβε παράπονα που αφορούσαν σε τηλεφωνικές κλήσεις, 

ενημερώσαμε τους υποψηφίους με επιστολή προς τα κόμματα και ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 

Γραφείου, η οποία στάληκε και στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι οι τηλεφωνικές κλήσεις με 

σκοπό τη προώθηση πολιτικών θέσεων και υποψηφιοτήτων ρυθμίζονται από τη Νομοθεσία ως 

ακολούθως: 

 

- Όσον αφορά στη διενέργεια κλήσεων με αυτόματες συσκευές κλήσεων (με ηχογραφημένο μήνυμα / 

χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004. 

 

- Όσον αφορά στη διενέργεια κλήσεων με ανθρώπινη παρέμβαση (δια ζώσης) ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 15 της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, δηλαδή απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση 

των χρηστών / κατόχων αριθμών τηλεφώνων. 

 

Κατά την προεκλογική περίοδο που αφορούσε στις βουλευτικές εκλογές, υποβλήθηκαν στο Γραφείο 

της Επιτρόπου παράπονα από 20 περίπου άτομα κατά 30 περίπου υποψηφίων για λήψη ανεπιθύμητων 

μηνυμάτων για προώθηση υποψηφιοτήτων. Κατά την προεκλογική περίοδο που αφορούσε στις 

δημοτικές εκλογές, υποβλήθηκαν στο Γραφείο της Επιτρόπου παράπονα για λήψη ανεπιθύμητων 

μηνυμάτων και κλήσεων για προώθηση υποψηφιοτήτων από 7 άτομα κατά 17 υποψηφίων και 

λήφθηκαν επίσης ορισμένα τηλεφωνήματα από πολίτες που έλαβαν μηνύματα ή κλήσεις αλλά τελικά 

δεν υπέβαλαν παράπονο. 
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Οι υποψήφιοι ενημερώθηκαν άμεσα, σχετικά με τις διατάξεις της νομοθεσίας και κλήθηκαν σε πλήρη 

συμμόρφωση με αυτές και προειδοποιήθηκαν ότι αν υποβληθούν ξανά άλλα παράπονα ενδεχομένως 

να τους επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις.  

 
 

3.1.4. Λήψη μηνυμάτων sms από φοιτητικές παρατάξεις / οργανώσεις  

 

Λόγω του ότι στο Γραφείο της Επιτρόπου υποβάλλονταν παράπονα σχετικά με λήψη μηνυμάτων sms 

από φοιτητικές παρατάξεις, στις 8 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου 

συνάντηση με εκπροσώπους των φοιτητικών παρατάξεων / οργανώσεων σχετικά με την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων και την αποστολή μηνυμάτων sms από τις παρατάξεις / οργανώσεις. 

 

Κατά την συνάντηση εξηγήσαμε στα κόμματα τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την διατήρηση των 

στοιχείων των μελών τους και διευκρινίσαμε τις πρόνοιες της νομοθεσίας σχετικά με την αποστολή 

μηνυμάτων sms. Με λύπη μας σημειώνουμε ότι αρκετές παρατάξεις δεν παρευρέθηκαν στην εν λόγω 

συνάντηση και τους αποστείλαμε σχετικές οδηγίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 
 

3.2. Δικαίωμα πρόσβασης / αντίρρησης 

 

3.2.1. Άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης από Ιταλό υπήκοο 

 

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου από Ιταλό υπήκοο για μη ικανοποίηση του 

αιτήματος του για διαγραφή/αφαίρεση προσωπικών του δεδομένων που ήταν καταχωρημένα σε 

συγκεκριμένη σελίδα στο διαδίκτυο, η διεύθυνση της οποίας, μετά από αναζήτηση στον κατάλογο 

“whois” άνηκε στην εταιρεία ICRON SERVICES LTD. 

 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής του παραπονούμενου, ζήτησε από την 

εταιρεία όπως διαγράψει/αφαιρέσει τη διεύθυνση κατοικίας του από την εν λόγω σελίδα αλλά το 

αίτημα του δεν είχε ικανοποιηθεί. 

 

Επί του προκειμένου, με γραπτή μας επιστολή, επισύραμε την προσοχή της εταιρείας στις διατάξεις 

του άρθρου 12(2)(β) του Νόμου που προβλέπει ότι, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να 

ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς υπερβολική καθυστέρηση και δαπάνη 

«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». 

 

Επίσης, καλέσαμε την εταιρεία όπως επανεξετάσει το αίτημα του παραπονούμενου για 

διαγραφή/αφαίρεση της διεύθυνσης κατοικίας του από συγκεκριμένη σελίδα και όπως μας 

κοινοποιήσει την οποιαδήποτε απάντηση της, το αργότερο μέσα σε 30 μέρες από τη λήψη της 

επιστολής μας. 

 

Η εταιρεία, εντός της προθεσμίας, με επιστολή της μας ενημέρωσε ότι τα προσωπικά δεδομένα του 

παραπονούμενου αφαιρέθηκαν από την εν λόγω σελίδα και ως εκ τούτου θεωρήσαμε ότι το αίτημα 

του παραπονούμενου ικανοποιήθηκε. 

https://catalogodelleaziende.it/c-1077932-roberto-sarrecchia.html
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3.2.2. Μη ικανοποίηση άσκησης δικαιώματος πρόσβασης στην αίτηση δανείου πελάτισσας ΣΠΙ 

 
Υποβλήθηκε καταγγελία στο Γραφείο της Επιτρόπου εναντίον του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου 

Αμμοχώστου Λάρνακας Λτδ (στο εξής «Συνεργατικό Ταμιευτήριο»), από Δικηγορικό Γραφείο εκ μέρους 

πελάτισσάς του, για μη ικανοποίηση από το Συνεργατικό Ταμιευτήριο του αιτήματος της για παροχή 

αντιγράφου της αίτησης δανείου της. 

 

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος της παραπονούμενης απέστειλε στο Γραφείο μας αντίγραφο της επιστολής 

που έστειλε στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο, με την οποία ζήτησε να του αναφερθούν οι λόγοι για τους 

οποίους η Διεύθυνση αποφάσισε να μην εφοδιάσει την πελάτισσα του με αντίγραφο της αίτησης 

δανείου, αλλά δεν είχε λάβει καμία απάντηση. 

 

Με επιστολή της η Επίτροπος προς τον Γραμματέα/Διευθυντή του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου, τον 

πληροφόρησε για τις διατάξεις του άρθρου 12 του Νόμου που αφορά στο δικαίωμα πρόσβασης που το 

υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει στα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και τον 

κάλεσε όπως της εξηγήσει τους λόγους που δεν ικανοποίησε το δικαίωμα της παραπονούμενης για 

πρόσβαση στις πληροφορίες που την αφορούσαν. 

Επειδή παρήλθαν δύο μήνες από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής και το Συνεργατικό 

Ταμιευτήριο δεν ανταποκρίθηκε, η Επίτροπος με δεύτερη επιστολή της ανέφερε ότι, με βάση τα 

στοιχεία που είχε ενώπιον της φαίνεται ότι, εκ πρώτης όψεως, υπήρχε παράβαση από μέρους του 

Συνεργατικού Ταμιευτηρίου των διατάξεων του άρθρου 12(1) και (2) του Νόμου για την οποία δυνατό 

να του επιβάλλονταν διοικητικές κυρώσεις, βάσει του άρθρου 23(1)(στ) του Νόμου.  

 
Επίσης, κάλεσε τον Γραμματέα/Διευθυντή να υποβάλει τις θέσεις/απόψεις του τόσον όσον αφορά την 

ενδεχόμενη παράβαση εκ μέρους του των διατάξεων του άρθρου 12(1) και (2) του Νόμου, καθώς και 

για ποιους λόγους πιστεύει ότι δεν θα έπρεπε να του επιβληθεί οποιαδήποτε διοικητική κύρωση, το 

αργότερο μέσα σε 6 εβδομάδες από την ημερομηνία που αναγραφόταν στην εν λόγω επιστολή. 

 

Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο ενημέρωσε γραπτώς την Επίτροπο ότι, αντίγραφο της αίτησης δανείου της 

παραπονούμενης ήταν στη διάθεση της, οπόταν το θέμα θεωρήθηκε λήξαν. 

 
 

3.2.3. Άσκηση Δικαιώματος Πρόσβασης από ασφαλιζόμενο  

 
Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου από δικηγορικό γραφείο εκ μέρους πελάτη του, 

σχετικά με μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του στα προσωπικά δεδομένα που τον 

αφορούσαν. 

 

Συγκεκριμένα ο παραπονούμενος ανέφερε ότι είχε ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 

του Νόμου, με το οποίο ζήτησε όπως λάβει αντίγραφο της ιατρικής έκθεσης ιατρού της εταιρείας 

Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία, με βάση την οποία η εταιρεία του πρότεινε το ποσό των 

€95.000 ως διευθέτηση της απαίτησης του για καταβολή του ωφελήματος μόνιμης ανικανότητας. 
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Η εταιρεία με επιστολή της, αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα του για παροχή αντιγράφου της 

ιατρικής έκθεσης καθώς , όπως ανέφερε, ήταν πολιτική της εταιρείας να μην προσκομίζει στον 

ασφαλιζόμενο την ιατρική έκθεση που είχε ετοιμαστεί γι’ αυτόν.  

 

Ενόψει των πιο πάνω, φέραμε στην προσοχή της ασφαλιστικής εταιρείας τις πρόνοιες του άρθρου 12 

του Νόμου, που αφορούν στο δικαίωμα πρόσβασης και ζητήσαμε όπως μας εξηγηθούν οι λόγοι που 

δεν ικανοποίησε η εταιρεία το δικαίωμα πρόσβασης του ασφαλιζόμενου της.  

 

Μετά από σχετική αλληλογραφία που είχαμε με την εταιρεία, μας ενημέρωσε γραπτώς ότι θα 

προχωρούσε στην παράδοση της ιατρικής έκθεσης στον παραπονούμενο, ως οι υποδείξεις του 

Γραφείου μας. 

 

Ως εκ των ανωτέρω, με την παράδοση της ιατρικής έκθεσης θεωρήσαμε την υπόθεση λήξασα. 

 
 

3.3. Εργασιακά θέματα 

 

3.3.1. Μη ικανοποίηση αιτήματος υπαλλήλου για επιθεώρηση του φακέλου της έρευνας που 

διεξαγόταν εναντίον του 

 

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου από υπάλληλο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

(στο εξής «ΚΤΚ»), εναντίον της ΚΤΚ για μη ικανοποίηση του αιτήματος του για επιθεώρηση του 

φακέλου της έρευνας που διεξαγόταν εναντίον του. 

 

Η Επίτροπος απέστειλε επιστολή προς τη Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία 

της ανέφερε τα ακόλουθα: 

 

(α) Η εικόνα ή/και η φωνή  ενός αναγνωρίσιμου ατόμου  εν  ζωή που καταγράφεται σε  ταινία μέσω 

κλειστού κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ), συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η 

επεξεργασία των οποίων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου. 

 

(β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του ερμηνευτικού άρθρου 2 του Νόμου, «συγκατάθεση» σημαίνει 

«συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, 

που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν 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». 

 

(γ) Ακόμη και στην περίπτωση που έχει ληφθεί η συγκατάθεση του υποκειμένων των δεδομένων, αν η 

λειτουργία του ΚΚΒΠ προσκρούει σε μία από τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

του άρθρου 4 του Νόμου, όπως είναι για παράδειγμα η αρχή του σκοπού και η αρχή της 

αναλογικότητας, τότε η τυχόν ληφθείσα συγκατάθεση δεν αίρει την παρανομία αυτή και, ως εκ τούτου, 

η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν είναι νόμιμη. 

 

(δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 (1) και (2) του Νόμου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, 

κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο 
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και σαφή το υποκείμενο τουλάχιστον για την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου 

του, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων και την 

ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης.  

 

(ε) Η υποχρέωση της ΚΤΚ για ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τα πιο πάνω στοιχεία 

συνιστά αναφαίρετο τους δικαίωμα, διότι από την εκπλήρωση της εξαρτάται και η δυνατότητα 

άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων. Συνεπώς, κάθε συλλογή και 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που διενεργείται χωρίς να έχει προηγηθεί η 

προαναφερόμενη υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων, είναι καταρχήν παράνομη.  

 

(στ) Το άρθρο 12 (1) του Νόμου προβλέπει ότι, «Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει αν δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας.  Προς 

τούτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να του απαντήσει εγγράφως και να του παρέχει 

αντίγραφο με τα προσωπικά του δεδομένα κατόπιν σχετικού αιτήματος του υποκειμένου των 

δεδομένων, όπου αυτό δεν προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια.». 

Μετά από έλεγχο στο Μητρώο Γνωστοποιήσεων που τηρεί το Γραφείο μας, διαπιστώσαμε ότι ο σκοπός 

εγκατάστασης του ΚΚΒΠ στην ΚΤΚ είναι για την προστασία της ΚΤΚ και την καταστολή, αναγνώριση και 

διερεύνηση τυχόν ανάρμοστων, πειθαρχικών και εγκληματικών ενεργειών σε βάρος της.  

 

Επειδή είχε παρέλθει το χρονικό διάστημα των 4 εβδομάδων μέσα στο οποίο όφειλε η ΚΤΚ να 

απαντήσει στον παραπονούμενο, η Επίτροπος ζήτησε από την ΚΤΚ όπως, μεταξύ άλλων, της εξηγηθούν 

οι λόγοι που δεν ικανοποιήθηκε το δικαίωμα του παραπονούμενου για επιθεώρηση του φακέλου που 

αφορούσε στην έρευνα που διεξαγόταν εναντίον του. 

 

Με γραπτή απάντηση της, η ΚΤΚ ανέφερε στην Επίτροπο ότι, δεν έλαβε οποιανδήποτε καταγγελία 

εναντίον του παραπονούμενου ούτε και είχε διεξαχθεί οποιαδήποτε πειθαρχική έρευνα εναντίον του 

από αρμόδια ερευνητική επιτροπή, η οποία θα συστήνετο σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί 

Υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Οδηγιών του 2004. Ως εκ τούτου, δεν 

είχε ανοιχτεί οποιοσδήποτε φάκελος στον οποίο μπορούσε ο παραπονούμενος να ασκήσει το 

δικαίωμα πρόσβασης για επιθεώρηση του. 

 

Επίσης, στην επιστολή της, η ΚΤΚ ανέφερε ότι, επιθεώρησε οπτικογραφημένο υλικό από το ΚΚΒΠ λόγω 

πληροφόρησης που είχε ότι, μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εισήλθε στην ΚΤΚ και συγκεκριμένα στο 

χώρο όπου εργαζόταν ο παραπονούμενος. Θεώρησε δε αναγκαία την καταφυγή στο ΚΚΒΠ λόγω του ότι 

τυχόν παραβίαση της ασφάλειας της ΚΤΚ φαινόταν να έγινε σε μη εργάσιμη μέρα για το προσωπικό της 

Τράπεζας. Επιπρόσθετα, η προστασία του κτιρίου και των συστημάτων της ΚΤΚ είναι ζωτικής σημασίας.  

 

Η πληροφορία για είσοδο στο κτίριο της ΚΤΚ μη εξουσιοδοτημένου προσώπου δεν επαληθεύτηκε και 

το θέμα για την ΚΤΚ θεωρήθηκε λήξαν. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επίτροπος θεώρησε ότι η ΚΤΚ ενήργησε στην προκειμένη 

περίπτωση στα πλαίσια του Νόμου δεδομένου ότι: 

 

(α) Η ΚΤΚ έχει έννομο συμφέρον να επιθεωρεί το οπτικογραφημένο υλικό από ΚΚΒΠ που έχει 

εγκατασταθεί και λειτουργεί νόμιμα, με σκοπό τον έλεγχο πιθανής παραβίασης της ασφάλειας της από 

μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 5(2)(ε) του Νόμου) και 
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(β)  δεν είχε ανοιχτεί οποιοσδήποτε φάκελος εναντίον του παραπονούμενου που αφορά στη 

συγκεκριμένη υπόθεση, τον οποίο θα μπορούσε να επιθεωρήσει ασκώντας το δικαίωμα πρόσβασης. 

 
 

3.3.2. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων από πρώην εργοδότη 

 

Υποβλήθηκε παράπονο στην Επίτροπο από υπαλλήλους οι οποίοι κατήγγειλαν πως μετά τον 

τερματισμό της εργασίας τους από την εταιρεία-εργοδότη τους, η εν λόγω εταιρεία είχε πρόσβαση στα 

προσωπικά δεδομένα τους, σε προσωπικά έγγραφα και στην προσωπική αλληλογραφία που 

διατηρούσαν στην εταιρεία πριν τον τερματισμό της εργασίας τους.  

 

Κατήγγειλαν επίσης ότι ο πρώην εργοδότης τους έκανε χρήση του ηλεκτρονικού λογαριασμού τους 

χωρίς τη συγκατάθεση τους, και ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας συνέχιζαν να προβάλλονται ως μέλη 

της εταιρείας παρά την αποχώρηση τους. 

 

Ο Νόμος δίνει ισχυρά δικαιώματα στα άτομα/ υποκείμενα των δεδομένων, μεταξύ αυτών το δικαίωμα 

πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής στα δεδομένα που τους αφορούν. 

 

Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει αν δεδομένα προσωπικού  χαρακτήρα που τον αφορούν, 

αποτελούν ή αποτέλεσαν αποτέλεσμα επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να 

του απαντήσει εγγράφως και να του παρέχει αντίγραφο με τα προσωπικά του δεδομένα κατόπιν 

σχετικού αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων, όπου αυτό δεν προϋποθέτει δυσανάλογη 

προσπάθεια. 

 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας, χωρίς υπερβολική καθυστέρηση και δαπάνη τη διόρθωση, διαγραφή ή κλείδωμα των 

δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, ειδικότερα 

λόγω ανακριβειών ή ελλείψεων. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Έγινε εισήγηση στους παραπονούμενους να ασκήσουν το δικαίωμα που τους παρέχει ο Νόμος 

ζητώντας πρόσβαση στον ατομικό ηλεκτρονικό λογαριασμό τους ώστε να ανακτήσουν τα προσωπικά 

δεδομένα τους, προσωπικά έγγραφα και προσωπική αλληλογραφία που διατηρούσαν στην εν λόγω 

εταιρεία. Επίσης, τους αναφέραμε ότι, μπορούσαν να ζητήσουν το κλείδωμα του ηλεκτρονικού 

λογαριασμού τους και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους από την ιστοσελίδα της 

εταιρείας.  

 
 

3.3.3. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων της κας Μ.Τ.Π. στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του 

γυμνασίου στο οποίο εργάζεται χωρίς τη συγκατάθεση της 

 
Η κα Μ.Τ.Π. με επιστολή της προς την Επίτροπο, υπέβαλε παράπονο για την κοινοποίηση ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων της στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του γυμνασίου στο οποίο εργαζόταν χωρίς 

τη συγκατάθεση της, ενώ όπως ανέφερε θα μπορούσε να είχε λάβει την επιστολή με το κανονικό 

ταχυδρομείο ή σε προσωπικό της ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
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Με επιστολή μας προς την Προϊστάμενη του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού υποδείξαμε ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων έχει υποχρέωση να διασφαλίζει τη τήρηση της βασικής αρχής 

της νομιμότητας για την επεξεργασία των δεδομένων και ότι η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων 

(στην κατηγορία των ευαίσθητων  δεδομένων εμπίπτουν τα δεδομένα υγείας) επιτρέπεται μόνο αν 

συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις  προϋποθέσεις του άρθρου 6(2) του Νόμου.  

 

Επιπλέον ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να επιλέξει τα πρόσωπα που θα επεξεργάζονται 

τα προσωπικά δεδομένα και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων από απαγορευμένη (μη εξουσιοδοτημένη) διάδοση (κοινοποίηση) σε μη δικαιούμενα τρίτα 

πρόσωπα.  

 

Ζητήσαμε λοιπόν από την Προϊστάμενη του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού να υποβάλει τις 

απόψεις/σχόλια/θέση της για τα πιο πάνω.  

Η Προϊστάμενη του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, με απαντητική επιστολή της, ανέφερε ότι, στην 

προσπάθεια να ειδοποιήσει έγκαιρα την παραπονούμενη για την καθορισμένη ημερομηνία του 

ιατροσυμβουλίου απέστειλε το ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που τους δόθηκε 

από την υπηρεσία της, με την προϋπόθεση ότι θα τύγχαναν προστασίας τα προσωπικά δεδομένα της 

από τον παραλήπτη και δεν είχε πρόθεση κοινοποίησης των δεδομένων σε μη δικαιούχα πρόσωπα.  

 

Μεταγενέστερα, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Γραμματεία του Σχολείου, δυστυχώς 

διαπιστώθηκε ότι η αποστολή επιστολών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε διεύθυνση που δεν είναι 

προσωπική του δέκτη ήταν γεγονός και υποδείχθηκε ότι εμπεριέχει κινδύνους κοινοποίησης 

προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου δόθηκαν οδηγίες σε όλους τους εμπλεκόμενους λειτουργούς 

να μην στέλλουν επιστολές αν ο δέκτης δεν έχει προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αλλά να 

στέλλουν επιστολή ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ και ονομαστικά με το κανονικό ταχυδρομείο. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω,  η Επίτροπος θεώρησε ότι, υπό τις περιστάσεις η επιβολή της 

διοικητικής κύρωσης της προειδοποίησης είναι αρκετή, εφόσον υπάρχει αυτοδέσμευση και ανάληψη 

υποχρέωσης ότι, για να αποστέλλονται πλέον ηλεκτρονικά μηνύματα πρέπει να υπάρχει προσωπική 

ηλεκτρονική διεύθυνση διαφορετικά θα αποστέλλονται επιστολές με το κανονικό ταχυδρομείο και 

ζήτησε από την Προϊστάμενη του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού να κυκλοφορήσει και γραπτώς 

σχετική εγκύκλιο στο προσωπικό της, με κοινοποίηση στο Γραφείο της Επιτρόπου.  

 
 

3.4. Κλειστά Κυκλώματα Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ)/Λήψη φωτογραφιών 

 

3.4.1. Ανάρτηση κατάστασης κοινόχρηστων οφειλών διαμερισμάτων και μη ανάρτηση 

προειδοποιητικών πινακίδων 

 

Υποβλήθηκε παράπονο από ιδιοκτήτη/ένοικο πολυκατοικίας εναντίον μέλους της Διαχειριστικής 

Επιτροπής, ο οποίος ήταν επίσης ιδιοκτήτης/ένοικος, με το οποίο η παραπονούμενη ισχυρίστηκε ότι, ο 

Διαχειριστής αναρτούσε σε πινακίδα τις κοινόχρηστες οφειλές των ιδιοκτητών/ενοίκων καθώς και 

προσωπικές πληροφορίες που τους αφορούσαν σε χώρο προσβάσιμο και από επισκέπτες και ότι δεν 

είχε εγκαταστήσει προειδοποιητικές πινακίδες για το ΚΚΒΠ που είχε εγκαταστήσει πάνω από την πόρτα 

του διαμερίσματος του. 
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Ενόψει των πιο πάνω, αποστείλαμε επιστολή στον καθ’ ου το παράπονο, με την οποία φέραμε σε 

γνώση του τις διατάξεις του άρθρου 4 (1) (α)-(γ), 5(2)(ε) και 10(3) του Νόμου.  

 

Επίσης, στην επιστολή μας κάναμε αναφορά στις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 

Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ.224 και συγκεκριμένα στα διαλαμβανόμενα στο σχετικό Πίνακα 

Πρότυπων Κανονισμών για τη Ρύθμιση και Διαχείριση Κοινόκτητων Οικοδομών (βλ. ΜΕΡΟΣ VI 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΚΑΝ. 46), που προβλέπει ότι «κάθε κύριος μπορεί σε εύλογο χρόνο να 

επιθεωρεί τις καταστάσεις εσόδων και εξόδων και τις σχετικές αποδείξεις και στοιχεία.». Από την 

αναφορά αυτή, προκύπτει ότι, οι κύριοι των μονάδων έχουν δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης σε 

πληροφορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, και στην καταβολή των προβλεπόμενων κοινόχρηστων και 

άλλων δαπανών στο πλαίσιο της διαχείρισης της πολυκατοικίας στην οποία ζουν. 

 

Με βάση τα πιο πάνω, άποψη του Γραφείου μας είναι ότι, η Διαχειριστική Επιτροπή δικαιούται να 

αναρτά σε πινακίδα τις κοινόχρηστες οφειλές ανά διαμέρισμα, τα ονόματα των 

ιδιοκτητών/ενοικιαστών και τον αριθμό διαμερίσματος σε χώρο προσβάσιμο αποκλειστικά και μόνο 

από τους ιδιοκτήτες/ενοικιαστές αλλά μη προσβάσιμο από τρίτους (επισκέπτες) ούτως ώστε να 

αποφεύγεται η διάδοση των πληροφοριών σε τρίτους.  

 

Σύμφωνα με σχετικές Αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε 

περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, η ανάρτηση θα πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου η 

πρόσβαση τρίτων είναι δυσχερής, όπως για παράδειγμα στον τοίχο της σκάλας του πρώτου προς το 

δεύτερο όροφο ή στον τοίχο της σκάλας μεταξύ ισογείου και υπογείου. 

 

Σημειώθηκε ότι, ο αριθμός τηλεφώνου των ιδιοκτητών/ενοικιαστών δεν θα πρέπει να αναρτάται αφού 

το εν λόγω δεδομένο δεν κρίνεται απαραίτητο για την πραγματοποίηση του απαιτούμενου σκοπού, 

που είναι η ενημέρωση των υπόλοιπων ιδιοκτητών/ενοικιαστών για το ποιος ιδιοκτήτης/ένοικος 

χρωστά κοινόχρηστα έξοδα. 

 

Σχετικά με το ΚΚΒΠ που είχε εγκατασταθεί πάνω από την πόρτα του διαμερίσματος του Διαχειριστή, 

τον ενημερώσαμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11(1) του Νόμου, θα πρέπει να 

αναρτούνται προειδοποιητικές πινακίδες έξω από το πεδίο οπτικογράφησης που να ενημερώνουν τα 

διερχόμενα πρόσωπα σχετικά με την επικείμενη οπτικογράφηση, την ταυτότητα του υπεύθυνου 

επεξεργασίας και το σκοπό της επεξεργασίας (οπτικογράφηση). Επιπρόσθετα, οι πινακίδες θα πρέπει 

να πληρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: να έχουν το κατάλληλο μέγεθος και να τοποθετούνται σε 

τέτοια θέση και ύψος ώστε να γίνονται εύκολα ορατές από άτομα με μέτρια όραση.   

 
 

3.4.2. Λήψη (συλλογή) φωτογραφιών πελατών της καφετέριας Breakfast at Teafunny’s 

 

Πελάτες-θαμώνες καφετέριας υπέβαλαν καταγγελία στο Γραφείο της Επιτρόπου, οι οποίοι 

ισχυρίζονταν ότι ενώ απολάμβαναν προσωπικές στιγμές με τα ανήλικα παιδιά τους, χωρίς 

προηγούμενη ενημέρωση και/ή συγκατάθεση τους, η ιδιοκτήτρια γειτονικού καταστήματος/μαγαζιού 

τους φωτογράφιζε με το κινητό της τηλέφωνο/ φωτογραφική  μηχανή. 

 

Με γραπτή μας επιστολή, ενημερώσαμε την ιδιοκτήτρια, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα: 
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Κριτήρια για τη νομιμότητα της επεξεργασίας είναι: (α) η αρχή της αναγκαιότητας, σύμφωνα με την 

οποία η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται εφόσον ο σκοπός της δεν μπορεί να 

επιτευχθεί με εξ ίσου αποτελεσματικά μέσα τα οποία είναι λιγότερο επαχθή για το άτομο και (β) η 

αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 4 (1)(γ) του Νόμου), σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά δεδομένα 

για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει να είναι «συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από 

όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας».  

 

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 (1) του Νόμου, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται 

όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του περί της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικού) 

Νόμου , Ν. 5(ΙΙΙ)/2000:  

 

«1. Κανένα παιδί δεν θα αποτελεί 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. 2. Το παιδί δικαιούται να προστατεύεται από το νόµο 

έναντι τέτοιων παρεµβάσεων ή προσβολών.».   

 

Επιπλέον, το άρθρο 17 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, στο οποίο η 

Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος προβλέπει ότι: 

«1. Κανείς δεν υπόκειται σε αυθαίρετες ή παράνομες παρεvoχλήσεις της ιδιωτικής τoυ ζωής, της 

οικογένειας, της κατοικίας ή της αλληλογραφίας τoυ, ούτε σε παράνομες προσβολές της τιμής και της 

υπόληψης του. 2. Κάθε πρόσωπo έχει δικαίωμα προστασίας από τo vόμo έναντι τέτοιων 

παρενοχλήσεων ή προσβολών.». 

 

Η λήψη (συλλογή) φωτογραφίας και/ή καταχώρησή της σε ηλεκτρονικό αρχείο π.χ. σε κινητό τηλέφωνο 

ή φωτογραφική μηχανή αποτελεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και εμπίπτει στις διατάξεις του 

Νόμου. Τέτοια μορφή επεξεργασίας για να είναι επιτρεπτή, πρέπει να έχει δοθεί η εκ των προτέρων 

ρητή συγκατάθεση των επηρεαζόμενων προσώπων. Εάν δε, πρόκειται για ανήλικους, η συγκατάθεση 

πρέπει να εξασφαλίζεται από τους γονείς/νόμιμους κηδεμόνες τους. 

 

Στην προκειμένη περίπτωση τέθηκε και ζήτημα με την αρχή της αναλογικότητας της συγκεκριμένης 

επεξεργασίας (άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου), αφού η φωτογράφηση των πελατών-θαμώνων της 

καφετέριας και η αποθήκευση των φωτογραφιών σε ηλεκτρονικό αρχείο υπερέβαινε το σκοπό της 

επεξεργασίας που, στην προκειμένη περίπτωση, θα μπορούσε να ήταν απλά η φωτογράφηση του 

εξωτερικού χώρου της καφετέριας, η διακόσμηση του κ.λ.π.  

 

Επιπρόσθετα, η λήψη (συλλογή) φωτογραφίας χωρίς τη συγκατάθεση των επηρεαζόμενων προσώπων 

δημιουργεί ζήτημα επικινδυνότητας τόσο για τα ίδια τα πρόσωπα που φωτογραφίζονται όσο και για 

την ασφάλεια τήρησης των δεδομένων τους σε ηλεκτρονικό αρχείο, εφόσον η φωτογραφία μπορεί να 

αναπαραχθεί ή να διαβιβασθεί και επιδέχεται τεχνική επεξεργασία.  Επομένως, η φωτογράφιση των 

πελατών-θαμώνων της καφετέριας και στη συνέχεια η αρχειοθέτησή των εν λόγω φωτογραφιών 

υπερέβαινε τις αρχές της αναλογικότητας και αναγκαιότητας της συγκεκριμένης επεξεργασίας και γι’ 

αυτό η επεξεργασία δεν ήταν νόμιμη. 
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Στην επιστολή μας, ζητήσαμε τις θέσεις/απόψεις/σχόλια της ιδιοκτήτριας και της αναφέραμε ότι εάν 

πράγματι είχε προβεί σε λήψη/συλλογή φωτογραφιών πελατών/θαμώνων της καφετέριας, μας 

αποστείλει αντίγραφα των συγκαταθέσεων που της έχουν δώσει. 

 

Σε δεύτερη επιστολή μας προς την ιδιοκτήτρια της καφετέριας, την ενημερώσαμε για τις 

κατευθυντήριες γραμμές της Επιτρόπου σχετικά με το θέμα της λήψης φωτογραφιών από ερασιτέχνες 

φωτογράφους και της αναφέραμε ότι, σε περίπτωση που στο μέλλον προτίθεται να προβεί σε 

φωτογράφηση φυσικών προσώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους και/ή οι εν λόγω φωτογραφίες θα 

αρχειοθετούνται και/ή κοινοποιούνται, θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε οι 

φωτογραφίες να λαμβάνονται από μακρινή απόσταση ή τα απεικονιζόμενα πρόσωπα να θολώνονται. 

 
 

3.4.3. Κατάχρηση Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) 

 
Υπεβλήθη παράπονο από ομάδα εργαζομένων σε Ίδρυμα ατόμων με νοητική στέρηση, για παραβίαση 

των προσωπικών τους δεδομένων λόγω της χρήσης ΚΚΒΠ στους χώρους του Ιδρύματος. Σκοπός 

λειτουργίας του συστήματος ήταν η παρακολούθηση των εργαζομένων (όχι όμως η παρακολούθηση 

των ασθενών).  Για το λόγο αυτό, η ομάδα αυτή επιθυμούσε να αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεση που 

είχε –καλόπιστα- δώσει όσον αφορά στη χρήση του ΚΚΒΠ. 

 

Συγκεκριμένα, οι παραπονούμενοι μας ανέφεραν ότι, η Διευθύντρια του Ιδρύματος, που θεωρείτο η 

υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων που καταγράφονταν (στο εξής «η καθ’ ης το παράπονο») και η 

Επόπτρια Προγραμμάτων του Ιδρύματος, παρακολουθούσαν τις κινήσεις του προσωπικού, από την 

οθόνη παρακολούθησης (η καθ’ ης το παράπονο και από το κινητό της τηλέφωνο), με σκοπό την 

επίπληξη ή/και την υποτίμηση και εξευτελισμό του και οι εικόνες που λαμβάνονταν είχαν ήδη 

χρησιμοποιηθεί εναντίον ορισμένων από τα μέλη του προσωπικού, όπως με αποστολή σε αυτούς 

προειδοποιητικών επιστολών απόλυσης.  

 

Επίσης, ότι, το ΚΚΒΠ είχε εγκατασταθεί από την προηγούμενη Διεύθυνση του Ιδρύματος, η οποία είχε 

διαβεβαιώσει το προσωπικό ότι δεν θα το χρησιμοποιούσε για την παρακολούθησή του και στην 

περίπτωση που αυτό θα συνέβαινε, θα θεωρείτο παράνομο και θα τερματιζόταν η λειτουργία του 

ΚΚΒΠ, διαβεβαίωση την οποία είχε τηρήσει και είχε περιοριστεί στην παρακολούθηση των ασθενών. 

 

Αποστείλαμε επιστολή στην καθ’ ης το παράπονο, επισύροντας την προσοχή της και σε Γνωστοποίηση 

Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου/ Έναρξης Επεξεργασίας για ΚΚΒΠ, που είχε υποβάλει η 

προηγούμενη Διεύθυνση στο Γραφείο μας, αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ στους 

χώρους του Ιδρύματος και ότι ο λόγος που είχε επικαλεστεί για την αναγκαιότητα της εγκατάστασης 

των ΚΚΒΠ, ήταν αποκλειστικά η ασφάλεια και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των ασθενών 

και των φροντιστών, λόγω συμπεριφορών βίας που είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν, των ασθενών 

μεταξύ τους ή /και εναντίον των φροντιστών. 

 

Επιπρόσθετα, την ενημερώσαμε ότι, είχαμε δώσει την έγκριση μας για τη χρήση του ΚΚΒΠ, έχοντας 

υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες της περίπτωσης και την αναγκαιότητα προφύλαξης των ασθενών όσο 

το δυνατό καλύτερα και θεωρώντας ότι είχε εφαρμογή το άρθρο 5(2)(γ) του Νόμου, βάσει του οποίου 

η επεξεργασία  δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων 
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όταν «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των 

δεδομένων». 

 

Στην προκειμένη περίπτωση όμως θεωρήσαμε ότι η χρήση του ΚΚΒΠ είχε χρησιμοποιηθεί και για 

άλλους σκοπούς, ως εκ τούτου κρίθηκε αντίθετη με τις πρόνοιες του Νόμου και επομένως, 

επισημάναμε στην καθ’ ης το παράπονο ότι έπρεπε να σταματήσει η χρήση του ΚΚΒΠ για άλλους 

σκοπούς πέραν της προστασίας/ασφάλειας των ασθενών και η παρακολούθηση των εικόνων όπως 

περιοριστεί στην οθόνη που βρισκόταν στο γραφείο της Διευθύντριας και όχι από το κινητό της 

τηλέφωνο. Στην περίπτωση που δεν υπήρχε συμμόρφωση με τις υποδείξεις μας, η Επίτροπος είχε το 

δικαίωμα να προχωρήσει σε μια από τις εξουσίες που της δίνει το άρθρο 25 του Νόμου που είναι η 

άμεση απενεργοποίηση του ΚΚΒΠ και/ή η επιβολή χρηματικής ποινής στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το 

ίδρυμα συμμορφώθηκε πλήρως με τις υποδείξεις της Επιτρόπου. 

 

 

3.4.4. Λήψη φωτογραφιών και/ή προσωπικών δεδομένων σε ιδιωτικό χώρο 

 
Ελήφθη στο Γραφείο μας παράπονο/καταγγελία εναντίον της κας Μ.Α. (στο εξής «η καθ’ ης το 

παράπονο»), για λήψη φωτογραφιών από το κινητό της τηλέφωνο, ενώ βρισκόταν στην οικία της 

παραπονούμενης, που ήταν πρώην πεθερά της, χωρίς τη συγκατάθεσή της. 

  

Συγκεκριμένα, όπως μας ανέφερε η παραπονούμενη, η πρώην νύφη της, προέβηκε στη λήψη 

φωτογραφιών του σπιτιού της, με σκοπό να αποδείξει ότι δεν ήταν κατάλληλο μέρος για να περνά 

μέρος της ζωής του (τις ημέρες που το έπαιρνε ο πατέρας του και το άφηνε και στη γιαγιά), το ανήλικο 

τέκνο της. Υπήρχε δε σε εξέλιξη Αίτηση Γονικής Μέριμνας, ενώπιον Οικογενειακού Δικαστηρίου, στην 

οποία αιτητής ήταν ο γιός της παραπονούμενης, με ένα από τα επίδικα θέματα στην Αίτηση το θέμα 

της λήψεως των φωτογραφιών και της (μη) κατάθεσής τους ως Τεκμήρια ενώπιον του Δικαστηρίου. 

 

Ως εκ τούτου, πληροφορήσαμε την παραπονούμενη τα ακόλουθα: 

 

Σύμφωνα με το Νόμο, το άρθρο 6(2)(ε) προνοεί ότι «κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η 

επεξεργασία ευαίσθητων –και κατ’ επέκταση και μη ευαίσθητων- προσωπικών δεδομένων, 

- όταν η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά δεδομένα τα οποία το υποκείμενο των δεδομένων 

δημοσιοποιεί ή και είναι αναγκαία για την αναγνώριση ή άσκηση δικαιώματος ή υπεράσπιση 

δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου.».  

 

Επομένως ο Νόμος επιτρέπει την υποβολή από τον δικαιούχο, ενώπιον του Δικαστηρίου, των 

αναγκαίων πληροφοριών/εγγράφων. 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, εκκρεμούσε διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου, στα πλαίσια της εν λόγω 

Αίτησης και είχε εγερθεί από τον γιο της παραπονούμενης και το θέμα της λήψεως των φωτογραφιών, 

με επιχειρήματα για το ότι αυτές δεν έπρεπε να γίνουν δεκτές ως τεκμήρια από το Δικαστήριο. 

 

Τακτική του Γραφείου, ο οποία όμως ενδεχομένως μεταβάλλεται κατά περίπτωση, είναι να μην 

γνωματεύει για θέματα που αφορούν διαδικασίες σχετικές με υποθέσεις που έχουν καταχωρηθεί στο 

Δικαστήριο ή/και να εξετάζει παράπονα για τα οποία ταυτόχρονα εξετάζεται υπόθεση ενώπιον 
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Δικαστηρίου, και τούτο στηρίζεται στην κοινή λογική γιατί διαφορετικά θα υπήρχε ο κίνδυνος να 

θεωρηθεί ότι η Επίτροπος προκαταλαμβάνει αποφάσεις του ανεξάρτητου Δικαστηρίου και επιπλέον 

για το ίδιο θέμα δεν θα ήταν ορθό να εκδίδονται διαφορετικές αποφάσεις εκ των οποίων λογικά θα 

υπερείχε η απόφαση του Δικαστηρίου.                                                                                      

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και δεδομένου ότι η Αίτηση βρισκόταν σε εξέλιξη ενώπιον του 

Δικαστηρίου, θεωρήσαμε ότι το θέμα της νομιμότητας της λήψης των φωτογραφιών που αφορούσαν 

στην παραπονούμενη, από την καθ’ ης το παράπονο, ενδείκνυται όπως εξεταστεί μέσα στο πλαίσιο της 

δικαστικής διαδικασίας, γι’ αυτό και δεν προχωρήσαμε περαιτέρω στην εξέταση της ουσίας του 

παραπόνου. 

 
 

3.5. Τραπεζικά –Χρηματοοικονομικά θέματα 

 

3.5.1. Αποστολή στον πελάτη μηνιαίων αναλυτικών καταστάσεων λογαριασμού  

 

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο μας από πελάτη της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) για 

αποστολή μέσω ταχυδρομείου των αναλυτικών καταστάσεων λογαριασμού που τον αφορούσαν. 

 

Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος ζήτησε από τη ΣΚΤ να μην λαμβάνει τις αναλυτικές καταστάσεις 

λογαριασμού ταχυδρομικώς στην οικία του αφού μπορούσε να ελέγξει και να ενημερωθεί για τις 

οικονομικές πράξεις/συναλλαγές του με i-banking. Όπως όμως ισχυρίστηκε ο παραπονούμενος, η 

Τράπεζα του ανέφερε ότι, είχε υποχρέωση να του αποστέλλει ταχυδρομικώς τις εν λόγω καταστάσεις 

βάσει των περί Ιδρυμάτων Πληρωμών Νόμων του 2009-2010.  

 

Μελετώντας τα άρθρα 40 και 41 των πιο πάνω Νόμων που αφορούσαν στις υποχρεώσεις του πάροχου 

υπηρεσιών πληρωμών, είχαμε την άποψη ότι, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών έχει μεν υποχρέωση 

να παρέχει στον δικαιούχο ή στον πληρωτή, ανάλογα με την περίπτωση, τις πληροφορίες και τους 

όρους που προβλέπονται στα άρθρα 40 και 41, ο τρόπος όμως που αυτό θα γίνεται θα πρέπει να 

συμφωνείται από κοινού με τον πελάτη.  

 

Με γραπτή μας επιστολή, ζητήσαμε από τη ΣΚΤ να μας εξηγήσει τους λόγους που αρνήθηκε να 

ικανοποιήσει το δικαίωμα του παραπονούμενου να μην λαμβάνει ταχυδρομικώς στην οικία του τις 

αναλυτικές καταστάσεις λογαριασμού που τον αφορούσαν. 

 

Η ΣΚΤ μας ενημέρωσε γραπτώς ότι, δεδομένου ότι το αίτημα του πελάτη της αφορούσε μόνο στην 

ακύρωση αποστολής κατάστασης κίνησης λογαριασμού και δεδομένου ότι αυτό μπορούσε να γίνει 

σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του λογαριασμού του, η ΣΚΤ θα τον καλούσε να υπογράψει 

δήλωση ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει μέσω ταχυδρομείου την αναλυτική κατάσταση λογαριασμού. 

 

Ενόψει των πιο πάνω, μετά την υπογραφή της συγκεκριμένης δήλωσης, το θέμα θεωρήθηκε λήξαν. 
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3.5.2. (α) Πρόσβαση / λήψη αντιγράφων των επικοινωνιών μεταξύ της  εταιρείας Banc de 

            Binary και των πελατών της 

            (β) Ισχυριζόμενη οικονομική απάτη / έγκλημα σε βάρος πολιτών ανά το παγκόσμιο 

 
Με επιστολή της η Επίτροπος ενημέρωσε τον Αρχηγό Αστυνομίας, την Πρόεδρο της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 

Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως για τον μεγάλο αριθμό παραπόνων/αιτημάτων που 

υποβλήθηκαν στο Γραφείο της από πολίτες / κάτοικους εξωτερικού, οι οποίοι είχαν διαφορές με την 

εταιρεία Banc de Binary και επιθυμούσαν να λάβουν αντίγραφα όλων των επικοινωνιών που είχαν με 

την υπό αναφορά εταιρεία (όπως για παράδειγμα, τηλεφωνικές συνομιλίες, συνομιλίες μέσω skype, 

emails κ.α.) ώστε να ήταν σε θέση να υποβάλουν παράπονο στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.  

 

Η Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι, ενόψει της σοβαρότητας του θέματος για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος (π.χ. πιθανής και/ή ισχυριζόμενης απάτης μεγάλων χρηματικών ποσών), κατά πάσα 

πιθανότητα η εταιρεία δεν θα ικανοποιούσε το δικαίωμα πρόσβασης (δεν θα έδινε τα αντίγραφα των 

επικοινωνιών στους παραπονούμενους πελάτες της) και θα ήταν πολύ δύσκολο για το Γραφείο της να 

την υποχρέωνε να δώσει όλα τα στοιχεία. 

 

Θεώρησε επίσης ότι σε κάποιες σοβαρές υποθέσεις πιθανό να απαιτείτο η επέμβαση/ αρωγή της 

Αστυνομίας για λήψη των αντιγράφων των επικοινωνιών για στοιχειοθέτηση των καταγγελιών.  

 

Τέλος ανέφερε στην επιστολή της ότι, το Γραφείο της είχε λάβει 7 παράπονα εναντίον της εταιρείας 

Banc de Binary για την οποία είχε εντοπίσει πληροφορίες στο Διαδίκτυο που ανέφεραν ότι: 

 

(α) Η εταιρεία Banc de Binary ήταν Κυπριακή και Ισραηλίτικη, η οποία είχε τη βάση της στην Κύπρο.  

 

(β) Οι εταιρείες ET Binary Options Ltd, BO Systems Ltd και BDB Services (Belize) Ltd είχαν τη βάση τους 

στο Ισραήλ και στις Σευχέλλες. Οι εν λόγω εταιρείες, μαζί με την Banc de Binary, εκτελούσαν εργασίες 

διεθνώς ως «Banc de Binary». 

 

(γ) Στις 17 Οκτωβρίου 2016, το International Financial Services Commission of Belize αφαίρεσε την 

άδεια που κατείχε η BDB Services (Belize) Ltd & Banc de Binary “for trading in financial and commodity-

based derivative instruments and other securities”. 

 

Οι παραπονούμενοι υπέβαλαν παράπονο στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 

Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, στον οποίο ανέφεραν ότι εξαπατήθηκαν οικονομικά 

αλλά η απάντηση που έλαβαν είναι ότι: 

 

(α) ο Φορέας δεν έχει αρμοδιότητα εξέτασης του παραπόνου τους διότι ο λογαριασμός που διατηρούν 

δεν είναι με την εταιρεία  Banc de Binary στην Κύπρο αλλά με την εταιρεία BDB Services (Belize) Ltd και 

(β) η εποπτική αρχή της εν λόγω εταιρείας είναι το International Financial Services Commission of 

Belize. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επίτροπος θεώρησε ότι ενδεχομένως να ήταν αναγκαίο να εξετάσουν 

κατά πόσον η εταιρεία Banc de Binary, η οποία ήταν αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
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εμπλεκόταν σε ενδεχόμενη οικονομική απάτη/ ενδεχόμενο έγκλημα εις βάρος ανυποψίαστων πολιτών 

ανά το παγκόσμιο. 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημέρωσε το Γραφείο της Επιτρόπου ότι, ασκεί πίεση στην εταιρεία για 

να επιστρέψει τα λεφτά στους πολίτες που τους χρωστά. Επίσης, όπως πληροφορηθήκαμε, μετά την 

αποστολή της επιστολής της Επιτρόπου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία οικειοθελώς 

τερμάτισε τις εργασίες της προφανώς για να μην την υποχρέωνε η Επιτροπή να  το κάνει με 

αποτέλεσμα να χάσει τη φήμη της. Η έρευνα που άρχισε η Επιτροπή εναντίον της συνεχίζεται. 

 
 

3.5.3. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων και λήψη ενοχλητικών τηλεφωνημάτων  

 
Πολίτης υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου εναντίον τραπεζικού ιδρύματος στο οποίο 

διατηρούσε λογαριασμό, ισχυριζόμενος ότι προχώρησε μονομερώς στην ανάθεση διενέργειας 

εξωδικαστικών ενεργειών σε δικηγορικό γραφείο χωρίς τη γραπτή ή προφορική συγκατάθεση του και 

ότι λάμβανε καθημερινά ενοχλητικά τηλεφωνήματα από υπάλληλο του εν λόγω δικηγορικού γραφείου, 

καταγγέλλοντας τον στη γυναίκα και στα παιδιά του ότι ο λογαριασμός του είχε υπέρβαση και 

χρωστούσε στο τραπεζικό ίδρυμα. 

 

2. Αναφέραμε καταρχάς στον παραπονούμενο ότι η λήψη ενοχλητικών τηλεφωνημάτων δεν είναι θέμα 

που αφορά στο Γραφείο μας καθώς η εξέταση του δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου. 

 

3. Όσον αφορά στο θέμα που είχε εγείρει στην επιστολή του ότι, το τραπεζικό ίδρυμα κοινοποίησε 

προσωπικά του δεδομένα στο δικηγορικό γραφείο χωρίς τη συγκατάθεση του, εκφράσαμε την άποψη 

ότι, από τη στιγμή που είχε οικονομική διαφορά με το συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα, αυτό είχε 

έννομο συμφέρον να κοινοποιήσει προσωπικά του δεδομένα σε δικηγορικό γραφείο με σκοπό την 

ανάθεση της είσπραξης του οφειλόμενου ποσού. Ως εκ τούτου, εκ πρώτης όψεως, θεωρήσαμε ότι το 

τραπεζικό ίδρυμα δεν παραβίασε οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου. 

 
 

3.5.4. Επικαιροποίηση προσωπικών δεδομένων πελατών των ΑΠΙ (Αδειοδοτημένων Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων) 

 
Σχετικά με τη διαδικασία και υποχρέωση των ΑΠΙ για επικαιροποίηση των δεδομένων των πελατών 

τους, με αφορμή μεγάλο αριθμό παραπόνων που έλαβε η Επίτροπος με βάση τα οποία 

παρατηρήθηκαν φαινόμενα ανομοιομορφίας και συλλογής υπερβολικών στοιχείων (κατά παράβαση 

της αρχής της αναλογικότητας του Νόμου) σε σχέση με το είδος και εύρος των προσωπικών δεδομένων 

που έκαστο ΑΠΙ συλλέγει, ευθύς το θέμα τέθηκε ενώπιον της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ). 

 

Η Επίτροπος εισηγήθηκε στην ΚΤΚ να εκδώσει σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες με απώτερο σκοπό την 

εξασφάλιση ομοιόμορφης εφαρμογής της σχετικής Οδηγίας για την παρεμπόδιση ξεπλύματος 

παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, από όλα τα ΑΠΙ και για εξάλειψη των 

φαινομένων ανομοιομορφίας που παρατηρήθηκαν ακόμη και μεταξύ πελατών του ιδίου ΑΠΙ. 
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Η απάντηση της ΚΤΚ αναφορικά με το θέμα αυτό δεν ικανοποίησε απόλυτα την Επίτροπο αφού αφενός 

μεν ανέφερε απλά ότι κριτήριο για τη συλλογή πληροφοριών για σκοπούς επικαιροποίησης είναι ο 

βαθμός κινδύνου για κάθε πελάτη και αφετέρου δε ότι υπάρχει συναντίληψη της κατάστασης που είχε 

δημιουργηθεί  και παραδοχή σχετικά με την ανακολουθία των ΑΠΙ να ενεργούν με κριτήριο το βαθμό 

κινδύνου έκαστου πελάτη, αφού αντ’αυτού ζητούσαν από όλους τους πελάτες τα ίδια δεδομένα χωρίς 

να λαμβάνουν υπόψη το βαθμό κινδύνου έκαστου πελάτη. 

 

Η Επίτροπος υπενθύμισε στην ΚΤΚ τη δέσμευσή της να κυκλοφορήσει σχετική διευκρινιστική Εγκύκλιο 

και τόνισε ότι προσδοκεί σε καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ των δύο Αρχών στο 

πλαίσιο και για την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος της Δημοκρατίας. 

 

 

3.5.5. Καταγγελία εναντίον της Περιφερειακής ΣΠΕ Λευκωσίας 

 

Υποβλήθηκε καταγγελία στο Γραφείο της Επιτρόπου από πρώην πελάτες της Περιφερειακής ΣΠΕ 

Λευκωσίας (στο εξής «ΣΠΕ») οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι η ΣΠΕ αρνείτο να επιστρέψει έγγραφα που 

περιλάμβανα προσωπικά τους στοιχεία παρόλο που έκλεισαν τους λογαριασμούς που διατηρούσαν 

στη ΣΠΕ και δεν είχαν οποιαδήποτε πελατειακή σχέση και/ή εκκρεμότητα με αυτήν. 

 

Συγκεκριμένα, οι καταγγέλλοντες υπέβαλαν Αίτηση στη ΣΠΕ για στεγαστικό δάνειο. Μετά από κάποιες 

διαφορές που προέκυψαν, απέσυραν την Αίτηση τους και έκλεισαν όλους τους λογαριασμούς που 

διατηρούσαν για χρόνια. Ζήτησαν επίσης από τη ΣΠΕ να τους επιστρέψει όλα τα έγγραφα / στοιχεία 

που διατηρούσε για το άτομό τους τα οποία περιλάμβαναν προσωπικά τους δεδομένα. Ενώ όμως η 

ΣΠΕ επέστρεψε κάποια από αυτά, αρνήθηκε να τους επιστρέψει τα αντίγραφα της πολιτικής τους 

ταυτότητας και έγγραφα που περιέχουν προσωπικά τους οικονομικά στοιχεία. 

 

Όπως η ΣΠΕ μας ενημέρωσε γραπτώς, όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να 

διατηρούν στα αρχεία τους για 5 έτη μετά την περάτωση της επιχειρηματικής σχέσης, τα έγγραφα που 

αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 68 (1) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν.188(Ι)2007).  

 

Παρατίθεται πιο κάτω αυτούσια το άρθρο 68 του Νόμου 188(Ι)/2007: 

 

«Διαδικασία τήρησης αρχείων 

68. (1) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες οφείλουν να τηρούν 

αρχεία και να φυλάσσουν για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών τα ακόλουθα έγγραφα: 

(α) Αντίγραφα των αποδεικτικών στοιχείων της ταυτότητας του πελάτη· 

(β) τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και τις λεπτομέρειες όλων των επιχειρηματικών σχέσεων και 

συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων για την καταχώρηση των συναλλαγών στα λογιστικά 

βιβλία· και 

(γ) τα σχετικά έγγραφα της αλληλογραφίας με τους πελάτες και άλλα πρόσωπα με τους οποίους 

διατηρείται επιχειρηματική σχέση. 

(2) Η περίοδος των πέντε ετών υπολογίζεται μετά την εκτέλεση των συναλλαγών ή την περάτωση της 

επιχειρηματικής σχέσης. 
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(3) Τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες οφείλουν να 

διασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) τίθενται έγκαιρα και χωρίς 

καθυστέρηση στη διάθεση της Μονάδας και των αρμοδίων Εποπτικών Αρχών για σκοπούς εκτέλεσης 

των καθηκόντων που τους αναθέτει ο παρών Νόμος.». 

 

Το άρθρο 2(1) του ίδιου Νόμου, ορίζει την «επιχειρηματική σχέση» ως την «επιχειρηματική, 

επαγγελματική ή εμπορική σχέση η οποία συνδέεται με τις εργασίες των προσώπων που διεξάγουν 

χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες σύμφωνα με το παρόν άρθρο και η οποία αναμενόταν, 

κατά τον χρόνο σύναψης της επαφής, ότι θα είχε κάποια διάρκεια.». 

 

Επιπρόσθετα, η ΣΠΕ μας ανέφερε ότι, οποιαδήποτε έγγραφα εξακολουθούσε να διατηρεί στα αρχεία 

της και αφορούσαν τους καταγγέλλοντες ‘ήταν αυτά που επιτρέπονταν βάση της πιο πάνω νομοθετικής 

διάταξης και τίποτα περισσότερο. 

 

Ενόψει των πιο πάνω, η Επίτροπος θεώρησε το θέμα λήξαν δεδομένου ότι η ΣΠΕ ενήργησε στην 

προκειμένη περίπτωση στα πλαίσια του Νόμου. 

 
 

3.5.6. Κοινοποίηση λανθασμένων και παραπλανητικών προσωπικών δεδομένων στο σύστημα 

Άρτεμις 

  

Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου εναντίον της καθ’ού το παράπονο και/ή 

καταγγελλόμενης Τράπεζας/ΣΠΕ ότι καταχώρησε στο μηχανισμό Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα 

Πληροφοριών Λτδ λανθασμένα και ελλειπή δεδομένα των παραπονούμενων και ειδικότερα ότι οι 

λογαριασμοί των παραπονούμενων είχαν καταστεί απαιτητοί και /ή ότι τα δάνειά τους ήταν μη 

εξυπηρετούμενα και /ή κόκκινα: 

 

Ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των ισχυρισμών των παραπονούμενων η Επίτροπος με επιστολή 

της προς τους παραπονούμενους και τους υπεύθυνους του μηχανισμού ΑΙΑΝΤΑΣ ανέφερε τα κάτωθι: 

 

Τους υπέδειξε ότι οι ισχυρισμοί τους σχετικά με την καταχώρηση στο μηχανισμό Άρτεμις δεν 

ευσταθούσαν αφού: 

 

Σύμφωνα με τους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους, όπως τροποποιήθηκαν, Νόμος 

66(Ι)/1997 καθώς και τις σχετικές Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (στο εξής «ΚΤΚ»), (Κ.Δ.Π 

207/2015) προβλέπεται και ρυθμίζεται η σύσταση και λειτουργία των Μηχανισμών «Αίαντας» και 

«Άρτεμις». 

 

Κάθε ΣΠΙ καταχωρεί στο Μηχανισμό «Αίαντα» τις προβλεπόμενες, από τις πιο πάνω Οδηγίες, 

πληροφορίες που αφορούν στους πελάτες τους σχετικά με όλες τις πιστωτικές διευκολύνσεις 

(εξυπηρετούμενες και μη εξυπηρετούμενες). (Νοείται ότι έκαστο ΣΠΙ παραμένει υπεύθυνο για την 

ορθότητα των πληροφοριών που καταχωρεί)· 
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Η ίδια διαδικασία ακολουθείται αντίστοιχα και από τις Τράπεζες οι οποίες καταχωρούν τις εν λόγω 

πληροφορίες στον Μηχανισμό εταιρεία «Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ». (Νοείται 

ότι έκαστη Τράπεζα παραμένει υπεύθυνη για την ορθότητα των πληροφοριών που καταχωρεί)· 

 

Η ηλεκτρονική διασύνδεση των δύο Μηχανισμών προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 28Δ των 

περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων, όπως τροποποιήθηκαν, Νόμος 66(Ι)/1997 και η 

Επίτροπος έχει εκδώσει σχετικές Άδειες Διασύνδεσης με τις οποίες διασφαλίζεται η σύννομη και 

ελεγχόμενη πρόσβαση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο Μηχανισμών με απώτερο σκοπό 

την πρόσβαση όλων των ΑΠΙ (Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ και Τραπεζών)) σε 

ολόκληρο το φάσμα πληροφοριών οι οποίες συμβάλλουν στην αξιολόγηση του αξιόχρεου των πελατών 

/υποψήφιων πελατών τους και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου ή και 

άλλων συναφών κινδύνων. Σχετικά άρθρα είναι: (άρθρο 5 Κ.Δ.Π 207/2015 και 28Δ (3) και (4) του Ν. 

66(Ι)/1997). 

  

Οι σχετικές επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων έχουν γνωστοποιηθεί στο Γραφείο της Επιτρόπου 

τόσο η «Άρτεμις» όσο και η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

για το Σύστημα/Μηχανισμό «Αίαντα», καθώς και η ΚΤΚ ως ο εν δυνάμει υπεύθυνος επεξεργασίας για 

σκοπούς που εξυπηρετούν τον εποπτικό της ρόλο. 

 

Ακολούθως η Επίτροπος κατέληξε ότι: 

 

Η καθ’ής το παράπονο δεν έχει κοινοποιήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούσαν στους 

παραπονούμενους στο σύστημα / Μηχανισμό «Άρτεμις» αλλά στον Μηχανισμό «Αίαντα» ο οποίος 

ενημερώνεται από τις πληροφορίες που καταχωρούν τα ΣΠΙ και όχι οι Τράπεζες.  

 

Η «Άρτεμις» μέσω της Γενικής Άδειας Διασύνδεσης των δύο Μηχανισμών που κατέχει μπορεί να έχει 

ελεγχόμενη πρόσβαση στις πληροφορίες του «Αίαντα» και το αντίθετο, σε καμία όμως περίπτωση η 

Άρτεμις δεν  μπορεί να διορθώσει/διαγράψει πληροφορία που περιλαμβάνεται στο μηχανισμό 

«Αίαντα», ο οποίος μαζί με την καθ’ής το παράπονο είναι οι καθ΄ύλην αρμόδιοι ως υπεύθυνοι 

επεξεργασίας να ενημερώνουν τις εν λόγω πληροφορίες. 

 

Οι πληροφορίες δυνάμει της σχετικής Οδηγίας της ΚΤΚ, την περί του Ορισμού Λειτουργίας Συστήματος 

ή Μηχανισμού Ανταλλαγής, Συγκέντρωσης και Παροχής Δεδομένων, Οδηγία του 2015 (Κ.Δ.Π 

207/2015), αφορούν τόσο μη εξυπηρετούμενες διευκολύνσεις όσο και εξυπηρετούμενες διευκολύνσεις 

δηλ. καλύπτουν και θετικά προσωπικά δεδομένα. 

 

Η πιο πάνω Οδηγία της ΚΤΚ καθορίζει επακριβώς και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

 

(α) Ποιες πληροφορίες / πεδία ηλεκτρονικού συστήματος καταχωρούν τα ΑΠΙ στους Μηχανισμούς, π.χ 

υπάρχει σχετικό πεδίο στο οποίο καταχωρούνται οι αγωγές που καταχωρούν τα ΑΠΙ εναντίον των 

πελατών όμως δεν υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στο οποίο να καταχωρούνται οι αγωγές που καταχωρούν 

οι πελάτες εναντίον των ΑΠΙ και 

 

(β) σε ποιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση τα ΑΠΙ μέσω των Μηχανισμών. 
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Η Επίτροπος ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με εκπροσώπους και των δύο Μηχανισμών 

σχετικά με την «παράλειψη» της σχετικής Οδηγίας να περιλάβει «εκατέρωθεν» όλο το φάσμα των 

πληροφοριών οι οποίες θα συνέβαλαν στην ακριβή, ενημερωμένη και αμφοτέρωθεν αξιολόγηση του 

αξιόχρεου των πελατών, επιφυλάχθηκε όπως εισηγηθεί στην ΚΤΚ την τροποποίηση της σχετικής 

Οδηγίας ώστε οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στους Μηχανισμούς να υπακούουν στις 

Βασικές Αρχές της Νόμιμης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και ιδιαίτερα την Αρχή της 

Ενημέρωσης των προσωπικών δεδομένων. 

 

Περαιτέρω με την επιστολή αυτή κάλεσε τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (υπεύθυνη επεξεργασίας 

«Αίαντα») όπως στο βαθμό και την έκταση που το επιτρέπει το Σύστημα /Μηχανισμός, ενημερώσει τις 

σχετικές πληροφορίες με τη μορφή σχετικής «υποσημείωσης» ότι εκκρεμεί αγωγή των 

παραπονούμενων εναντίον της καθ’ής το παράπονο ΣΠΕ, να σημειωθεί ότι η σχετική «υποσημείωση» 

θα παρουσιάζεται και στις Τράπεζες μέσω του Μηχανισμού «Άρτεμις». 

 

Όσον αφορά δε στους ισχυρισμούς των παραπονούμενων που αφορούσαν στα ποσά των 

«υπερχρεώσεων» για την εγκυρότητα /ορθότητα και /ή νομιμότητα των οποίων έχει κληθεί μέσω της 

Αγωγής που έχουν καταθέσει να αποφανθεί το Επαρχιακό Δικαστήριο τους ενημέρωσε σχετικά ότι το 

Γραφείο της δεν έχει αρμοδιότητα να εξετάσει το θέμα.  

   

Ακολούθως, η Επίτροπος σε σχετική αλληλογραφία της προς την ΚΤΚ όχι μόνο υπέβαλε τη σχετική 

εισήγησή της για τροποποίηση της σχετικής Οδηγίας αλλά και υποστήριξε την εισήγησή της αυτή ως 

ακολούθως:   

 

«Είναι κατανοητό ότι, η καταγραφή ενός νέου δεδομένου όπως είναι η πληροφορία της ύπαρξης 

αγωγής από τον πελάτη/το υποκείμενο των δεδομένων vs της Τράπεζας από μόνη της ενδεχομένως να 

μην προσδίδει ενισχυτική, του αξιόχρεου του πελάτη, πληροφόρηση εκτός εάν, όπως ανέφερε η ΚΤΚ σε 

επιστολή της προς την Επίτροπο, η πληροφορία αυτή ενισχυθεί από τη νομική βάση της αγωγής, ως 

νέο δεδομένο στους Μηχανισμούς, ενδεχόμενο το οποίο απέκλεισε καθότι η υλοποίησή του είναι 

τεχνικά δύσκολη. 

 

Η Επίτροπος τόνισε ότι, οι τεχνικές προδιαγραφές και δυνατότητες του συστήματος των Μηχανισμών 

δεν αποτελούν υπεράσπιση σχετικά με τη μη καταχώρηση της εν λόγω πληροφορίας στη βάση 

δεδομένων και ότι θεωρεί ότι η  καταχώρηση της συγκεκριμένης πληροφορίας ενισχύει αφενός την 

επεξεργασία στη βάση της αρχής της μη διάκρισης  και αφετέρου  εξυπηρετεί και /ή προάγει την αρχή 

της ακρίβειας και ενημέρωσης των πληροφοριών, βασική αρχή της νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων (βλ. άρθρο 4(1)(δ) του Νόμου).  

 

Επίσης, η ορθή εκτίμηση και /ή αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του αιτητή /υποψήφιου 

δανειολήπτη ότι είναι σε θέση να αντέξει το βάρος της αποπληρωμής μιας πιστωτικής διευκόλυνσης θα 

μπορούσε να διευκολύνει η εισαγωγή της πληροφορίας ότι ο αιτητής και/ή υποψήφιος δανειολήπτης 

έχει προχωρήσει σε καταχώρηση αγωγής εναντίον του ΑΠΙ με συγκεκριμένη νομική βάση (π.χ 

ανυπαρξία οφειλής / απάτη κλπ).  

 

Η πληροφορία αυτή συνιστά πληροφορία την οποία το εναγόμενο ΑΠΙ γνωρίζει και οφείλει να 

ενημερώσει το σύστημα, αφού αποτελεί νέο στοιχείο το οποίο συσχετιζόμενο με άλλα υφιστάμενα θα 
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μπορούσε να συμβάλει στην ολοκληρωμένη /ορθή/ ενημερωμένη και δίκαιη (στη βάση της μη 

διάκρισης) εκτίμηση του αξιόχρεού του. Η μη καταχώρισή της στο σύστημα κατέληξε ότι ενδεχομένως 

να προάγει τη θέση ισχύος στην οποία ευρίσκεται το ΑΠΙ σε σχέση με τον αιτητή /υποψήφιο 

δανειολήπτη. 

 

Η Επίτροπος επανέλαβε την εισήγησή της σχετικά με την προσθήκη ενός νέου πεδίου: 

 

«Η σχετική ενημέρωση από τα ΑΠΙ μπορεί να γίνει με τη μορφή σχετικής «υποσημείωσης» η οποία να 

αναφέρει ότι εκκρεμεί αγωγή εναντίον του ΑΠΙ και τη νομική βάση της.». 

 

Η σχετική «υποσημείωση» θα πρέπει να παρουσιάζεται στις πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση 

τα ΑΠΙ μέσω των δύο Μηχανισμών. 

 

Ενημέρωσε επίσης την ΚΤΚ ότι την εισήγησή της αυτή αξιολόγησαν ως εφικτή λύση οι υπεύθυνοι 

επεξεργασίας των δύο μηχανισμών. 

 

Μέχρι σήμερα η ΚΤΚ δεν απέστειλε στο Γραφείο της Επιτρόπου Προσχέδιο της Αναθεωρημένης 

Οδηγίας με βάση την οποία να υιοθετείται η εισήγησή της.  

 
3.6. Κοινοποίηση/δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους 

 

3.6.1. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων ανήλικης αθλήτριας 

 
Υποβλήθηκε καταγγελία στο Γραφείο της Επιτρόπου από πολίτη για κοινοποίηση προσωπικών 

δεδομένων της κόρης της η οποία ήταν μέλος της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου City FSC, σε άλλα σωματεία 

που συμμετείχαν στα πρωταθλήματα GRASSROOTS της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), 

χωρίς τη συγκατάθεσή της. 

 

Με επιστολή του Γραφείου μας, θέσαμε υπόψη της ΚΟΠ τις διατάξεις των άρθρων:  

 

4(1)(α) και (β) του Νόμου που αφορούν στην αρχή της νομιμότητας και στην αρχή του σκοπού,  

6(2)(δ) που αναφέρουν ότι: κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων όταν πραγματοποιείται από ίδρυμα, σωματείο ή οποιοδήποτε άλλο μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει πολιτικούς, φιλοσοφικούς, θρησκευτικούς ή συνδικαλιστικούς 

σκοπούς, και αφορά μόνο τα μέλη του και τέτοια άλλα πρόσωπα με τα οποία το εν λόγω σωματείο, 

ίδρυμα ή οργανισμός διατηρεί λόγω των σκοπών του, δεσμούς.  Τα δεδομένα αυτά μπορεί να 

ανακοινωθούν σε τρίτους μόνο αν το υποκείμενο των δεδομένων δώσει τη συγκατάθεσή του και 10 

που αφορά στο απόρρητο και στην ασφάλεια της επεξεργασίας. 

 

Ο Νομικός Σύμβουλος της ΚΟΠ με επιστολή του προς το Γραφείο μας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η 

αρμόδια υπάλληλος εκ παραδρομής απέστειλε την επίμαχη επιστολή και στα υπόλοιπα σωματεία τα 

οποία συμμετέχουν στα πρωταθλήματα GRASSROOTS αλλά σε απαντητική μας επιστολή αναφέραμε 

ότι αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για μη συμμόρφωση της ΚΟΠ στις υποχρεώσεις της που απορρέουν 

από το Νόμο. 
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Επίσης, η Επίτροπος θεώρησε ότι η κοινοποίηση της επιστολής και στα άλλα σωματεία δεν είχε 

οποιοδήποτε ρόλο να διαδραματίσει ούτε και έθετε κάποιο θέμα για χειρισμό από αυτά.  

 

Με βάση τα πιο πάνω, η Επίτροπος είχε την άποψη ότι, η ΚΟΠ παρέβηκε τις διατάξεις των άρθρων 4 (1) 

(α) (β), 6 (2)(δ) και 10 (1) – (3) του Νόμου. 

Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι ήταν η πρώτη φορά που διαπιστώθηκε παράβαση του Νόμου από την 

ΚΟΠ, η Επίτροπος θεώρησε ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης για 

παράβαση των διατάξεων του Νόμου. 

 

Με βάση την εξουσία που της παρέχει το άρθρο 23(1)(γ) του Νόμου, η Επίτροπος απηύθυνε Σύσταση 

προς την ΚΟΠ για αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων λαθών όπως έγινε στην υπό εξέταση υπόθεση 

όπως:  

 

(α) Συντάξει γραπτή εγκύκλιο προς το προσωπικό που να εξηγεί τον ορθό τρόπο επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων ώστε να αποφευχθούν παραβιάσεις της νομοθεσίας στο μέλλον. 

 

(β) Λάβει τα δέοντα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών 

δεδομένων από απαγορευμένη διάδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (1) και (3) του 

Νόμου.  

 

Η ΚΟΠ μας ενημέρωσε ότι έλαβε τα αναγκαία μέτρα για συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου.  

 
 

3.6.2. Παράπονο εναντίον υπαλλήλου Κοινοτικού Συμβουλίου  

 
Το Γραφείο μας έλαβε παράπονο από την κυρία Α.Α (στο εξής «η παραπονούμενη»), για 

δημοσιοποίηση από υπάλληλο Κοινοτικού Συμβουλίου (στο εξής «η καθ ’ης το παράπονο»), μέσω του 

διαδικτύου, προσωπικών δεδομένων της παραπονούμενης, λόγω πλημμελούς φύλαξης, από το 

Κοινοτικό Συμβούλιο (στο εξής το «ΚΣ»), του προσωπικού της Φακέλου.  

 

Συγκεκριμένα, η παραπονούμενη, που εργαζόταν ως Σχολικός Βοηθός στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο 

Κοινότητας και εργοδότης της είναι η Σχολική Εφορεία που απαρτίζεται από τα ίδια άτομα με αυτά του 

ΚΣ, ισχυρίστηκε τα ακόλουθα: 

 

(α) οι προσωπικοί Φάκελοι του προσωπικού, οι οποίοι περιέχουν και τις άδειες ασθενείας, δεν 

φυλάσσονται επαρκώς, αλλά βρίσκονται εκτεθειμένοι στο γραφείο του ΚΣ, γεγονός που καθιστά 

εύκολο σε οποιοδήποτε υπάλληλο/τρίτο να έχει πρόσβαση σε αυτούς και να λάβει γνώση του 

περιεχομένου τους. Ως αποτέλεσμα, κατά καιρούς, έρχονται στην αντίληψή της σχόλια τόσο στο 

διαδίκτυο, όσο και στο χωριό, σχετικά με τις άδειες ασθενείας της.  

 

(β) Πρόσφατα, η καθ ’ης το παράπονο, σε προσωπικό της λογαριασμό στο διαδίκτυο, ανάρτησε 

φωτογραφία που έδειχνε την ίδια μέσα στο κοινοτικό γήπεδο και κάτω από αυτήν έγραφε: “Κοιτάξτε 

εμένα που κάνω όλες τις δουλειές του χωριού και μερικοί άλλοι μας φέρνουν συνεχώς άδειες του 

γιατρού”.  
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Η παραπονούμενη θεώρησε, ότι η δήλωση της καθ ’ης το παράπονο “τη φωτογράφιζε”, υπονοώντας 

ότι η παραπονούμενη δεν δουλεύει και συχνά απουσιάζει με άδειες ασθενείας, και αυτή η δυνατότητα 

ταυτοποίησης του προσώπου της οφείλεται ακριβώς στην ευκολία της διαρροής των αδειών 

ασθενείας, του μικρού αριθμού των εργαζομένων στο ΚΣ και της κλειστής κοινωνίας του χωριού.  

  

Επομένως, η παραπονούμενη θεώρησε ότι οι ενέργειες της καθ ’ης το παράπονο είναι αντίθετες με τις 

πρόνοιες του Νόμου και ότι συνιστούσαν παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων και ζήτησε από 

την Επίτροπο όπως εξετάσει το παράπονο της και προβεί σε λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων. 

 

Ενημερώσαμε σχετικά το ΚΣ για το περιεχόμενο του παραπόνου, ζητώντας τη θέση του και 

επισημαίνοντας του τις διατάξεις του άρθρου 10(1), (2) και (3) του Νόμου που αφορά στο απόρρητο 

και στην ασφάλεια της επεξεργασίας.  

 Εν ολίγοις, ότι, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν το ΚΣ, είχε 

υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων που διατηρούσε 

σε αρχείο, ώστε να αποτρέπονταν διαρροές των προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων, καθώς 

επίσης και ότι είχε την ευθύνη των πράξεων των υπαλλήλων του, στην προκειμένη περίπτωση της καθ’ 

ης το παράπονο, ως προς την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.  

                                                                                                                                              

Με την απάντηση του ΚΣ, φάνηκε ότι, δεν υπήρξε παραδοχή των ισχυρισμών της παραπονούμενης, για 

τις υποδείξεις μας όμως ως προς μελλοντικές συμπεριφορές, υπήρξε πλήρης συμφωνία.  

 
 

3.6.3. Διαρροή και χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών από Δήμο για επηρεασμό του Δημοτικού 

Συμβουλίου και κατάχρηση εξουσίας 

 
Υποβλήθηκε γραπτό παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου από πολίτη σχετικά με  παράνομη 

κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων της από την Επιτροπή Προσωπικού εντός Δήμου. 

Η Επίτροπος αφού μελέτησε όλα τα ενώπιων της στοιχεία και με βάση την κάτωθι νομική ανάλυση: 

 

Η οποιαδήποτε ενδεχόμενη κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων που αφορούσαν στο άτομο της 

παραπονούμενης δεν έγινε σε τρίτα πρόσωπα δηλαδή άτομα εκτός του Οργανισμού. Οι 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, οι οποίες εκπροσωπούν τα συμφέροντα του συνόλου των μελών τους και 

εργοδοτουμένων του Οργανισμού είχαν, υπό τις περιστάσεις, δικαιολογημένο έννομο συμφέρον να 

γνωρίζουν αφού το θέμα αυτό απασχόλησε παλαιότερα τις Οργανώσεις στο πλαίσιο και για τους 

σκοπούς της προώθησης και υπεράσπισης των συμφερόντων του συνόλου ή αριθμού μελών της.  

 

Σχετικό είναι το άρθρο 5(1)(ε) του Νόμου σύμφωνα με το οποίο 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. 

 

Δικαιολογημένο έννομο συμφέρον να γνωρίζει φαίνεται να είχε και ο συνάδελφος της 

παραπονούμενης, του οποίου απορρίφθηκε πανομοιότυπο αίτημα για αναγνώριση της προϋπηρεσίας 

του.  
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Η Επιτροπή Προσωπικού του Δήμου, την οποία η παραπονούμενη κατήγγειλε για τη διαρροή 

εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς επίσης και της ατζέντας (ημερήσιας διάταξης) δεν συνιστά 

υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με την ερμηνεία που αποδίδουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του 

Νόμου, ο οποίος είναι και ο κατά νόμο υπεύθυνος σχετικά με ενδεχόμενη απαγορευμένη διάδοση ή 

διαρροή, αυτός δεν είναι άλλος από τον Οργανισμό ως νομική οντότητα. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 (1)(β) του περί Δήμων Νόμου εντός των αρμοδιοτήτων του 

Δημάρχου είναι η ετοιμασία της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του συμβουλίου και η 

σύγκλισή τους. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του περί Δήμων Νόμου: 

« Επιπρoσθέτως πρoς oιαδήπoτε άλλα καθήκovτα αvατιθέμεvα εις τov δημoτικόv γραμματέα υπό τoυ 

παρόvτoς Νόμoυ, o δημoτικός γραμματεύς έχει υπό τηv φρovτίδα και φύλαξιv αυτoύ και είvαι 

υπεύθυvoς διά τα έγγραφα και τα αρχεία τoυ δήμoυ τα oπoία φυλάττει ως τo συμβoύλιov ήθελε 

διατάξει. Ούτoς τηρεί ωσαύτως τα πρακτικά τωv συvεδριάσεωv τoυ συμβoυλίoυ και τωv επιτρoπώv 

αυτoύ:». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 

1999, ως εκάστοτε τροποποιείται: 

«50. Οι αρχές της χρηστής διοίκησης επιβάλλουν στα διοικητικά όργανα κατά την άσκηση της 

διακριτικής τους εξουσίας, να ενεργούν σύμφωνα με το περί δικαίου αίσθημα, ώστε κατά την 

εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση να αποφεύγονται 

ανεπιεικείς και άδικες λύσεις.». 

 

Η δράση της δημόσιας διοίκησης διέπεται τόσο από την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσο 

και από την αρχή της διαφάνειας οι οποίες στην πραγματικότητα δεν βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση 

αλλά αλληλοσυμπληρώνονται. 

 

Κατάληξη: Η Επίτροπος εκτιμώντας όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το είδος των δεδομένων που 

είχαν κοινοποιηθεί ως απλά δεδομένα (όχι ευαίσθητα), τη σχετικότητα και την άμεση συνάφειά τους 

με τις υποθέσεις/αιτήματα συναδέλφων της που εκπροσωπούσαν οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις στο 

πλαίσιο υπεράσπισής των συμφερόντων του συνόλου των εργοδοτουμένων και του συμφέροντός τους 

να γνωρίζουν τις σχετικές πληροφορίες αποφάσισε ότι δεν στοιχειοθετείται οποιαδήποτε παράβαση 

της οικείας νομοθεσίας και απέρριψε το παράπονο. 

 
 

3.6.4. Κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

 
Υποβλήθηκε στο Γραφείο μας παράπονο από πολίτη (στο εξής “ο παραπονούμενος”), ο οποίος 

ισχυρίστηκε ότι, δόθηκαν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (στο εξής “ΚΥ”) σε Κοινοτικό Συμβούλιο (στο 

εξής “ΚΣ”), προσωπικά του στοιχεία, χωρίς αυτός να το γνωρίζει ή να έχει συγκατατεθεί και χωρίς αυτή 

η ενέργεια να απορρέει από τον σχετικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου. 

 

Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος είχε αιτηθεί στις ΚΥ προς παραχώρηση κωδικού 

εκμετάλλευσης/απόκτηση άδειας για χρήση φάρμας εντός των ορίων της Κοινότητας, βάσει του εν 
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λόγω Κανονισμού και έλαβε απάντηση από τις ΚΥ ότι έπρεπε προηγουμένως να ζητηθούν από τις ΚΥ οι 

απόψεις του ΚΣ, στο οποίο, για το λόγο αυτό, είχαν ήδη διαβιβαστεί προσωπικά στοιχεία του 

παραπονούμενου.  

 

Αποταθήκαμε στον αρμόδιο Κτηνιατρικό Λειτουργό των ΚΥ, ενημερώνοντάς τον για το περιεχόμενο του 

παραπόνου και ζητώντας του όπως μας πληροφορήσει με ποιά νομοθετική βάση είχαν κοινοποιηθεί 

προσωπικά στοιχεία του παραπονούμενου στο ΚΣ, ώστε να ήμασταν σε θέση να διεκπεραιώσουμε το 

παράπονο. 

 

Ο Λειτουργός τοποθετήθηκε επί των ισχυρισμών του παραπονούμενου. Συγκεκριμένα, στην επιστολή 

του μας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι, στο πλαίσιο διερεύνησης/εξέτασης της αίτησης που υπέβαλε ο 

παραπονούμενος σε Κτηνιατρικό Σταθμό (στο εξής «ο Σταθμός»), για παραχώρηση άδειας λειτουργίας 

εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, του είχε ζητηθεί όπως προσκομίσει στον Σταθμό, βεβαίωση από το ΚΣΠ.  

 

Ως εκ τούτου, προφανώς για σκοπούς παραχώρησης της εν λόγω άδειας, αυτός προχώρησε σε 

παραχώρηση προσωπικών του στοιχείων στον Πρόεδρο του ΚΣΠ, αφού αυτός ήταν που υπέγραφε τις 

άδειες. Τα στοιχεία του, ουδέποτε δόθηκαν στο ΚΣΠ από λειτουργό των ΚΥ. Η μόνη επικοινωνία του 

Προέδρου του ΚΣΠ και του Σταθμού, έγινε όταν ενημερώθηκε ο τελευταίος, τηλεφωνικά, ότι έπρεπε να 

αναμένει την απόφαση του ΚΣΠ προτού προχωρήσει σε έκδοση της άδειας και γραπτώς, με επιστολή 

που του απέστειλε ο Πρόεδρος του ΚΣΠ.  

 

Ενόψει των ανωτέρω, επειδή δεν διαπιστώσαμε κάποια σχετική πρόνοια στον Κανονισμό για εμπλοκή 

του ΚΣ στο θέμα της χορήγησης της άδειας, ούτε κάποια παραβίαση του Νόμου περί Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων ή του εν λόγω Κανονισμού δεν προχωρήσαμε με περαιτέρω ενέργειες.  

 
 

3.7. Υπερβολικά δεδομένα 

 

3.7.1. Κατάλογος εκπτώσεων επί των καταβλητέων δημοτικών τελών 

 

Δημότης Πάφου υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου αναφορικά στον Κατάλογο εκπτώσεων 

επί των καταβλητέων δημοτικών τελών, στο οποίο ανέφερε ότι για να επωφεληθεί έκπτωσης επί των 

τελών αποκομιδής σκυβάλων που όφειλε να πληρώσει, ο Δήμος του ζήτησε να προσκομίσει κατάσταση  

λογαριασμού στην οποία θα φαίνονταν οι εισροές των συντάξεων και των 2 συζύγων για τους 

τελευταίους 3 μήνες. 

 

Με επιστολή της η Επίτροπος ενημέρωσε τον Δήμαρχο Πάφου για τις διατάξεις του άρθρου 4 (1) (β) και 

(γ) του Νόμου, σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος Πάφου διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα «(β) συλλέγονται για προσδιορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται 

μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς» (αρχή του σκοπού) και «(γ) είναι 

συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της 

επεξεργασίας» (αρχή της αναλογικότητας).  
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Του ανάφερε επίσης ότι, η αρμοδιότητα των Δημοτικών Συμβουλίων να επιβάλλουν ετήσιο τέλος 

σκυβάλων καθορίζεται στο άρθρο 84 (ζ) του περί Δήμων Νόμου (Ν.111/1985), το οποίο προνοεί, ότι 

ένα από τα καθήκοντα των Δημοτικών Συμβουλίων είναι ότι: 

 
«(ζ) θα προνοεί δια την καθαριότητα και υγιεινήν κατάστασιν του δήμου δια την συλλογήν, 

αποκομιδήν, διάθεσιν και επεξεργασίαν των σκυβάλων, θα ελέγχη και παρεμποδίζη την συσσώρευσιν 

σκυβάλων εις οιονδήποτε δημόσιον ή ιδιωτικόν υποστατικόν ή χώρον, θα προμηθεύει και διατηρή εις 

υγιεινήν κατάστασιν δημόσια σκυβαλοδοχεία ή άλλα δοχεία ή χώρους δια προσωρινήν εναπόθεσιν και  

αποκομιδήν σκυβάλων και θα προνοή δια την εξάλειψιν και μετακίνησιν οιασδήποτε ακαθαρσίας η 

απορριμμάτων και δια την περιστολήν οιασδήποτε οχληρίας.». 

 

Από τον Κατάλογο των εκπτώσεων επί των καταβλητέων δημοτικών τελών, φάνηκε ότι το Δημοτικό 

Συμβούλιο καθόρισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που οφείλουν συγκεκριμένες 

κατηγορίες δημοτών να προσκομίσουν στο Δήμο για να δικαιούνται την ανάλογη έκπτωση.  

 

Η Επίτροπος έκρινε ότι, ο εν λόγω Κατάλογος χρήζει τροποποιήσεων δεδομένου ότι, η κατάσταση 

λογαριασμού που ζητείται από (α) συνταξιούχους ηλικίας 65-80 χρόνων και (β) συνταξιούχους άνω των 

80 χρόνων, στην οποία να φαίνονται οι εισροές των συντάξεων και των 2 συζύγων για τους τελευταίους 

3 μήνες, περιλαμβάνει και πληροφορίες οι οποίες δεν σχετίζονται με το σκοπό της επεξεργασίας που 

είναι η εξέταση για έκπτωση/μείωση στα τέλη και ως εκ τούτου, ο Δήμος Πάφου συλλέγει και γενικά 

επεξεργάζεται στοιχεία υπερβολικά σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας, με αποτέλεσμα να 

παραβιάζονται οι Αρχές του Σκοπού και της Αναλογικότητας.  

 

Με βάση τα πιο πάνω, η Επίτροπος ζήτησε από το Δήμο Πάφου όπως επανεξετάσει τα συγκεκριμένα 

δικαιολογητικά που ζητά από τους συνταξιούχους ούτως ώστε να συλλέγει μόνο εκείνα τα δεδομένα 

που είναι απαραίτητα για να εξετάσει την αίτηση τους για εξασφάλιση έκπτωσης/μείωσης στα 

καταβλητέα δημοτικά τέλη. 

 

Ενόψει των πιο πάνω, με βάση τις αρμοδιότητες που της παρέχονται από το άρθρο 23 (γ) του Νόμου, η 

Επίτροπος απηύθυνε Συστάσεις προς τους Δήμους αναφορικά με το θέμα της συλλογής και γενικά της 

επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των πολιτών / δημοτών στο πλαίσιο εξυπηρέτησης τους και/ή 

εκτέλεσης των καθηκόντων του προσωπικού. (Οι εν λόγω Συστάσεις αναφέρονται στο μέρος 5 της 

παρούσας Ετήσιας Έκθεσης). 

  
 

3.7.2. Καταγγελία από τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού για την ηλεκτρονική υποβολή των αδειών των εκπαιδευτικών 

 
Υποβλήθηκε καταγγελία στο Γραφείο της Επιτρόπου από τις Οργανώσεις των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την ηλεκτρονική υποβολή και 

διαχείριση των αδειών των εκπαιδευτικών στο Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ).  

 

Η Εγκύκλιος πραγματεύεται την ηλεκτρονική υποβολή και επεξεργασία, μεταξύ άλλων, και ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων όπως είναι τα δεδομένα που αφορούν στις άδειες ασθενείας των 

εκπαιδευτικών, οι οποίες περιλαμβάνουν δεδομένα υγείας τους, συμπεριλαμβανομένων και 
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αυτούσιων των σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών /βεβαιώσεων, τα οποία σύμφωνα με την οικεία 

εγκύκλιο θα μεταφορτώνονται στο ΣΕΠ αφού προηγουμένως θα υποστούν σάρωση ή φωτογράφιση και 

θα αποθηκεύονται σε χώρο που ο/η λειτουργός της Γραμματείας του σχολείου θα έχει πρόσβαση. 

 

Η καταχώρηση των πιο πάνω στοιχείων, θα πραγματοποιείται από υπάλληλο της Γραμματείας μέσω 

του λογαριασμού του σχολείου στο ΣΕΠ και ακολούθως θα ελέγχεται /εγκρίνεται από τη Διεύθυνση 

του σχολείου. Τα επαρχιακά Γραφεία και η Διεύθυνση της Βαθμίδας θα μπορούν να βλέπουν τις άδειες 

ασθενείας των εκπαιδευτικών για σκοπούς ενημέρωσης. 

 

Εάν ένας εκπαιδευτικός είναι τοποθετημένος σε περισσότερα από ένα σχολεία στην οθόνη θα 

παρουσιάζονται όλες οι σχετικές καταχωρήσεις αδειών ασθενείας σε όλους τους χρήστες που έχουν 

πρόσβαση στο σύστημα. 

 

Τα ίδια ισχύουν κατ’ αναλογία και  σχετικά με τις πληροφορίες που θα καταχωρεί στο σύστημα ο ίδιος 

ο εκπαιδευτικός σχετικά με αιτήσεις Άδειας απουσίας και οι οποίες αφορούν τρίτους π.χ ιατρικό 

πιστοποιητικό για ασθένεια μέλους της οικογένειάς του. 

 

Η Επίτροπος με επιστολή της προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού σχολίασε το περιεχόμενο της 

Εγκυκλίου και υπέδειξε σχετικές ενέργειες τις οποίες παράλειψε να προβεί το Υπουργείο ως 

υπεύθυνος επεξεργασίας, ως ακολούθως: 

 

Το Υπουργείο δεν υπέβαλε σχετική Γνωστοποίηση στο Γραφείο της αναφορικά με το εν λόγω Σύστημα 

(ΣΕΠ) ούτε έθεσε τη σχετική προδιαγραφόμενου υψηλού ρίσκου επεξεργασία ενώπιων της για 

απόψεις. 

 

Το Υπουργείο δεν είχε εξασφαλίσει άδεια επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων ως προνοούν οι 

διατάξεις του άρθρου 6(2)(β). 

 

Υπάρχει πολλαπλή και απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις καταχωρημένες πληροφορίες από όλους 

τους χρήστες (υπάλληλος της Γραμματείας, Διεύθυνση σχολείου, επαρχιακά Γραφεία και Διεύθυνση 

της Βαθμίδας). 

 

Δεν φαίνεται να υπάρχουν επίπεδα πρόσβασης των χρηστών ανάλογα με τις αρμοδιότητές και /ή τα 

καθήκοντά τους ούτε φαίνεται να καθορίζονται ειδικά εξουσιοδοτημένοι χρήστες, οι οποίοι να είχαν 

επιλεγεί, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10(2) του Νόμου, ως τα πρόσωπα με αντίστοιχα 

επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και 

προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Τα άτομα αυτά υπέχουν υποχρέωση 

τήρησης του απορρήτου. 

 

Το ΣΕΠ αποτελεί ηλεκτρονικό εργαλείο/μέσο και αυτοματοποιημένη βάση δεδομένων το οποίο 

πιθανότατα λειτουργεί μέσω του διαδικτύου. Επειδή όμως η χρήση του διαδικτύου και της ψηφιακής 

γενικότερα τεχνολογίας ελλοχεύει πολλούς κινδύνους επιβάλλεται η λήψη των απαραίτητων μέτρων 

ασφάλειας, τόσο σε επίπεδο υποδομών και επικοινωνίας, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και τεχνικής 

διασφάλισης της ακεραιότητας των δεδομένων, π.χ πρέπει να διασφαλίζεται ότι η επικοινωνία μεταξύ 



60 

 

υπολογιστών/κόμβων γίνεται μέσω επαρκώς ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας (π.χ. με χρήση 

κρυπτογράφησης ή ιδιωτικών γραμμών ελεγχόμενης φυσικής πρόσβασης). 

 

Η πλέον ενδεδειγμένη και ασφαλής μέθοδος για τη διαχείριση αρχείων με ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα είναι η μέθοδος της κρυπτογράφησης π.χ επιλογή σύγχρονων και ισχυρών αλγορίθμων 

κρυπτογράφησης. Η μέθοδος αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αποθήκευσης 

δεδομένων σε φορητά αποθηκευτικά μέσα (π.χ. USB δίσκους κ.ο.κ.) αφού για αυτές τις περιπτώσεις ο 

κίνδυνος διαρροής δεδομένων αυξάνεται.  

 

Στη σχετική εγκύκλιο δεν έγινε καμία αναφορά σε μέτρα ασφάλειας ή οδηγίες ασφαλούς χρήσης του 

συστήματος /ΣΕΠ προς τους χρήστες ή πολιτική ασφαλείας ώστε να προληφθούν και /ή κατά το 

μέγιστο δυνατό αποφευχθούν οποιαδήποτε συμβάντα διαρροών, των καταχωρημένων στο σύστημα, 

πληροφοριών και να διασφαλιστεί με κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέσο/τρόπο η ασφάλεια και 

ακεραιότητα των πληροφοριών. 

 

Η Επίτροπος ακολούθως, ενημέρωσε το Υπουργείο ότι το Γραφείο της θα προέβαινε σε έλεγχο 

νομιμότητας της σχετικής επεξεργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου καμία καταχώρηση στο εν λόγω 

σύστημα δεν θα έπρεπε να λάβει χώρα. 

 

Αφού μεσολάβησε συνάντηση εκπροσώπων του Γραφείου στο Υπουργείο και ύστερα από διεξοδική 

συζήτηση του θέματος, το Υπουργείο υπέβαλε αίτημα για επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων, Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου /Έναρξη Επεξεργασίας και σχετικές 

διευκρινίσεις.  

 

Εξελίξεις αναμένονται εντός του 2017 ύστερα από την αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων εγγράφων 

από την Επίτροπο. 

 
 

3.8. Άλλα θέματα 

 

3.8.1. Επιδιόρθωση συσκευής κινητού τηλεφώνου  

 

Στο Γραφείο μας είχε υποβληθεί παράπονο από άτομο το οποίο, μετά από πρόβλημα που παρουσίασε 

η συσκευή έξυπνου τηλεφώνου του, απευθύνθηκε σε εταιρεία για επιδιόρθωση της. Η εταιρεία κατά 

την επιδιόρθωση της συσκευής διέγραψε όλα τα δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα σε αυτή.  

 
Απαντήσαμε στον παραπονούμενο ότι, δεν υπάρχουν πρόνοιες στον Νόμο με βάση τις οποίες να 

μπορούμε να επιληφθούμε της υπόθεσης όπως εξηγούμε περιληπτικά πιο κάτω: 

 

Το άρθρο 3(3) του Νόμου αναφέρει ότι οι διατάξεις του Νόμου εφαρμόζονται σε επεξεργασία που 

εκτελείται από «υπεύθυνο επεξεργασίας» δηλαδή «οποιοδήποτε πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό και 

τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». «Εκτελών την επεξεργασία» 

σημαίνει «οποιοδήποτε πρόσωπο (που δεν είναι εργοδοτούμενο του υπευθύνου επεξεργασίας) που 

επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας.». 
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Το άρθρο 10(4) του Νόμου αναφέρει ότι αν η επεξεργασία διεξάγεται από εκτελούντα την 

επεξεργασία, η σχετική ανάθεση γίνεται υποχρεωτικά με γραπτή σύμβαση.  Η ανάθεση προβλέπει 

υποχρεωτικά ότι ο εκτελών την επεξεργασία τη διεξάγει μόνο κατ’ εντολή του υπεύθυνου και ότι οι 

λοιπές υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου βαρύνουν αναλόγως και αυτόν. 

  

Με βάση τα πιο πάνω, η εταιρεία στην οποία ο παραπονούμενος αποτάθηκε για επιδιόρθωση της 

συσκευής του δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε υπεύθυνος επεξεργασίας αφού δεν είναι το πρόσωπο το 

οποίο καθόρισε τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και διατηρούνται τα δεδομένα που ήταν 

αποθηκευμένα στο κινητό του τηλέφωνο, αλλά ούτε και εκτελών την επεξεργασία εάν δεν της είχε 

αναθέσει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με γραπτή σύμβαση.  

 

Ακόμη και εάν υπήρχε κάποια γραπτή σχέση, αυτή δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως ανάθεση 

επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε εκτελών την επεξεργασία αφού ο παραπονούμενος είχε 

ζητήσει επιδιόρθωση της συσκευής τηλεφώνου και δεν είχε αναθέσει κάποια επεξεργασία στα 

προσωπικά του δεδομένα όπως π.χ. την αρχειοθέτηση/ταξινόμηση των δεδομένων του. 

 

Ως εκ τούτου η υπόθεση δεν μπορεί να κριθεί με βάση το Νόμο για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων. Ο παραπονούμενος ενδεχομένως  να μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον της εταιρείας για 

να αξιώσει αποζημιώσεις δικαστικώς και/ή να ζητήσει από την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και 

Προστασίας Καταναλωτών να εξετάσουν κατά πόσο μπορούν να επιληφθούν της υπόθεσης στα 

πλαίσια των δικών τους αρμοδιοτήτων. 

 
 

3.8.2. Απώλεια φακέλου από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και το ΤΑΕ Λάρνακας 

 

Πολίτης υπέβαλε παράπονο σχετικά με την απώλεια φακέλου του από το Επαρχιακό Δικαστήριο 

Λευκωσίας και το ΤΑΕ Λάρνακας. 

 

Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι ζήτησε τα πρακτικά της δίκης στην οποία ήταν διάδικος στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο Λευκωσίας αλλά οι υπάλληλοι αρνήθηκαν να του τα δώσουν με την αιτιολογία ότι 

δυσκολεύονταν να βρούνε το φάκελο. 

 

Επιπρόσθετα, ισχυρίστηκε ότι, μετά από οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, είχε 

ανοιχτεί ένας άλλος φάκελος από το ΤΑΕ Λάρνακας, ο οποίος περιλάμβανε αποδείξεις τις οποίες 

χρειαζόταν σε ποινική υπόθεση που εκκρεμούσε στην Ελλάδα, αλλά οι αστυνομικοί στο σταθμό της 

Λάρνακας επίσης του ανέφεραν ότι δυσκολεύονταν να βρούνε το φάκελο. 

 

Ενόψει των πιο πάνω, αποστείλαμε επιστολή στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου 

Λευκωσίας και στον Αρχηγό Αστυνομίας, επισύροντας την προσοχή τους κυρίως στα ακόλουθα: 

 

(α) Τόσο τα πρακτικά  της δίκης  όσο και οι αποδείξεις αποτελούν προσωπικά δεδομένα που αφορούν 

στον παραπονούμενο, στα οποία δικαιούται να έχει πρόσβαση και να λάβει αντίγραφα τους, 

δεδομένου ότι έχει αιτηθεί νομότυπα, είτε μέσω δικηγόρου ή από μόνος του, τόσο στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο Λευκωσίας όσο και στο ΤΑΕ Λάρνακας και έχει για το σκοπό αυτό καταβάλει το 

ενδεδειγμένο τέλος. 
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(β) Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να λάβει αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων 

ασκώντας το δικαίωμα πρόσβασης που απορρέει από το άρθρο 12 του Νόμου. 

 

(γ) Το άρθρο 10 του Νόμου που αφορά στο απόρρητο και στην ασφάλεια της επεξεργασίας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ζητήσαμε όπως ενημερωθούμε για: 

(α) Τους λόγους που δεν ικανοποιήθηκε το δικαίωμα πρόσβασης του παραπονούμενου για λήψη 

αντιγράφου των πρακτικών της δίκης και των αποδείξεων και 

 

(β) τους λόγους που δεν κατέστη δυνατό να ανευρεθεί ο φάκελος της ιδιωτικής ποινικής υπόθεσης του 

παραπονούμενου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καθώς και ο φάκελος της υπόθεσης του που 

ανοίχτηκε και τηρείτο από το ΤΑΕ Λάρνακας. 

 

Μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης από την Αστυνομία σχετικά με την απώλεια φακέλου από το ΤΑΕ 

Λάρνακας, ενημερωθήκαμε γραπτώς ότι, η Αστυνομία δεν κατείχε τις πρωτότυπες αποδείξεις για τις 

οποίες ο παραπονούμενος έκανε αναφορά στο παράπονο του και ουδέποτε περιήλθαν στην κατοχή 

της. Οι μοναδικές αποδείξεις που παρελήφθησαν από τον ανακριτή της υπόθεσης, ήταν 

φωτοαντίγραφα που του παρέδωσε ο ίδιος, κατά τη λήψη της γραπτής κατάθεσης του. Μεταξύ των 

φωτοαντιγράφων αυτών, ήταν και η χρεωστική σημείωση (απόδειξη), της οποίας ζητούσε το 

πρωτότυπο. 

 

Από την πλευρά του, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας μας ενημέρωσε γραπτώς ότι, ο φάκελος της 

υπόθεσης του ανευρέθηκε και είναι στη διάθεση του για να λάβει αντίγραφό του, εάν το επιθυμούσε. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, απαντήσαμε στον παραπονούμενο ότι, τόσο η Αστυνομία όσο και το 

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας δεν διέπραξαν οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου και ως εκ τούτου 

ο φάκελος της υπόθεσης του τέθηκε στο αρχείο. 

 

 

3.8.3. Ανάρτηση προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο 

 

Στο Γραφείο μας είχε υποβληθεί παράπονο από άτομο το οποίο συμμετείχε σε συζήτηση σε ομάδα σε 

ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης κατά την οποία ο χρήστης Β θεώρησε ότι δέχθηκε ρατσιστική 

επίθεση από τον παραπονούμενο. Η ανάρτηση είχε διαγραφεί από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας 

αλλά ο χρήστης Β έκανε νέα ανάρτηση για να εκφράσει το παράπονο του και όταν ερωτήθηκε ποιος 

του συμπεριφέρθηκε ρατσιστικά ανάρτησε σύνδεσμο (URL) του προφίλ του παραπονούμενου. 

 

Το θέμα της δυσφήμισης/και ή συκοφαντικής δυσφήμισης αποτελεί διαφορά η οποία μπορεί να 

επιλυθεί στο Δικαστήριο.  

 

Αφενός, με βάση τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, η διεύθυνση (URL), το 

όνομα και η φωτογραφία προφίλ είναι διαθέσιμα / προσβάσιμα προς το κοινό. 
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Αφετέρου, με τη χρήση της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης και τη συμμετοχή του παραπονούμενου 

σε συζήτηση στην ομάδα, δημοσιοποίησε ο ίδιος την διεύθυνση του (URL) στην ομάδα και με αυτό τον 

τρόπο οι χρήστες μπορούσαν να την χρησιμοποιήσουν για να του απαντήσουν ή να σχολιάσουν την 

ανάρτηση του. 

 

Με βάση το άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου (αρχή της αναλογικότητας) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

που τυγχάνουν επεξεργασίας πρέπει να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε 

φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας. Με την εν λόγω ανάρτηση του ο χρήστης Β δεν 

έχει δημοσιοποιήσει υπερβολικά προσωπικά δεδομένα του παραπονούμενου σε σχέση με τον 

επιδιωκόμενο σκοπό στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος.  

 

Κατά την εξέταση τέτοιων περιπτώσεων, το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων θα πρέπει 

να σταθμίζεται με το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης. 

 

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η Επίτροπος αποφάσισε να μην προχωρήσει στην περαιτέρω εξέταση 

της υπόθεσης. 

 

 
4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  

 

4.1. Ηλεκτρονικά Μέσα /Τεχνολογία 

 

4.1.1. Νομιμότητα εγκατάστασης καμερών από εταιρεία εγκαταστάσεων Κλειστών  Κυκλωμάτων 

Βίντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ)  

 

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μας ερώτημα αναφορικά με το θέμα της νομιμότητας της εγκατάστασης 

ΚΚΒΠ από Εταιρεία εγκατάστασης και συντήρησης ΚΚΒΠ (στο εξής «η Εταιρεία»), σε υποστατικά και την 

ενημερώσαμε τα ακόλουθα:   

 

(α) Η καταγραφή εικόνας θεωρείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και εμπίπτει στις διατάξεις 

του Νόμου.  

 

(β) Για να είναι νόμιμη η επεξεργασία πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις όπως αυτές 

καθορίζονται στο Νόμο και στις σχετικές Οδηγίες για τα ΚΚΒΠ και για τα θέματα Εργασιακών Σχέσεων, 

οι οποίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου μας.  

 

(γ) Όσον αφορά όμως στην εγκατάσταση ΚΚΒΠ σε ιδιωτικούς χώρους οικιών ή διαμερισμάτων, αν η 

επεξεργασία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για δραστηριότητες προσωπικές ή οικιακές, οι 

περιπτώσεις αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων.   

 

Επιπρόσθετα, την παραπέμψαμε στο άρθρο 3(2) του Νόμου το οποίο προνοεί ότι:    

 

Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων 
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αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών» καθώς και στην Ανακοίνωση, ημερομηνίας 16.4.2013, η οποία 

βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου μας, αναφέροντας σχετικό απόσπασμα αυτής:   

 

«Ενόψει των όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, η τήρηση αρχείου σε κατοικίες που περιλαμβάνει 

εικόνες μέσω ΚΚΒΠ εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 3(2) του Νόμου και ως εκ τούτου δεν υπάρχει 

υποχρέωση, βάσει του άρθρου 7 του Νόμου, υποβολής γνωστοποίησης του εν λόγω αρχείου στο 

Γραφείο του Επιτρόπου.  

 

 Επιπρόσθετα, η εξαίρεση αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση που οι κάμερες οι οποίες είναι 

τοποθετημένες εξωτερικά των κατοικιών/ διαμερισμάτων /πολυκατοικιών λαμβάνουν και εικόνες, 

μεταξύ άλλων, από κοινόχρηστους χώρους, γειτονικές κατοικίες/ διαμερίσματα, διερχόμενα πρόσωπα, 

οχήματα και δημόσιο χώρο όπως για παράδειγμα δρόμο και πεζοδρόμιο.   

 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Επίτροπος δεν έχει αρμοδιότητα εξέτασης παραπόνων αναφορικά με τις πιο 

πάνω περιπτώσεις.».  

 

Ως εκ τούτου, απαντήσαμε στα συγκεκριμένα ερωτήματα της επιστολή της Εταιρείας ως εξής:  

 

(α) Δεν χρειάζεται η υποβολή Γνωστοποίησης για ΚΚΒΠ στο Γραφείο μας όταν η εγκατάσταση του ΚΚΒΠ 

γίνεται σε οικίες/πολυκατοικίες με διαμερίσματα. Στις περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση του ΚΚΒΠ 

γίνεται σε δημόσια κτίρια/υπηρεσίες, Τράπεζες, καταστήματα, γραφεία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

είναι αυτός που έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Επίτροπο τη σύσταση και 

λειτουργία αρχείου ή την έναρξη επεξεργασίας. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν είχε υποχρέωση υποβολής 

Γνωστοποίησης για το σκοπό αυτό.  

 

(β) Οι τεχνικοί της Εταιρείας δεν είχαν οποιαδήποτε ευθύνη σε τυχόν παράπονα πολιτών, γιατί ήταν 

εκτελούντες την επεξεργασία και όχι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το 

πρόσωπο που τους αναθέτει την εγκατάσταση του ΚΚΒΠ.  

 

Μπορούσαν όμως να συμβουλεύουν τους πελάτες τους, όταν προβαίνουν σε εγκατάσταση ΚΚΒΠ σε 

οικίες, όπου δεν θα έχει γνώση το Γραφείο μας λόγω μη υποβολής Γνωστοποίησης, αλλά και σε κάθε 

περίπτωση, να έχουν υπόψη τους ότι οι κάμερες πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο που να μην 

οπτικογραφούν πεδία εκτός της περιμέτρου του υποστατικού στο οποίο είναι εγκατεστημένο το ΚΚΒΠ, 

δηλαδή εξωτερικό δημόσιο χώρο (π.χ. δρόμο ή πεζοδρόμιο), καθώς και από γειτονικά κτίρια, ώστε να 

μην παραβιάζουν την προσωπική ζωή άλλων προσώπων. Σχετική είναι η Οδηγία για ΚΚΒΠ και άρθρο 

10(3) του Νόμου, όπου προνοείται ρητά η ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας για την ασφάλεια των 

δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, 

απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.  

 
 

4.1.2. Εγκατάσταση Κλειστών  Κυκλωμάτων Βίντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε κυβερνητική 

υπηρεσία  

 

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μας ερώτημα αναφορικά με το θέμα της παρακολούθησης μέσω ΚΚΠΒ, της 

εισόδου των κτιρίων όπου στεγάζεται Κυβερνητική Υπηρεσία (στο εξής «η Υπηρεσία»), καθώς και για 
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τον έλεγχο του συστήματος τήρησης/καταγραφής της ώρας προσέλευσης/αναχώρησης των υπαλλήλων 

υποβάλλοντας και τη σχετική Γνωστοποίηση για ΚΚΒΠ και πληροφορήσαμε την Υπηρεσία τα ακόλουθα:  

 

Η επεξεργασία πρέπει να διενεργείται με βάση το άρθρο 4(1)(α)(β)(γ) του Νόμου, δηλαδή με βάση τις 

τρείς Αρχές: της νομιμότητας του σκοπού και της αναλογικότητας, καθώς και σύμφωνα με το εδάφιο 

(1) του άρθρου 5 του Νόμου, όπου προνοείται ότι, «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

επιτρέπεται όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεση του». 

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του Νόμου, η 

επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όταν- 

(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».  

 

Ενόψει των ανωτέρω προνοιών, επισημάναμε ότι, η συνεχής παρακολούθηση των υπαλλήλων, κατά 

κανόνα, δεν επιτρέπεται αφού ο διαρκής έλεγχος των χώρων εργασίας με μέσα παρακολούθησης 

προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα των εργαζομένων. Η καταγραφή, όμως της τήρησης 

του ωραρίου των υπαλλήλων, με το σύστημα κάρτας, δεν θεωρήσαμε ότι είναι υπερβολικό μέτρο, 

ώστε να παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, αντίθετα, είναι ένα μέτρο απαραίτητο για τον 

έλεγχο της ορθής τήρησης του ωραρίου των υπαλλήλων.  

 

Όσον αφορά στην καταγραφή του εξωτερικού χώρου του κτιρίου, αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας 

του κτιρίου, την προστασία του προσωπικού και των εν γένει εισερχομένων και γενικά, για την 

αποτροπή κακόβουλων/παράνομων ενεργειών.  

 

Με βάση τα πιο πάνω, η σχετική Γνωστοποίηση έτυχε καταχώρησης στο σχετικό Μητρώο Αρχείων και 

Επεξεργασιών. Πληροφοριακά αναφέραμε στην Υπηρεσία ότι, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού, εξέταζε για πολύ χρόνο και πολύ σοβαρά το θέμα της εγκατάστασης του συστήματος 

ελέγχου του χρόνου εργασίας με τη χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων των υπαλλήλων στις 

Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Ημικρατικούς Οργανισμούς και ζητώντας τις απόψεις του Γραφείου μας, 

του απαντήσαμε ότι, η αρχή της αναλογικότητας επιβάλλει, όπως ο υπεύθυνος επεξεργασίας, για 

σκοπούς ελέγχου της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και/ ή της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των 

εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους, επιλέγει άλλα μέσα λιγότερο παρεμβατικά/ επαχθή για την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια από αυτά που συνεπάγεται η συλλογή και χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων. 

Ως τέτοιο εναλλακτικό μέσο κρίναμε ότι είναι η τοποθέτηση κάμερας παρακολούθησης πάνω από το 

μηχάνημα κάρτας. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύχθηκε η εγκατάσταση του συστήματος της συλλογής και 

επεξεργασίας δακτυλικών αποτυπωμάτων των εργαζομένων,  με τη χρήση κάποιου τρόπου ηπιότερου 

και λιγότερο παρεμβατικού.  

 
 

 

 

 

 



66 

 

4.1.3. Σύστημα Δακτυλοσκόπησης σε Γυμναστήριο 

 
Τέθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου ερώτημα από πολίτη σχετικά με τη νομιμότητα της εγκατάστασης 

και λειτουργίας συστήματος δακτυλοσκόπησης (συλλογής και επεξεργασίας δακτυλικών 

αποτυπωμάτων) για σκοπούς ελέγχου της πρόσβασης στους χώρους Γυμναστηρίου. 

 

Η συλλογή και επεξεργασία των δακτυλικών αποτυπωμάτων ως βιομετρικών δεδομένων εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του Νόμου και ως τέτοια θα πρέπει να είναι σύμφωνη και/ή να συνάδει με τις 

βασικές αρχές νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (άρθρο 4 του Νόμου), 

περιλαμβανομένης και της αρχής της αναλογικότητας. 

 

Η συλλογή και επεξεργασία των δακτυλικών αποτυπωμάτων ως μοναδικών χαρακτηριστικών του 

ανθρώπινου σώματος και της ακεραιότητας του ανθρώπου αποτελεί επέμβαση στην ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, στην προσωπικότητα, και περαιτέρω στην ιδιωτική ζωή του ατόμου. Σύμφωνα με το 

άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το δικαίωμα σεβασμού 

της ιδιωτικής ζωής συνεπάγεται και το δικαίωμα σεβασμού του ανθρώπινου σώματος. 

 

Η Επίτροπος τοποθετήθηκε παλαιότερα με Ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα του Γραφείου σχετικά με 

την πρακτική της εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος δακτυλοσκόπησης από τους εργοδότες για 

σκοπούς ελέγχου της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων από το χώρο εργασίας τους, 

πρακτική η οποία έχει κριθεί με Αποφάσεις όλων των προ - υπηρετούντων Επιτρόπων Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι παραβαίνει την αρχή της αναλογικότητας, μία από τις βασικές 

αρχές της νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

 

Η αρχή της αναλογικότητας, που προβλέπει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν 

επεξεργασίας πρέπει να είναι συναφή, κατάλληλα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται 

ενόψει του σκοπού της επεξεργασίας, επιβάλλει όπως, ο υπεύθυνος επεξεργασίας για σκοπούς 

ελέγχου της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις του και/ή της ώρας προσέλευσής και αποχώρησής των 

εργαζομένων από το χώρο εργασίας τους επιλέγει άλλα λιγότερο παρεμβατικά για την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια μέσα.  

 

Η λειτουργία συστημάτων δακτυλοσκόπησης είναι θεμιτή και νόμιμη κατά κύριο λόγο μόνο στις 

περιπτώσεις εγκαταστάσεων υψίστης ασφάλειας π.χ στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή χώρους όπου 

φυλάττονται απόρρητα αρχεία. 

Η επεξεργασία δακτυλικών αποτυπωμάτων και η αποθήκευσή τους σε βάσεις δεδομένων εμπερικλείει 

κινδύνους για επαναχρησιμοποίησή τους από τρίτους για επιδίωξή ιδίων/δικών τους σκοπών 

ασυμβίβαστων και ή ξένων με τον αρχικό σκοπό.  

 

Οι πιο πάνω θέσεις του Γραφείου θα μπορούσαν να ισχύουν mutatis mutandis (τηρουμένων των 

αναλογιών) και στην περίπτωση του ελέγχου πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Γυμναστηρίου αλλά 

υπάρχει μία ειδοποιός /ουσιώδης διαφορά η οποία χαρακτηρίζει τη σχετική επεξεργασία καθώς και το 

προσδόκιμο της νομιμότητάς της. 

 

Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά όχι σχέση εργοδότη - 

εργοδοτούμενου που αποτελεί σχέση εξάρτησης και εξουσίας αλλά συμβατική σχέση μεταξύ πελάτη 
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και ιδιοκτήτη Γυμναστηρίου η οποία είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης και της κατοχυρωμένης 

Συνταγματικά ελευθερίας του συμβάλλεσθαι.  

 

Πότε νομιμοποιείται το Γυμναστήριο να εγκαταστήσει και λειτουργήσει σύστημα δακτυλοσκόπησης για 

σκοπούς ελέγχου της πρόσβασης στους χώρους του: όλες οι κάτωθι προϋποθέσεις θα πρέπει να 

συντρέχουν: 

 

-  ελεύθερη συγκατάθεση του πελάτη (ως προϊόν της ελεύθερης εν πλήρη επίγνωση βούλησής του) 

σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δακτυλικών του αποτυπωμάτων μπορεί να αποτελέσει την 

εκ του νόμου βάση για τη νομιμοποίηση της σχετικής επεξεργασίας. 

 

(Ελεύθερη νοείται η συγκατάθεση η οποία μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί χωρίς να υπάρξουν 

έννομες συνέπειες στο υποκείμενο των δεδομένων). 

 

– μέριμνα του ιδιοκτήτη του Γυμναστηρίου σχετικά με τους πελάτες που δεν επιθυμούν και δεν 

συγκατατίθενται στη χρήση του συστήματος δακτυλοσκόπησης για εφαρμογή / καθιέρωση άλλης 

μεθόδου ως εναλλακτικής λιγότερο επαχθούς για σκοπούς ελέγχου της πρόσβασής τους στις 

εγκαταστάσεις του Γυμναστηρίου. 

 
 

4.1.4. Ερώτημα Αστυνομίας για Κλειστό Κύκλωμα Βιντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε υποστατικό 

 
Υποβλήθηκε το ερώτημα από την Αστυνομία Κύπρου κατά πόσο ιδιοκτήτης υποστατικού (γραφείου 

στοιχημάτων) είχε υποβάλει στο Γραφείο μας Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας 

Αρχείου/Έναρξης Επεξεργασίας για ΚΚΒΠ, καθώς και κατά πόσο η απλή,  χωρίς καταγραφή των εικόνων 

σε σκληρό δίσκο, λήψη πλάνων από δημόσιο δρόμο από άτομο που δεν είχε γνωστοποιήσει την 

ύπαρξη του ΚΚΒΠ στο Γραφείο μας, συνιστούσε ποινικό αδίκημα με βάση τον Νόμο.                                                                                                           

   

Αρχικά, πληροφορήσαμε την Αστυνομία ότι δεν είχε υποβληθεί Γνωστοποίηση από οποιοδήποτε 

πρόσωπο για το συγκεκριμένο υποστατικό και ακολούθως, ότι «επεξεργασία» με βάση το άρθρο 2 του 

Νόμου, θεωρείται και η απλή λήψη/συλλογή εικόνων από ΚΚΒΠ, παραπέμψαμε δε σε προηγούμενη 

απαντητική επιστολή της Επιτρόπου, η οποία αφορούσε σε άλλο υποστατικό, όπου, μεταξύ άλλων, 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

«Αν, για παράδειγμα, το ΚΚΒΠ έχει εγκατασταθεί για την ασφάλεια του υποστατικού, η λήψη εικόνων 

πέραν των ορίων του υποστατικού, λ.χ. γειτονικών υποστατικών/ οικιών, δημόσιων χώρων ή δρόμων, 

συνιστά παράβαση της Αρχής της Αναλογικότητας και, με βάση το άρθρο 26(1)(στ) του Νόμου, 

διαπράττει αδίκημα υπεύθυνος επεξεργασίας που κατά την εκτέλεσή της δεν συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις του Νόμου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο ανακριτής θα πρέπει να περιλάβει στο 

κατηγορητήριο κατηγορία για αδίκημα με βάση το άρθρο 26(1)(δ) του Νόμου, για μη συμμόρφωση του 

υπεύθυνου του υποστατικού με τις διατάξεις του άρθρου 4(1)(γ) του Νόμου.  

 

Τα πιο πάνω ισχύουν ακόμη και σε περίπτωση όπου, οι κάμερες λαμβάνουν και αποστέλλουν εικόνες 

από χώρους πέραν των ορίων του υποστατικού, σε δέκτη (monitor) χωρίς όμως να υπάρχει τεχνική 

δυνατότητα αποθήκευσής τους, όπως για παράδειγμα κάρτα DVR (Digital Video Recording) ή υποδοχή 
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(portal) για εξαγωγή και αποθήκευσή τους σε USB, αφού με βάση τον ορισμό του όρου «επεξεργασία» 

(άρθρο 2 του Νόμου), τόσο η λήψη/ συλλογή εικόνων όσο και η καταχώρηση/ αποθήκευσή τους 

αποτελούν μορφές επεξεργασίας. 

 

Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι, ο υπεύθυνος του υποστατικού δεν έχει υποβάλει στο Γραφείο 

μου σχετική Γνωστοποίηση για το ΚΚΒΠ, ως όφειλε, ο ανακριτής θα πρέπει να περιλάβει στο 

κατηγορητήριο κατηγορία για αδίκημα με βάση το άρθρο 26(1)(α) του Νόμου, για παράλειψη εκ 

μέρους του υπεύθυνου του υποστατικού, υποβολής της σχετικής Γνωστοποίησης στο Γραφείο μου.». 

 

Επιπρόσθετα, επισημάναμε στην Αστυνομία, ότι, αρμόδιος να αποφασίζει για την άσκηση ή όχι 

ποινικής δίωξης είναι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.   

 
 

4.1.5. Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου / Έναρξης Επεξεργασίας Κλειστού 

Κυκλώματος Βίντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε Ιδιωτικό Σχολείο 

 
Υποβλήθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου επιστολή από Ιδιωτικό Σχολείο (στο εξής «το Σχολείο»), με την 

οποία την ενημέρωσαν για την πρόθεση εγκατάστασης και λειτουργίας ΚΚΒΠ στους χώρους του 

Σχολείου.  

 

Η Επίτροπος με επιστολή της ενημέρωσε το Σχολείο ότι, καταρχήν, με βάση το άρθρο 4(1)(α)(β)(γ) του 

Νόμου, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της 

νομιμότητας, του σκοπού και της αναλογικότητας.  

Επιπρόσθετα, ότι, για να ήταν σε θέση να εξετάσει την αναγκαιότητα της εγκατάστασης του ΚΚΒΠ και 

κατά πόσο αυτή είναι σύμφωνη με τις εν λόγω αρχές, θα έπρεπε να υποβληθεί στο Γραφείο της, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου, δεόντως συμπληρωμένο, το σχετικό έντυπο Γνωστοποίησης 

Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου/ Έναρξης Επεξεργασίας Κλειστού Κυκλώματος Βιντεο-

Παρακολούθησης (ΚΚΒΠ), το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου μας 

www.dataprotection.gov.cy. στο σημείο Έντυπα. 

                                                                                                                                                   

Πληροφοριακά τους αναφέρθηκε ότι, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εξέδωσε Εγκύκλιο, 

ημερομηνίας 8.7.2015, για την πολιτική που θα πρέπει να ακολουθείται από όλα τα δημόσια σχολεία, 

σχετικά με τα ΚΚΒΠ και η θέση του ως προς την εγκατάστασή τους είναι αρνητική, εσωκλείοντάς τους 

αντίγραφο της εγκυκλίου.  

 

Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή η εγκατάσταση του συστήματος αφορούσε σε ιδιωτικό σχολείο, 

θεωρήσαμε ότι ήταν επιτρεπτή (εν αναμονή της σχετικής Γνωστοποίησης, ώστε να έχουμε 

ολοκληρωμένη εικόνα), υπό προϋποθέσεις. Η Επίτροπος επισήμανε ότι, βασική προϋπόθεση για να 

νομιμοποιείται η ύπαρξη ΚΚΒΠ στους χώρους ενός (ιδιωτικού) σχολείου, είναι η ενεργοποίηση των 

καμερών μετά το πέρας των μαθημάτων, όταν οι μαθητές και οι καθηγητές θα έχουν φύγει από το 

σχολείο, ώστε να καταγράφονται ενδεχόμενες παραβατικές συμπεριφορές/παράνομες ενέργειες και 

όχι να παρακολουθούνται οι κινήσεις των μαθητών/καθηγητών.  

 
 

 

http://www.dataprotection.gov.cy/


69 

 

4.1.6. Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Ωρομέτρησης και Διαχείρισης Αδειών Προσωπικού 

για τις ανάγκες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας  

 
Τέθηκε σχετικό ερώτημα από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας κατά πόσο το εν λόγω σύστημα 

ωρομέτρησης το οποίο λειτουργεί πιλοτικά με κάρτα θα μπορούσε να λειτουργήσει μέσω 

δακτυλοσκόπησης νοουμένου ότι παρέχεται η δυνατότητα αυτή από το λειτουργικό του συστήματος 

και η συγκατάθεση του προσωπικού. 

  

Η Επίτροπος πληροφόρησε τον αιτητή ότι η συλλογή και επεξεργασία των δακτυλικών αποτυπωμάτων 

ως βιομετρικών δεδομένων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και ως τέτοια θα πρέπει να είναι 

σύμφωνη και/ή να συνάδει με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (άρθρο 4 του 

Νόμου), περιλαμβανομένης και της αρχής της αναλογικότητας. 

 

Τόνισε ότι η πρακτική της εγκατάστασης των πιο πάνω συστημάτων από τους εργοδότες για σκοπούς 

ελέγχου της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων από το χώρο εργασίας θεωρείται και 

έχει κριθεί με Αποφάσεις όλων των προηγούμενων Επιτρόπων Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα καθώς και της νυν Επιτρόπου ότι παραβαίνει την αρχή της αναλογικότητας μία από τις 

βασικές αρχές της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τέτοια ως μη συνάδουσα με τις 

διατάξεις του Νόμου. Η πιο πρόσφατη Απόφαση εκδόθηκε στις 2/10/2012 και αφορούσε στην ίδια 

πρακτική δηλαδή την εγκατάσταση, από τον εργοδότη, για σκοπούς ελέγχου της ώρας προσέλευσης 

και αποχώρησης των εργοδοτουμένων του, συστήματος δακτυλοσκόπησης. Να σημειωθεί ότι εκκρεμεί 

ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Αίτηση Ακύρωσης της εν λόγω Απόφασης.  

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι με βάση Προειδοποιητικές Αποφάσεις των Επιτρόπων για απεγκατάσταση των 

συστημάτων αυτών, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας  έχουν συμμορφωθεί πάραυτα και έχουν προχωρήσει 

σε απεγκατάσταση των συστημάτων αυτών χωρίς να τους επιβληθεί οποιαδήποτε περαιτέρω 

διοικητική κύρωση π.χ πρόστιμο. 

 

Υπάρχει σχετική Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Γραφείου με την επίσημη  θέση της Επιτρόπου. 

 

Η ουσία των Αποφάσεων και της σχετικής Ανακοίνωσης είναι ότι η σχετική επεξεργασία από τον 

εργοδότη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των υπαλλήλων, ως μοναδικών χαρακτηριστικών του 

ανθρώπινου σώματος, για τους σκοπούς ελέγχου της τήρησης του ωραρίου τους, έχει κριθεί ως 

υπερβολική και άρα μη συνάδουσα με την αρχή της αναλογικότητας, εφόσον υπάρχουν εναλλακτικοί 

και/ή λιγότερο παρεμβατικοί τρόποι ελέγχου.  

 

Το Γραφείο της Επιτρόπου έχει κατά καιρούς εισηγηθεί στους υπεύθυνους επεξεργασίας άλλες λύσεις 

τις οποίες προτείνει ως λιγότερο επαχθείς και επεμβατικές στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια όπως είναι για 

παράδειγμα: οι συχνοί/ απροειδοποίητοι έλεγχοι από το Διευθυντή/ Προϊστάμενο στο σύστημα της 

κάρτας, η παρουσία ενός επόπτη στο χώρο όπου λειτουργεί το σύστημα κάρτας ή εναλλακτικά η 

τοποθέτηση κάμερας παρακολούθησης πάνω από το μηχάνημα κάρτας. 

 

Σχετικά με τη συγκατάθεση του προσωπικού στη βάση της οποία εισηγήθηκε ο αιτητής να 

λειτουργήσει το σύστημα δακτυλοσκόπησης, η Επίτροπος τόνισε ότι στο εργασιακό πλαίσιο η σχέση 

εξάρτησης του εργοδοτούμενου από τον εργοδότη οδηγεί στην αποδυνάμωση της βαρύτητας της 
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ελεύθερης συγκατάθεσης ή της ελευθερίας διαμόρφωσης της δήλωσης βούλησης και κατέληξε ότι, 

ανεξάρτητα από τη λήψη συγκατάθεσης από το προσωπικό εάν κατά την κρίση της Επιτρόπου υπήρξε ή 

υπάρχει παράβαση της Αρχής της Αναλογικότητας, όπως στην παρούσα περίπτωση, η ληφθείσα 

συγκατάθεση δεν αίρει τυχόν παρανομία και δεν καθιστά την εν λόγω επεξεργασία νόμιμη. 

 

Υπό το φως των ανωτέρω η Επίτροπος κατέληξε ότι τυχόν εγκατάσταση και λειτουργία συναφούς 

συστήματος από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας δεν θα είναι σύννομη και δεν καθίσταται επιτρεπτή.  

 
 

4.1.7. Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου / Έναρξης Επεξεργασίας (ΚΚΒΠ) σε φορτηγά 

αυτοκίνητα Εταιρείας  

 
Υποβλήθηκε στο Γραφείο μας Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου/Έναρξης Επεξεργασίας 

ΚΚΒΠ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου, σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία καμερών στα 

φορτηγά αυτοκίνητα Εταιρείας (στο εξής «η Εταιρεία»). 

 

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μας ανέφερε ότι η προτεινόμενη εγκατάσταση θα γινόταν για σκοπούς 

καταγραφής τροχαίων ατυχημάτων στα οποία ενδεχομένως να εμπλέκονταν τα φορτηγά της Εταιρείας, 

καθώς και για όλες τις ενέργειες που θα ελάμβανε η Εταιρεία, σχετικά με τη νομιμότητα της 

επεξεργασίας των δεδομένων. 

 

Αποταθήκαμε στην Εταιρεία και της επισημάναμε, μεταξύ άλλων, ότι η επεξεργασία των δεδομένων 

πρέπει να διέπεται από τις εξής πρόνοιες των άρθρων του Νόμου: 4(1)(α) (β) και (γ) (Αρχές της 

Νομιμότητας, του Σκοπού και της Αναλογικότητας), 5(2)(ε) (επεξεργασία χωρίς τη συγκατάθεση των 

υποκειμένων των δεδομένων επειδή είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος 

που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας),10(3) (υποχρέωση λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και 

τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων), καθώς και 11(1) (υποχρέωση του υπεύθυνου 

επεξεργασίας για ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων), και ζητήσαμε από την Εταιρεία όπως 

μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους θεωρούσε ότι η εν λόγω ενέργεια δικαιολογείτο και κατά 

πόσο ήταν σύμφωνη με τις πρόνοιες αυτές. 

 

Η Εταιρεία επανήλθε και μας δόθηκαν διευκρινίσεις για την αναγκαιότητα της εγκατάστασης. Μας 

διαβεβαίωσε ότι δυνατότητα εξαγωγής των εικόνων που θα λαμβάνονταν θα είχε μόνο 

εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Εταιρείας με τη χρήση κωδικού αριθμού και μόνο στην περίπτωση 

εμπλοκής του οχήματος σε τροχαίο ατύχημα, καθώς και ότι η Εταιρεία θα διασφάλιζε την ικανοποίηση 

του δικαιώματος ενημέρωσης στα πρόσωπα που θα εμπλέκονταν σε τροχαίο ατύχημα με φορτηγό της 

εταιρείας και θα διεκδικούσαν νόμιμες αποζημιώσεις. 

 

Ενόψει των ανωτέρω, θεωρήσαμε ότι η εν λόγω επεξεργασία δεν παραβίαζε το Νόμο, ούτε την αρχή 

της νομιμότητας, υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 15 του Συντάγματος και ενημερώσαμε την 

Εταιρεία ανάλογα, υπό τον όρο ότι τα δεδομένα θα πρέπει να διατηρούνται από την Εταιρεία για την 

περίοδο των 48 ωρών μόνο και μετά θα καταστρέφονται (εκτός στις περιπτώσεις που, λόγω πρόκλησης 

οδικού δυστυχήματος, χρειάζονται για διερεύνηση από την αρμόδια αρχή), καθώς και στην 

καταχώρηση της Γνωστοποίησης στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών που τηρεί στο Γραφείο της η 

Επίτροπος.                                                                                                 



71 

 

4.1.8. Νομιμότητα της χρήσης συστήματος βιομετρικών  

 
Υποβλήθηκε στο Γραφείο μας Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου/ Έναρξης 

Επεξεργασίας, που αφορούσε στη διατήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων (που περιλάμβαναν και 

τα δακτυλικά αποτυπώματα), των εργαζομένων σε Εταιρεία προσφοράς υπηρεσιών σε αεροδρόμια 

(στο εξής «η Εταιρεία»), οι υπάλληλοι της οποίας είχαν πρόσβαση στους ελεγχόμενους χώρους των 

αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου καθώς και στα αεροσκάφη και  την πληροφορήσαμε τα ακόλουθα: 

 

Η συλλογή, καταχώρηση και χρήση βιομετρικών χαρακτηριστικών, όπως είναι τα δακτυλικά 

αποτυπώματα, αποτελεί αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του, γιατί τα βιομετρικά χαρακτηριστικά είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

σύμφωνα με τον ορισμό που εκτίθεται στο άρθρο 2 του Νόμου και συνεπώς η εν λόγω επεξεργασία 

πρέπει να διεξάγεται με βάση τις αρχές και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Νόμο. 

 

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να είναι νόμιμη μια επεξεργασία είναι και η Αρχή της 

Αναλογικότητας, με βάση την οποία τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι συναφή, πρόσφορα 

και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της 

επεξεργασίας (άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου). 

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και υπό την επιφύλαξη ότι η κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται με 

βάση τα δικά της συγκεκριμένα περιστατικά, έχουμε την άποψη ότι ο έλεγχος της ταυτοποίησης των 

εισερχομένων στους χώρους όπου η Εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες, που είναι οι ελεγχόμενοι χώροι 

του αεροδρομίου Λάρνακας και Πάφου, καθώς και αεροσκάφη, με τη λήψη των δακτυλικών τους 

αποτυπωμάτων, είναι σημαντικός και δεν υπερβαίνει τα επιτρεπτά για την επίτευξη του συγκεκριμένου 

σκοπού όρια, διότι πρόκειται για χώρους υψίστης ασφαλείας που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης.                                                                                                                               

 

Σχετικά με το θέμα είναι:  

 - η Απόφαση που εξέδωσε το Γραφείο μας, ημερομηνίας 19.7.2007, 

 - η Ανακοίνωση, ημερομηνίας 13.1.2009, που αφορά στην επίσημη θέση του Γραφείου μας,  

 - το απόσπασμα της Οδηγίας για τις Εργασιακές Σχέσεις, που εξέδωσε το Γραφείο μας,  Μέρος 12.  

Ενόψει των ανωτέρω, κρίναμε ότι, υπό τις περιστάσεις, η εγκατάσταση του συστήματος 

δακτυλοσκόπησης για σκοπούς ελέγχου/ταυτοποίησης των εισερχομένων ατόμων στους χώρους που η 

Εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της είναι δικαιολογημένη και η Γνωστοποίηση έτυχε καταχώρησης 

στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών που τηρεί η Επίτροπος, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 7(4) 

και 24(1)(α) του Νόμου, το οποίο είναι προσβάσιμο στο κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 24(2) του Νόμου.  

 
 

4.1.9. Εξέταση νομιμότητας επεξεργασίας Κλειστού Κυκλώματος Βίντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) 

από Τράπεζα μέσω της υποβολής Γνωστοποίησης ΚΚΒΠ  

 
Η Τράπεζα σύμφωνα με την οικεία Γνωστοποίηση είχε θέσει σε λειτουργία 53 κάμερες για σκοπούς 

ασφάλειας της Τράπεζας.  

 

Η Επίτροπος αφού έλαβε υπόψην της, πρόσφατες σχετικές Αποφάσεις της, ενημέρωσε την αιτήτρια 

σχετικά με τα ακόλουθα:  
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Σύμφωνα με πρόσφατες Αποφάσεις, αναφορικά με την  εγκατάσταση και λειτουργία αριθμού 

καμερών, σε εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες ήταν εγκατεστημένες και 

λειτουργούσαν λαμβάνοντας εικόνες σε συνεχή βάση σε ώρες εργάσιμες, μεταξύ άλλων, και από 

χώρους όπως ήταν το εσωτερικό γραφείων με μεμονωμένους υπαλλήλους, επιβεβαίωσε ότι η 

λειτουργία αριθμού καμερών, σε χώρους όπου η  προσδοκία των υπαλλήλων για ιδιωτικότητα ήταν 

αυξημένη, γινόταν καθ’ υπέρβαση της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου).  

 

Σε άλλες περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός καμερών σε επενδυτική επίσης εταιρεία, 

ύστερα από προφορικές υποδείξεις και σχετικές οδηγίες μας προς την εταιρεία, ο αριθμός των 

εγκατεστημένων καμερών που κρίθηκαν υπό τις περιστάσεις εντελώς απαραίτητες, μειώθηκε σε 

σημαντικό βαθμό.  

 

Η αρχή της αναλογικότητας συνεπάγεται ότι, τα εν λόγω συστήματα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε 

περίπτωση που η λήψη άλλων μέτρων πρόληψης, προστασίας και/ή ασφάλειας φυσικού ή και λογικού 

χαρακτήρα, τα οποία δεν περιλαμβάνουν βιντεοσκόπηση, αποδειχτούν ανεπαρκή ή μη εφαρμόσιμα 

για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων. Με άλλα λόγια είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται σε κάθε 

περίπτωση η αρχή της καταλληλότητας σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, γεγονός που 

συνεπάγεται μία «υποχρέωση ελάχιστης παρέμβασης» εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας.  

 

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, όπως για παράδειγμα 

χώροι όπως τουαλέτες και γραφεία εργαζομένων.  

 

Όσον αφορά στο 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.   

  

Χώροι με υψηλή προσδοκία προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως γραφεία με ένα ή περισσότερους 

υπαλλήλους, χώροι ανάπαυσης, τουαλέτες και αποδυτήρια δεν θα πρέπει να παρακολουθούνται. 

 

Η Επίτροπος επιπροσθέτως των πιο πάνω αφού προσμέτρησε ότι η Τράπεζα αποτελεί χώρο και/ή 

επαγγελματικό υποστατικό υψηλού κινδύνου και επιρρεπή σε κλοπές/υπεξαιρέσεις και ληστείες και 

παρόλο που εκ πρώτης όψεως ο αριθμός των καμερών που λειτουργούσαν στην Τράπεζα φαίνεται να 

ήταν ιδιαίτερα μεγάλος (53 κάμερες) και ως τέτοιος, ενδεχομένως υπερβολικός, στην απουσία 

οποιουδήποτε σχετικού παραπόνου και/ή καταγγελίας από οποιοδήποτε πρόσωπο και/ή 

εργοδοτούμενο της Τράπεζας σχετικά με τη λειτουργία των καμερών αυτών, έδωσε σχετικές οδηγίες 

για την καταχώρηση της σχετικής Γνωστοποίησης στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών που τηρεί 

στο Γραφείο της δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7(4) και 24(1) του υπό αναφορά Νόμου. 

 

Υπενθύμισε και τόνισε ωστόσο στην Τράπεζα και/ή τον υπεύθυνο επεξεργασίας ότι η συλλογή και 

επεξεργασία των εικόνων γίνεται μόνο για σκοπούς ασφάλειας της Τράπεζας και σε καμία περίπτωση 
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τα δεδομένα αυτά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης 

της αποδοτικότητας και/ή παραγωγικότητας του προσωπικού της τελευταίας.  

 
 

4.1.10. Υπηρεσία Εντοπισμού Θέσης – Vidatrack 

 
Υποβλήθηκε ερώτημα από πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αν είναι επιτρεπτή η επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων με συσκευές εντοπισμού θέσης σε άτομα με προβλήματα υγείας από 

συγγενείς τους.  

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία βάσει της αρχής της νομιμότητας  και η επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη 

ρητή συγκατάθεση του. Όμως, σε περιοριστικά καθορισμένες από το νόμο περιπτώσεις προβλέπεται 

ότι, η επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων 

όταν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία 

επιβάλλεται από νόμο  και/ή  είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του 

υποκειμένου των δεδομένων.  

 

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

χαρακτήρα να ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων με τρόπο πρόσφορο και σαφή την ταυτότητα 

του, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες, την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και 

διόρθωσης και αν υποχρεούται ή όχι να παράσχει τη συνδρομή του και τις συνέπειες της άρνησης του.  

 

Ο ορισμός της «συγκατάθεσης» δίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου και σημαίνει κάθε ελεύθερη, ρητή και 

ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν 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.  

 

Η εναρμονιστική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων  (Οδηγία 95/46/ΕΚ της 24ης 

Οκτωβρίου 1995) υπερέχει ιεραρχικά των κοινών νόμων αλλά και του Συντάγματος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας.  

 

Αναφέροντας το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι ο υπέρτατος νόμος της Δημοκρατίας, 

πρέπει να σημειωθεί ότι στο Μέρος ΙΙ με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες και συγκεκριμένα 

στα Άρθρα 13 και 15, αντίστοιχα, προστατεύει την ελευθερία μετακίνησης και το σεβασμό στην 

ιδιωτική και οικογενειακή ζωή.  

 

Η δυνατότητα της υπηρεσίας εντοπισμού θέσης – Vidatrack αμφίδρομης επικοινωνίας – εισερχομένων 

κλήσεων από τους οικείους, ανά πάσα στιγμή, εντοπισμού θέσης σε πραγματικό χρόνο μέσω GPS, η 

καταγραφή ιστορικού κίνησης, ο καθορισμός γεωγραφικών περιοχών, η αυτόματη ενημέρωση μέσω 

sms σε περίπτωση μετακίνησης του χρήστη εκτός των προκαθορισμένων γεωγραφικών περιοχών και η 

αυτόματη ενημέρωση θέσης του χρήστη μέσω εντολής sms, συνιστούν παρέμβαση στο ατομικό 

δικαίωμα σεβασμού στην ιδιωτική ζωή και το ατομικό δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 
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 Συνεπώς, χωρίς ρητή διάταξη νόμου ή απόφαση δικαστηρίου είναι παράνομη αλλά και αθέμιτη 

οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς την προηγούμενη πλήρη 

ενημέρωση και λήψη ρητής και ειδικής συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία χωρίς 

πίεση αλλά ελεύθερα εκφράζεται με σαφήνεια. Από νομικής άποψης είναι παράνομο και αθέμιτο να 

ενεργούν συγγενείς εκ μέρους του υποκειμένου των δεδομένων όταν δεν είναι διαχειριστές, εκτός αν 

σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων για τη διαφύλαξη 

ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων, πράγμα που κρίνεται κατά περίπτωση 

ανάλογα με τα περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης. Όταν κρίνεται παραβίαση ατομικού 

δικαιώματος η ερμηνεία του Νόμου είναι στενή. Η εφαρμογή της υπηρεσίας με αίτηση κάποιων 

συγγενών σε άτομα με μορφή ανικανότητας χωρίς να υπάρχουν διαχειριστές και/ή σε άτομα με 

ελαφρά ή παροδική μορφή ανικανότητας, διατρέχει τον ορατό κίνδυνο να κριθεί στις πλείστες 

περιπτώσεις ότι παραβιάζει το Νόμο.  

 

Στην περίπτωση όμως που θα ήταν τεχνικά εφικτό η παρεχόμενη υπηρεσία να αφορούσε μόνο (α) τις 

εφαρμογές του πλήκτρου SOS, με το οποίο ο ίδιος ο χρήστης να μπορεί εύκολα να στείλει σήμα alarm 

με τη θέση που βρίσκεται, και (β) τη δυνατότητα γρήγορης κλήσης σε τρία προκαθορισμένα νούμερα 

τηλεφώνων, με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, η 

αντιμετώπιση του θέματος  θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να ήταν διαφορετική. 

 
 

4.2. Επεξεργασία υπερβολικών στοιχείων 

 

4.2.1. Ο Νόμος που Προβλέπει για την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα και για Συναφή Θέματα (Ν. 

203(Ι)/2015) και o Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 

Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014) 

 

Περιήλθε σε γνώση μας το Έντυπο Εξουσιοδότησης για αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που συμπληρώνουν οι αιτητές για καταβολή κρατικής φοιτητικής 

χορηγίας ή/και φοιτητικών επιδομάτων της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας καθώς και το Έντυπο 

Εξουσιοδότησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο συμπληρώνουν οι αιτητές για παροχή επιδομάτων που 

καταβάλλονται βάσει του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 

Παροχών Νόμου του 2014. 

 

Συγκεκριμένα, το Έντυπο Εξουσιοδότησης για αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι: «… όπως παρέχουν στον/στην Γενικό/ή 

Διευθυντή/ρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (στο εξής «ΥΠΠ»), οποιεσδήποτε πληροφορίες 

αναφορικά με όλους τους λογαριασμούς  κάθε μορφής που διατηρώ/ούμε στο κάθε ΑΠΙ …. , καθώς και 

άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου/μας τα οποία έκαστο ΑΠΙ κατέχει, τόσο για τους 

υπογράφοντες όσο και για τα ανήλικα τέκνα του αιτητή/τριας και του/της συζύγου.». 

 

Το Έντυπο Εξουσιοδότησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας ανέφερε μεταξύ άλλων, 

ότι: «… ρητά εξουσιοδοτώ/ούμε όλα τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα ….. όπως παρέχουν στον 

Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (στο εξής «ΥΔΕΠ»), οποιεσδήποτε 

πληροφορίες αναφορικά με όλους τους λογαριασμούς κάθε μορφής που διατηρώ/ούμε στο κάθε ΑΠΙ 
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… , καθώς και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου/μας τα οποία έκαστο ΑΠΙ κατέχει, τόσο για 

τους υπογράφοντες όσο και για τα ανήλικα τέκνα του αιτητή/τριας και του/της συζύγου.». 

 

Η Επίτροπος με επιστολή της προς τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, 

επέστησε την προσοχή στις ακόλουθες διατάξεις του Νόμου: 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο ερμηνευτικό άρθρο 2 του Νόμου, «δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα» σημαίνει «κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε υποκείμενο των δεδομένων που 

βρίσκεται εν ζωή. Δε λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως 

συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δε δύνανται πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των 

δεδομένων».  Το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι «υποκείμενο των δεδομένων» σημαίνει «το φυσικό 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 

εξακριβωθεί, αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάση ενός ή περισσότερων 

συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, 

ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική».  

                                                                             

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 (1) (β) και (γ) του Νόμου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει 

ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα «(β) συλλέγονται για προσδιορισμένους, σαφείς και νόμιμους 

σκοπούς και δεν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς» 

(αρχή του σκοπού) και «(γ) είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά 

απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας» (αρχή της αναλογικότητας).  

 

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 (2) (α) και (ε) του Νόμου, η επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται 

και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όταν αυτή «είναι απαραίτητη για την 

εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από νόμο ή 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει νόμου ή Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και «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.». 

 

Το άρθρο 10 του Νόμου που αναφέρεται στο απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας προβλέπει 

ότι: 

 

«(1)  Η επεξεργασία δεδομένων είναι απόρρητη.  Διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που 

τελούν υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και μόνο κατ’ 

εντολή του. 

(2)  Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να επιλέγει πρόσωπα με 

αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών 

γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 

(3)  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για 

την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία 

απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης 

επεξεργασίας.  Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους 
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κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της 

επεξεργασίας. 

 

Ο Επίτροπος παρέχει εκάστοτε οδηγίες για το βαθμό ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και για τα 

μέτρα προστασίας που είναι αναγκαίο να λαμβάνονται για κάθε κατηγορία δεδομένων, ενόψει και των 

τεχνολογικών εξελίξεων.». 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) του Νόμου που Προβλέπει για την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα και για 

Συναφή Θέματα (Ν. 203(Ι)/2015): 

«6.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο αιτητής ή/και δικαιούχος ή/και 

οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του υποχρεούται να εξουσιοδοτήσει τον Διευθυντή για να 

ληφθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα με βάση τις διατάξεις του 

περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 7) του 2015, όπως αυτοί εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή/και ασφαλιστικούς οργανισμούς ή/και άλλους οργανισμούς 

ή/και άλλες κρατικές αρχές.». 

 

Σύμφωνα επίσης με τις πρόνοιες του άρθρου 13Α του Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και 

Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014): 

«(1) Ο αιτητής ή/και δικαιούχος ή/και οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογενειακής μονάδας αναφορικά 

με άλλες κοινωνικές παροχές όπως ορίζεται στο Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (δ) 

του εδαφίου (1) του άρθρου 36, υποχρεούται να εξουσιοδοτήσει τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας για τη 

λήψη οποιωνδήποτε πληροφοριών από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, δυνάμει των διατάξεων του 

περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου ή/και ασφαλιστικούς οργανισμούς ή/και άλλους 

οργανισμούς ή/και άλλες κρατικές αρχές.». 

 

Ενόψει των όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, άποψη της Επιτρόπου ήταν ότι το άρθρο 6(1) του Νόμου 

που Προβλέπει για την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα και για Συναφή Θέματα (Ν. 203(Ι)/2015) καθώς και 

το άρθρο 13Α του Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών 

Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως ούτως ώστε να αναφέρουν ότι, 

θα λαμβάνονται από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα μόνο εκείνες οι πληροφορίες που είναι 

απολύτως απαραίτητες και σχετικές με το σκοπό της συλλογής τους, βάσει των διατάξεων του περί 

Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 7) του 2015, όπως αυτοί εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή/και από ασφαλιστικούς οργανισμούς ή/και άλλους οργανισμούς 

ή/και άλλες κρατικές αρχές, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου. 

 

Για συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήδη κυκλοφόρησε εγκύκλιο σχετικά με την πρόσβαση από την Προϊστάμενη 

της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αιτητών 

επιδόματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ως η εισήγησή της ότι ο σκοπός της προτεινόμενης 

τροποποίησης μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συγκεκριμένης εγκυκλίου. 

 

Η εν λόγω εγκύκλιος καλύπτει επίσης την πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούν τα 

αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της εξέτασης της αίτησης για παροχή επιδόματος 

τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας (Ν. 167(Ι)/2002). 
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Με δεύτερη επιστολή της η Επίτροπος προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού, της ανέφερε ότι για αποφυγή σύγχυσης και για να είναι ξεκάθαρο στους αιτητές ότι θα 

λαμβάνονται από τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα μόνο τα απολύτως αναγκαία προσωπικά 

δεδομένα που τους αφορούν για σκοπούς εξέτασης της αίτησης τους, το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού οφείλει όπως αναθεωρήσει ανάλογα το σχετικό Έντυπο Εξουσιοδότησης για 

Αδειοδοτημένα ΑΠΙ για καταβολή της σχετικής φοιτητικής χορηγίας / επιδόματος, το οποίο θα πρέπει 

να αναφέρει ότι: 

 

«Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων 

για καταβολή κρατικής φοιτητικής χορηγίας ή/και φοιτητικών επιδομάτων της Κρατικής Φοιτητικής 

Μέριμνας, θα λαμβάνει από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα μόνο εκείνες τις πληροφορίες που είναι 

απολύτως απαραίτητες και σχετικές με το σκοπό εξέτασης των αιτήσεων και αφορούν στους 

υπογράφοντες, ανήλικα τέκνα του αιτητή/τριας και του/της συζύγου, βάσει των διατάξεων του περί 

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

138 (Ι) / 2001), όπως τροποποιήθηκε.» 

 

Επιπρόσθετα, η Επίτροπος ανέφερε στην επιστολή της ότι, αντί τροποποίησης του άρθρου 6(1) του 

Νόμου που προβλέπει για την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα και για Συναφή Θέματα (Ν. 203(Ι)/2015), η 

Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κυκλοφορήσει σχετική Εγκύκλιο. 

 
 

4.2.2. Έντυπο προσωπικών δεδομένων Κοινοτικού Συμβουλίου  

 

Πολίτης υπέβαλε στο Γραφείο μας το ερώτημα κατά πόσο το Κοινοτικό Συμβούλιο της κοινότητας όπου 

διέμενε στο (εξής «ΚΣ»), νομιμοποίητο να ζητά από τους κατοίκους της κοινότητας να συμπληρώσουν 

συγκεκριμένο έντυπο, παρέχοντας προσωπικά τους δεδομένα, όπως στοιχεία που αφορούσαν στην 

οικογενειακή κατάσταση (πχ ονοματεπώνυμο συζύγου και γονέων τους, επάγγελμα, αριθμός των 

παιδιών και ημερομηνίες γεννήσεώς τους, καθώς και ομάδα αίματος τους) και τον πληροφορήσαμε τα 

ακόλουθα:  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, «ευαίσθητα δεδομένα» σημαίνει «τα δεδομένα που αφορούν τη 

φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 

τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την ερωτική ζωή και 

ερωτικό προσανατολισμό, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.».  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 6(1) του Νόμου, η επεξεργασία  ευαίσθητων δεδομένων 

απαγορεύεται, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 6(2). Η μόνη εξαίρεση που θα 

μπορούσε να συντρέχει στην περίπτωση αυτή ήταν η πρόνοια του άρθρου 6(2)(α), όπου ρητά αναφέρει 

ότι κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων όταν 

το υποκείμενο των δεδομένων έδωσε τη ρητή συγκατάθεσή του.  

 

Στην προκειμένη περίπτωση, κρίναμε ότι η συλλογή της ομάδας αίματος των κατοίκων της κοινότητας, 

που αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, με το αιτιολογικό την ενημέρωση του αρχείου του ΚΣ 

και τη σωστή φορολόγηση, ήταν εντελώς αδικαιολόγητη και ανεπίτρεπτη, εκτός εάν το υποκείμενο των 

δεδομένων έδινε το στοιχείο αυτό με τη ρητή συγκατάθεση του. Επομένως κρίναμε ότι το στοιχείο 

αυτό δεν θα έπρεπε να αναφέρεται στο Έντυπο.   
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Όσον αφορά στα ερωτήματά που μας έθεσε:  

 

(α) Τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητούνταν στο έντυπο, δεν θεωρήσαμε ότι ήταν υπερβολικά, διότι 

συλλέγονταν για σκοπούς ορθής επιβολής φορολογίας στους κατοίκους, βάσει των προνοιών του περί 

Κοινοτήτων Νόμου του 1999 (Ν.86(Ι)/1999), αλλά επισημάναμε την υποχρέωση του ΚΣ να προβαίνει σε 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων που διατηρούσε σε αρχείο, με βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 10(1) και (3) του Νόμου.  

 

(β) Το αρχείο θα μπορούσε να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.  

 

(γ) Το ΚΣ, βάσει του άρθρου 11 του Νόμου, είχε υποχρέωση να ενημερώνει τους κατοίκους για το 

σκοπό που ζητά τη συλλογή των δεδομένων τους.  

 

(δ) Η επεξεργασία των δεδομένων έπρεπε να διέπεται από τις αρχές του Νόμου όπως ορίζονται στα 

άρθρα 4(1)(α)(β)(γ) αυτού.  

 

Επομένως, το Γραφείο μας έκρινε ότι απαγορεύεται τα δεδομένα να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 

άλλους από αυτούς για τους οποίους είχαν συλλεγεί και σίγουρα απαγορεύεται να πωληθούν.                                                                                                                                              

  

Εν πάση περιπτώσει, το έντυπο έτυχε εξέτασης από το Γραφείο μας και επισημάναμε  τις   

παρατηρήσεις /υποδείξεις μας στο ΚΣ, για τροποποίηση/διόρθωσή του εντύπου, ώστε τα στοιχεία που 

θα ζητούνταν να μην αντίβαιναν τις πιο πάνω αρχές, στις οποίες και συμμορφώθηκε. 

 
 

4.2.3. Χρόνια υπηρεσίας καθαριστριών στο σχολείο εργασίας τους 

 

Μέλος  Σχολικής Εφορίας ζήτησε να ενημερωθεί κατά πόσο ήταν επιτρεπτό να λάβει αντίγραφο του 

καταλόγου ο οποίος περιλάμβανε προσωπικά δεδομένα των καθαριστριών που εργάζονταν στα 

σχολεία που ελέγχει η Σχολική Εφορεία Λάρνακας, με σκοπό να ήταν σε θέση να αποφασίσει για τις 

μετακινήσεις τους. 

 

Με επιστολή μας τον ενημερώσαμε για τις διατάξεις του Νόμου και κυριότερα για το άρθρο 4(1)(β) του 

Νόμου (αρχή του σκοπού) και το άρθρο 10 που αφορά στο απόρρητο και την ασφάλεια της 

επεξεργασίας. 

 

Η άποψη του Γραφείου μας ήταν ότι, η λήψη αντιγράφου του καταλόγου που περιλάμβανε προσωπικά 

δεδομένα των καθαριστριών από τα μέλη της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας και η μεταφορά του εκτός 

των Γραφείων/Χώρων της Σχολικής Εφορείας, θα υπερέβαινε το σκοπό της επεξεργασίας και θα 

παραβίαζε τις πρόνοιες του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου, αφού τα προσωπικά δεδομένα που 

περιλαμβάνονταν στον κατάλογο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από αυτούς 

για τους οποίους είχαν αρχικά συλλεχθεί. 

 

Επιπρόσθετα, τυχόν τέτοια ενέργεια θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων που 

περιέχονταν στον κατάλογο με αποτέλεσμα να παραβιάζονταν οι διατάξεις του άρθρου 10(1) και (3) 

του Νόμου και θα συνεπαγόταν και ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας.  
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4.2.4. Δήλωση του θρησκεύματος από τους τελούντες πολιτικό γάμο και την αναγραφή του στο 

πιστοποιητικό γάμου 

 
Με αφορμή την Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων / Αρχής κατά των 

Διακρίσεων, αντίγραφο της οποίας διαβιβάστηκε στην Επίτροπο για οποιεσδήποτε ενέργειες ενέπιπταν 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, απέστειλε επιστολή στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 

Εσωτερικών, στον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων και στην Επίτροπο  Διοικήσεως και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων / Αρχή κατά των Διακρίσεων, με την οποία τους πληροφόρησε τα εξής: 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, οι Δήμοι ζητούσαν από τα πρόσωπα που ενδιαφέρονταν να τελέσουν 

πολιτικό γάμο να δηλώσουν το θρήσκευμα / θρησκεία τους το οποίο στη συνέχεια αναγραφόταν στο 

πιστοποιητικό γάμου που εξέδιδαν. Συνεπώς, οι Δήμοι θεωρούνταν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας του 

αρχείου τέλεσης πολιτικών γάμων.  

 

Το άρθρο 4 του Νόμου καθιερώνει ως θεμελιώδεις αρχές για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων τις αρχές του σκοπού της επεξεργασίας και της αναλογικότητας. Σύμφωνα με 

την αρχή του σκοπού κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να λαμβάνει χώρα για 

καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, ενώ για να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας τα 

δεδομένα, τα οποία συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, πρέπει να είναι συναφή, πρόσφορα και 

όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτούνται για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. 

Συνεπώς, κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται πέραν του επιδιωκόμενου σκοπού ή 

η οποία δεν είναι πρόσφορη και αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού δεν είναι νόμιμη. 

 

Το άρθρο 6(2) του Νόμου καθορίζει τις εξαιρέσεις για τη συλλογή και την επεξεργασία ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων.   

 

Σχετική ήταν και η Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρ. 

134/2001 και ημερ. 31.10.2001) η οποία κλήθηκε να γνωμοδοτήσει κατά πόσον η καταγραφή του 

θρησκεύματος στις ληξιαρχικές πράξεις που εκδίδουν οι δήμοι και η καταχώρηση του εν λόγω 

στοιχείου στα αρχεία τους συνάδει με το νόμο 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων.  Στην Απόφαση της Αρχής αναφέρεται ότι «… το θρήσκευμα περιλαμβάνεται στα στοιχεία 

που περιέχονται στις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, όσον αφορά τους γονείς του νεογέννητου…, στις 

ληξιαρχικές πράξεις γάμου… και στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου…».  

 

Περαιτέρω η Αρχή στην Απόφασή της αναφέρει «Η έκδοση ληξιαρχικών πράξεων από τους δήμους, η 

οποία βασίζεται στα δεδομένα που έχουν αυτοί καταχωρισμένα στο αρχείο τους, πρέπει να 

περιλαμβάνουν μόνο όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για τον σκοπό τον οποίο αυτές επιτελούν, πέραν 

της νομιμότητας της τήρησης και επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων στο οικείο αρχείο.  

 

Η αναγραφή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό της επεξεργασίας, 

ήτοι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην πιστοποίηση της αστικής κατάστασης των προσώπων, είναι 

περιττή και ως εκ τούτου παράνομη.  
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Η καταγραφή, συνεπώς, του θρησκεύματος και η καταχώριση του στα αρχεία των δήμων δεν 

συνεπάγεται αυτόματα και την άνευ ετέρου λόγου αναγραφή του στις ληξιαρχικές πράξεις που εκδίδει 

ο δήμος.  

 

Το στοιχείο αυτό μπορεί να αποτελέσει περιεχόμενο μιας ληξιαρχικής πράξης, μόνο εφόσον  πρόκειται 

να χρησιμοποιηθεί για νόμιμο λόγο. Τέτοιος νόμιμος λόγος υπάρχει μόνο στην περίπτωση που το 

θρήσκευμα, σύμφωνα με τον νόμο, αποτελεί προϋπόθεση εξασκήσεως δικαιώματος.». 

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, εκ πρώτης όψεως, η Επίτροπος είχε την άποψη ότι: 

 

Στην παρούσα περίπτωση, καμία από τις εξαιρέσεις του άρθρου 6(2) του Νόμου δεν μπορούσε να τύχει 

εφαρμογής ούτως ώστε να επιτρέπεται η συλλογή και γενικά η επεξεργασία του θρησκεύματος / 

θρησκείας.  

 

Η αναγραφή της θρησκείας στο πιστοποιητικό τέλεσης πολιτικού γάμου προσβάλλει την αρχή του 

σκοπού διότι ο σκοπός της σχετικής επεξεργασίας είναι αποκλειστικά και μόνο η επίσημη βεβαίωση ότι 

τα πρόσωπα τέλεσαν πολιτικό γάμο.  

 

Ενόψει του σκοπού αυτού, η αναγραφή της θρησκείας των προσώπων που τελούν πολιτικό γάμο στο 

πιστοποιητικό γάμου που εκδίδεται αλλά και η καταχώριση της εν λόγω πληροφορίας στα αρχεία που 

τηρούν οι Δήμοι, υπερβαίνει το σκοπό της επεξεργασίας και, ως εκ τούτου, κρίνεται υπερβολική και 

παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας αφού δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση τα πρόσωπα που 

ζητούν να τελέσουν πολιτικό γάμο να είναι συγκεκριμένου θρησκεύματος. 

 

Επιπρόσθετα, το πιστοποιητικό γάμου ως δημόσιο έγγραφο χρησιμοποιείται από τους κατόχους του 

για ποικίλες χρήσεις κατά τις επαφές τους με διοικητικές ή/και άλλες αρχές. 

 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η αναγραφή της θρησκείας στο πιστοποιητικό γάμου, όπως άλλωστε 

και η μη συμπλήρωση του σχετικού πεδίου εάν υπάρχει, θα μπορούσε να εκθέσει τον κάτοχο του 

πιστοποιητικού σε διακρίσεις με βάση τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. 

 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα πιο πάνω είναι ότι τόσο ως προαιρετική, όσο και ως 

υποχρεωτική, η αναγραφή της θρησκείας στα πιστοποιητικά τέλεσης πολιτικού γάμου δεν είναι 

νόμιμη, διότι παραβιάζει τόσο την αρχή του σκοπού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων όσο και 

την αρχή της αναλογικότητας.  

 

Ως εκ τούτου, η Επίτροπος έκρινε ότι: 

 

(α) Ο περί Γάμου Νόμος πρέπει να τροποποιηθεί ούτως ώστε να μην υποχρεώνει τα πρόσωπα που 

επιθυμούν να τελέσουν πολιτικό γάμο να δηλώνουν το θρήσκευμά τους αλλά να μπορούν να ασκούν 

το δικαίωμα τους αυτό ανεξαρτήτως των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων και χωρίς να προβαίνουν σε 

καμία διευκρίνιση. 
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(β) Οι Δήμοι, ως οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων, οφείλουν να μεριμνήσουν για 

τροποποίηση των πιστοποιητικών γάμου που εκδίδουν ούτως ώστε να μην αναγράφεται σε αυτά η 

θρησκεία των προσώπων που τελούν πολιτικό γάμο. 

4.2.5. Απαίτηση διαφόρων ιδιωτικών οργανισμών να φωτοτυπούν το δελτίο πολιτικής ταυτότητας των 

πελατών τους 

 

Πολίτης ζήτησε να ενημερωθεί κατά πόσο διάφοροι ιδιωτικοί οργανισμοί, όπως τράπεζες, δικηγορικά 

και λογιστικά/ελεγκτικά γραφεία δικαιούνται βάσει του Νόμου να φωτοτυπούν το δελτίο ταυτότητας 

των πελατών τους και τον πληροφορήσαμε τα ακόλουθα: 

 

Οι διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (Ν.188(I)/2007) προβλέπουν ότι: 

 

Άρθρο 2 

«άλλες δραστηριότητες» περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

(α) Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων ελεγκτών, εξωτερικών λογιστών και φορολογικών 

συμβούλων, περιλαμβανομένων συναλλαγών για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. 

(β) άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων εκ μέρους ανεξάρτητων επαγγελματιών νομικών, με 

εξαίρεση τις προνομιούχες πληροφορίες, όταν συμμετέχουν είτε- 

(i) Βοηθώντας στο σχεδιασμό ή στην υλοποίηση συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά με- 

(αα) την αγορά και πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων, 

(ββ) τη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους, 

(γγ) το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου ή λογαριασμών 

τίτλων, 

(δδ) την οργάνωση των εισφορών των αναγκαίων για τη δημιουργία, λειτουργία, ή διοίκηση εταιρειών, 

(εε) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση καταπιστευματικών εταιρειών, επιχειρήσεων ή ανάλογων 

μονάδων, 

(ii) ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων. 

(γ) κτηματικές συναλλαγές εκ μέρους κτηματομεσιτών, δυνάμει του περί Κτηματομεσιτών Νόμου, ως 

εκάστοτε ισχύει. 

(δ) εμπόριο προϊόντων ή αγαθών, όπως πολύτιμων λίθων και μετάλλων, εφόσον η πληρωμή γίνεται σε 

μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ ανεξάρτητα του αν η συναλλαγή διενεργείται με 

μια μόνο πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση. 

(ε) τις ακόλουθες υπηρεσίες εμπιστευμάτων και εταιρικών υπηρεσιών προς τρίτα μέρη: 

(i) Σύσταση εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων· 

(ii) άσκηση καθηκόντων διευθυντή ή γραμματέα εταιρείας, εταίρου συνεταιρισμού ή κατόχου 

ανάλογης θέσης σε σχέση με άλλα νομικά πρόσωπα ή νομικούς μηχανισμούς ώστε άλλο πρόσωπο να 

ασκήσει ανάλογα καθήκοντα· 

(iii) παροχή εγγεγραμμένου γραφείου, επιχειρηματικής διεύθυνσης, ταχυδρομικής ή διοικητικής 

διεύθυνσης και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές υπηρεσίες για εταιρεία, προσωπική εταιρεία ή κάθε άλλο 

νομικό πρόσωπο ή νομικό μηχανισμό· 

(iv) άσκηση καθηκόντων εμπιστευματοδόχου σε ρητά εμπιστεύματα ή ανάλογο νομικό μηχανισμό ώστε 

άλλο πρόσωπο να ασκήσει ανάλογα καθήκοντα· και 
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(v) άσκηση καθηκόντων πληρεξούσιου μετόχου εξ ονόματος άλλου προσώπου, ή νομικού μηχανισμού 

ώστε άλλο πρόσωπο να ασκήσει ανάλογα καθήκοντα· 

(στ) οποιαδήποτε από τις  υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο άρθρο 4 του περί της 

Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

 
«Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες» περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

(α) Αποδοχή καταθέσεων από το κοινό· 

(β) δανεισμός χρημάτων στο κοινό· 

(γ) χρηματοδοτική μίσθωση, περιλαμβανομένης και χρηματοδότησης με ενοικιαγορά· 

(δ) υπηρεσίες διακίνησης χρημάτων· 

(ε) έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής, όπως πιστωτικές κάρτες, ταξιδιωτικές επιταγές, επιταγές 

τραπεζίτη και ηλεκτρονικού χρήματος· 

(στ) έκδοση εγγυήσεων και ανάληψη υποχρεώσεων· 

(ζ) διεξαγωγή συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου προσώπου που έχουν σχέση 

με- 

(i) Αξίες ή τίτλους της χρηματαγοράς περιλαμβανομένων επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων και 

ομόλογα καταθέσεων. 

(ii) ξένο συνάλλαγμα· 

(iii) προθεσμιακούς χρηματοδοτικούς τίτλους ή τίτλους με δικαίωμα επιλογής (options)· 

(iv) τίτλους που αφορούν συνάλλαγμα και επιτόκια· 

(v) αξιόγραφα· 

(η) συμμετοχή σε εκδόσεις αξιογράφων και παροχή συναφών υπηρεσιών· 

(θ) παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη βιομηχανική 

στρατηγική και συναφή θέματα και παροχή συμβουλών καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της 

συγχώνευσης και της αγοράς επιχειρήσεων· 

(ι) διαμεσολάβηση στη χρηματαγορά· 

(ια) επενδυτικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων της εμπορίας και διευθέτησης εμπορίας επενδύσεων, 

της διαχείρισης επενδύσεων, των συμβουλών για επενδύσεις και της ίδρυσης και λειτουργίας σχεδίων 

συλλογικών επενδύσεων. Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, o όρος "επένδυση" περιλαμβάνει 

ασφάλειες ζωής επί μακροπρόθεσμης βάσης συνδεδεμένες ή μη με επενδυτικά σχέδια· 

(ιβ) υπηρεσίες ασφαλούς φύλαξης· 

(ιγ) φύλαξη και διαχείριση αξιογράφων· 

(ιδ) οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες και δραστηριότητες- 

(i) που καθορίζονται στο Μέρος I και II του Τρίτου Παραρτήματος του περί των Επενδυτικών Υπηρεσιών 

και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, ως εκάστοτε ισχύει και που παρέχονται σε 

σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία απαριθμούνται στο Μέρος ΙΙΙ του ιδίου 

Παραρτήματος·  

(ii) που καθορίζονται στο άρθρο 109 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών 

Επενδύσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

(iii) που καθορίζονται στα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 6 του περί των Διαχειριστών Οργανισμών 

Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

(ιε) ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής και εργασίες διαμεσολάβησης για σύναψη ασφαλειών ζωής· 

(ιστ) χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των παραγράφων (δ) και (ε), οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες 

που καθορίζονται στο Παράρτημα του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου, ως εκάστοτε ισχύει· 
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Άρθρο 68  

(1) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες οφείλουν να τηρούν αρχεία 

και να φυλάσσουν για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών τα ακόλουθα έγγραφα: 

(α) Αντίγραφα των αποδεικτικών στοιχείων της ταυτότητας του πελάτη· 

(β) τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και τις λεπτομέρειες όλων των επιχειρηματικών σχέσεων και 

συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων για την καταχώρηση των συναλλαγών στα λογιστικά 

βιβλία· και 

(γ) τα σχετικά έγγραφα της αλληλογραφίας με τους πελάτες και άλλα πρόσωπα με τους οποίους 

διατηρείται επιχειρηματική σχέση. 

(2) Η περίοδος των πέντε ετών υπολογίζεται μετά την εκτέλεση των συναλλαγών ή την περάτωση της 

επιχειρηματικής σχέσης. 

(3) Τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες οφείλουν να 

διασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) τίθενται έγκαιρα και χωρίς 

καθυστέρηση στη διάθεση της Μονάδας και των αρμοδίων Εποπτικών Αρχών για σκοπούς εκτέλεσης 

των καθηκόντων που τους αναθέτει ο παρών Νόμος. 

 

Το άρθρο 5(2) του Νόμου προβλέπει ότι, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς 

τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όταν αυτή «είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση 

υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από νόμο ή Κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει νόμου ή Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.». 

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, τα πρόσωπα που διεξάγουν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στα 

άρθρα 2 και 68(1)(α) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (188(I)/2007), δικαιούνται να λαμβάνουν αντίγραφο του 

Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας των πελατών τους στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους και 

δεν αντιβαίνουν οποιεσδήποτε διατάξεις του Νόμου.  

 
 

4.2.6. Ερωτηματολόγιο Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016 της Στατιστικής 

Υπηρεσίας 

 

Ο Πρόεδρος πολιτικού κινήματος υπέβαλε ερώτημα στην Επίτροπο κατά πόσο η Στατιστική Υπηρεσία 

μέσω του ερωτηματολογίου της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών  συλλέγει υπερβολικά 

δεδομένα, αχρείαστα για σκοπούς διεξαγωγής τη έρευνας.  

 

Μετά από ενδελεχή έλεγχο του Ερωτηματολογίου καταλήξαμε στα ακόλουθα: 

 

Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνταν στο Ερωτηματολόγιο ήταν συναφή και δεν κρίνονταν 

υπερβολικά σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας που ήταν η στατιστική ανάλυση των συλλεχθέντων 

στοιχείων και η μετέπειτα εξαγωγή αποτελεσμάτων. 

 

Το μόνο στοιχείο που, εκ πρώτης όψεως, κρίναμε υπερβολικό ήταν ο αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων 

και γι’ αυτό, αποστείλαμε σχετική επιστολή στον Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας ζητώντας να μας 

εξηγήσει τους λόγους συλλογής του συγκεκριμένου στοιχείου. 
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Με γραπτή επιστολή του, ο Διευθυντής μας πληροφόρησε τα εξής: 

 

Ο αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων ζητείτο από τον ερωτώμενο εθελοντικά.  

 

Η Στατιστική Υπηρεσία έχει δικαίωμα εξασφάλισης προσωπικών δεδομένων από διοικητικές πηγές 

βάσει του άρθρου 12 του περί Στατιστικής Νόμου και του άρθρου 24 του Κανονισμού αρ. 223/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Η αξιοποίηση και 

χρήση διοικητικών πηγών αποσκοπεί στην ελάφρυνση του φόρτου από τους ερωτώμενους αλλά και 

στην εξοικονόμηση πόρων. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζοντας κάποια από τα απαραίτητα στοιχεία μίας 

έρευνας από διοικητικές πηγές, ο ερωτώμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση να απαντήσει σε 

συγκεκριμένες ερωτήσεις μειώνοντας έτσι το χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. 

 

Επιπρόσθετα, η ακρίβεια των στοιχείων της διοικητικής πηγής είναι σαφώς καλύτερη, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι κάποιες φορές ο ερωτώμενος δυσκολεύεται να ανακαλέσει στη μνήμη του συγκεκριμένες 

πληροφορίες. Ως εκ τούτου, βελτιώνεται σημαντικά και η ποιότητα του στατιστικού προϊόντος που 

παράγεται.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, άποψη της Επιτρόπου ήταν ότι η συλλογή του αριθμού κοινωνικών 

ασφαλίσεων σε εθελοντική βάση δεν παραβίαζε τις διατάξεις του Νόμου και ως εκ τούτου μπορούσε 

να παραμείνει στο Ερωτηματολόγιο της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών. 

 

Εν πάση περιπτώσει, με επιστολή μας αναφέραμε στον Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας ότι, για 

να είναι πιο ξεκάθαρο για τον ερωτώμενο, από τώρα και στο εξής, θα πρέπει να αναγράφεται δίπλα 

από την εν λόγω ζητούμενη πληροφορία στο ερωτηματολόγιο ότι είναι προαιρετική η δήλωση του 

αριθμού κοινωνικών ασφαλίσεων και ο απογραφέας θα πρέπει να ενημερώνει τον ερωτώμενο ότι η 

παροχή του αριθμού κοινωνικών ασφαλίσεων δίνεται εθελοντικά. 

 

Σχετικά με το δικαίωμα που έχει η Στατιστική Υπηρεσία εξασφάλισης προσωπικών δεδομένων από 

διοικητικές πηγές βάσει του άρθρου 12 του περί Στατιστικής Νόμου και του άρθρου 24 του Κανονισμού 

αρ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, 

πληροφορήσαμε τον Διευθυντή ότι, η Στατιστική Υπηρεσία οφείλει να ενημερώνει τον ερωτώμενο ότι 

θα λάβει / έλαβε πληροφορίες από διοικητικές πηγές για το άτομο του διευκρινίζοντας τα είδη των 

πληροφοριών που θα λάβει / έλαβε, το σκοπό της συλλογής των πληροφοριών αυτών και τους τυχόν 

αποδέκτες των δεδομένων (άρθρο 11(1) του Νόμου). Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί κατά το στάδιο 

της διεξαγωγής της έρευνας από τον απογραφέα. 

 

Σε περίπτωση που η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων αποδεικνύεται αδύνατη ή 

προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια, η Στατιστική Υπηρεσία θα πρέπει να απευθύνει σχετικό αίτημα 

στην Επίτροπο για εξασφάλιση άδειας για μη ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, 

αιτιολογώντας το αίτημά της.  
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4.3. Κοινοποίηση / Αποκάλυψη / Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων 

 

4.3.1. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε δικηγορικό γραφείο  

 
Ιδιώτης υπέβαλε στο Γραφείο μας επιστολή με την οποία μας ενημέρωνε ότι είχε προβεί σε καταγγελία 

στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα εναντίον συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου και εκ των 

υστέρων αντιλήφθηκε ότι η ενέργεια του αυτή γνωστοποιήθηκε στο καταγγελλόμενο δικηγορικό 

γραφείο. Το ερώτημα που μας έθετε ήταν κατά πόσο ήταν ορθό ή όχι ο Γενικός Εισαγγελέας να 

κοινοποιήσει την ενέργεια του αυτή και τα στοιχεία του στο καταγγελλόμενο δικηγορικό γραφείο και 

τον πληροφορήσαμε τα ακόλουθα:  

 

Ο καταγγελλόμενος, εν γένει, είτε είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, δικαιούται να έχει πρόσβαση στο 

κείμενο της καταγγελίας και να γνωρίζει – εφόσον η καταγγελία είναι επώνυμη – το όνομα αυτού που 

τον καταγγέλλει. Ο λόγος είναι ότι, με αυτόν τον τρόπο, ο καταγγελλόμενος θα έχει πλήρη γνώση της 

προέλευσης των δεδομένων, που είναι αναγκαία προκειμένου να είναι σε θέση να ασκήσει περαιτέρω 

δικαιώματά του. Για το λόγο αυτό, ο καταγγελλόμενος, έχει κατά κανόνα και υπέρτερο έννομο 

συμφέρον να λάβει το πλήρες κείμενο της σε βάρος του καταγγελίας, ιδίως για να μπορεί να 

υπερασπισθεί τον εαυτό του αρτιότερα και να ασκήσει τα δικαιώματά του και να αντικρούσει 

ισχυρισμούς, οι οποίοι ενδεχομένως έγιναν από συγκεκριμένα κίνητρα ή οι οποίοι μόνο από την οπτική 

του ίδιου του ισχυριζόμενου (καταγγέλλοντος) μπορούν να γίνουν κατανοητοί.  

 

Συνεπώς, κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμο, ήδη κατά την υποβολή καταγγελίας σε μια (δημόσια ή μη) 

υπηρεσία, η τελευταία να ενημερώνει τον καταγγέλλοντα ότι τόσο το κείμενο της καταγγελίας του όσο 

και το όνομά του, είναι δεδομένα που μπορεί να γνωστοποιηθούν στον καταγγελλόμενο, ιδίως εφόσον 

ο τελευταίος τα ζητήσει.  

Ο καταγγέλλων, ο οποίος δεν επιθυμεί να αποκαλυφθούν τα στοιχεία του στον καταγγελλόμενο, θα 

πρέπει εξαρχής να επικαλείται εγγράφως τους λόγους, που δικαιολογούν την ικανοποίηση αυτού του 

αιτήματος, ώστε τούτο να εξετάζεται από την υπηρεσία ενώπιον της οποίας έχει υποβληθεί το 

παράπονο.  

 

Παραπέμψαμε επίσης τον πολίτη στη σχετική με το θέμα Απόφαση που εξέδωσε η Ελληνική Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με αρ. 73/2010, την οποία του διαβιβάσαμε για 

ενημέρωσή του.   

 

Ενόψει των ανωτέρω, δεν θεωρήσαμε ότι το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα προέβηκε σε  ενέργειες 

που παραβίαζαν το Νόμο.  

 
 

4.3.2. Παροχή πληροφοριών από φιλανθρωπικό ίδρυμα 

 
Φιλανθρωπικό Ίδρυμα έθεσε στην Επίτροπο το ερώτημα κατά πόσο μπορούσε να δώσει πληροφορίες 

για τις εισφορές που έκαναν φυσικά πρόσωπα στο πρόσωπο που ζήτησε να γίνουν οι εισφορές.   

 

Το άρθρο 5(1) του Νόμου προβλέπει ότι, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται όταν το 

υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του. 
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Το εδάφιο (2) του ίδιου άρθρου καθορίζει τις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, είχαμε την άποψη ότι, το φιλανθρωπικό ίδρυμα για να ήταν σε θέση να 

δώσει πληροφορίες (όνομα και ποσό) στο πρόσωπο που ζήτησε να γίνουν οι εισφορές σχετικά με τα 

πρόσωπα που έκαναν τις εισφορές, όφειλε όπως προηγουμένως εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους, 

αφού, εκ πρώτης όψεως, δεν φαίνεται να εφαρμόζεται οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις του άρθρου 5 

(2) του Νόμου. 

 
 

4.3.3. Παραχώρηση αντιγράφων αδειών μεγαφώνων για υποστατικά σε Δικηγορικό Γραφείο  

 
Ελήφθη ερώτημα στο Γραφείο της Επιτρόπου από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας (στο εξής «η 

ΕΔΛ»),  κατά πόσο νομιμοποιείτο να παραχωρήσει σε Δικηγορικό Γραφείο αντίγραφα αδειών 

μεγαφώνων υποστατικών, για το σκοπό της λήψης δικαστικών μέτρων για οχληρία.  

 

Πληροφορήσαμε την ΕΔΛ τα ακόλουθα:  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2  του Νόμου:  

 

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει «κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε υποκείμενο των 

δεδομένων που βρίσκεται εν ζωή. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής 

φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν δύνανται πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείμενα 

των δεδομένων.».  

 

Επίσης, βάσει του ίδιου άρθρου: «υποκείμενο των δεδομένων» σημαίνει «το φυσικό πρόσωπο στο 

οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, 

αμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που 

χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, 

πολιτική ή κοινωνική.».  

 

Βάσει των πιο πάνω, ο Νόμος αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα ως υποκείμενα των δεδομένων, 

επομένως, εάν στην προκειμένη περίπτωση οι άδειες εκδόθηκαν σε νομικά πρόσωπα, μπορούσαν να 

παραχωρηθούν στον ενδιαφερόμενο.  

 

Στην περίπτωση που οι άδειες εκδόθηκαν σε φυσικά πρόσωπα, τα δεδομένα που ζητούνταν από τον 

αιτητή, δηλ. η καταρχήν ενημέρωση του για  το εάν όντως είχαν εκδοθεί οι άδειες  και η προσκόμιση 

αντιγράφων, αφορούσαν στα εν λόγω πρόσωπα και συνιστούσαν προσωπικά δεδομένα, επομένως 

επιτρεπόταν να δοθούν μόνο με τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων, βάσει του άρθρου 

5(1) του Νόμου, εκτός εάν θεωρούσαμε ότι ισχύει η εξαίρεση του άρθρου 5(2)(ε) του Νόμου σύμφωνα 

με το οποίο, επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του 

υποκειμένου των δεδομένων όταν αυτή «είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του έννομου 

συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος στον οποίο ανακοινώνονται τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων 

και θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων», οπότε η ΕΔΛ θα νομιμοποιούταν να τα 
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παραχωρήσει στον ενδιαφερόμενο, με την παράλληλη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων, 

σύμφωνα με το άρθρο 11(3)(α) του Νόμου.  

 

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, όπως μας ανέφερε η ΕΔΛ, ο σκοπός που ζητούνταν τα εν λόγω στοιχεία, 

ήταν η λήψη δικαστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 6(2)(ε) του Νόμου.  

 

Επομένως, ενημερώσαμε την ΕΔΛ, ότι κρίναμε πως, εάν η λήψη των στοιχείων ήταν απαραίτητη για την 

προώθηση της διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, ο Νόμος επιτρέπει την υποβολή αίτησης από τον 

δικαιούχο, ενώπιον της αρμόδιας αρχής, για λήψη των αναγκαίων πληροφοριών/εγγράφων. Εφόσον η 

εν λόγω Αρχή, στην προκειμένη περίπτωση η ΕΔΛ, ικανοποιούταν ότι όντως τα στοιχεία ζητούνταν για 

το σκοπό αυτό, δικαιούτο να τα δώσει στον ενδιαφερόμενο, ήταν δε υποχρεωμένη να ενημερώσει το 

υποκείμενο των δεδομένων, βάσει του άρθρου 11 του Νόμου.   

 
 

4.3.4. Κοινοποίηση στον αγοραστή ακίνητης ιδιοκτησίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν στον 

πωλητή  

 
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου ζήτησε από την Επίτροπο να ενημερωθεί κατά πόσο 

μπορούσε χωρίς την εξουσιοδότηση του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη, να κοινοποιήσει / ανακοινώσει 

προσωπικά δεδομένα στον αγοραστή σε περίπτωση που ο αγοραστής ήταν φυσικό πρόσωπο και ο 

πωλητής νομικό.  

 

Η επεξεργασία πληροφοριών που αναφέρονται σε νομικά πρόσωπα, όπως είναι οι εταιρείες, δεν 

συνιστούν προσωπικά δεδομένα και έτσι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου. Οι πρόνοιες 

του Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής μόνο στις περιπτώσεις δεδομένων που αναφέρονται σε φυσικά 

πρόσωπα εν ζωή.  

 

Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, αναφέραμε στο Συμβούλιο ότι δεν τίθεται θέμα προσωπικών 

δεδομένων και εναπόκειται στο ίδιο να αποφασίσει κατά πόσο μπορούσε να παραχωρήσει στον 

αγοραστή (φυσικό πρόσωπο) τα στοιχεία που αφορούσαν τον πωλητή (νομικό πρόσωπο), όπως για 

παράδειγμα το ύψος των οφειλόμενων τελών, τα έτη για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί τα τέλη κ.λ.π.  

 

Εντούτοις, τονίσαμε στην επιστολή μας ότι, σε περίπτωση που η κοινοποίηση / ανακοίνωση των 

πληροφοριών στον αγοραστή θα περιλάμβανε και προσωπικά δεδομένα (για παράδειγμα το 

ονοματεπώνυμο του διευθυντή της εταιρείας), τότε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, θα 

έπρεπε να είναι σε θέση να δικαιολογήσει τη νομιμότητα και την αναγκαιότητα της κοινοποίησης / 

ανακοίνωσης των δεδομένων που θα ζητούνταν από τον Αγοραστή και το έννομο συμφέρον που θα 

επικαλείτο, για να ήταν αιτιολογημένο, θα έπρεπε να υπερείχε των δικαιωμάτων, συμφερόντων και 

θεμελιωδών ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων (π.χ. του διευθυντή της εταιρείας) (άρθρο 5 

(2) (ε) του Νόμου).   
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4.3.5. Κοινοποίηση αντιγράφου φορολογικών καταλόγων των κατοίκων Κοινοτήτων σε μέλη του 

Κοινοτικού Συμβουλίου  

 
Ο Κοινοτάρχης της Κοινότητας Κ. και ο Κοινοτάρχης της Κοινότητας Τ. ζήτησαν την άποψη της 

Επιτρόπου κατά πόσο επιτρεπόταν να κοινοποιήσουν στα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου αντίγραφο 

των φορολογικών καταλόγων για δική τους χρήση. 

 

Το άρθρο 77 των περί Κοινοτήτων Νόμων (Ν. 86(Ι)/99) που αφορά στους φορολογικούς καταλόγους 

προβλέπει ότι: «Ο Διευθυντής του Κτηματολογικού και Χωρομοτερικού Τμήματος ετοιμάζει κάθε χρόνο 

για κάθε κοινότητα φορολογικούς καταλόγους στους οποίους περιλαμβάνονται τα ονόματα και οι 

διευθύνσεις, εφόσον αυτές είναι γνωστές, των ιδιοκτητών της φορολογητέας ιδιοκτησίας, καθώς και τα 

ποσά που οφείλει κάθε ιδιοκτήτης, τους οποίους και αποστέλλει στο Συμβούλιο για είσπραξη του 

τέλους που έχει επιβληθεί.».  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, άποψη της Επιτρόπου ήταν ότι, η μεταφορά των καταλόγων εκτός 

των Γραφείων του Κοινοτικού Συμβουλίου θα υπερέβαινε το σκοπό της επεξεργασίας, που είναι η 

τήρηση των φορολογικών καταλόγων των κατοίκων της Κοινότητας για σκοπούς είσπραξης των 

καταβλητέων τελών και ως εκ τούτου θα παραβίαζε τις πρόνοιες του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου.  

 

Επιπρόσθετα, τυχόν τέτοια κοινοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων που 

περιέχονται σε αυτούς με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 10(1) και (3) του 

Νόμου και θα συνεπαγόταν και ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας.  

 

Όσον αφορά στο επιμέρους ερώτημα που έθεσαν οι δύο Κοινοτάρχες, κατά πόσο δικαιούνταν να 

αναρτήσουν αντίγραφα των φορολογικών καταλόγων σε πινακίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου ή 

καφενείου της Κοινότητας, η Επίτροπος τους πληροφόρησε ότι κάτι τέτοιο επιτρέπεται, εφόσον ο 

κατάλογος περιλάμβανε τα στοιχεία που αναφέρονταν στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

προς τους Έπαρχους με κοινοποίηση προς τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων.  

 

Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη επεξεργασία φαίνεται να συνάδει και με τις διατάξεις της παραγράφου 

(η) του άρθρου 46 του περί Κοινοτήτων Νόμου (Ν. 86(Ι)/99)  που αναφέρεται στις αρμοδιότητες, 

καθήκοντα και δικαιώματα του Κοινοτάρχη, σύμφωνα με την οποία ο Κοινοτάρχης «Ενημερώνει την 

κοινότητα για όλες τις γνωστοποιήσεις, τις προκηρύξεις και τα άλλα επίσημα έγγραφα που τυχόν 

αποστέλλονται σε αυτόν από τον Έπαρχο ή από άλλη αρχή της Δημοκρατίας.».  

 
 

4.3.6. Μητρώο αρδευτικών τμημάτων και λεσχών  

 
Ο Έπαρχος Λευκωσίας ζήτησε την άποψη της Επιτρόπου κατά πόσο νομιμοποίητο να κοινοποιήσει στη 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα σε ηλεκτρονική μορφή το μητρώο για τα αρδευτικά τμήματα και τις 

λέσχες που τηρεί για σκοπούς ενημέρωσης των στοιχείων των πελατών της και τον πληροφόρησε τα 

ακόλουθα:  
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Εάν η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ζήτησε να τις παραχωρηθούν οι επωνυμίες των αρδευτικών 

τμημάτων και λεσχών, αυτές δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα και εναπόκειται στον Έπαρχο να 

αποφασίσει κατά πόσον θα τις κοινοποιούσε.  

 

Εάν όμως το μητρώο περιλάμβανε και στοιχεία φυσικών προσώπων, όπως για παράδειγμα το 

ονοματεπώνυμο των ιδιοκτητών των λεσχών, τότε οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσωπικά δεδομένα 

και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου.  

 

Στην περίπτωση αυτή, ο σκοπός τήρησης του μητρώου από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας 

διαφέρει από το σκοπό που η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ζήτησε να λάβει τα στοιχεία, δηλαδή την 

ενημέρωση των στοιχείων που τηρούσε στο αρχείο πελατών της.  

 

Ως εκ τούτου, η Επίτροπος είχε την άποψη ότι, εκ πρώτης όψεως, η κοινοποίηση του μητρώου από την 

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, η οποία ασχολείται εκ λειτουργήματος με την παροχή/έκδοση 

αδειών/πιστοποιητικών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που αιτούνται την παροχή συγκεκριμένης 

υπηρεσίας, στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η οποία ασχολείται εκ λειτουργήματος με την παροχή 

τραπεζικών υπηρεσιών, συνιστά μεταγενέστερη επεξεργασία που είναι ασυμβίβαστη με τον αρχικό 

σκοπό της επεξεργασίας και τήρησης του Μητρώου από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, και 

επομένως την καθιστά παράνομη.   

 
 

4.3.7. Υποχρέωση για κοινοποίηση εκθέσεων /γνωματεύσεων του Ιατροσυμβουλίου με τα ιατρικά 

δικαιολογητικά από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) ή το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού (ΥΠΠ) προς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ)  

 
Αναφορικά με τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκπαιδευτικοί επικαλούμενοι ειδικούς λόγους υγείας 

αιτούνται μετάθεση ή μη μετάθεσή τους και για το λόγο αυτό παραπέμπονται σε Ιατροσυμβούλιο, η 

Επίτροπος ρωτήθηκε αν υπάρχει υποχρέωση δυνάμει του περί  Άδειας Οδήγησης Νόμου του 2001, ως 

εκάστοτε τροποποιείται, (άρθρο 39) να κοινοποιούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (εκθέσεις, 

γνωματεύσεις του Ιατροσυμβουλίου) στο ΤΟΜ με απώτερο σκοπό τη στέρηση της άδειας οδήγησής 

τους εφόσον ο τύπος της ασθένειάς τους μειώνει τα επίπεδα σωματικών ή διανοητικών ικανοτήτων 

τους κάτω από τα ελάχιστα επίπεδα των ικανοτήτων αυτών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 32 του 

εν λόγω Νόμου. 

 

Η Επίτροπος εξέφρασε καταρχήν την άποψη ότι εκδικητικές συμπεριφορές καταστρατηγούσες 

νομοθεσίες και θεσμούς δεν νομιμοποιούνται δεν έχουν θέση σε ένα καθ’ όλα ευνομούμενο κράτος 

δικαίου όπου προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι οι θεσμοί και οι νόμοι. 

 
Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο: 

Ο περί άδειας Οδήγησης Νόμος (άρθρο 39): 

«Υποχρέωση για γνωστοποίηση ασθένειας κλπ 

39. Πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου οφείλει να 

γνωστοποιήσει αμέσως στον Έφορο κάθε περίπτωση ασθένειας ή πάθησης ή ανωμαλίας ή εξάρτησης ή 

τραυματισμού του και, γενικά, κάθε περίπτωση γεγονότος το οποίο μειώνει ή δυνατό να μειώνει τα 
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επίπεδα σωματικών ή διανοητικών ικανοτήτων του κάτω από τα ελάχιστα επίπεδα των ικανοτήτων 

αυτών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 32.». 

Σχόλιο: Οι πιο πάνω διατάξεις φαίνεται να αναφέρονται και /ή αφορούν στην υποχρέωση για 

γνωστοποίηση της ασθένειας ή της πάθησης από τον ίδιο τον κάτοχο της άδειας και όχι από τρίτους. 

 

Η Επίτροπος ακολούθως ανέφερε ότι, έκαστο μέρος στη διαδικασία εκτελεί την επεξεργασία που του 

ανατίθεται και του αναλογεί με βάση τους οικείους νόμους και /ή Κανονισμούς, ομοίως και το 

Ιατροσυμβούλιο αποφαίνεται στη βάση της ιατρικής εξέτασης και όλων των ενώπιον του ιατρικών 

πιστοποιητικών. Ακολούθως, η ΕΕΥ εξετάζει τα οικεία αιτήματα μαζί με την έκθεση του 

ιατροσυμβουλίου και αποφασίζει σχετικά με το αίτημα μετάθεσης ή μη μετάθεσης του εκπαιδευτικού.  

 

Με βάση την πιο πάνω νομική ανάλυση δεν φαίνεται καταρχήν να δικαιολογείται  γενική και απόλυτη 

πρακτική κοινοποίησης της έκθεσης του ιατροσυμβουλίου και των οικείων ιατρικών πιστοποιητικών 

στο ΤΟΜ  για πολλούς λόγους μεταξύ των οποίων:  

 
(α) Το άρθρο 39 του περί Οδήγησης Νόμου αφορά  καταρχήν υποχρέωση για γνωστοποίηση ασθένειας 

από τον ίδιο τον κάτοχο της άδειας,  

(β) καμία από τις προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων δεν φαίνεται να ισχύει,  

(γ) οι αποφάσεις του Ιατροσυμβουλίου δεν γνωρίζουμε κατά πόσο είναι δεσμευτικές για την ΕΕΥ ή εάν 

θα μπορούσε να αποκλίνει από αυτές και να αποφανθεί κατά τρόπο διαφορετικό και 

(δ) το οικείο Ιατροσυμβούλιο έχει συσταθεί σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς του περί 

Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου και ο σκοπός και η αποστολή του είναι να εκδίδει σχετικές 

εκθέσεις σε σχέση με αιτήματα των εκπαιδευτικών για μετάθεση ή μη μετάθεση ή παράταση αδειών 

ασθενείας κλπ ύστερα από ιατρική εξέταση του αιτητή και όλων των πιστοποιητικών που έχει 

προσκομίσει. 

 

Η περαιτέρω και μεταγενέστερη κοινοποίηση και επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων του αιτητή για σκοπούς άλλους από τους πιο πάνω ενδεχομένως να καθιστά την εν λόγω 

επεξεργασία αντιβαίνουσα με την αρχή του σκοπού. 

 

Η Επίτροπος κατέληξε ότι γενική πρακτική κοινοποίησης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από την 

ΕΕΥ ή ΥΠΠ προς το ΤΟΜ δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα.  

 

 

4.3.8. Παροχή πληροφοριών από Υπηρεσίες της Δημοκρατίας σε Υπηρεσίες /Αρχές κράτους – μέλους 

για περιουσιακά στοιχεία υπηκόων κράτους – μέλους  

 
Η Επίτροπος ανέφερε ότι η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από Αρχές ή Υπηρεσίες της 

Δημοκρατίας υπό την ιδιότητά τους ως υπεύθυνοι επεξεργασίας προς Αρχές ή Υπηρεσίες κρατών 

μελών της Ε.Ε συνιστά διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες μέλη της Ε.Ε, η οποία σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 9(4) του Νόμου είναι ελεύθερη, με την έννοια ότι δεν απαιτείται η πρότερη 

εξασφάλιση Άδειας Διαβίβασης δεδομένων από την Επίτροπο. 
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Ακολούθως επέσυρε την προσοχή των αιτητών στις παραμέτρους που έκαστη Αρχή ως υπεύθυνος 

επεξεργασίας θα πρέπει να προσμετρήσει κατά τον έλεγχο νομιμότητας της επικείμενης κοινοποίησης 

/επεξεργασίας των δεδομένων:  

 

Η σκοπούμενη κοινοποίηση /διαβίβαση προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να αφορά και /ή σχετίζεται 

με συγκεκριμένο και ειδικό αίτημα για κοινοποίηση πληροφοριών αναφορικά μόνο με πρόσωπο 

/πρόσωπα για τα οποία διενεργείται συγκεκριμένη έρευνα από την αιτήτρια Αρχή του κράτους μέλους.  

 

Στην παρούσα υπόθεση το αίτημα περιλαμβάνει:  

 

«British nationals in Cyprus who are under investigation for possible UK social security fraud».  

 

Σχόλιο: Το αίτημα θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά με βάση τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι σε σχέση με συγκεκριμένο άτομο διενεργείται 

έρευνα εξαπάτησης των κοινωνικών ασφαλίσεων, η οποία έχει άμεση σχέση με την αιτηθείσα 

πληροφορία.  

 

Η σκοπούμενη επεξεργασία να μην αντίκειται στις βασικές αρχές της νόμιμης επεξεργασίας (αρχή 

νομιμότητας, αρχή του σκοπού, αρχή της αναλογικότητας, αρχή της ακρίβειας και αρχή της 

ενημέρωσης βλ. άρθρο 4 του Νόμου).  

 

Η σκοπούμενη επεξεργασία να υπακούει τουλάχιστον σε μία από τις νόμιμες προϋποθέσεις 

εναλλακτικά του άρθρου 5 προκειμένου για απλά δεδομένα ή του άρθρου 6 προκειμένου για 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.  

Η ύπαρξη Διακρατικών Διμερών ή Πολυμερών Συμφωνιών που συνομολογεί η Δημοκρατία με Αρχές 

άλλων κρατών, θα μπορούσε να αποτελέσει τη νομική βάση για τη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων.  

 

Εναρμονιστικές νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

αρμοδίων αρχών κρατών μελών και υποχρέωση για ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων 

σχετικά με την επικείμενη κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων που αφορούν στο άτομό του  

(υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 11 του Νόμου). 

 

Η Επίτροπος ύστερα από την ανωτέρω νομική ανάλυση κατέληξε ότι:  

 

σε κάθε περίπτωση, η κάθε Αρχή /Υπηρεσία εντός της Δημοκρατίας, ως ο κατά νόμο υπεύθυνος και 

υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία και/ή τις βάσεις 

δεδομένων της Υπηρεσίας του, καθίσταται αρμόδιος να αποφασίσει τηρουμένων των πιο πάνω 

παραμέτρων και με βάση τα πραγματικά περιστατικά της κάθε υπόθεσης (on a case by case basis) 

καθώς και τυχόν ιδιαιτερότητές αν υπάρχουν κατά πόσο καθίσταται σύννομη η σκοπούμενη 

κοινοποίηση /διαβίβαση των αιτηθέντων προσωπικών δεδομένων. 
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4.3.9. Αίτηση απόκτησης αντιγράφου Μητρώου Εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Κύπρου 

 
Υποβλήθηκε ερώτημα από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 

κατά πόσο ο Νόμος απαγορεύει την ικανοποίηση αιτήματος για εκτύπωση από το ΧΑΚ ονομαστικού 

καταλόγου των 50 μεγαλύτερων μετόχων οποιασδήποτε εισηγμένης εταιρείας. 

 

Με απαντητική της επιστολή η Επίτροπος ανέφερε τα ακόλουθα: 

Υπεύθυνος επεξεργασίας και κατά νόμο υπεύθυνος του Κεντρικού Μητρώου Εισηγμένων Εταιρειών 

είναι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 

 

Πρωτογενής και Δευτερογενής νομοθεσία καθορίζουν την τήρηση και τη λειτουργία του παραπάνω 

μητρώου. 

 

Μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του εν λόγω μητρώου είναι η επιθεώρηση ή απόκτηση 

αντιγράφου του μητρώου μελών μίας εισηγμένης εταιρείας, σύμφωνα  με τα διαλαμβανόμενα στη 

Νομοθεσία (Πρωτογενή και Δευτερογενή).  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του περί Αξιώv και Χρηματιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ (Κεvτρικό 

Απoθετήριo και Κεvτρικό Μητρώo Αξιώv) Νόμoς τoυ 1996, όπως έχει τροποποιηθεί:   

 

«20.-(1) Οι καταχωρίσεις στo Κεvτρικό Απoθετήριo και Κεvτρικό Μητρώo Αξιώv, πoυ αφoρoύv άυλες 

αvώvυμες αξίες και δημόσια χρεόγραφα, είvαι απόρρητες. 

(2) Οι καταχωρίσεις στo Κεvτρικό Απoθετήριo και Κεvτρικό Μητρώo Αξιώv, πoυ αφoρoύv ovoμαστικές 

άυλες αξίες, δεv είvαι απόρρητες και δύvαvται vα γvωστoπoιηθoύv κατά τηv έκταση πoυ τo επιτρέπει o 

vόμoς, πoυ διέπει τηv έκδoση τoυς. 

(3) Τo κατά τo παρόv άρθρo απόρρητo δεv ισχύει έvαvτι της Επιτρoπής, κατά τηv άσκηση τωv 

αρμoδιoτήτωv της, η οποία έχει εξουσία άμεσης πρόσβασης, χωρίς όμως δικαίωμα επέμβασης, στα 

στοιχεία του Κεντρικού Αποθετήριου και Κεντρικού Μητρώου. 

(4) Οποιοσδήποτε, με την καταβολή του τυχόν προβλεπόμενου τέλους, θα έχει το δικαίωμα 

επιθεώρησης ή εξασφάλισης αντιγράφου μητρώου ονομαστικών άϋλων αξιών ή μέρους αυτού. 

(5) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε αντίθετης ή άλλης διάταξης  που περιέχεται στο Νόμο δυνάμει του 

οποίου έχει συσταθεί ο Εκδότης, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου καθορίζει με απόφασή του, που 

εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 24, τα στοιχεία τα οποία θα αποκαλύπτει η επιθεώρηση ή που θα 

περιέχει το αντίγραφο του μητρώου.». 

 

Σύμφωνα με τις ΚΔΠ 408/2006, ΚΔΠ 36/2010 (Εγχειρίδιο για το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό 

Μητρώο) που εξέδωσε το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, κατ’ εξουσιοδότηση των 

άρθρων 19Α, 20 και 24 του πιο πάνω Νόμου ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία επιθεώρησης και 

παραλαβής και /ή απόκτησης αντιγράφου του πιο πάνω μητρώου. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5(2)(α) του Νόμου:  

«(2)  Επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων 

όταν- 
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 (α)  Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, 

η οποία επιβάλλεται από νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει νόμου ή Κανονισμούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης·». 

 

Ενόψει των ανωτέρω, η Επίτροπος έκρινε ότι, η σχετική επεξεργασία προβλέπεται σε Νόμο ή και 

Κανονισμούς και ως εκ τούτου είναι καθ’όλα σύννομη.  

 
 

4.3.10. Δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Εφοριακού Συμβουλίου  

 

Το Εφοριακό Συμβούλιο απηύθυνε ερώτημα στην Επίτροπο κατά πόσο οι αποφάσεις που εκδίδει 

μπορούν να δημοσιεύονται. 

 

Σε απάντηση της, η Επίτροπος ανέφερε τα εξής: 

 

Δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου για την προστασία προσωπικών δεδομένων  η 

δημοσιοποίηση των αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται από τα αρμόδια Επαρχιακά Δικαστήρια και 

αφορούν νομικά πρόσωπα/εταιρείες.  

 

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα οι ποινικές καταδίκες τους εμπίπτουν στα ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα και η επεξεργασία τους πρέπει να συνάδει με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων που θέτει το άρθρο 4 του Νόμου και τις προϋποθέσεις για νόμιμη επεξεργασία ευαίσθητων 

δεδομένων που θέτει το άρθρο 6 του Νόμου.   

 
Όσον αφορά αποφάσεις διοικητικής ή αστικής φύσης σε φορολογικά θέματα, οι πληροφορίες αυτές 

δεν εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και γι’ αυτό 

η επεξεργασία τους πρέπει να συνάδει με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που 

θέτει το άρθρο 4 του Νόμου και τις προϋποθέσεις για νόμιμη επεξεργασία (απλών) δεδομένων που 

θέτει το άρθρο 5 του Νόμου.  

 

Όμως ο Κανονισμός 15 των Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) 

Τροποποιητικών Κανονισμών του 2006 (Κ.Δ.Π. 314/2006), που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 4Α(2) 

των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων του 1978 έως 2014, επιβάλλει υποχρέωση 

εχεμύθειας στον Πρόεδρο, τα Μέλη και στους υπαλλήλους του Εφοριακού Συμβουλίου για 

οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέρχονται εις γνώσιν τους λόγω της ιδιότητας τους. 

 

Το μέτρο της δημοσιοποίησης από το Υπουργείο Οικονομικών καταλόγων οφειλετών ληξιπρόθεσμων 

οφειλών προς το Δημόσιο απασχόλησε την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, η οποία εξέδωσε στις 14.10.2011 τη Γνωμοδότηση 4/2011.  

 

Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημοσιοποίηση επιτρέπεται 

υπό όρους, όπως (α) οριστικοποίηση της φορολογικής ενοχής η οποία επέρχεται με την παρέλευση 

άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής κατά της πράξης καταλογισμού του φόρου ή με 

την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης (μετά από έφεση ή παρέλευση άπρακτης της 

προθεσμίας για έφεση), (β) προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης του οφειλέτη για τη σκοπούμενη 



94 

 

δημοσιοποίηση και χορήγηση προθεσμίας τουλάχιστον 15 ημερών προκειμένου να προβεί στην 

τακτοποίηση της οφειλής του, (γ) μη δημοσιοποίησης ονομάτων οφειλετών χρεών που είναι 

ανεπίδεκτα είσπραξης, και άλλα.  

 

Υπάρχει σημαντική διαφορά για τους λόγους που δημοσιοποιούνται  οι αποφάσεις των κυπριακών 

δικαστηρίων, οι οποίες ανακοινώνονται δημόσια επ’ ακροατήριο και ορισμένες περιλαμβάνονται στις 

εκδόσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου 3 Α.Α.Δ. (3 C.L.R. ), ενώ ήδη δημοσιοποιούνται πολύ πιο σύντομα 

στις ιστοσελίδες Cyprus Legal Portal – Leginet Newsletter και cylaw.org του Παγκύπριου Δικηγορικού 

Συλλόγου και ενδεχομένως και σε άλλες, χωρίς οποιοδήποτε κώλυμα, αφού αφενός δεν επεμβαίνουμε 

στο έργο της Ανεξάρτητης Δικαιοσύνης/Δικαστικής Εξουσίας και αφετέρου θεωρούμε ότι η 

επεξεργασία πραγματοποιείται  για ερευνητικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, αφού η νομολογία 

αποτελεί πηγή δικαίου. 

 

Αντίθετα, σε διαδικασίες ιεραρχικής προσφυγής, όπως είναι η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στο 

Εφοριακό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20Α των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων του 

1978 έως 2014 και τον Κανονισμό 14(3)(α) της Κ.Δ.Π. 314/2006, δεν δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις, 

οι οποίες δεν είναι τελεσίδικες αφού μπορούν να προσβληθούν με προσφυγή στο Διοικητικό 

Δικαστήριο. Οι αποφάσεις του Εφοριακού Συμβουλίου είναι διοικητικές αποφάσεις, δεν είναι 

αποφάσεις της Δικαιοσύνης/Δικαστηρίων και δεν δημιουργούν νομολογία που είναι πηγή δικαίου. 

 

Επιπλέον, η δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Εφοριακού Συμβουλίου στις περιπτώσεις που 

υποβλήθηκε ιεραρχική προσφυγή από φυσικό πρόσωπο/άτομο δεν επιτρέπεται γιατί δεν συνάδει με 

την Αρχή της Νομιμότητας και την Αρχή του Σκοπού , που έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας βάσει του άρθρου 4(1)(α)(β) του Νόμου, αφού ο Κανονισμός 15 της Κ.Δ.Π. 314/2006, που 

εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 4Α(2) των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων του 1978 

έως 2014, επιβάλλει υποχρέωση εχεμύθειας και φαίνεται ότι υπάρχει λόγος που  επιβλήθηκε η 

υποχρέωση εχεμύθειας, γιατί ο φορολογούμενος έχει κίνητρο να επιλέξει να προσφύγει ιεραρχικά στο 

Εφοριακό Συμβούλιο αντί στο δικαστήριο όταν δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση.  

 

Ως εκ των ανωτέρω, η δημοσιοποίηση μπορεί να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για άσκηση ιεραρχικής 

προσφυγής στο Εφοριακό Συμβούλιο και συνεπώς δεν είναι θεμιτή η δημοσιοποίηση των δεδομένων 

(άρθρο 4(1)(α) του Νόμου), ούτε συνάδει με το σκοπό της συλλογής των δεδομένων (άρθρο 4(1)(β) του 

Νόμου). 

 

Στην περίπτωση που θα καταργηθεί η υποχρέωση εχεμύθειας του Κανονισμού 15 της Κ.Δ.Π. 314/2006, 

το Εφοριακό Συμβούλιο θα μπορούσε ενδεχομένως να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις του χωρίς ονόματα 

φυσικών προσώπων και χωρίς οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να 

προσδιορίσει/ταυτοποιήσει τα υποκείμενα των δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, αφού δεν θα 

μπορεί να προσδιοριστεί φυσικό πρόσωπο στο οποίο να αναφέρονται οι πληροφορίες, δεν θα 

λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οι εν λόγω πληροφορίες και δεν θα τυγχάνει 

εφαρμογής ο Νόμος για την προστασία δεδομένων.  
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4.4. Εργασιακές σχέσεις 

 

4.4.1. Χρήση Πολυγράφου (Polygraph testing) κατά τη διαδικασία πρόσληψης αιτούντων 

υποψηφίων καθώς και στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων  

 

Μετά από σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε στην Επίτροπο σχετικά με τη νομιμότητα της χρήσης 

Πολυγράφου με σκοπό την ανίχνευση ψεύδους κατά τη διαδικασία πρόσληψης αιτούντων 

υποψηφίων, καθώς και υφιστάμενων υπαλλήλων στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων η Επίτροπος 

ενημερώνει τα ακόλουθα: 

 

Ο Πολυγράφος είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση βιολογικών αποκρίσεων σε 

ανθρώπους, όταν ερωτώνται για να καθοριστεί εάν οι απαντήσεις τους είναι αληθείς. Καταγράφει για 

το σκοπό αυτό ακούσιες αντιδράσεις του σώματος σε ερωτήσεις ενός εξεταστή προκειμένου να 

διαπιστωθεί μια παραπλανητική συμπεριφορά και μετρά για το σκοπό αυτό βιολογικά δεδομένα από 

τρία ή περισσότερα συστήματα του ανθρώπινου σώματος, κυρίως το αναπνευστικό και το 

καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς και τον ιδρώτα.  

 

Στις χώρες όπου η χρήση του Πολυγράφου επιτρέπεται, χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από την 

αστυνομία μέσα στα πλαίσια διερεύνησης εγκληματικών ενεργειών.  

 

Η χρήση Πολυγράφου προϋποθέτει επομένως την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 
Με βάση την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου), τα προσωπικά δεδομένα που ζητούν 

οι εργοδότες από τους υποψηφίους κατά τη διαδικασία πρόσληψης πρέπει να είναι σχετικά με τη 

φύση της εργασίας. Ο εργοδότης, πρέπει δηλαδή να ζητεί μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα, τα 

οποία είναι απαραίτητα για να τον βοηθήσουν στην επιλογή συγκεκριμένων υποψηφίων και τα οποία 

είναι σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης. 

 

Ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση των υποψηφίων και υπαλλήλων για την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ο Νόμος καθορίζει τις περιπτώσεις όπου 

ο εργοδότης μπορεί να προχωρήσει στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση 

τους. Να σημειωθεί ότι σε θέματα εργασιακών σχέσεων, στις πλείστες των περιπτώσεων η 

συγκατάθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ως η νόμιμη βάση για την επεξεργασία λόγω της θέσης 

ισχύος του εργοδότη και της αδύναμης θέσης των υποψηφίων και υπαλλήλων.  

 

Ενδεχομένως, οι εργοδότες οφείλουν να επικαλεστούν το έννομο συμφέρον που πιθανόν να έχουν 

ώστε να αξιολογήσουν την προσωπικότητα και την τιμιότητα των υποψηφίων πριν τη πρόσληψη ή να 

διακριβώσουν την ειλικρίνεια και τιμιότητα των υφιστάμενων υπαλλήλων σε περίπτωση που συμβεί 

κάποιο περιστατικό.  

 

Όμως ένα τέτοιο έννομο συμφέρον πρέπει απαραίτητα να υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων 

και θεμελιωδών ελευθεριών των υποψηφίων και υφιστάμενων υπαλλήλων. Στη προκειμένη 

περίπτωση, το έννομο συμφέρον του εργοδότη να αξιολογήσει την προσωπικότητα και την τιμιότητα 

των υποψηφίων ή/και υφιστάμενων υπαλλήλων δεν φαίνεται να υπερέχει του δικαιώματος στο 

σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής τους ζωής. Εξ άλλου, οι αιτούντες υποψήφιοι και 
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εργαζόμενοι γενικά έχουν κάθε δικαίωμα ως προς το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που 

αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στα πλαίσια της απασχόλησης και δεν 

είναι νόμιμο και θεμιτό να υπόκεινται σε εξευτελιστικές διαδικασίες όπως είναι για παράδειγμα ο 

ανιχνευτής ψεύδους.  

 

Όσον αφορά συγκεκριμένα στη χρήση Πολυγράφου στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων, ο Διεθνής 

Οργανισμός Εργασίας αναφέρει στον Κώδικα Πρακτικής για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των εργαζομένων ότι αυτή απαγορεύεται (άρθρο 6.10 του Κώδικα). 

 

Επίσης, η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της απασχόλησης συστήνει ότι τα ψυχολογικά τεστ, αναλύσεις και 

παρόμοιες διαδικασίες, που έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν το χαρακτήρα ή την 

προσωπικότητα ενός υπαλλήλου ή ενός αιτούντος για εργασία, επιτρέπονται μόνο εάν είναι νόμιμα και 

αναγκαία για το είδος της δραστηριότητας που θα εκτελούν οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο της εργασίας 

τους και αποκλειστικά όταν αυτές οι επεξεργασίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους 

επαγγελματίες, οι οποίοι υπόκεινται στο ιατρικό απόρρητο και εφόσον το εθνικό δίκαιο προβλέπει 

κατάλληλες εγγυήσεις.   

 

Ο Πολυγράφος χρησιμοποιεί δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία, όπως το αναπνευστικό και το 

καρδιαγγειακό σύστημα. Επειδή αυτά τα δεδομένα αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, μια 

τέτοια επεξεργασία κατά κανόνα απαγορεύεται (άρθρο 6(1) του Νόμου). Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η 

συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, όταν η επεξεργασία 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 (άρθρο 6(2)(στ) του Νόμου). Μια τέτοια εξαίρεση δεν φαίνεται να ισχύει στην υπό 

εξέταση περίπτωση εάν τα δεδομένα θα συλλέγονται από τον εργοδότη ή εάν ο εργοδότης πρόκειται 

να λαμβάνει γνώση των ιατρικών δεδομένων. 

  

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επίτροπος κρίνει ότι η χρήση Πολυγράφου κατά τη διαδικασία πρόσληψης 

αιτούντων για εργασία, καθώς και υφιστάμενων υπαλλήλων στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων, 

δεν επιτρέπεται εφόσον δεν φαίνεται να πληρούνται οι πρόνοιες του Νόμου.  

Η Επίτροπος θεωρεί ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι δυσανάλογη σε σχέση με το σκοπό της 

αξιολόγησης των αιτούντων και υπαλλήλων, καθώς και παρεμβατική ως προς το δικαίωμα στο 

σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής τους ζωής. Η χρήση του Πολυγράφου δεν είναι νόμιμη έστω 

και αν πραγματοποιείται με τη συγκατάθεση των αιτούντων υποψηφίων και υπαλλήλων εφόσον σε 

θέματα εργασιακών σχέσεων η συγκατάθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ως η νόμιμη βάση για την 

επεξεργασία λόγω της θέσης ισχύος του εργοδότη. 

 
 

4.4.2. Λήψη από Κυβερνητικό Λειτουργό αλληλογραφίας από Υπουργείο, η οποία αφορούσε στο 

πρόσωπό του  

 
Ελήφθη επιστολή στο Γραφείο της Επιτρόπου, από Κυβερνητικό Τμήμα (στο εξής «το Τμήμα»), 

ενημερώνοντάς την Επίτροπο ότι, Κυβερνητικός Λειτουργός (στο εξής «ο αιτών»), είχε αποστείλει 
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επιστολή, με την οποία ζητούσε από το Τμήμα, όπως του επιτραπεί η πρόσβαση σε αλληλογραφία του 

Τμήματος, λόγω του ότι υπήρχαν διερευνώμενοι ισχυρισμοί/κατηγορίες/καταγγελίες, που κατά 

καιρούς είχαν υποβληθεί στο Τμήμα και οι οποίες, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, αφορούσαν στον ίδιο. 

Ενόψει των πιο πάνω, το Τμήμα έθεσε το ερώτημα κατά πόσο ο αιτών νομιμοποιείτο να ενημερωθεί 

για το περιεχόμενο της αλληλογραφίας και εάν είχαν υποχρέωση να τον εφοδιάσουν με τα ζητούμενα 

έγγραφα.  

 

Ενημερώσαμε το Τμήμα ότι η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης προνοείται στο άρθρο 12 του 

Νόμου σύμφωνα με το οποίο:  

 

«Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει αν δεδομένα προσωπικού  χαρακτήρα που τον αφορούν, 

αποτελούν ή αποτέλεσαν αποτέλεσμα επεξεργασίας.  

Προς τούτο ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να του απαντήσει εγγράφως και να του 

παρέχει αντίγραφο με τα προσωπικά του δεδομένα κατόπιν σχετικού αιτήματος του υποκειμένου των 

δεδομένων, όπου αυτό δεν προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια.». 

 

Επιπρόσθετα, ότι το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται με την υποβολή της σχετικής αίτησης στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας και ταυτόχρονη καταβολή χρηματικού ποσού €17.00, σύμφωνα με την  παρ. 7 

του ίδιου άρθρου και τον Κανονισμό 4 της Κ.Δ.Π. 538/2002.                                                                                                                                                 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, ήταν φανερό ότι ο αιτών-υποκείμενο των δεδομένων, είχε ακολουθήσει 

την πιο πάνω διαδικασία όταν αποτάθηκε στο Υπουργείο-υπεύθυνο επεξεργασίας, γραπτώς, με την εν 

λόγω επιστολή του. 

 

Ενόψει των πιο πάνω και με βάση τις πρόνοιες του Νόμου, θεωρήσαμε ότι το Τμήμα νομιμοποιείτο να 

παραχωρήσει στον αιτούντα, αντίγραφα των εγγράφων που τον αφορούν, με τη διακριτική ευχέρεια να 

ζητήσουν την καταβολή του σχετικού ποσού ή όχι.   

 

Αιτήματα Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για απαλλαγή και /ή άρση της υποχρέωσής της για 

ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με δεδομένα τα 

οποία είναι καταχωρισμένα στους Μηχανισμούς Άρτεμις και Αίαντα. 

 

Το αίτημα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για απαλλαγή της υποχρέωσής της για 

ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με δεδομένα τα 

οποία είναι καταχωρημένα στους Μηχανισμούς Άρτεμις και Αίαντα, απορρίφθηκε από την Επίτροπο 

δεδομένου ότι, δεν εμπίπτει σε κάποια από τις διαλαμβανόμενες, στις διατάξεις του άρθρου 12(4) του 

Νόμου, προϋποθέσεις, τηρουμένων των οποίων η Επίτροπος ασκώντας τη διακριτική της εξουσία θα 

δικαιολογείτο να εκδώσει Απόφαση για εν όλω ή εν μέρει άρση της υποχρέωσης της Κεντρικής 

Τράπεζας για ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης των υποκειμένων των δεδομένων, των οποίων 

τα δεδομένα είναι καταχωρισμένα στο «Σύστημα». 

 

Σχετικά με δεύτερο αίτημά της για την εν μέρει εξαίρεση από την πιο πάνω υποχρέωση, το οποίο 

υπέβαλε εκ μέρους και για λογαριασμό των δύο άλλων υπεύθυνων επεξεργασίας (ΑΡΤΕΜΙΣ και 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (για ΑΙΑΝΤΑ)), η ΚΤΚ πληροφορήθηκε ότι τα αιτήματα αυτά 



98 

 

υποβάλλονται από τους ίδιους τους υπεύθυνους επεξεργασίας και όχι από τρίτους εκ μέρους και για 

λογαριασμό τους. 

 

Ειδικότερα, σχετικά με το δεύτερο αίτημά της για απαλλαγή από την υποχρέωση να ενημερώνει κατά 

την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τα κάτωθι 

προσωπικά δεδομένα: 

(α) Την εσωτερική κατάταξη και ημερ. πιστοληπτικής κατάταξης 

(β) Ειδικές και συλλογικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

(γ) Συνολική ανακτήσιμη αξία ανά είδος εξασφαλίσεων, και 

 

Η Επίτροπος αφού έλαβε υπόψην τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 12(2),(4)) καθώς και 

τους επικληθέντες λόγους για κάθε κατηγορία από τα πιο πάνω δεδομένα ως εμπίπτοντες στην 

εξαίρεση που αφορά και /ή συνιστά λόγους σημαντικού οικονομικού ή χρηματοοικονομικού 

συμφέροντος κράτους μέλους, 

 

Αποφάσισε όπως:  

 

Ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι κείμενες διατάξεις, εγκρίνει εν μέρει το αίτημά της ΚΤΚ και 

ως εκ τούτου την απαλλάσει από την υποχρέωσή της, κατά την ικανοποίηση του δικαιώματος 

πρόσβασης, να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων, σχετικά με τις ειδικές και συλλογικές 

προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. 

 

Η κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών στα υποκείμενα των δεδομένων θεώρησε ότι δυνατό να 

επηρεάσει τις ισορροπίες και να προκαλέσει γενικότερα προβλήματα με αντίκτυπο στη δημοσιονομική 

πολιτική της Δημοκρατίας. 

 

Η πιο πάνω Απόφασή της δεν ισχύει για τις άλλες δύο κατηγορίες πληροφοριών /δεδομένων που 

αφορούν στην εσωτερική κατάταξη και ημερ. πιστοληπτικής κατάταξης καθώς και στη συνολική 

ανακτήσιμη αξία ανά είδος εξασφαλίσεων, για τις οποίες παραμένει η υποχρέωσή της να ενημερώνει 

τα υποκείμενα των δεδομένων.  

 
 

4.4.3. Πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των υπαλλήλων 

 

Υποβλήθηκαν διάφορα ερωτήματα από πολίτες/οργανωμένα σύνολα σχετικά με τη νομιμότητα 

πρόσβασης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των υπαλλήλων που τους παρέχονται για υπηρεσιακούς 

σκοπούς. 

 

Με γραπτή απάντηση μας, πληροφορήσαμε τους ενδιαφερόμενους, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 

Τόσο η πρόσβαση/έλεγχος στον προσωπικό υπολογιστή του υπαλλήλου όσο και η πρόσβαση σε 

αποθηκευμένα δεδομένα στον υπολογιστή του, συνιστά  επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά 

την έννοια του άρθρου 2 του Νόμου. 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4(1)(α)-(γ) του Νόμου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει 

ότι τα προσωπικά δεδομένα, «υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία», «συλλέγονται για 

προσδιορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία 

ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς» (αρχή του σκοπού) και «είναι συναφή, πρόσφορα και όχι 

περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας» (αρχή της 

αναλογικότητας). 

 

Η παραπάνω αρχή του σκοπού προϋποθέτει τον σαφή προσδιορισμό του σκοπού για τον οποίο θα 

γίνει συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων για 

άλλο σκοπό από εκείνον για τον οποίο εξαρχής έχουν συλλεγεί. 

 

Το άρθρο 5(2)(ε) του Νόμου προβλέπει ότι, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

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

απαραίτητη για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

ή ο τρίτος σον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό τον όρο ότι τούτο 

υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των 

δεδομένων.».  

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, το έννομο συμφέρον του εργοδότη πρέπει να σταθμίζεται / 

εξισορροπείται με το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων του υπαλλήλου, δηλαδή ο 

έλεγχος/έρευνα επιτρέπεται στα πλαίσια του Νόμου, δεδομένου ότι ο εργοδότης είναι σε θέση να 

δικαιολογήσει τη νομιμότητα και την αναγκαιότητα του ελέγχου/της έρευνας και ότι δεν υπάρχει άλλος 

λιγότερο παρεμβατικός τρόπος για την πραγματοποίηση των σκοπών που επιδιώκει. 

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του Νόμου, ο εργοδότης πρέπει να ενημερώνει τους υπαλλήλους 

για το σκοπό, τον τρόπο και τη διάρκεια του ελέγχου/της έρευνας που προτίθεται να εφαρμόσει πριν 

την έναρξη του ελέγχου /της έρευνας. Για το σκοπό αυτό, είναι καλή πρακτική ο εργοδότης να διαθέτει 

γραπτή πολιτική και/ή να κυκλοφορεί εγκύκλιο για τον καθορισμό των παραμέτρων και τις 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα των υπαλλήλων σε κάθε 

περίπτωση. 

 

Σημειώνεται επίσης ότι, με βάση το άρθρο 11(4) του Νόμου, σε ορισμένες περιπτώσεις ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει από την Επίτροπο να εκδώσει απόφαση για άρση της υποχρέωσης 

ενημέρωσης, εν όλω ή εν μέρει, εφόσον η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για 

σκοπούς άμυνας, εθνικών αναγκών ή αναγκών εθνικής ασφάλειας της Δημοκρατίας ή για την πρόληψη, 

διακρίβωση, διερεύνηση και δίωξη ποινικών αδικημάτων ή για λόγους σημαντικού οικονομικού ή 

χρηματοοικονομικού συμφέροντος κράτους μέλους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων 

των νομισματικών, δημοσιονομικών και φορολογικών θεμάτων. 

 

Το άρθρο 8(1) της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των 

Θεµελιωδών Ελευθεριών προβλέπει ότι «Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του.» 

 

Το άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει τα εξής:  

«Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του της κατοικίας 

και των επικοινωνιών του». 
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Το άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει τα εξής:  

«Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 

αφορούν».  

 

Περαιτέρω, η Ομάδα Εργασίας για την Προστασία των Δεδομένων, που ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 29 

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 (Ομάδα Εργασίας 

του Άρθρου 29), στο Έγγραφο Εργασίας της ημερ. 29.05.2002 για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στον τόπο εργασίας έκρινε ότι, η έννοια του απορρήτου της αλληλογραφίας έχει 

διευρυνθεί για να περιλάβει την έννοια του απορρήτου των επικοινωνιών με σκοπό να εξασφαλίσει 

στην ηλεκτρονική επικοινωνία τον ίδιο βαθμό προστασίας με αυτόν της παραδοσιακής αλληλογραφίας. 

Επομένως, η Ομάδα Εργασίας έχει την άποψη ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν τον 

ίδιο βαθμό προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων με το παραδοσιακό έγγραφο ταχυδρομείου. 

Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που γίνονται από επιχειρηματικούς χώρους, μπορούν να 

καλύπτονται από τις έννοιες της «ιδιωτικής ζωής» και της «αλληλογραφίας» υπό την έννοια του 

άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 

Θεµελιωδών Ελευθεριών. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω: 

 

(i) Η εταιρεία, ως ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ασκεί εποπτεία στο ηλεκτρονικό σύστημα της 

εταιρείας. Τέτοιο δικαίωμα όμως δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά και θα πρέπει επίσης να 

ασκείται εντός των ορίων που θέτει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. 

 

(ii) Τόσο ο έλεγχος κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του εργαζομένου στον προσωπικό του 

υπολογιστή μέσω συστήματος παρακολούθησης όσο και η πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα 

στον υπολογιστή του δεν είναι νόμιμη, εφόσον γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση του εργαζομένου. Τέτοια 

επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεση είναι μεν νόμιμη, αλλά λόγω της σχέσης εξάρτησης εργοδότη-

εργαζόμενου, είναι άνευ αντικειμένου το θέμα λήψης συγκατάθεσης από τους υπαλλήλους, για το 

λόγο ότι τυχόν «συγκατάθεση» τους για πρόσβαση και έλεγχο του υπολογιστή και του ηλεκτρονικού 

τους ταχυδρομείου δεν θα θεωρείται «ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως», όπως 

προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου.  Δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο οι υπάλληλοι να 

εξαναγκαστούν να υπογράψουν για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων, κάτι που θα παραβίαζε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου. 

 

(iii) Επιπρόσθετα, τυχόν εγκατάσταση συστήματος ελέγχου του υπολογιστή και του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου των υπαλλήλων, αντιβαίνει την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθιερώνεται στο 

άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου, εφόσον τα δεδομένα τα οποία θα συλλέγονται είναι περισσότερα από όσα 

απαιτούνται εν όψει του σκοπού της επεξεργασίας.  

 
(iv) Τέτοιος έλεγχος επιτρέπεται όταν είναι ανάλογος µε τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η εταιρεία. 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία  θα πρέπει να αποδείξει ότι, η επιτήρηση του υπολογιστή και του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπαλλήλου είναι απαραίτητη για την επίτευξη του έννομου 

συμφέροντος που επιδιώκει η ίδια ή ο τρίτος στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα, υπό τον όρο ότι 
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τούτου υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των 

δεδομένων (άρθρο 5(2)(ε) του Νόμου).  

 

(v) Όπου είναι δυνατό η πρόσβαση/έλεγχος/έρευνα σε υπολογιστή υπαλλήλου θα ήταν καλό να 

διενεργείται στην παρουσία του χρήστη. Σε περίπτωση όμως που αυτό δεν είναι δυνατό (όπως π.χ σε 

περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συνεργάζεται ώστε να παρουσιαστεί κατά την πρόσβαση/ 

έλεγχο/έρευνα στον υπολογιστή), η πρόσβαση πρέπει να περιορίζεται μόνο στα υπηρεσιακά αρχεία και 

όχι σε τυχόν προσωπικά αρχεία του χρήστη, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας αναζητήσεις με λέξεις 

κλειδιά που σχετίζονται με την έρευνα/πιθανή απάτη. Εάν κατά την πρόσβαση έλεγχο/έρευνα στον 

υπολογιστή του υπαλλήλου, η εταιρεία βρει προσωπικές του πληροφορίες, οφείλει να τις 

αντιπαρέρχεται. 

 

(vi) Η εταιρεία δεν δικαιούται να παραβιάζει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων του 

υπαλλήλου, ιδίως αν πρόκειται για τον προσωπικό λογαριασμό του, έστω και αν αυτός χορηγήθηκε 

μόνο για υπηρεσιακούς σκοπούς. Το άνοιγµα των µηνυµάτων δεν µπορεί σε κανονικές περιστάσεις να 

αιτιολογηθεί µε βάση το άρθρο 5(2)(ε) του Νόμου, γιατί δεν περιλαμβάνεται στα έννοµα συμφέροντα 

του εργοδότη να έχει πρόσβαση σ’ αυτά τα δεδομένα. Αντίθετα, υπερισχύει το θεμελιώδες δικαίωµα 

του απορρήτου της αλληλογραφίας. 

 

Από την άλλη, όταν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5(2)(ε) του Νόμου, η εταιρεία μπορεί να 

καταγράφει τη διεύθυνση στην οποία έχει σταλεί το ηλεκτρονικό μήνυμα, την ώρα και την ημερομηνία 

αποστολής, αλλά η πρόσβαση στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος επιτρέπεται υπό 

προϋποθέσεις, όπως όταν για παράδειγμα το ηλεκτρονικό μήνυμα ανοίγεται στην παρουσία του 

υπαλλήλου. 

 

(vii) Οι υπάλληλοι θα πρέπει να ενημερώνονται για το σκοπό, τον τρόπο και τη διάρκεια του ελέγχου / 

της παρακολούθησης που προτίθεται να εφαρμοστεί, πριν την έναρξη του ελέγχου / της 

παρακολούθησης. 

Για το σκοπό αυτό, είναι καλή πρακτική ο εργοδότης να υιοθετεί γραπτή πολιτική για τον καθορισμό 

των παραμέτρων της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων 

επικοινωνίας και υλικού / εξοπλισμού που παρέχει στους υπαλλήλους και των τρόπων / συστημάτων 

με τους οποίους θα παρακολουθεί /ελέγχει τη χρήση τους. 

 

Εν κατακλείδι, η Επίτροπος έχει την άποψη ότι, ακόμα και πολιτική να υπάρχει για την πρόσβαση του 

εργοδότη στον υπολογιστή και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των υπαλλήλων, για να είναι σύννομη θα 

πρέπει να περιορίζεται στα αναγκαία για την οργάνωση, έλεγχο και διεκπεραίωση του κύκλου 

εργασιών της εταιρείας. Παρά την ύπαρξη πολιτικής, ο εργοδότης δεν μπορεί να έχει απεριόριστη 

πρόσβαση στον υπολογιστή και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του υπαλλήλου, περιορίζοντας την 

ιδιωτικότητα του.  
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4.4.4. Χρήση Μισθολογικών Δεδομένων από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 

 

Υπάλληλος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έθεσε διάφορα ερωτήματα στο Γραφείο 

μας σχετικά με τη χρήση μισθολογικών δεδομένων που αφορούσαν στο άτομο του από το Τμήμα και 

τον οικονομικό φορέα από τον οποίο θα γινόταν η ανάκτηση εξόδων του.  

 

Καταρχάς, πληροφορήσαμε τον εν λόγω υπάλληλο ότι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, 

ως η αναθέτουσα αρχή, είναι ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» των δεδομένων και ο οικονομικός φορέας 

από τον οποίο θα γινόταν η ανάκτηση εξόδων είναι ο «εκτελών την επεξεργασία».  

 

Ο οικονομικός φορέας, ως ο εκτελών την επεξεργασία, κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, 

όφειλε να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 10 (1), (3) και (4) του Νόμου που αφορούν στο απόρρητο και 

στην ασφάλεια της επεξεργασίας και στη σύμβαση που θα υπογραφόταν μεταξύ αυτού και του 

Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών θα έπρεπε ανάλογα να περιληφθεί σε αυτή ρητή 

πρόνοια που να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων θα γινόταν σύμφωνα με τις πρόνοιες 

του πιο πάνω άρθρου.  

 

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, όφειλε να διασφαλίσει ότι ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας θα χρησιμοποιούσε τα στοιχεία που θα του παρείχε μόνο για το συγκεκριμένο 

σκοπό δηλ. την ανάκτηση εξόδων που θα προέκυπταν από την εργοδότηση υπαλλήλων του Τμήματος 

και θα λάμβανε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών 

τους δεδομένων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 (3) του Νόμου. 

 

Τέλος, αναφέραμε στην επιστολή μας ότι το Τμήμα θα έπρεπε να διασφαλίσει με μέτρα ότι δεν θα 

παράγονταν αντίγραφα των print-outs του Excel file από τον οικονομικό φορέα που θα περιείχαν 

προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων (π.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας και ωριαία αμοιβή) 

και ότι θα του επιστρέφονταν αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου για την οποία συμφωνήθηκε η 

διεκπεραίωση της συγκεκριμένης επεξεργασίας για λογαριασμό του. 

 

Για να ήταν σε θέση ο οικονομικός φορέας να διεξάγει την επεξεργασία που του ανατέθηκε από το 

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, θα έπρεπε να είχε στην κατοχή του όσα δεδομένα 

θεωρούνταν απαραίτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (1) (γ) του Νόμου.  

 
 

5. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 

 

5.1. Απόφαση Επιτρόπου ημερομηνίας 20.01.2016 αναφορικά με αδυναμία εντοπισμού ιατρικού 

φακέλου της κυρίας Κ.Μ., ασθενούς του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου 

 

Ο δικηγόρος κ. Γ. Τ. με επιστολή του προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα με ημερομηνία 2.9.2015, υπέβαλε παράπονο εκ μέρους της πελάτισσας του κυρίας Κ. Μ., 

για την αδυναμία εντοπισμού του ιατρικού φακέλου της από τον Οκτώβριο 2013 στο Γενικό 

Νοσοκομείο Πάφου. Η παραπονούμενη επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου από τον Απρίλιο 

του 2010 μέχρι τον Αύγουστο του 2010.  

 



103 

 

Η Επίτροπος με επιστολή της ημερομηνίας 7.9.2015 ζήτησε από το Διευθυντή Γενικού Νοσοκομείου 

Πάφου, να υποβάλει τις απόψεις/σχόλια/θέσεις του για τα πιο πάνω. Ο Διευθυντής Γενικού 

Νοσοκομείου Πάφου στην απαντητική επιστολή του με ημερομηνία 14.10.2015, αναφέρει, μεταξύ 

άλλων, ότι «έγιναν και πάλι ενέργειες για ανεύρεση του Ιατρικού Φακέλου της κας Κ. Μ. από 

προσωπικό που τηρεί το Αρχείο των Ιατρικών Φακέλων στα Εξωτερικά Ιατρεία χωρίς αποτέλεσμα». 

 
Με επιστολή μας, ημερομηνίας 23.10.2015, κοινοποιήσαμε την εν λόγω απαντητική επιστολή του 

Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου στον δικηγόρο της παραπονούμενης για να υποβάλει 

τυχόν σχόλια/απόψεις/θέσεις του. Ο δικηγόρος της παραπονούμενης σε απαντητική επιστολή του με 

ημερομηνία 11.11.2015 αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι από το περιεχόμενο της επιστολής του Διευθυντή 

Γενικού Νοσοκομείου Πάφου προκύπτει ότι υπάρχει παραδοχή για την απώλεια του Ιατρικού Φακέλου 

της πελάτισσας του. 

 

Η Επίτροπος, με επιστολή της προς το Διευθυντή Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, με ημερομηνία 

23.11.2015, τον πληροφόρησε ότι αφού παραδέχεται ότι δεν μπορεί να εντοπίσει τον ιατρικό φάκελο 

της παραπονούμενης, εκ πρώτης όψεως υπάρχει παραβίαση της  εκ του εδαφίου (3) του άρθρου 10 

του Νόμου υποχρέωσης του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου για λήψη των κατάλληλων μέτρων για την 

ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή από τυχαία 

απώλεια, με συνέπεια την απώλεια του ιατρικού φακέλου της ασθενούς Κ. Μ., και του ζήτησε να 

υποβάλει τα σχόλια/απόψεις/θέσεις του και ιδιαίτερα τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν 

πρέπει να επιβληθεί διοικητική κύρωση. 

 

Ο Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, σε απαντητική επιστολή του με ημερομηνία 

14.12.2015, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι μετά από προφορική συγκατάθεση της Αρμόδιας Αρχής και 

οδηγίες του τότε Διευθυντή εφαρμόστηκε η πρακτική να δίδεται από τα εξωτερικά ιατρεία  (εγγραφές 

ή ιατρούς) ο ιατρικός φάκελος στον ασθενή, με το σκεπτικό/αιτιολογικό ότι η πρακτική αυτή θα ήταν 

περισσότερο ευεργετική για τους ασθενείς σε ώρα κρίσιμου περιστατικού, αλλά και πιο έγκαιρη η 

εξυπηρέτηση των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία.  

 

Όμως δημιουργήθηκαν προβλήματα στη λειτουργία του αρχείου φύλαξης των φακέλων στα εξωτερικά 

ιατρεία, το λογιστήριο και τη διοίκηση, αφού δημιουργήθηκαν πολλαπλοί  φάκελοι, απώλεια φακέλων, 

δυσχέρειες στην παροχή ιατρικών πιστοποιητικών και στην εξέταση/διερεύνηση  παραπόνων, καθώς 

και στη διευθέτηση τελών νοσηλείας.  

 

Στην εν λόγω απαντητική επιστολή του ο Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου επισύναψε 

αριθμό επιστολών προς το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο 

Υγείας,  μεταξύ των οποίων τις επιστολές με Αρ. Φακ.: 5.25.30 ημερομηνίας 15.12.2009 και Αρ. Φακ.: 

05.25.01/2 ημερομηνίας 8.6.2010, για να τεκμηριώσει ότι η πιο πάνω πρακτική εφαρμόστηκε μετά από 

επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και προφορική συγκατάθεση της 

Αρμόδιας Αρχής, αλλά δημιουργήθηκαν προβλήματα και γι’ αυτό η θέση της διεύθυνσης του 

νοσοκομείου ήταν να τερματιστεί αυτή η πρακτική, να γίνει περισυλλογή των φακέλων και οι ασθενείς 

να έχουν δικαίωμα να εξασφαλίζουν αντίγραφο αφού καταβάλουν τα νενομισμένα τέλη, με 

επακόλουθο να συμφωνήσει ο Αν. Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, 

Υπουργείου Υγείας, όπως φαίνεται από το περιεχόμενο της επιστολής του με Αρ. Φακ.: Ι.Υ. 5.25.010/2 

και ημερομηνία 6.7.2010. 
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Η Επίτροπος με επιστολή της προς το Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου με ημερομηνία 

22.12.2015 ζήτησε να διευκρινίσει γιατί δεν υπάρχει ο ιατρικός φάκελος της παραπονούμενης για την 

περίοδο από Απρίλιο 2010 μέχρι Αύγουστο 2010, αφού αν λήφθηκε απόφαση τον Ιούλιο 2010 να μη 

δίδονται οι ιατρικοί φάκελοι στους ασθενείς δεν θα πρέπει να δόθηκε ο ιατρικός φάκελος στην 

παραπονούμενη τον Αύγουστο του 2010.  

 

Στην απαντητική επιστολή του με Αρ. Φακ.11.17.01/20  και ημερομηνία 4.1.2016, ο Διευθυντής Γενικού 

Νοσοκομείου Πάφου, αναφέρει ότι ανέλαβε στο Νοσοκομείο Πάφου από την 1.4.2012, επαναλαμβάνει 

τα πιο πάνω και αναφέρει ότι ακόμη και σήμερα ασθενείς έχουν στην κατοχή τους, τους ιατρικούς 

φακέλους τους, στην προσπάθεια τους να μην πληρώσουν αντίτιμο για αντιγραφή του φακέλου τους, 

αλλά πλέον όταν γίνεται εγγραφή και δημιουργείται φάκελος για πρώτη φορά, ο φάκελος 

επιστρέφεται και τοποθετείται στο αρχείο μέχρι την επόμενη πιθανή επίσκεψη.  

 

Επειδή ο  Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου δεν απάντησε στο συγκεκριμένο ερώτημα που 

του υποβλήθηκε με την επιστολή μας ημερομηνίας 22.12.2015, επικοινωνήσαμε τηλεφωνικώς μαζί του 

και στη τηλεφωνική συνομιλία μας ανέφερε ότι υπάρχει κάποιο υλικό από εξέταση εκείνης της 

περιόδου, αλλά όχι ο ιατρικός φάκελος. 

 

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. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας του Αρχείου Ιατρικών Υπηρεσιών (Ιατρικών Φακέλων Ασθενών) 

έχει την ευθύνη για την τήρηση και φύλαξη τακτικών και ενημερωμένων δεδομένων υγείας των 

ασθενών.  

 

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

αφορούν τον ίδιο και οι οποίες περιλαμβάνονται στα ιατρικά αρχεία.  Όταν  ασκηθεί  το δικαίωμα 

πρόσβασης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να παρέχει αντίγραφο με τα προσωπικά 

δεδομένα στο υποκείμενο των δεδομένων, όπου αυτό δεν προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια. 

 

Ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση για τη λήψη των κατάλληλων οργανωτικών 

και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή 

αθέμιτης επεξεργασίας.  Τα μέτρα αυτά, πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς 

τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της 

επεξεργασίας. 

 

Με βάση τα πιο πάνω, αφού ο Διευθυντής Γενικού Νοσοκομείου Πάφου παραδέχεται  ότι δεν μπορεί 

να εντοπιστεί ο ιατρικός φάκελο της παραπονούμενης, υπάρχει παραβίαση της υποχρέωσης του 

Γενικού Νοσοκομείου Πάφου για λήψη των κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και 

την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή από τυχαία απώλεια, με συνέπεια την 

απώλεια του ιατρικού φακέλου της ασθενούς Κ. Μ. 
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Με βάση τα πιο πάνω, αφού η Επίτροπος έλαβε υπόψη την προθυμία του Διευθυντή του Γενικού 

Νοσοκομείου Πάφου για συνεργασία και ότι  λαμβάνονται πλέον μέτρα προς τη ορθή κατεύθυνση για 

την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων, αποφάσισε την επιβολή της διοικητικής κύρωσης της 

χρηματικής ποινής των δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00) για την παράβαση της υποχρέωσης του Γενικού 

Νοσοκομείου Πάφου για λήψη των κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την 

προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή από τυχαία απώλεια με συνέπεια την απώλεια 

του ιατρικού φακέλου της κας Κ. Μ., ασθενούς του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου και κοινοποίησε την 

Απόφαση της στον Υπουργό ως πολιτικό προϊστάμενο και στη Γενική Διευθύντρια ως διοικητικά 

προϊστάμενη του Υπουργείου Υγείας για ενημέρωση τους.  

 
 

5.2. Απόφαση Επιτρόπου ημερομηνίας 28.01.2016 σχετικά με παράνομη αποστολή διαφημιστικών 

μηνυμάτων από τα καταστήματα Public (ITC PUBLICWORLD LIMITED) 

 

Τονίζεται ότι, σχετικά με υποθέσεις αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων η Επίτροπος εξέδωσε 

επίσης αποφάσεις κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Κυπερούντας, της εταιρείας OMNITOUCH CYPRUS 

LTD και κατά των καταστημάτων/εστιατορίων Alpha Pizza (Σωτήρης Μυλόρδος Επιχειρήσεις ΛΤΔ) και 

Μαραθοβουνιώτικο Σουβλάκι (ΘΕΚΛΑ ΣΑΚΚΗ ΛΤΔ). 

 

Στις 7 Αυγούστου 2015 υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από τον κ. X., στο εξής «ο 

παραπονούμενος», εναντίον των καταστημάτων Public (ITC PUBLICWORLD LIMITED) (στο εξής «καθ’ ού 

το παράπονο») ότι έλαβε από τον καθ’ ού το παράπονο διαφημιστικά μηνύματα sms χωρίς να του 

δίνεται η δυνατότητα να σταματήσει να τα λαμβάνει ατελώς και με εύκολο τρόπο. 

 

2. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος αναφέρει ότι όταν υπέγραψε το έντυπο για κάρτα του καθ΄ού το 

παράπονο, έγραψε ότι δεν επιθυμεί να του αποστέλλονται μηνύματα. Στις 3/7/2015 έλαβε το 

ακόλουθο μήνυμα SMS με αποστολέα «Public»: «OP Smartphones cost less at Public! …3 DAYS ONLY! 

STOPSMS 95xxxxxx». Μόλις έλαβε το μήνυμα έστειλε stopsms στο 95xxxxxx. 

 

Στη συνέχεια, έλαβε ξανά μήνυμα με αποστολέα «Public» στις 17/7/2015: «SAMSUNG TV MEGA SALE ! 

24” HD … 3 DAYS ONLY!!! STOPSMS 95xxxxxx». Όταν έλαβε το μήνυμα αυτό, πήρε τηλέφωνο στο τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών του καθ’ ού το παράπονο και διαμαρτυρήθηκε για την συνέχιση της ενόχλησης.  

Παρ’ όλα αυτά αναφέρει ότι έλαβε και τρίτο μήνυμα στις 7/8/2015 και ώρα 09:26 με αποστολέα 

«Public»: «3 Days Book Bazaar @ Public ! Buy any book and get the second one half price ! STOP SMS 

95xxxxxx» 

 

3. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν είχαμε αποστείλει επιστολές προς τον καθ’ ού το παράπονο στις 

15/5/2014 και στις 25/7/2014, με τις οποίες τον είχαμε ενημερώσει για τις πρόνοιες της νομοθεσίας 

σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων με σκοπό την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση, μεταξύ άλλων και 

την υποχρέωση να δίνει στους παραλήπτες των μηνυμάτων τη δυνατότητα να ζητούν με εύκολο τρόπο 

και ατελώς να σταματήσουν να τα λαμβάνουν. 

 

4. Στις 21/8/2015 στάλθηκε στον καθ’ού το παράπονο επιστολή με την οποία τον καλούσαμε να 

υποβάλει τις απόψεις / σχόλια / παρατηρήσεις του σχετικά με το παράπονο.  
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5. Το Γραφείο Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ, με επιστολή του μέσω τηλεομοιότυπου ημερομηνίας 

5/10/2015, απάντησε εκ μέρους του καθ’ ού το παράπονο, τα ακόλουθα: 

  

α) Είναι ορθό ότι ο παραπονούμενος είχε ζητήσει την μη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων, 

β) Ο παραπονούμενος έχει αφαιρεθεί από την λίστα τηλεφωνικών μηνυμάτων των παραληπτών του 

καθ’ ού το παράπονο, 

γ)  Ο καθ’ ού το παράπονο απολογείται για το λάθος που έχει κάνει και επίσης για την όποια 

αναστάτωση έχει προκαλέσει και μας διαβεβαιώνει ότι σκοπός και μέλημα του καθ’ ού το παράπονο 

ήταν και θα είναι η συνέχιση της πιστής τήρησης των προνοιών της Νομοθεσίας. 

 

6.1. Με βάση το εδάφιο 2 του άρθρου 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(I)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί, που ρυθμίζει 

την αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης, θα 

πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους παραλήπτες των μηνυμάτων, σε κάθε μήνυμα, να ζητούν με 

εύκολο τρόπο και ατελώς να σταματήσουν να λαμβάνουν τα μηνύματα. 

 

6.2. Με βάση το άρθρο 107 του Νόμου 112(Ι)/2004, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν πιθανές 

παραβιάσεις, μεταξύ άλλων, του άρθρου 106, ασκώντας τις αρμοδιότητες που της δίνει το άρθρο 23(ε), 

(στ), (ζ), (η), και (ιβ) των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 

Ατόμου) Νόμων του 2001 μέχρι 2012 (Νόμος 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί), στο εξής «ο 

Νόμος». 

 

7.1. Με βάση το άρθρο 23(στ) του Νόμου, η Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλλει τις κατά τα άρθρα 

23A και 25 διοικητικές κυρώσεις.  

 

7.2. Με βάση το άρθρο 25 του Νόμου, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: 

(α)  Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης, 

(β)  χρηματική ποινή μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ(€30,000), 

(γ)  προσωρινή ανάκληση άδειας,  

(δ)  οριστική ανάκληση άδειας, 

(ε) καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων. 

Οι υπό στοιχεία (β), (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση 

του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του ή του τρίτου.  Είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα 

της παράβασης που καταλογίζεται.  Οι υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται 

σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής ή καθ’ υποτροπήν παράβασης.  Χρηματική ποινή δύναται να 

επιβληθεί σωρευτικά και με τις υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) κυρώσεις.   

 

8. Με επιστολή μας ημερομηνίας 18/11/2015 ενημερώσαμε τον καθ’ ού το παράπονο ότι διέπραξε εκ 

πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 επειδή απέστειλε μηνύματα sms με 

σκοπό την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση στον παραπονούμενο, χωρίς να του δίνει τη δυνατότητα 

να σταματήσει να τα λαμβάνει ατελώς και με εύκολο τρόπο και τον καλέσαμε να αναφέρει τυχόν 

λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να του επιβληθεί οποιαδήποτε από τις πιο πάνω 

κυρώσεις. 
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9. Το Γραφείο Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ, με επιστολή του μέσω τηλεομοιότυπου ημερομηνίας 

19/1/2016, απάντησε εκ μέρους του καθ’ού το παράπονο, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

 

α) τα μηνύματα δεν στάλθηκαν σκοπίμως επανειλημμένα στον παραπονούμενο αλλά λόγω καλόπιστου 

λάθους και αθώας παράβλεψης. 

Ό καθ’ ού το παράπονο χρησιμοποιούσε υπηρεσίες ιδιωτικής εταιρείας για αποστολή μηνυμάτων και 

σε κάποια φάση σύναψαν συνεργασία με άλλη εταιρεία. Εκ παραδρομής και λόγο καλόπιστου λάθους 

και αθώας παράβλεψης της ιδιωτικής αυτής εταιρείας και χωρίς την οποιαδήποτε εσκεμμένη 

υπαιτιότητα εκ μέρους του καθ’ού το παράπονο, η καινούργια εταιρεία αποστολής μηνυμάτων 

απέστειλε ορισμένο αριθμό μηνυμάτων sms χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στον αποδέκτη να 

σταματήσει να λαμβάνει τέτοια μηνύματα ατελώς και εύκολο τρόπο. Όταν ο καθ΄ού το παράπονο 

αντιλήφθηκε την παράβλεψη προχώρησε αμέσως σε διαβήματα για να επαναφερθεί η δυνατότητα 

άρσης της λήψης των μηνυμάτων ατελώς και με εύκολο τρόπο. Ο παραπονούμενος δυστυχώς έλαβε τα 

μηνύματα κατά την περίοδο που δεν είχε γίνει εμφανές στον καθ΄ού το παράπονο το γεγονός ότι η 

ιδιωτική εταιρεία απέστελλε τα μηνύματα χωρίς την δυνατότητα τερματισμού λήψης των μηνυμάτων. 

β) ο αριθμός του τηλεφώνου του παραπονούμενου έχει αφαιρεθεί από τη λίστα αποστολής 

μηνυμάτων,  

γ) απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία και ενόχληση έχει υποστεί ο παραπονούμενος 

δ) λειτούργησε λογικά και με υπευθυνότητα για να άρει την συμπεριφορά που προκάλεσε το 

παράπονο. 

 

10. Με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 του Νόμου, «υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το πρόσωπο 

που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο εξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην υπό 

εξέταση περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο καθ΄ού το παράπονο ο οποίος προβαίνει σε 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (αριθμούς κινητών τηλεφώνων) για σκοπούς διαφήμισης του. Η 

εταιρεία αποστολής μηνυμάτων σε αυτή την περίπτωση είναι «εκτελών την επεξεργασία» που 

επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει κατά την ανάθεση της επεξεργασίας να δίνει σαφείς οδηγίες 

σχετικά με όλες τις οργανωτικές και τεχνικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται ή να είναι 

πλήρως ενημερωμένος για τις διαδικασίες που προτίθεται να ακολουθήσει ο εκτελών την επεξεργασία.  

 

11. Με βάση τα πιο πάνω υπήρξε παράβαση του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 λόγω της 

αποστολής μηνυμάτων από τον καθ΄ ού το παράπονο, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη 

να σταματήσει να λαμβάνει τα μηνύματα ατελώς και με εύκολο τρόπο.  

12. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν μου τα κάτωθι: 

 

α) το γεγονός ότι ο παραπονούμενος υπήρξε πελάτης του καθ’ ού το παράπονο στο παρελθόν, 

 

β) την απολογία του καθ’ού το παράπονο, 

 

γ) την πρόθεση του καθ’ ού το παράπονο να εφαρμόζει τη νομοθεσία 

 

αποφάσισα ασκώντας την εξουσία που μου παρέχει το άρθρο 25 του Νόμου, να επιβάλω στον καθ΄ ού 

το παράπονο τη διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €400,00 (τετρακοσίων ευρώ). 
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5.3. Απόφαση Επιτρόπου ημερομηνίας 10.03.2016 κατά της Εταιρείας Gluckness Ltd σχετικά με 

παράνομη λήψη και καταγραφή εικόνων μέσω Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης            

 

Στις 7.5.2015, υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από τον ιδιοκτήτη της καφετέριας “Pieto”, 

κύριο Αντώνη Κουππαρή, (στο εξής “ο παραπονούμενος”), με ημερομηνία 6.5.2015, εναντίον της 

Εταιρείας “Gluckness Ltd” και του ιδιοκτήτη της που διατηρεί το κοσμηματοπωλείο “Μεταξάς” (στο 

εξής “ο καθ΄ου το παράπονο”), ότι με τις ενέργειες του έχει παραβιάσει τα προσωπικά του δεδομένα.    

 

2. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος μας αναφέρει ότι ο καθ΄ου το παράπονο έχει εγκαταστήσει στον 

εξωτερικό χώρο του  κοσμηματοπωλείου, το οποίο βρίσκεται δίπλα από την καφετέρια του, Κλειστό 

Κύκλωμα Βιντεο-Παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) και δύο από τις  κάμερες έχουν τοποθετηθεί στην πλαϊνή 

πλευρά του κοσμηματοπωλείου, επί της Στοάς Κλόκκαρη (στο εξής “η Στοά”), όπου υπάρχει βιτρίνα με 

κοσμήματα, με τέτοιο τρόπο ώστε να κατοπτεύουν χώρους ελεγχόμενους από την επιχείρησή του και 

να καταγράφουν κάθε κίνηση και συμπεριφορά των ιδιοκτητών/προσωπικού, αλλά και των πελατών 

του, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Επιπρόσθετα ισχυρίζεται ότι, το κοσμηματοπωλείο του καθ΄ου το 

παράπονο δεν επεκτείνεται επί της Στοάς και δεν έχει δικαιώματα σε αυτήν ώστε να δικαιούται να 

τοποθετεί κάμερες στο σημείο εκείνο. 

 

3. Επίσης, ισχυρίζεται ότι, οι εν λόγω κάμερες είναι περιττές διότι η Στοά κλείνει το βράδυ με 

συρόμενες θύρες ασφαλείας τύπου bostwick και μόνο ο ίδιος και ο ιδιοκτήτης της Στοάς έχουν κλειδιά. 

Οι βιτρίνες επί της Στοάς κλείνουν με κάθετες θύρες ασφαλείας που είναι μεταλλικές και αδιάτρητες 

και πίσω από αυτές υπάρχει χοντρό γυαλί ασφαλείας, Ζητά δε, από την Επίτροπο, με βάση την εξουσία 

που του δίνει ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 

Νόμου του 2001 (Νόμος 138(Ι)/2001), όπως τροποποιήθηκε, στο εξής «ο Νόμος», όπως παρέμβει για 

να αφαιρεθούν οι συγκεκριμένες κάμερες. 

 

4.1.Με βάση την αρμοδιότητα εξέτασης παραπόνων, που παρέχει στην Επίτροπο Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το άρθρο 23(ιβ) του Νόμου, ενημέρωσα τον καθ’ου το παράπονο 

για το γενόμενο παράπονο, με την ταυτάριθμη επιστολή μου με ημερομηνία 11.5.2015,  με την οποία, 

καταρχήν, ενημέρωσα τον καθ’ου το παράπονο ότι η εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ προϋποθέτει 

τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως εικόνες και/ή ήχος, επομένως η λειτουργία 

του συστήματος αυτού θα πρέπει να συνάδει και /ή να είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του 

Νόμου. 

 

Με βάση το άρθρο 4(1)(α)(β)(γ) του Νόμου:  

«Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα- 

(α) Υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία (Αρχή της Νομιμότητας)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(β) συλλέγονται για προσδιορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται 

μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς (Αρχή του Σκοπού) 

……………………………………………………………………………………………………… 

(γ) είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών 

της επεξεργασίας (Αρχή της Αναλογικότητας)».   
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4.2. Επισήμανα επίσης σε αυτόν, ότι θεωρώ πως, στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της φύσεως του 

καταστήματός του καθ’ου το παράπονο,  όπου διακινούνται εμπορεύματα μεγάλης αξίας, η 

εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ, είναι όχι απλά δικαιολογημένη αλλά απαραίτητη, για αποτροπή 

κλοπών, διαρρήξεων, εγκληματικών ενεργειών και εν γένει για την ασφάλεια του κτιρίου και την 

προστασία του προσωπικού και των πελατών σας, όμως αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ύπαρξη του 

ΚΚΒΠ στο εσωτερικό του καταστήματος, στο χώρο του ταμείου και στις εισόδους/εξόδους και χωρίς να 

επηρεάζει τα παρακείμενα καταστήματα. Ως εκ τούτου, του ζήτησα να υποβάλει τα 

σχόλια/απόψεις/παρατηρήσεις του πάνω στα πιο πάνω αναφερθέντα.         

                                                                                                                                      

5. Σε απάντηση της επιστολή μου, ο καθ΄ου το παράπονο έδωσε τη δική του θέση, απορρίπτοντας τους 

ισχυρισμούς του παραπονούμενου στη βάση του ότι, παράνομα και χωρίς την άδεια του Δήμου 

Λευκωσίας έχει αυτός τοποθετήσει τα τραπεζάκια του στο σημείο που εστιάζουν οι δύο κάμερες, 

εφοδιάζοντάς μας και με σχετικό υλικό από αλληλογραφία που προϋπήρξε με διάφορους 

εμπλεκόμενους φορείς όπως το Δήμο Λευκωσίας, τους ιδιοκτήτες της Στοάς, καθώς και φωτογραφίες 

του χώρου και πολεοδομικές άδειες.  

 

6. Κατόπιν τούτου, απέστειλα στον παραπονούμενο τις θέσεις του καθ’ού το παράπονο, ο οποίος 

επέμεινε στους δικούς του ισχυρισμούς, διαβιβάζοντάς μας επίσης υποστηριχτικά έγγραφα, όπως μια 

ενδιάμεση  απόφαση δικαστηρίου σχετικά με τη χρήση της Στοάς.  

 

7. Ακολούθησε αλληλογραφία με το Δήμο Λευκωσίας για το θέμα του καθεστώτος της Στοάς, η οποία 

δεν κρίθηκε βοηθητική ως προς το θέμα της νομιμότητας της τοποθέτησης ή όχι των τραπεζιών από τον 

παραπονούμενο στο συγκεκριμένο χώρο, θέμα εξάλλου που δεν είναι της αρμοδιότητος του Γραφείου 

μου να αποφανθεί.  

 

8. Με βάση τα στοιχεία που είχαν τεθεί ενώπιον μου, φάνηκε ότι, εκ πρώτης όψεως, υπήρχε, 

ενδεχομένως, παράβαση, από μέρους της Εταιρείας, των διατάξεων του άρθρου 4(1)(α)(β) και (γ) του 

Νόμου, για την οποία είναι δυνατό να επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις, βάσει των άρθρων 23 και 25 

του Νόμου.  

 Όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 25(1) και (2) του Νόμου:  

 

 Άρθρο 25(1):“ Ο Επίτροπος μπορεί να επιβάλει στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους τυχόν 

εκπροσώπους τους τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που 

απορρέουν από τον παρόντα Νόμο και από κάθε άλλη ρύθμιση που αφορά την προστασία του ατόμου 

από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα : 

 

(α) Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης,  

(β) χρηματική ποινή μέχρι 30.000 ευρώ,  

(γ) προσωρινή ανάκληση άδειας, 

(δ) οριστική ανάκληση άδειας,  

(ε) καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων. 

 

Άρθρο 25(2):“ Οι υπό στοιχεία (β), (γ), (δ), και (ε) διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 

(1) επιβάλλονται πάντα ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του. 

Είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα της παράβασης που καταλογίζεται. Οι υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) 
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διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής ή καθ’ υποτροπήν παράβασης. 

Χρηματική ποινή δύναται να επιβληθεί σωρευτικά και με τις υπό  

στοιχεία (γ), (δ) και (ε) κυρώσεις. Αν επιβληθεί η κύρωση της καταστροφής του αρχείου, για την 

καταστροφή ευθύνεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρχείου, στον οποίο δύναται να επιβληθεί και 

χρηματική ποινή για μη συμμόρφωση. ”. 

 

9.1. Ενόψει των ανωτέρω, στις 30.11.2015, απέστειλα στον καθ’ ου το παράπονο επιστολή με την 

οποία τον πληροφορούσα ότι: 

 

(α) Έχω λάβει υπόψη μου τις θέσεις και των δύο πλευρών, καθώς και του αρμόδιου λειτουργού του 

Δήμου Λευκωσίας, σχετικά με το θέμα της νομιμότητας ή μη της τοποθέτησης τραπεζιών στο 

εσωτερικό της στοάς, έξω από την πλαϊνή πλευρά  του καταστήματός σας.  

 

(β) Θεωρώ όμως ότι το θέμα αυτό αφορά άλλες αρχές και ότι το Γραφείο μας θα πρέπει να 

επικεντρωθεί στο κατά πόσο οι κάμερες είναι τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να προσβάλλουν το 

δικαίωμα της ιδιωτικότητας των ατόμων που βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο.  

 

(γ) Στην προκειμένη περίπτωση, οι δύο κάμερες κατοπτεύουν χώρους ελεγχόμενους από την 

επιχείρησή του παραπονούμενου και καταγράφουν κάθε κίνηση και συμπεριφορά των 

ιδιοκτητών/προσωπικού, των πελατών του, αλλά και των περαστικών που εισέρχονται στη στοά για 

οποιοδήποτε λόγο, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, προσβάλλοντας το δικαίωμα της ιδιωτικότητας τους 

και παραβιάζοντας τις Αρχές που πρέπει να διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

βάσει του                                                                                                                   

 

(δ) Ενόψει των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τα ήδη αναφερθέντα στην ταυτάριθμη επιστολή μου, 

ημερομηνίας 11.5.2015, σχετικά με τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου όσον αφορά τις Αρχές που πρέπει 

να διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,  με την εξουσία που μου παρέχουν τα 

άρθρα 23 και 25 του Νόμου, κρίνω ότι οι δύο κάμερες θα πρέπει να αφαιρεθούν από το εξωτερικό 

(πλαϊνό) μέρος του καταστήματός του, που βρίσκεται εντός της στοάς και να 

μετακινηθούν/τοποθετηθούν στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος, με τέτοιο τρόπο ώστε να 

εστιάζουν στην πλαϊνή βιτρίνα του καταστήματος, που είναι εξίσου αποτελεσματικός τρόπος εποπτείας 

του χώρου για την προστασία και καταγραφή τυχόν κακόβουλων ενεργειών, χωρίς όμως οι κάμερες να 

καταγράφουν/εστιάζουν σε χώρους ελεγχόμενους από την επιχείρηση του παραπονούμενου.  

 

(ε) Ως εκ τούτου,  κάλεσα τον καθ’ ου το παράπονο όπως συμμορφωθεί με τις υποδείξεις μου, εντός 

τριών εβδομάδων από την λήψη της παρούσας επιστολής και με ενημερώσει σχετικά.  

 

9.2. Ο καθ’ου το παράπονο, δεν απάντησε στην πιο πάνω επιστολή μου μέχρι σήμερα, ούτε 

συμμορφώθηκε στις υποδείξεις μου όσον αφορά τη μετακίνηση των δύο καμερών.  

 

10. Για τους πιο πάνω λόγους και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της Σύμβασης με αρ.108, για την Προστασία του Ατόμου από την αυτοματοποιημένη 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, η οποία μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον 

Κυρωτικό Νόμο 28(ΙΙΙ)/2001, και ιδιαίτερα το άρθρο 5(γ) αυτής, 
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2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, η οποία μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον περί 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001 (Ν. 138(Ι) 

2001), όπως τροποποιήθηκε και ιδιαίτερα την παράγραφο 14 του Προοιμίου αυτής καθώς και τις 

διατάξεις του Άρθρου 6(1)(γ) αυτής, 

 

3. Την Αρχή της Αναλογικότητας που επιβάλει το άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου, 

 

4. Τη σχετική με την βιντεοπαρακολούθηση (ΚΒΒΠ) Γνώμη με αρ.4/2004 της Ομάδας Εργασίας του 

Άρθρου 29,  

 

5. Την Οδηγία της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρ. 115/2001, 

 

6. Τον Κώδικα για ΚΚΒΠ του Άγγλου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων,  

 

7. Το έγγραφο για την Βιντεοεπιτήρηση του Ευρωπαίου Επόπτη για την Προστασία των Προσωπικών 

Δεδομένων, 

 

8. Τις Οδηγίες που εξέδωσε το Γραφείο μου για την βιντεοπαρακολούθηση και για την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων σε χώρους εργασίας, και,                                                                                                                                             

 

με βάση τις εξουσίες που μου παρέχει η διάταξη του άρθρου 25(1)(β) του Νόμου και αφού έλαβα 

υπόψη μου τo ότι ο καθ’ ου το παράπονο είχε υποβάλει Γνωστοποίηση για το ΚΚΒΠ στο Γραφείο μου 

και ότι είναι η πρώτη φορά που υποβάλλεται παράπονο εναντίον του, αποφάσισα όπως προχωρήσω 

με την έκδοση δεύτερης Απόφασης και στην επιβολή χρηματικής ποινής, του ύψους των €500 

(πεντακοσίων ευρώ), για την παράλειψη συμμόρφωσης του καθ’ου το παράπονο ως προς τα ανωτέρω.   

 

11. Ως εκ τούτου, καλώ τον καθ’ου το παράπονο, κύριο Αντώνη Μυτιληναίο, ιδιοκτήτη της Εταιρείας 

“Gluckness Ltd”, υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας του αρχείου όπως: 

 

(α) καταβάλει στο Γραφείο μου το ποσό των €500 (πεντακοσίων ευρώ) μέχρι τις 31.3.2016,   

 

(β) προβεί στην αφαίρεση των δύο καμερών από το εξωτερικό (πλαϊνό) μέρος του καταστήματός του, 

που βρίσκεται εντός της στοάς και τις μετακινήσει/τοποθετήσει στον εσωτερικό χώρο του 

καταστήματος, με τέτοιο τρόπο ώστε να εστιάζουν στην πλαϊνή βιτρίνα του καταστήματος και, 

 

(γ) με ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί προς συμμόρφωση με τα πιο πάνω, 

εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας Απόφασης. 

 
 

5.4. Απόφαση Επιτρόπου ημερομηνίας 28.03.2016 αναφορικά με αδυναμία εντοπισμού ιατρικού 

φακέλου του κ. Ι. Γ., ασθενούς του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 

 

Βουλευτής με επιστολή της προς τη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας, την οποία κοινοποίησε 

στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζήτησε να καταβληθεί προσπάθεια 

εντοπισμού του ιατρικού φακέλου της κ. Ι. Γ., ασθενούς του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. 
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Η μητέρα της ανήλικης Ι. Γ., με επιστολή της προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, υπέβαλε παράπονο για την αδυναμία εντοπισμού του ιατρικού φακέλου της κόρης της 

κατά τους τελευταίους έξι μήνες. Το Μάιο 2015, είχαν επισκεφθεί ιατρό του Γενικού Νοσοκομείου 

Λευκωσίας, ο οποίος  είχε καταγράψει στο φάκελο ότι η κόρη της χρειάζεται άμεσα επέμβαση. Δύο 

βδομάδες αργότερα ζήτησε αντίγραφο για να πάρει δεύτερη γνώμη από άλλο γιατρό και της έδωσαν 

μόνο πλάκες. 

 

Με επιστολή μου ζήτησα από τον Εκτελεστικό Διευθυντή, Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας να 

υποβάλει στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα 

σχόλια/απόψεις/θέσεις του για τα πιο πάνω, μέχρι τις 15.12.2015. 

 

Επειδή ο Εκτελεστικός Διευθυντής Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, δεν ανταποκρίθηκε, με επιστολή 

μου ημερομηνίας 23.12.2015 του ζήτησα να υποβάλει τους τυχόν λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι 

δεν πρέπει να του επιβληθεί διοικητική κύρωση χρηματικής ποινής λόγω της άρνησης ή παράλειψης 

του να υποβάλει τα σχόλια/θέση του για τα πιο πάνω εντός της ταχθείσας προθεσμίας. 

 

Στις 25.2.2016, επισκέφθηκα το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και συναντήθηκα με τον Εκτελεστικό 

Διευθυντή, με τον οποίο, μεταξύ άλλων, συνομιλήσαμε για τρεις περιπτώσεις παραπόνων που 

βρίσκονταν σε εκκρεμότητα. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δεσμεύτηκε ότι θα απαντήσει γραπτώς.   

Ο Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με επιστολή του με ημερομηνία 

16 Μαρτίου 2016 με πληροφόρησε ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια εξεύρεσης του εν λόγω 

ιατρικού φακέλου χωρίς κανένα αποτέλεσμα. 

 

Τόσο γραπτώς όσο και προφορικά έγιναν και σε άλλες περιπτώσεις υποδείξεις για λήψη μέτρων, είχε 

μάλιστα αποσταλεί επιστολή με ημερομηνία 16.1.2014 προς τον Υπουργό Υγείας, τον τότε Αν. Γενικό 

Διευθυντή Υπουργείου Υγείας και τον τότε Εκτελεστικό Διευθυντή Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας,  

με την οποία ζητείτο η λήψη μέτρων. 

 
Όσον αφορά στο θέμα της αδυναμίας εντοπισμού του ιατρικού φακέλου της παραπονούμενης, παρόλο 

που έλαβα υπόψη ότι έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα που βελτιώνουν την προστασία των δεδομένων 

των ιατρικών φακέλων των ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, έκρινα ότι αυτά τα μέτρα δεν 

έχουν φθάσει στον επιθυμητό βαθμό.  

 

Στην υπό εξέταση περίπτωση υπάρχει εκ των πραγμάτων (εκ του αποτελέσματος) παράβαση της 

υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας για λήψη των κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια των 

δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή από τυχαία απώλεια. Το 

περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο αλλά αντίθετα υπάρχουν παρόμοια προηγούμενα και 

εξακολουθούν να υποβάλλονται παρόμοια παράπονα στο Γραφείο μου. 

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και ιδιαίτερα ότι υπήρξε προηγούμενο επιβολής χρηματικών ποινών 

ύψους δύο χιλιάδων ευρώ και/ή τριών χιλιάδων ευρώ ως διοικητικών κυρώσεων σε κάθε παρόμοιο 

παράπονο, αλλά επιπλέον και της μερικής απραξίας για τη λήψη μέτρων παρά τις προηγούμενες 

υποδείξεις μου, αποφάσισα την επιβολή της διοικητικής κύρωσης της χρηματικής ποινής των τριών 

χιλιάδων ευρώ (€3.000) για την παράβαση της εκ του εδαφίου (3) του άρθρου 10 του Νόμου 
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υποχρέωσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για λήψη των κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια 

των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή από τυχαία απώλεια, με 

συνέπεια την απώλεια του ιατρικού φακέλου της Ι. Γ., ασθενούς του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 

και κοινοποίησα την Απόφαση μου στον Υπουργό ως πολιτικό προϊστάμενο και στη Γενική Διευθύντρια 

ως διοικητικό προϊστάμενο του Υπουργείου Υγείας για την προώθηση άμεσης λήψης μέτρων για 

επίλυση του προβλήματος. 

 
 

5.5. Απόφαση ημερομηνίας 25.04.2016 για απεγκατάσταση ΚΚΒΠ από το εσωτερικό των γραφείων 

των εργοδοτούμενων και εγκυρότητα συγκατάθεσης στην εταιρεία Leverate Financial Services Ltd 

 

2. Οι ισχυρισμοί και το επιχείρημά σας ότι η λειτουργία της επιχείρησης κατά τις βραδινές ώρες μέσω 

συστήματος νυκτερινής βάρδιας καθιστούν αναγκαία την εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ στο χώρο 

εργασίας τόσο για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών σας όσο και 

του προσωπικού της εταιρείας σας, δεν δικαιολογούν τη συνεχή λειτουργία καμερών και τη λήψη 

εικόνων από τον εσωτερικό χώρο των γραφείων της εταιρείας σας.  

 

Έχει κριθεί κατ’ επανάληψη νομολογιακά ότι είναι θεμιτή και σύννομη η λειτουργία ΚΚΒΠ για σκοπούς 

ασφάλειας σε χώρους υποδοχής (Ξενοδοχεία), εισόδους και εξόδους, χώρους όπως ταμεία, ή χώρους 

με χρηµατοκιβώτια ή  ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό σημαντικών υποδομών υπό την προϋπόθεση 

ότι οι κάμερες εστιάζουν και λαμβάνουν εικόνες μόνο από το προστατευόμενο αγαθό (ταμείο/ 

χρηματοκιβώτιο /εξοπλισμό) και όχι από τους χώρους των εργαζομένων. 

 
3. Οι εργαζόμενοι προσερχόμενοι στο χώρο εργασίας τους εξακολουθούν να απολαύουν το δικαίωμα 

στη ιδιωτική τους ζωή και κανένας εργοδότης δεν μπορεί να τους το στερήσει με την εγκατάσταση και 

τη λειτουργία ΚΚΒΠ σε συνεχή βάση. Τέτοιοι χώροι όπως είναι τα γραφεία όπου απασχολείται  ένας ή 

μικρός αριθμός υπαλλήλων είναι χώροι στους οποίους ο υπάλληλος έχει υψηλή προσδοκία 

προστασίας της ιδιωτικής του ζωής και τυχόν επέμβαση στην ατομική σφαίρα της ελευθερίας θα 

πρέπει να αιτιολογείται ειδικά π.χ σε ειδικές εγκαταστάσεις όπως είναι χώροι με 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις όπου ο υπεύθυνος βάρδιας ή ο υπεύθυνος ασφαλείας μπορεί 

να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τους χειριστές μηχανημάτων υψηλής επικινδυνότητας με 

σκοπό να επέμβει άμεσα αν συμβεί κάποιο περιστατικό ασφαλείας καθώς και χώρους όπως  (π.χ. 

στρατιωτικά εργοστάσια, τράπεζες, εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου). 

 

4. Η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης (έστω κατά τις 

νυκτερινές ώρες/βάρδιες) μέσω των καμερών που λειτουργούν στο εσωτερικό των γραφείων, υπό τις 

περιστάσεις και για την επίτευξη του επικληθέντος σκοπού δεν φαίνεται να δικαιολογείται, ως μη 

συνάδουσα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.  Πιο συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας – εργοδότης φαίνεται ότι συλλέγει και επεξεργάζεται  περισσότερα δεδομένα από εκείνα 

που απαιτούνται για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη, ότι στην ουσία 

η χρήση των συγκεκριμένων μέσων οδηγεί στην παρακολούθηση των εργαζομένων κατά την ώρα της 

εργασίας τους.  

 

5.1 Όσον αφορά στην εξασφάλιση της συγκατάθεσης των υπαλλήλων της εταιρείας όπως σχετικά 

είχατε ενημερωθεί με την προηγούμενη ταυτάριθμη επιστολή μας κατά γράμμα ότι: 
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«Ακόμη όμως και στην περίπτωση αυτή αν η λειτουργία του ΚΚΒΠ προσκρούει σε μία από τις βασικές 

αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του άρθρου 4 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138(Ι)/2001), όπως 

τροποποιήθηκε (στο εξής «ο Νόμος»), όπως είναι για 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.». 

 

5.2 Σχετικά είναι τα κάτωθι αποσπάσματα από το Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ετοίμασε το Συμβούλιο της Ευρώπης: 

 

«Η ελεύθερη συγκατάθεση θα μπορούσε επίσης να απειλείται σε καταστάσεις σχέσεων εξάρτησης, 

στις οποίες παρατηρείται σημαντική ανισορροπία οικονομικής ή άλλης μορφής ισχύος ανάμεσα στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας που ζητά και το υποκείμενο των δεδομένων που παρέχει τη συγκατάθεση». 

 

Ως σχέσεις εξάρτησης θεωρούνται οι σχέσεις εργοδότη – εργοδοτούμενου. 

 

«Παράδειγμα: Μια μεγάλη εταιρία προτίθεται να δημιουργήσει έναν κατάλογο ο οποίος θα περιέχει τα 

ονόματα όλων των εργαζομένων, τη θέση τους στην εταιρία και την επαγγελματική τους διεύθυνση, με 

αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της ενδοεταιρικής επικοινωνίας. Ο διευθυντής προσωπικού προτείνει 

να προστεθεί και φωτογραφία κάθε εργαζομένου στον κατάλογο, για να διευκολύνονται π.χ. οι 

εργαζόμενοι να αναγνωρίζουν τους συναδέλφους τους σε συσκέψεις. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 

απαιτούν αυτό να γίνει μόνο με τη συγκατάθεση κάθε εργαζομένου. Σε μια τέτοια περίπτωση, η 

συγκατάθεση του εργαζομένου γίνεται αποδεκτή ως νομική βάση για την επεξεργασία των 

φωτογραφιών στον κατάλογο, διότι είναι σαφές ότι η δημοσίευση της φωτογραφίας στον κατάλογο 

δεν έχει αυτή καθαυτή αρνητικές συνέπειες και, επιπλέον, μπορεί να γίνει πιστευτό ότι ο εργαζόμενος 

δεν θα υποστεί αρνητικές συνέπειες από τον εργοδότη του εάν δεν συναινέσει στη δημοσίευση της 

φωτογραφίας του στον κατάλογο.». 

 

5.3 Επισκόπηση των συνηθέστερων προβλημάτων όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών 

δεδομένων στον εργασιακό τομέα γίνεται σε Έγγραφο εργασίας της Ομάδας εργασίας του άρθρου 29,  

Γνώμη 8/2001, σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο εργασιακό 

πλαίσιο.  

 

Η Ομάδα εργασίας ανέλυσε τη σημασία της συγκατάθεσης ως νομικής βάσης για την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της απασχόλησης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

οικονομική ανισότητα ανάμεσα στον εργοδότη που ζητά και στον εργαζόμενο που παρέχει τη 

συγκατάθεση συχνά γεννά αμφιβολίες για το κατά πόσον η συγκατάθεση παρασχέθηκε ελεύθερα. Ως 

εκ τούτου, οι περιστάσεις υπό τις οποίες ζητείται η συγκατάθεση θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά 

κατά την εκτίμηση της εγκυρότητας της συγκατάθεσης στο εργασιακό πλαίσιο. 

 

6. Ως εκ των ανωτέρω κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης των θέσεών /ισχυρισμών σας, αλλά και όλων των 

στοιχείων του Φακέλου, και αφού έλαβα υπόψη προηγούμενη σχετική με το θέμα Απόφαση 

προκατόχου μου Επιτρόπου αλλά και τις ιδιαίτερες περιστάσεις και/ή ιδιαιτερότητες, όπως 

ισχυρίζεστε, της υπόθεσής σας, σας πληροφορώ για τα κάτωθι: 
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α) αποτελεί περίπτωση όπου θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ηπιότερα και /ή λιγότερο επαχθή μέσα 

για την επίτευξη του σκοπού που έχετε επικαλεστεί τα οποία βεβαίως δεν θα προσέκρουαν στην 

προστασία της προσωπικότητας, αξιοπρέπειας και της εν δυνάμει ιδιωτικής ζωής των υπαλλήλων στο 

χώρο εργασίας τους, ένα παράδειγμα είναι το προσωπικό ασφαλείας, (δεδομένου ότι η προστασία της 

εταιρείας σας αφορά εξωγενείς παράγοντες (κλέφτες/διαρρήκτες)· 

 

β) η κάμερα στην είσοδο /σημείο υποδοχής της εταιρείας κρίνεται ως αρκούντος ικανοποιητική, υπό 

τις περιστάσεις, αφού έχω προσμετρήσει τα ακόλουθα: 

 

- πρόκειται για πολυκατοικία και η μόνη δυνατή δίοδος στην εταιρεία σας η οποία, όπως φαίνεται 

βρίσκεται στον 4ο όροφο, είναι η κύρια είσοδος όπου υπάρχει εγκατεστημένη και λειτουργεί η κάμερα· 

 

- η εγκατάσταση και λειτουργία καμερών στην είσοδο έκαστου και στο εσωτερικό των γραφείων 

πιθανολογεί και/ ή τεκμαίρει, την παρακολούθηση των υπαλλήλων, ως το βασικό σκοπό  λειτουργίας 

τους, και το θέμα ασφάλεια που έχετε θέσει φαίνεται να αφορά ενδογενείς παράγοντες (προσωπικό) 

και όχι εξωγενείς (ξένοι κλέφτες/διαρρήκτες κλπ)· 

 

γ) τα μέσα ελέγχου καθώς και τεκμήρια που κάθε ΕΠΕΥ είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει και να τηρεί 

σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (βλ. τον περί Επενδυτικών 

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

ότι διασφαλίζουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τα συμφέροντα της εταιρείας κατά την επιχειρηματική 

της δραστηριότητα.  

 

Τέτοια εφαρμοστέα μέσα ελέγχου είναι 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. Τα μέσα αυτά έχω την άποψη ότι διασφαλίζουν και 

προστατεύουν τα συμφέροντα της εταιρείας (από τους ενδογενείς παράγοντες (προσωπικό) καθ’όλη τη 

διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας τόσο κατά τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας όσο και 

κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας· 

 

δ) το περιεχόμενο της προηγούμενης ταυτάριθμης επιστολής μου ημερ. 29/2/2016 το οποίο υιοθετώ 

πλήρως·  

 
έχω καταλήξει: 

 

ότι η σχετική επεξεργασία (οπτικογράφηση και λήψη εικόνων από το εσωτερικό των γραφείων κατά 

την ώρα που οι υπάλληλοι εργάζονται (νυκτερινές βάρδιες) είναι υπέρμετρη ως αντιβαίνουσα τις Αρχές 

της Αναγκαιότητας και Αναλογικότητας κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4(1)(γ) του περί 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, Ν. 

138(Ι)/2001, ως εκάστοτε τροποποιείται, (εφεξής «ο Νόμος») σύμφωνα με τις οποίες· 

 

«-(1)  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα- 

(γ)  είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών 

της επεξεργασίας:». 
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7. Ενόψει της πιο πάνω κατάληξης και με βάση τις εξουσίες που μου αποδίδουν οι διατάξεις του 

άρθρου 25(1)(α) του Νόμου σας παρέχεται αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία 

λήψης της παρούσας προειδοποίησης για άρση της παράβασης κατά την οποία θα πρέπει να 

απεγκαταστήσετε το σύστημα ΚΚΒΠ από τις εισόδους των γραφείων και το εσωτερικό των γραφείων 

των υπαλλήλων σας και με ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειές σας.  

 

Η κάμερα στην είσοδο /σημείο υποδοχής της εταιρείας μπορεί να παραμείνει ως επαρκούσα των 

σκοπών της συγκεκριμένης επεξεργασίας. 

 

8. Στην περίπτωση δε που δεν υπάρχει πρόθεση για συμμόρφωση με την παραπάνω προειδοποίηση, 

παρακαλώ όπως με ενημερώσετε, εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις 

εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης της παρούσας επιστολής, σχετικά με τους λόγους για τους 

οποίους, κατά τη γνώμη σας, δεν θα πρέπει να σας επιβληθεί  οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση 

πέρα της προειδοποίησης με βάση τις εξουσίες που μου παρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 25(1) του 

Νόμου, σύμφωνα με τις οποίες: 

 
25.-(1)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 26 ο Επίτροπος μπορεί να επιβάλει στους 

υπευθύνους επεξεργασίας ή στους τυχόν εκπροσώπους τους ή σε τρίτους τις ακόλουθες διοικητικές 

κυρώσεις, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο και από κάθε 

άλλη ρύθμιση που αφορά την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα: 

 

(α)  Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης,  

(β)  χρηματική ποινή μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30,000), 

(γ)  προσωρινή ανάκληση άδειας, 

(δ)  οριστική ανάκληση άδειας, 

(ε)  καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων. 

 

 

5.6. Απόφαση Επιτρόπου ημερομηνίας 08.08.2016 αναφορικά με κοινοποίηση προσωπικών 

δεδομένων της κας Χ. στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Γυμνασίου Νεάπολης Λεμεσού χωρίς τη 

συγκατάθεση της 

 

Η κα Χ. με επιστολή της προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με 

ημερομηνία 12.7.2016, υπέβαλε παράπονο για την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων της στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email) του Γυμνασίου Νεάπολης Λεμεσού χωρίς τη συγκατάθεση της, ενώ 

όπως αναφέρει θα μπορούσε να είχε λάβει την επιστολή με το κανονικό ταχυδρομείο ή σε προσωπικό 

της ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

2.1. Με επιστολή μας προς την Προϊστάμενη Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού με Αρ. Φακ.: Α/Π 

11.17.001.49/2016 και ημερομηνία 20.7.2016 παραθέσαμε διατάξεις των άρθρων 4(1)(α), 6 και 10 των 

περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 

μέχρι 2012 (Ν. 138(Ι)/2001 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 37(Ι)/2003 και Ν. 105(Ι)/2012), στο εξής «ο 

Νόμος», βάσει των οποίων: 

 



117 

 

2.2.  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων έχει υποχρέωση να διασφαλίζει τη τήρηση της 

βασικής αρχής της Νομιμότητας  για την επεξεργασία των δεδομένων: 

  «4.-(1)  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα- 

(α)  Υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία·». 

 

2.3. Η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων (στην κατηγορία των ευαίσθητων  δεδομένων εμπίπτουν 

τα δεδομένα υγείας) επιτρέπεται μόνο αν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις  προϋποθέσεις του 

άρθρου 6(2) του Νόμου: 

 

6.-(1)  Απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. 

 
(2)  Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, όταν συντρέχουν 

μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α)  Το υποκείμενο των δεδομένων έδωσε τη ρητή συγκατάθεσή του, εκτός αν η συγκατάθεση έχει 

αποσπασθεί παράνομα ή αντίκειται στα χρηστά ήθη ή ειδικός νόμος ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν 

αίρει την απαγόρευση, 

 

(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι σε θέση ο υπεύθυνος επεξεργασίας να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή να εκτελέσει τα καθήκοντά του στον τομέα του εργατικού δικαίου 

και έχει παρασχεθεί για το σκοπό αυτό η άδεια του Επιτρόπου, 

 

(γ)  η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των 

δεδομένων ή άλλου προσώπου, αν το υποκείμενο των δεδομένων τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία 

να δώσει τη συγκατάθεσή του, 

 

(δ) η επεξεργασία πραγματοποιείται από ίδρυμα, σωματείο ή οποιοδήποτε άλλο μη κερδοσκοπικό 

οργανισμό που έχει πολιτικούς, φιλοσοφικούς, θρησκευτικούς ή συνδικαλιστικούς σκοπούς, και αφορά 

μόνο τα μέλη του και τέτοια άλλα πρόσωπα με τα οποία το εν λόγω σωματείο, ίδρυμα ή οργανισμός 

διατηρεί λόγω των σκοπών του, δεσμούς.  Τα δεδομένα αυτά μπορεί να ανακοινωθούν σε τρίτους μόνο 

αν το υποκείμενο των δεδομένων δώσει τη συγκατάθεσή του, 

 

(ε) η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά δεδομένα τα οποία το υποκείμενο των δεδομένων 

δημοσιοποιεί ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση ή άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον 

δικαστηρίου, 

 

(στ) η επεξεργασία 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, 

 

(ζ)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση εθνικών αναγκών ή αναγκών της εθνικής 

ασφάλειας, καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγκληματολογικής ή 

σωφρονιστικής πολιτικής και εκτελείται από υπηρεσία της Δημοκρατίας ή Οργανισμό ή ΄Ιδρυμα που 

εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από υπηρεσία της Δημοκρατίας και αφορά τη διακρίβωση 

εγκλημάτων, ποινικές καταδίκες, μέτρα ασφάλειας και διερεύνηση μαζικών καταστροφών, 
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(η) η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς, ερευνητικούς, επιστημονικούς και 

ιστορικούς σκοπούς εφόσον, σύμφωνα με απόφαση του Επιτρόπου, κρίνεται ότι συντρέχουν σοβαροί 

λόγοι δημοσίου συμφέροντος, υπό τον όρο ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

προστασία των υποκειμένων των δεδομένων, 

 

(θ) η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο 

καλλιτεχνικής έκφρασης και εφόσον δεν παραβιάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα προστασίας 

της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 

 

(ι) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και χορήγησης 

κοινωνικών παροχών. 

 

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται ύστερα από εισήγηση του Επιτρόπου, να εκδίδει κανονισμούς 

που να προβλέπουν για επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων για περιπτώσεις άλλες από εκείνες που 

αναφέρονται στο εδάφιο (2) όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος.». 

 

2.4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να επιλέξει τα πρόσωπα που θα επεξεργάζονται τα 

προσωπικά δεδομένα και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

από απαγορευμένη (μη εξουσιοδοτημένη) διάδοση (κοινοποίηση) σε μη δικαιούμενα τρίτα πρόσωπα: 

 

«10.-(1)  Η επεξεργασία δεδομένων είναι απόρρητη.  Διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα 

που τελούν υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και μόνο 

κατ’ εντολή του. 

(2)  Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να επιλέγει πρόσωπα με 

αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών 

γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 

(3)  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για 

την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία 

απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης 

επεξεργασίας.  Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους 

κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της 

επεξεργασίας. 

Ο Επίτροπος παρέχει εκάστοτε οδηγίες για το βαθμό ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και για τα 

μέτρα προστασίας που είναι αναγκαίο να λαμβάνονται για κάθε κατηγορία δεδομένων, ενόψει και των 

τεχνολογικών εξελίξεων. 

(4)  Αν η επεξεργασία διεξάγεται από εκτελούντα την επεξεργασία, η σχετική ανάθεση γίνεται 

υποχρεωτικά με γραπτή σύμβαση.  Η ανάθεση προβλέπει υποχρεωτικά ότι ο εκτελών την επεξεργασία 

τη διεξάγει μόνο κατ’ εντολή του υπεύθυνου και ότι οι λοιπές υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου 

βαρύνουν αναλόγως και αυτόν.». 

 

2.5. Ζητήσαμε από την Προϊστάμενη του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού να υποβάλει τις 

απόψεις/σχόλια/θέσεις της για τα πιο πάνω.  
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2.6. Η Προϊστάμενη του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, με απαντητική επιστολή της μέσω της Γενικής 

Διευθύντριας Υπουργείου Υγείας, αναφέρει ότι στην προσπάθεια να ειδοποιήσει έγκαιρα την 

παραπονούμενη για την καθορισμένη ημερομηνία του ιατροσυμβουλίου απέστειλε το ηλεκτρονικό 

μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που τους δόθηκε από την υπηρεσία της, με την προϋπόθεση ότι 

θα τύγχαναν προστασίας τα προσωπικά δεδομένα της από τον παραλήπτη και δεν είχε πρόθεση 

κοινοποίησης των δεδομένων σε μη δικαιούχα πρόσωπα.  

 

Μεταγενέστερα, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Γραμματεία του Σχολείου, δυστυχώς 

διαπιστώθηκε ότι η αποστολή επιστολών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε διεύθυνση που δεν είναι 

προσωπική του δέκτη ήταν γεγονός και υποδείχθηκε ότι εμπεριέχει κινδύνους κοινοποίησης 

προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου δόθηκαν οδηγίες σε όλους τους εμπλεκόμενους λειτουργούς 

να μην στέλλουν επιστολές αν ο δέκτης δεν έχει προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αλλά να 

στέλλουν επιστολή ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ και ονομαστικά με το κανονικό ταχυδρομείο. 

 

3. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, θεωρώ ότι υπό τις περιστάσεις η επιβολή της διοικητικής 

κύρωσης της προειδοποίησης (άρθρο 25(1) του Νόμου) είναι αρκετή, εφόσον υπάρχει αυτοδέσμευση 

και ανάληψη υποχρέωσης ότι για να αποστέλλονται πλέον ηλεκτρονικά μηνύματα πρέπει να υπάρχει 

προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση διαφορετικά θα αποστέλλονται επιστολές με το κανονικό 

ταχυδρομείο. 

 

4. Ως εκ των ανωτέρω καλώ την Προϊστάμενη του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού να κυκλοφορήσει και 

γραπτώς σχετική εγκύκλιο στο προσωπικό της, με κοινοποίηση στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 

 

5.7. Απόφαση Επιτρόπου ημερομηνίας 03.10.2016 αναφορικά με αδυναμία εντοπισμού ιατρικού 

φακέλου του κ. Ν. Μ., ασθενούς του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 

 
Η κ. Θ. Κ. Δικηγόρος – Νομική Σύμβουλος, με επιστολή της προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα με ημερομηνία 29.6.2016 υπέβαλε παράπονο για την αδυναμία εντοπισμού 

του ιατρικού φακέλου του πελάτη της κ. Ν. Μ., ο οποίος, όπως αναφέρει στην επιστολή της, 

νοσηλευόταν από το 2014 στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και εξακολουθεί να τυγχάνει περίθαλψης 

λόγω πολλαπλών σοβαρών τραυματισμών που υπέστη συνεπεία τροχαίου ατυχήματος.  

 

Στην εν λόγω επιστολή της η δικηγόρος επισύναψε δύο επιστολές που απέστειλε  στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λευκωσίας με ημερομηνίες 2.12.2014 και 22.3.2016 με τις οποίες ζήτησε να την 

εφοδιάσουν με ιατρικό πιστοποιητικό και/ή με οποιοδήποτε άλλο συναφές έγγραφο/υλικό που αφορά 

την κατάσταση της υγείας του πελάτη της ο οποίος διεκομίσθη στην Εντατική του Γενικού Νοσοκομείου 

Λευκωσίας συνεπεία τροχαίου ατυχήματος που έγινε κατά ή περί τις 12.10.2014 ή 13.10.2014 και η 

εισαγωγή στο Γενικό Νοσοκομείο έγινε στις 14.10.2014 στο οποίο παρέμεινε μέχρι και την 11.11.2014. 

Η κ. Θ. Κ. έστειλε δύο επιστολές με ημερομηνίες 10.5.2016 και 29.6.2016 για το εν λόγω θέμα στον 

Υπουργό Υγείας και από το περιεχόμενο της επιστολής της με ημερομηνία 10.5.2016 φαίνεται ότι στις 

9.5.2016 ενημερώθηκε τηλεφωνικώς ότι ο ιατρικός φάκελος του πελάτη της έχει χαθεί και έχει γίνει 

καινούργιος ο οποίος είναι κενός.  Στις 29.6.2016 υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο Λειτουργού 

Δικαιωμάτων Ασθενών.  
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Με επιστολή μου προς τον Εκτελεστικό και Ιατρικό Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με 

ημερομηνία 5.7.2016 ζήτησα να μου υποβάλει τα σχόλια/απόψεις/θέσεις του για τα πιο πάνω. Ο 

Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, με επιστολή του ημερομηνίας 

12.8.2016,  με πληροφόρησε ότι δόθηκε αντίγραφο του ιατρικού φακέλου του Ν. Μ. για την περίοδο 

από 22.12.2011 μέχρι 28.6.2016 στον πατέρα του, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να εντοπισθούν τα 

δεδομένα υγείας του που αφορούν την περίοδο από 14.10.2014 μέχρι 13.11.2014 παρόλο που 

εξάντλησαν όλα τα περιθώρια για εξεύρεση του εν λόγω ιατρικού φακέλου. Γι’ αυτό ο αριθμός αρχείου 

του εν λόγω φακέλου έχει καταχωριστεί στο μητρώο απολεσθέντων φακέλων και θα αναζητείται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα και σε περίπτωση που εντοπισθεί θα με  ενημερώσουν. 

 

Με επιστολή μου ημερομηνίας 29.8.2016, πληροφόρησα τον Εκτελεστικό Ιατρικό Διευθυντή του 

Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ότι εκ πρώτης όψεως υπήρξε παραβίαση της υποχρέωσης για λήψη 

κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων του ασθενή Ν. Μ. και του ζήτησα 

να υποβάλει  τα σχόλια/απόψεις/θέσεις του και ιδιαίτερα τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν 

πρέπει να επιβληθεί διοικητική κύρωση μέχρι τις 26.9.2016 το αργότερο. 

 

Η προθεσμία μέχρι τις 26.9.2016 παρήλθε άπρακτη και αφού δεν υπήρξε ανταπόκριση εξαντλήθηκε 

κάθε περιθώριο για άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης και η υπόθεση εξετάστηκε με 

βάση τα ενώπιον μας στοιχεία, περιλαμβανομένης της απαντητικής επιστολής του Εκτελεστικού 

Ιατρικού Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με ημερομηνία 12.8.2016.  

 

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. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας του Αρχείου Ιατρικών Υπηρεσιών (Ιατρικών Φακέλων Ασθενών) 

έχει την ευθύνη για την τήρηση και φύλαξη τακτικών και ενημερωμένων δεδομένων υγείας των 

ασθενών.  

 

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

αφορούν τον ίδιο και  οι οποίες περιλαμβάνονται στα ιατρικά αρχεία. Όταν ασκείται το δικαίωμα 

πρόσβασης ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να παρέχει αντίγραφο με τα προσωπικά 

δεδομένα στο υποκείμενο των δεδομένων, όπου αυτό δεν προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια. 

 

Ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας την υποχρέωση για τη λήψη των κατάλληλων οργανωτικών και 

τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή 

αθέμιτης επεξεργασίας.  Τα μέτρα αυτά, πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς 

τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της 

επεξεργασίας. 

 

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχει εξουσία να εξετάζει παράπονα και 

να θέτει σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή τρίτο γραπτά ερωτήματα αναφορικά με την εξέταση παραπόνων 

σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου και υποχρεώνει αυτούς σε παροχή συνδρομής μέσα σε τακτή 
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προθεσμία για τη διευκόλυνση και εκτέλεση του έργου του. Ο Νόμος παρέχει στην Επίτροπο 

Προστασίας Δεδομένων την αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση που 

διαπιστώσει ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν διαπράξει παράβαση των υποχρεώσεων τους που 

απορρέουν από τον εν λόγω Νόμο. 

 

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων έλαβε υπόψη ότι πάρθηκαν ορισμένα μέτρα που βελτιώνουν την 

προστασία των δεδομένων των ιατρικών φακέλων των ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 

αλλά αφενός αυτά τα μέτρα δεν έχουν φθάσει στον επιθυμητό βαθμό και αφετέρου στην υπό εξέταση 

περίπτωση υπάρχει εκ των πραγμάτων/αποτελέσματος παράβαση της εκ του εδαφίου (3) του άρθρου 

10 του Νόμου υποχρέωσης, υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, για λήψη των κατάλληλων 

μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή 

από τυχαία απώλεια.  

Επιπλέον το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο αλλά αντίθετα υπάρχουν παρόμοια προηγούμενα 

και εξακολουθούν να υποβάλλονται παρόμοια παράπονα στο Γραφείο μου. Συγκεκριμένα υπήρξε 

προηγούμενο  επιβολής χρηματικών ποινών ύψους δύο χιλιάδων ευρώ ως διοικητικών κυρώσεων σε 

κάθε παρόμοιο παράπονο (Α/Π 5/2008 και Α/Π 51/2012) και τρεις χιλιάδες ευρώ ως διοικητικών 

κυρώσεων σε κάθε παρόμοιο παράπονο που αφορούσε το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας (Α/Π 

32/2014, Α/Π 44/2014 και Α/Π 74/2015).  

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και ιδιαίτερα ότι εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική η λήψη μέτρων 

παρά τις προηγούμενες υποδείξεις της,  αποφάσισε την επιβολή της διοικητικής κύρωσης της 

χρηματικής ποινής των τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000,00) για την παράβαση της υποχρέωσης του 

Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για λήψη των κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων 

και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή από τυχαία απώλεια με συνέπεια την 

απώλεια του ιατρικού φακέλου του Ν. Μ., ασθενούς του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και 

κοινοποιήσε την Απόφαση της στον Υπουργό ως πολιτικό προϊστάμενο και στη Γενική Διευθύντρια ως 

διοικητικό προϊστάμενο του Υπουργείου Υγείας για την προώθηση άμεσης λήψης μέτρων για επίλυση 

του προβλήματος. 

 

 

5.8. Απόφαση Επιτρόπου ημερομηνίας 04.10.2016 για παράνομη αποστολή διαφημιστικού 

μηνύματος από τα καταστήματα A.L.P. (AELIOTIS) TRADING LIMITED 

 
Στις 3/5/2016 υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από τον κ. Ψ., στο εξής «ο παραπονούμενος», 

εναντίον των καταστημάτων A.L.P. (AELIOTIS) TRADING LIMITED (στο εξής «καθ’ ού το παράπονο») ότι 

έλαβε από τον καθ’ ού το παράπονο διαφημιστικό μήνυμα sms παρά το γεγονός ότι είχε υποβάλει στο 

παρελθόν παράπονο κατά του ίδιου.  

 

2. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος είχε υποβάλει παράπονο και στο παρελθόν και στις 16/2/2016 

είχα αποστείλει επιστολή στον καθ’ού το παράπονο, με την οποία έφερα εις γνώση του τις πρόνοιες 

της νομοθεσίας και του ζήτησα να διαγράψει τον αριθμό του παραπονούμενου από τα αρχεία του. Με 

επιστολή του ημερομηνίας 17/3/2016, ο καθ΄ ού το παράπονο με είχε ενημερώσει ότι είχε διαγράψει 

τον αριθμό του παραπονούμενου από τα αρχεία αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων της εταιρείας 

και με επιστολή του της ίδιας ημερομηνίας προς τον παραπονούμενο, η οποία κοινοποιήθηκε στο 
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Γραφείο μου, τον είχε πληροφορήσει ότι ο αριθμός του διαγράφηκε από τα αρχεία του. Παρ’ όλα αυτά 

ο παραπονούμενος στις 3/5/2016 έλαβε ξανά διαφημιστικό μήνυμα sms από τον καθ΄ ού το παράπονο.  

 
3. Στις 19/5/2016 απέστειλα στον καθ’ ού το παράπονο επιστολή με την οποία τον κάλεσα να υποβάλει 

τις απόψεις / σχόλια / παρατηρήσεις του σχετικά με το παράπονο και να με πληροφορήσει για ποιο 

λόγο ο παραπονούμενος έλαβε ξανά μήνυμα στις 3/5/2016 ενώ του είχα ζητήσει να σταματήσει να του 

αποστέλλει μηνύματα με την επιστολή μου με ημερομηνία 16/2/2016. 

  

4. Μετά από επιστολή / υπενθύμιση μου ημερομηνίας 30/6/2016, ο καθ’ ού το παράπονο, με επιστολή 

του ημερομηνίας 18/7/2016 με πληροφόρησε μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 

α) Έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς διαγραφή του αριθμού 99140531 από τα αρχεία 

αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων 

 

β) Λειτουργός πωλήσεων της εταιρείας του επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον παραπονούμενο ο 

οποίος του επιβεβαίωσε ότι δεν έχει λάβει καθόλου διαφημιστικά μηνύματα από αυτόν τον τελευταίο 

μήνα. 

 

5.1 Με βάση το άρθρο 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(I)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί, η χρησιμοποίηση 

αυτόματων συστημάτων κλήσης και επικοινωνίας χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (συσκευές αυτόματων 

κλήσεων), τηλεομοιοτυπικών συσκευών (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς απευθείας 

εμπορικής προώθησης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συνδρομητών ή χρηστών, οι οποίοι έχουν 

δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση τους. 

 

5.2 Με βάση το εδάφιο 2 του άρθρου 106, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), εάν ένα 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά από τους πελάτες του στοιχεία επαφής του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου τους στο πλαίσιο της πώλησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 

μπορεί να χρησιμοποιεί τα εν λόγω στοιχεία για την απευθείας εμπορική προώθηση των δικών του 

παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες του έχουν σαφώς και 

ευδιάκριτα την ευκαιρία να αντιτάσσονται, δωρεάν και εύκολα, σε αυτή τη χρήση ηλεκτρονικών 

στοιχείων επαφής, κατά τη στιγμή της συλλογής τους, και τούτο με κάθε μήνυμα, σε περίπτωση που ο 

χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει με αυτή τη χρήση. 

 

5.3 Με βάση τον ορισμό που δίνεται στον Νόμο, στον όρο «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» 

περιλαμβάνονται και τα μηνύματα sms. 

 

5.4 Με βάση το άρθρο 107 του Νόμου 112(Ι)/2004, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν πιθανές 

παραβιάσεις, μεταξύ άλλων, του άρθρου 106, ασκώντας τις αρμοδιότητες που της δίνει το άρθρο 23(ε), 

(στ), (ζ), (η), και (ιβ) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 

Ατόμου) Νόμου του 2001 μέχρι 2012 (Νόμος 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί), στο εξής «ο 

Νόμος». 
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6.1 Με βάση το άρθρο 23(στ) του Νόμου, η Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλλει τις κατά τα άρθρα 23A 

και 25 διοικητικές κυρώσεις.  

 

6.2 Με βάση το άρθρο 25 του Νόμου, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: 

(α)  Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης, 

(β)  Χρηματική ποινή μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ(€30,000), 

(γ)  Προσωρινή ανάκληση άδειας,  

(δ)  Οριστική ανάκληση άδειας, 

(ε) Καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων. 

Οι υπό στοιχεία (β), (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση 

του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του ή του τρίτου.  Είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα 

της παράβασης που καταλογίζεται.  Οι υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται 

σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής ή καθ’ υποτροπήν παράβασης.  Χρηματική ποινή δύναται να 

επιβληθεί σωρευτικά και με τις υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) κυρώσεις. 

 

7. Με επιστολή μου ημερομηνίας 29/7/2016 ενημέρωσα τον καθ’ ού το παράπονο ότι υπάρχει εκ 

πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 επειδή είχε αποστείλει μηνύματα 

sms με σκοπό την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση στον παραπονούμενο χωρίς να του δίνει τη 

δυνατότητα να σταματήσει να τα λαμβάνει με εύκολο τρόπο, αφού είχε αποστείλει μήνυμα στον 

παραπονούμενο παρά το ότι του είχα ζητήσει να σταματήσει να του αποστέλλει μηνύματα, και τον 

κάλεσα να αναφέρει τυχόν λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να του επιβληθεί 

οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κυρώσεις. 

 

8. Ο καθ΄ού το παράπονο με επιστολή του ημερομηνίας 12/8/2016 μέσω τηλεομοιότυπου απάντησε 

μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

 

α) Έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη και απάντησε σε όλες τις επιστολές μου αλλά και τις υποδείξεις μου και 

έλαβε όλα τα μέτρα τα οποία του ανέφερα και συγκεκριμένα  

αφαίρεσε τον αριθμό του παραπονούμενου από την λίστα στους οποίους μπορούσε να σταλεί μήνυμα 

στο μέλλον και  

με καθοδήγηση της εταιρείας Golden Telemedia είχε ζητήσει κατεπείγον αριθμό 8000 από την Cyta τον 

οποίο αφιέρωσε αποκλειστικά για να αποτελεί εύκολο και εντελώς δωρεάν τρόπο τερματισμού της 

αποστολής μηνυμάτων sms και τον οποίο θα διαχειριζόταν η εταιρεία Golden Telemedia. 

 

β) Στις 3/5/2016 απέστειλε μηνύματα sms στους πελάτες του μέσω άλλης εταιρείας (παλαιό 

συνεργάτη) επειδή η Golden Telemedia  ήταν κλειστή για τις διακοπές του Πάσχα, χωρίς να αντιληφθεί 

ότι δεν ενημερώθηκε η βάση δεδομένων του για τον τερματισμό που έγινε μέχρι εκείνη την ημέρα, 

μέσα στους οποίους συμπεριλαμβανόταν και ο αριθμός του παραπονούμενου, με αποτέλεσμα 

δυστυχώς να του αποσταλεί ξανά μήνυμα sms. Πρόσθεσε ότι δεν το έπραξε επίτηδες αλλά από άγνοια 

στον τρόπο αφαίρεσης των αριθμών από τη βάση δεδομένων καθώς επίσης και ότι συζητώντας την 

περίπτωση με την Golden Telemedia συμφωνήθηκε ότι για να αποφευχθούν μελλοντικά παρόμοια 

λάθη, θα ενημερώνονται / διορθώνονται και οι δυο βάσεις δεδομένων που έχει ο ίδιος και η Golden 

Telemedia, εντός δυο εβδομάδων από την προηγούμενη αποστολή sms. 
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γ) Η διαχείριση της όλης υπόθεσης έχει γίνει με γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα και 

επιθυμίες του πελάτη του και ουδέποτε θέλησε να ενοχλήσει. Πρόσθεσε ότι ήταν μια ατυχής συγκυρία 

που περιέπλεξε τα πράγματα και οδήγησε στο λάθος αυτό και ευχήθηκε η ειλικρινής και καθόλα 

αληθινή τοποθέτηση του να τύχει και της ανάλογης απόφασης. 

 

9. Με βάση τα πιο πάνω υπήρξε παράβαση του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 λόγω της 

αποστολής μηνυμάτων από τον καθ΄ ού το παράπονο χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη 

να σταματήσει να λαμβάνει τα μηνύματα με εύκολο τρόπο. 

10. Αφού έλαβα υπόψη μου: 

 

α) ότι ο παραπονούμενος υπήρξε πελάτης του καθ’ ού το παράπονο στο παρελθόν, 

 

β) ότι ο καθ’ού το παράπονο τώρα έχει προσθέσει αριθμό χωρίς χρέωση με τον οποίο θα μπορούν οι 

παραλήπτες των μηνυμάτων να ζητούν να σταματήσουν να λαμβάνουν τα μηνύματα ατελώς και με 

εύκολο τρόπο και έχει λάβει μέτρα για να μην επαναληφθεί παρόμοιο συμβάν, 

 

γ) την παραδοχή του καθ΄ ού το παράπονο, 

 

αποφάσισα ασκώντας την εξουσία που μου παρέχει το άρθρο 25 του Νόμου, να επιβάλω στον καθ΄ ού 

το παράπονο τη διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €300,00 (τριακοσίων ευρώ). 

 

 

6. ΟΔΗΓΙΕΣ/ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 

 
Παρατίθενται αυτούσιες οι Οδηγίες/Συστάσεις της Επιτρόπου προς υπεύθυνους επεξεργασίας. 

 

6.1. Οδηγία προς εταιρείες/σημεία πώλησης συσκευών κινητής τηλεφωνίας  

 

Το Γραφείο μου τον τελευταίο καιρό έγινε δέκτης καταγγελιών και /ή παραπόνων σχετικά με κινητά 

τηλέφωνα που διατίθενται προς πώληση από διάφορα σημεία πώλησης και /ή διάθεσης κινητής 

τηλεφωνίας, στα οποία εντοπίζονται καταχωρημένα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων (π.χ 

προηγούμενων κατόχων κ.λ.π). 

 

Θεώρησα απαραίτητο να επικοινωνήσω μαζί σας κατόπιν αναζήτησης σε δημόσια προσβάσιμες πηγές 

και να σας ενημερώσω σε πρώτο στάδιο σχετικά με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, Ν. 138(Ι)/2001, όπως 

τροποποιήθηκε, οι οποίες τυγχάνουν, υπό τις περιστάσεις, εφαρμογής. 

 
«10.-(1) Η επεξεργασία δεδομένων είναι απόρρητη. Διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα 

που τελούν υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και μόνο 

κατ’ εντολή του. (2) Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να επιλέγει 

πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς 

τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. (3) Ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των 

δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, 
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απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα 

πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η 

επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Ο Επίτροπος παρέχει 

εκάστοτε οδηγίες για το βαθμό ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και για τα μέτρα προστασίας που 

είναι αναγκαίο να λαμβάνονται για κάθε κατηγορία δεδομένων, ενόψει και των τεχνολογικών 

εξελίξεων. …………………………………………………….».  

Εν’ όψει των πιο πάνω διατάξεων και με βάση τις εξουσίες μου που απορρέουν από τις διατάξεις του 

υπό αναφορά Νόμου, θεωρώ απαραίτητο να σας καλέσω όπως εφαρμόζετε τις κάτωθι οδηγίες πριν 

από τη διάθεση μέσω πώλησης /μεταπώλησης ή άλλως πως συσκευής κινητής τηλεφωνίας 

καινούργιας ή μεταχειρισμένης.  

 

Οδηγία Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς: Κάθε εταιρεία η οποία 

διαθέτει προς πώληση συσκευές κινητών τηλεφώνων: Διασφαλίζει ότι η προς διάθεση συσκευή 

καινούργια, μεταχειρισμένη ή ανακυκλώσιμη δεν περιλαμβάνει και /ή είναι απαλλαγμένη από 

οποιαδήποτε στοιχεία /πληροφορίες τα οποία/οι οποίες λογίζονται προσωπικά δεδομένα τέτοια όπως 

δεδομένα επαφών, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα ή και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία 

αφορούν πρόσωπο άλλο από το νέο ιδιοκτήτη της συσκευής.  

 

Ευελπιστώ στη συνεργασία σας και τη λήψη των απαραίτητων και ενδεικνυόμενων μέτρων και 

ενεργειών για σκοπούς εφαρμογής και /ή υλοποίησης της ως άνω Οδηγίας. 

 

 

6.2. Οδηγία 2 για τη Βίντεο-Παρακολούθηση σε Δημόσιους Χώρους 

 
1. Εισαγωγή 

 

Οι διαστάσεις που έχει πάρει το φαινόμενο της εγκληματικότητας και των ατόμων με παραβατική και 

αντικοινωνική συμπεριφορά, οι οποίοι δρουν ανεξέλεγκτα και προκαλούν ζημιές και βανδαλισμούς 

κατά των δημόσιων υποδομών, διαπράττουν κλοπές/διαρρήξεις και άλλες παραβάσεις, έχει αφενός 

υλικές επιπτώσεις και αφετέρου δημιουργεί φόβο και αισθήματα ανασφάλειας και αβεβαιότητας 

στους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών.  

 
Σαν προληπτικό μέτρο περιορισμού και αντιμετώπισης του προβλήματος, Δήμοι και Κοινότητες 

εξετάζουν την εγκατάσταση και λειτουργία Κλειστών Κυκλωμάτων Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε 

δημόσιους χώρους. Η χρήση ΚΚΒΠ συνιστά αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι) / 2001), όπως τροποποιήθηκε (στο εξής «ο 

Νόμος»). 

 

Τα Δημοτικά και τα Κοινοτικά Συμβούλια που εξετάζουν την ανάγκη εγκατάστασης ΚΚΒΠ σε δημόσιους 

χώρους, για σκοπούς προστασίας της δημόσιας περιουσίας και/ ή την πρόληψη αδικημάτων, ως οι 

υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων εικόνας που τα ΚΚΒΠ οπτικογραφούν, θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι, η χρήση των ΚΚΒΠ είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου. 
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Η χρήση τέτοιων ΚΚΒΠ συνιστά παρεμβατικό μέτρο που περιορίζει το δικαίωμα προστασίας της 

οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, οι Δήμοι και οι Κοινότητες που 

εξετάζουν την χρήση ΚΚΒΠ σε δημόσιους χώρους, θα πρέπει να αναζητούν μία ισορροπία μεταξύ του 

έννομου συμφέροντος της προστασίας της περιουσίας τους και του θεμελιώδους δικαιώματος  

προστασίας της οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής των πολιτών τους. 

 

Η χρήση ΚΚΒΠ σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται όταν προβλέπεται από Νόμο. Στην απουσία σχετικής 

νομοθεσίας, η χρήση ΚΚΒΠ πρέπει να είναι το τελευταίο μέτρο που οι Δήμοι και οι Κοινότητες θα 

πρέπει να εξετάζουν, νοουμένου ότι, οι επιδιωκόμενοι σκοποί τους δεν μπορούν να επιτευχθούν με 

άλλα λιγότερο επαχθή και παρεμβατικά μέτρα.   

 

Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι η παροχή καθοδήγησης σε Δήμους και Κοινότητες για τη 

λειτουργία ΚΚΒΠ σε δημόσιους χώρους, όπως δρόμους, πλατείες και πάρκα, με βάση τις διατάξεις του 

Νόμου.  

 

2. Νομική Βάση 

 
Το δικαίωμα προστασίας της οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής θεμελιώνεται από το Άρθρο 8 της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Άρθρο 7 του 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Άρθρο 15 του Συντάγματος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Με βάση τα Άρθρα αυτά, οποιοσδήποτε περιορισμός του δικαιώματος αυτού 

επιτρέπεται μόνο δια νόμου, εφόσον αυτό αποτελεί αναγκαίο και ανάλογο μέτρο σε μία δημοκρατική 

κοινωνία. 

 

Το Γραφείο μου κατά καιρούς εξέφρασε τη Γνώμη ότι, η χρήση ΚΚΒΠ σε δημόσιους χώρους πρέπει να 

είναι αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης. Τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να γίνει με τη θέσπιση ειδικής 

νομοθεσίας, ή με την κατάλληλη τροποποίηση του περί Δήμων και του περί Κοινοτήτων Νόμου, ή με 

την εισαγωγή σχετικών διατάξεων στον περί Αστυνομίας Νόμο. Παράλληλα, το Γραφείο μου κατ’ 

επανάληψη εξέφρασε την άποψη ότι, σε δημόσιους χώρους οι πολίτες πρέπει να αναμένουν ότι 

μπορούν να απολαμβάνουν ένα χαμηλότερο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής, από αυτό 

που τους προσφέρει η οικεία τους.  

 

Στην απουσία νομοθετικής ρύθμισης, οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να επικαλεστούν τις 

διατάξεις του Νόμου 138(1)/2001 για χρήση ΚΚΒΠ σε δημόσιους χώρους, μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, όπου υπάρχει επιτακτικό και δικαιολογημένο υπέρτερο δημόσιο συμφέρον που 

υπερισχύει του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής των πολιτών τους. Τέτοιες περιπτώσεις 

πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση.  

 

Το άρθρο 4 του Νόµου καθορίζει τις Βασικές Αρχές που πρέπει να διέπουν κάθε επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με βάση το άρθρο αυτό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, δηλαδή το 

Δημοτικό ή το Κοινοτικό Συμβούλιο, διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:  

(α)  υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία (Αρχή της Νομιμότητας), 

 

(β)  συλλέγονται για προσδιορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται 

μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς, (Αρχή του Σκοπού) 
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(γ)  είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών 

της επεξεργασίας, (Αρχή της Αναλογικότητας) 

 

(δ)  είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε  ενημέρωση, (Αρχή της Ακρίβειας) 

 

(ε) διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους 

μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της 

συλλογής τους και της επεξεργασίας τους (Αρχή της Διατήρησης).   

 

Το άρθρο 5 του Νόμου καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων, δηλαδή των 

πολιτών του Δήμου/ της Κοινότητας. Συγκεκριμένα, το άρθρο 5(2)(ε), επιτρέπει την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων, χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων, μεταξύ άλλων, όταν 

αυτή είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας (δηλαδή ο Δήμος ή η Κοινότητα), υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει των δικαιωμάτων, 

συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων.    

 
3. Αξιολόγηση της ανάγκης χρήσης ΚΚΒΠ σε δημόσιους χώρους 

 

Ο Δήμος/ η Κοινότητα που επιθυμεί να επικαλεστεί τις διατάξεις του Νόμου 138(1)/2001, θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αποδείξει ότι, η ανάγκη χρήσης ΚΚΒΠ σε συγκεκριμένο δημόσιο χώρο υπερέχει του 

δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής των διερχόμενων προσώπων. 

Μεμονωμένα περιστατικά αδικημάτων ή βανδαλισμών στο χώρο αυτό δεν δικαιολογούν τη χρήση 

ΚΚΒΠ. Αν τα περιστατικά αυτά γίνονται συστηματικά, ο Δήμος/ η Κοινότητα θα πρέπει, σε πρώτη φάση, 

να προσφύγει σε λιγότερο παρεμβατικά προληπτικά μέτρα, όπως για παράδειγμα τη φωταγώγηση του 

χώρου ή την ενεργοποίηση του θεσμού του παρατηρητή της γειτονιάς ή την εργοδότηση φύλακα 

ασφάλειας. 

 

Οι Δήμοι / Κοινότητες θα πρέπει να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που θα έχει η παρακολούθηση 

συγκεκριμένου χώρου με ΚΚΒΠ, στους γειτονικούς/ παρακείμενους χώρους και στον ευρύτερο Δήμο/ 

Κοινότητα. Έρευνες που έχουν γίνει σε άλλα Κράτη Μέλη καταδεικνύουν ότι, η χρήση ΚΚΒΠ δεν είναι 

πάντοτε το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης αφού, πολλές φορές, έχει ως αποτέλεσμα τη 

μετατόπιση της εγκληματικότητας σε γειτονικές γεωγραφικά περιοχές ή την αλλαγή του modus 

operanti, δηλαδή του τρόπου δράσης των παραβατών. 

 

Αν σε συγκεκριμένο χώρο παρατηρείται συστηματικά η διάπραξη σοβαρών αδικημάτων ο Δήμος/ η 

Κοινότητα θα πρέπει να διαβουλευτεί με την Αστυνομία την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων 

αστυνόμευσης, πριν εξετάσει την εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ στο χώρο αυτό. Κατά κανόνα, η 

φυσική παρουσία της Αστυνομίας είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης. Η χρήση ΚΚΒΠ σε 

χώρους όπου παρατηρείται συστηματικά η διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, θα ήταν δικαιολογημένη 

μόνο σε περιπτώσεις όπου η Αστυνομία, για ουσιαστικούς λόγους, δεν μπορεί να παράσχει επαρκή 

αστυνόμευση στο χώρο αυτό.  
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Έχει διαπιστωθεί ότι τοπικές αρχές, οι οποίες επιθυμούν την εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ 

εξασφαλίζουν Αστυνομική Έκθεση με την οποία τεκμηριώνεται επαρκώς ότι, το σύστημα είναι 

αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, ενώ ο σκοπός δεν μπορεί να επιτευχθεί εξίσου 

αποτελεσματικά με άλλα ηπιότερα μέσα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

 

Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα πλαίσια του ελέγχου της 

νομιμότητας της εγκατάστασης και λειτουργίας ΚΚΒΠ σε δημόσιους χώρους αναλύει το μέγεθος των 

κακόβουλων πράξεων και εγκληματικών ενεργειών που μόνο με το εν λόγω σύστημα θα μπορεί 

αποτελεσματικά να αντιμετωπιστεί, προληφθεί ή/και αποτραπεί. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύεται 

ότι το ΚΚΒΠ είναι το μόνο μέτρο προστασίας των περιουσιακών αγαθών των τοπικών αρχών και 

εξιχνίασης υποθέσεων που σχετίζονται με εγκληματικές ενέργειες. 

 

4. Μέτρα ασφάλειας 

 
Ο Δήμος/ η Κοινότητα που κατέληξε στο ότι, πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2 και 3 της παρούσας Οδηγίας και δικαιολογείται η χρήση ΚΚΒΠ σε συγκεκριμένο 

δημόσιο χώρο, θα πρέπει να μεριμνήσει ότι, αυτό εγκαθίσταται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται 

η παρακολούθηση των διερχομένων προσώπων, όπως επιβάλλει η Αρχή της Αναλογικότητας.  

 

Για παράδειγμα, αν αντικείμενο της παρακολούθησης είναι συγκεκριμένο μνημείο, οι κάμερες θα 

πρέπει να εστιάζονται μόνο σε αυτό και να μην οπτικογραφούν γειτονικές οικίες. Αν το ΚΚΒΠ θα 

εγκατασταθεί σε πάρκο ή πρέπει να καλύπτει μεγάλο εμβαδό χώρου, ο Δήμος/ η Κοινότητα θα πρέπει 

να διασφαλίσει ότι οι κάμερες λαμβάνουν εικόνες μόνο εντός του χώρου αυτού. Αν τα φαινόμενα που 

επιθυμεί να αποτρέψει ο Δήμος/ η Κοινότητα παρατηρούνται σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ή της 

νύχτας, το ΚΚΒΠ θα πρέπει να ενεργοποιείται μόνο κατά τις ώρες αυτές. Η καταγραφή ήχου, κατά 

κανόνα απαγορεύεται. 

 

Ο εξυπηρετητής (server) στον οποίο θα αποθηκεύονται οι εικόνες που καταγράφει το ΚΚΒΠ θα πρέπει 

να είναι φυλαγμένος σε ασφαλή χώρο και πρόσβαση σε αυτόν θα πρέπει να έχει μόνο περιορισμένος 

αριθμός εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Δήμου/ της Κοινότητας, με κωδικό πρόσβασης και κατά 

κανόνα όταν έχει παρατηρηθεί διάπραξη παράβασης ή αδικήματος. Κατά κανόνα, θα πρέπει να 

αποφεύγεται η εγκατάσταση δεικτών (monitors) που θα επιτρέπουν σε Μέλη ή υπάλληλους του 

Δήμου/ της Κοινότητας να παρακολουθούν συγκεκριμένο χώρο σε πραγματικό χρόνο (ζωντανά). 

 

Το άρθρο 10 του Νόμου, επιτρέπει στο Δήμο/ την Κοινότητα, ως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να 

αναθέτει την εκτέλεση μιας επεξεργασίας σε εκτελούντα την επεξεργασία. Σε περιπτώσεις όπου 

υπάρχει επιτακτική και αδήριτη ανάγκη παρακολούθησης συγκεκριμένου χώρου σε πραγματικό χρόνο 

(ζωντανά) και υπάρχει εντός των ορίων του Δήμου/ της Κοινότητας Αστυνομικός σταθμός, ο Δήμος/ η 

Κοινότητα μπορούν να εξετάσουν την εγκατάσταση δεικτών (monitors) στο σταθμό αυτό. Σε τέτοια 

περίπτωση, η Αστυνομία θα ενεργεί ως ο εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του Δήμου/ της 

Κοινότητας και η ανάθεση αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει γραπτώς και να προβλέπει ότι, οι 

υποχρεώσεις του Δήμου, της Κοινότητας που απορρέουν από το Νόμο βαραίνουν αναλόγως και την 

Αστυνομία.  
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Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος/ η Κοινότητα θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται η αθέμιτη διάδοση της κίνησης ή της συμπεριφοράς των 

πολιτών του, που καταγράφει το ΚΚΒΠ. Σύμφωνα με την Αρχή της Διατήρησης, οι καταγραμμένες 

εικόνες θα πρέπει να διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, ενόψει του 

επιδιωκόμενου σκοπού. Κατά κανόνα, αυτές θα πρέπει να διαγράφονται αυτόματα κάθε δύο 

βδομάδες, εκτός όπου επιβάλλεται διαφορετικά. 

 

5. Προηγούμενη διαβούλευση με το Γραφείο της Επιτρόπου 

 
Το Γραφείο μου, ως εποπτικό όργανο, δεν έχει υποχρέωση να απαντά σε ερωτήματα Δήμων/ 

Κοινοτήτων για την εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ. Το Γραφείο μου έχει υποχρέωση να παρέχει 

καθοδήγηση στους Δήμους/ στις Κοινότητες για τη χρήση τέτοιων συστημάτων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Νόμου και αυτός είναι ο σκοπός της παρούσας Οδηγίας. Για εξειδικευμένα ερωτήματα 

σχετικά με ΚΚΒΠ, ο Δήμος/ η Κοινότητα θα πρέπει να συμβουλεύεται το νομικό του σύμβουλο. 

 

Ωστόσο, το Γραφείο μου είναι πρόθυμο να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα, νοουμένου ότι 

αυτά αφορούν την υιοθέτηση πολιτικών ή μεγάλο αριθμό επηρεαζόμενων πολιτών.  

 

6. Υποχρέωση Γνωστοποίησης του ΚΚΒΠ  

 

Ο Δήμος/ η Κοινότητα που κατέληξε στο ότι,  δικαιολογείται η χρήση ΚΚΒΠ σε συγκεκριμένο δημόσιο 

χώρο, θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο μου σχετική Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας 

Αρχείου/ Έναρξης Επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου. Το έντυπο Γνωστοποίησης είναι 

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου: www.dataprotection.gov.cy 

Σε καμία περίπτωση η υποβολή Γνωστοποίησης συνεπάγεται νομιμότητα της Επεξεργασίας.  

 

7. Συμπέρασμα 

 
Στην απουσία νομοθετικής ρύθμισης, η χρήση ΚΚΒΠ σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται, μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει επιτακτικό και δικαιολογημένο υπέρτερο δημόσιο συμφέρον 

και νοουμένου ότι δεν υπάρχουν άλλα λιγότερα παρεμβατικά μέτρα. 

 
 

6.3. Συστάσεις Επιτρόπου προς όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες 

διαχείρισης ασφαλειών κλάδου ζωής και κλάδου γενικής φύσεως  

 

Αναφορικά με το θέμα της συλλογής και γενικά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των 

πελατών/ασφαλιζόμενων των ασφαλιστικών εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης 

ασφαλειών κλάδου ζωής και κλάδου γενικής φύσεως, με βάση τις αρμοδιότητες που μου παρέχονται 

από το άρθρο 23 (γ) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 

Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι) / 2001), όπως τροποποιήθηκε (στο εξής «ο Νόμος»), επιθυμώ 

να επισύρω την προσοχή σας στο νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στο Μέρος Α και να απευθύνω 

τις συστάσεις που αναφέρονται στο Μέρος Β: 

 
 

http://www.dataprotection.gov.cy/
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ΜΕΡΟΣ Α- ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 

 Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου:  

«υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει «οποιοδήποτε πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».  

 

«προσωπικά δεδομένα» είναι «κάθε πληροφορία, που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, 

δηλαδή στο φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι 

γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί αμέσως ή εμμέσως.». 

 

Για παράδειγμα προσωπικά δεδομένα είναι: το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης,  το φύλο, ο 

αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός κοινωνικών 

ασφαλίσεων, η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση κ.λ.π. 

 

Το ίδιο άρθρο ορίζει την έννοια των «ευαίσθητων δεδομένων» ως «τα δεδομένα που αφορούν τη 

φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 

τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την ερωτική ζωή και 

ερωτικό προσανατολισμό, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες». 

 

Επίσης, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ως «συγκατάθεση» «κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση 

βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν 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». 

 
Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 2, ως «Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ή «αρχείο» νοείται 

«το διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή δύνανται να 

αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, και τα οποία είναι προσιτά με βάση συγκεκριμένα κριτήρια». 

 

Το άρθρο 3(1) του Νόμου προβλέπει ότι, οι διατάξεις του Νόμου εφαρμόζονται στην 

αυτοματοποιημένη εν όλω ή εν μέρει επεξεργασία, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο.  

 

1.2. Οι διατάξεις του άρθρου 4(1) του Νόμου ορίζουν ρητά ότι, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στην 

προκειμένη περίπτωση, οι ασφαλιστικές εταιρείες, διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα: 

 

(α) υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία, 

 

(β) συλλέγονται για προσδιορισμένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς και δεν υφίστανται 

μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς (αρχή του σκοπού), 

 

(γ) είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών 

της επεξεργασίας (αρχή της αναλογικότητας), 

 



131 

 

(δ) είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση, 

 

(ε) διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση των 

σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους. 

 

Συνεπώς, κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται πέραν του επιδιωκόμενου σκοπού ή 

η οποία δεν είναι πρόσφορη και αναγκαία για την επίτευξή του, δεν είναι νόµιµη. 

 

1.3. Η συλλογή και κάθε περαιτέρω επεξεργασία απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που 

αφορούν στους πελάτες/ασφαλιζόμενους επιτρέπεται, καταρχήν, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

έχει εκ των προτέρων εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους. Κατ’ εξαίρεση, η συλλογή και κάθε περαιτέρω 

επεξεργασία τόσο των απλών όσο και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς 

συγκατάθεση εφόσον συντρέχουν οι όροι που περιοριστικώς αναφέρονται στο Νόμο.  

 

Συγκεκριμένα, για τα απλά δεδομένα, επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 (2) του Νόμου 

και για τα ευαίσθητα δεδομένα υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 (2) του Νόμου, δεδομένου ότι 

τηρούνται οι γενικές αρχές επεξεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 4(1) του Νόμου.  

 

Παραδείγματα τα οποία αφορούν στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 5 (2) του Νόμου: 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να συλλέγουν και γενικά να επεξεργάζονται απλά προσωπικά 

δεδομένα των πελατών τους, όταν για παράδειγμα: 

 

«Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η 

οποία επιβάλλεται από νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει νόμου ή Κανονισμούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης», 

 

ή 

 

«η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι 

το υποκείμενο των δεδομένων ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου των 

δεδομένων, πριν από τη σύναψη σύμβασης», 

 

ή 

 

«η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των 

δεδομένων». 

 

Παραδείγματα τα οποία αφορούν στη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 6 (2) του Νόμου, το οποίο 

ισχύει κατ’ αναλογία και στην επεξεργασία μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων: 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να συλλέγουν και γενικά να επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα των πελατών τους, όταν για παράδειγμα: 

 

«Το υποκείμενο των δεδομένων έδωσε τη ρητή συγκατάθεσή του, εκτός αν η συγκατάθεση έχει 

αποσπασθεί παράνομα ή αντίκειται στα χρηστά ήθη ή ειδικός νόμος ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν 

αίρει την απαγόρευση» 
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ή 

 

«η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των 

δεδομένων ή άλλου προσώπου, αν το υποκείμενο των δεδομένων τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία 

να δώσει τη συγκατάθεσή του» 

 

ή 

 

«η επεξεργασία 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». 

 

ή 

 

«η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς, ερευνητικούς, επιστημονικούς και 

ιστορικούς σκοπούς εφόσον, σύμφωνα με απόφαση του Επιτρόπου, κρίνεται ότι συντρέχουν σοβαροί 

λόγοι δημοσίου συμφέροντος, υπό τον όρο ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

προστασία των υποκειμένων των δεδομένων». 

 

1.4. Το άρθρο 10 του Νόμου, που αφορά στο απόρρητο και στην ασφάλεια της επεξεργασίας, έχει ως 

εξής: 

 
«(1)  Η επεξεργασία δεδομένων είναι απόρρητη. Διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που 

τελούν υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και μόνο κατ’ 

εντολή του. 

(2)  Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να επιλέγει πρόσωπα με 

αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών 

γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 

(3)  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για 

την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία 

απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης 

επεξεργασίας.  Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους 

κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της 

επεξεργασίας. 

Ο Επίτροπος παρέχει εκάστοτε οδηγίες για το βαθμό ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και για τα 

μέτρα προστασίας που είναι αναγκαίο να λαμβάνονται για κάθε κατηγορία δεδομένων, ενόψει και των 

τεχνολογικών εξελίξεων. 

(4)  Αν η επεξεργασία διεξάγεται από εκτελούντα την επεξεργασία, η σχετική ανάθεση γίνεται 

υποχρεωτικά με γραπτή σύμβαση.  Η ανάθεση προβλέπει υποχρεωτικά ότι ο εκτελών την επεξεργασία 

τη διεξάγει μόνο κατ’ εντολή του υπεύθυνου και ότι οι λοιπές υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου 

βαρύνουν αναλόγως και αυτόν.». 
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2. Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 (188(I)/2007) 

 
Παραθέτω αυτούσιες τις ακόλουθες διατάξεις του Νόμου 188(I)/2007: 

 

Άρθρο 2 

«άλλες δραστηριότητες» περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

(α) Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων ελεγκτών, εξωτερικών λογιστών και φορολογικών 

συμβούλων, περιλαμβανομένων συναλλαγών για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. 

(β) άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων εκ μέρους ανεξάρτητων επαγγελματιών νομικών, με 

εξαίρεση τις προνομιούχες πληροφορίες, όταν συμμετέχουν είτε- 

(i) Βοηθώντας στο σχεδιασμό ή στην υλοποίηση συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά με- 

(αα) την αγορά και πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων, 

(ββ) τη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους, 

(γγ) το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου ή λογαριασμών 

τίτλων, 

(δδ) την οργάνωση των εισφορών των αναγκαίων για τη δημιουργία, λειτουργία, ή διοίκηση εταιρειών, 

(εε) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση καταπιστευματικών εταιρειών, επιχειρήσεων ή ανάλογων 

μονάδων, 

(ii) ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων. 

(γ) κτηματικές συναλλαγές εκ μέρους κτηματομεσιτών, δυνάμει του περί Κτηματομεσιτών Νόμου, ως 

εκάστοτε ισχύει. 

(δ) εμπόριο προϊόντων ή αγαθών, όπως πολύτιμων λίθων και μετάλλων, εφόσον η πληρωμή γίνεται σε 

μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ ανεξάρτητα του αν η συναλλαγή διενεργείται με 

μια μόνο πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση. 

(ε) τις ακόλουθες υπηρεσίες εμπιστευμάτων και εταιρικών υπηρεσιών προς τρίτα μέρη: 

(i) Σύσταση εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων· 

(ii) άσκηση καθηκόντων διευθυντή ή γραμματέα εταιρείας, εταίρου συνεταιρισμού ή κατόχου 

ανάλογης θέσης σε σχέση με άλλα νομικά πρόσωπα ή νομικούς μηχανισμούς ώστε άλλο πρόσωπο να 

ασκήσει ανάλογα καθήκοντα· 

(iii) παροχή εγγεγραμμένου γραφείου, επιχειρηματικής διεύθυνσης, ταχυδρομικής ή διοικητικής 

διεύθυνσης και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές υπηρεσίες για εταιρεία, προσωπική εταιρεία ή κάθε άλλο 

νομικό πρόσωπο ή νομικό μηχανισμό· 

(iv) άσκηση καθηκόντων εμπιστευματοδόχου σε ρητά εμπιστεύματα ή ανάλογο νομικό μηχανισμό ώστε 

άλλο πρόσωπο να ασκήσει ανάλογα καθήκοντα· και 

(v) άσκηση καθηκόντων πληρεξούσιου μετόχου εξ ονόματος άλλου προσώπου, ή νομικού μηχανισμού 

ώστε άλλο πρόσωπο να ασκήσει ανάλογα καθήκοντα· 

(στ) οποιαδήποτε από τις  υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο άρθρο 4 του περί της 

Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

 

«Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες» περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

(α) Αποδοχή καταθέσεων από το κοινό· 
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(β) δανεισμός χρημάτων στο κοινό· 

(γ) χρηματοδοτική μίσθωση, περιλαμβανομένης και χρηματοδότησης με ενοικιαγορά· 

(δ) υπηρεσίες διακίνησης χρημάτων· 

(ε) έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής, όπως πιστωτικές κάρτες, ταξιδιωτικές επιταγές, επιταγές 

τραπεζίτη και ηλεκτρονικού χρήματος· 

(στ) έκδοση εγγυήσεων και ανάληψη υποχρεώσεων· 

(ζ) διεξαγωγή συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου προσώπου που έχουν σχέση 

με- 

(i) Αξίες ή τίτλους της χρηματαγοράς περιλαμβανομένων επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων και 

ομόλογα καταθέσεων. 

(ii) ξένο συνάλλαγμα· 

(iii) προθεσμιακούς χρηματοδοτικούς τίτλους ή τίτλους με δικαίωμα επιλογής (options)· 

(iv) τίτλους που αφορούν συνάλλαγμα και επιτόκια· 

(v) αξιόγραφα· 

(η) συμμετοχή σε εκδόσεις αξιογράφων και παροχή συναφών υπηρεσιών· 

(θ) παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη βιομηχανική 

στρατηγική και συναφή θέματα και παροχή συμβουλών καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της 

συγχώνευσης και της αγοράς επιχειρήσεων· 

(ι) διαμεσολάβηση στη χρηματαγορά· 

(ια) επενδυτικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων της εμπορίας και διευθέτησης εμπορίας επενδύσεων, 

της διαχείρισης επενδύσεων, των συμβουλών για επενδύσεις και της ίδρυσης και λειτουργίας σχεδίων 

συλλογικών επενδύσεων. Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, o όρος "επένδυση" περιλαμβάνει 

ασφάλειες ζωής επί μακροπρόθεσμης βάσης συνδεδεμένες ή μη με επενδυτικά σχέδια· 

(ιβ) υπηρεσίες ασφαλούς φύλαξης· 

(ιγ) φύλαξη και διαχείριση αξιογράφων· 

(ιδ) οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες και δραστηριότητες- 

(i) που καθορίζονται στο Μέρος I και II του Τρίτου Παραρτήματος του περί των Επενδυτικών Υπηρεσιών 

και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, ως εκάστοτε ισχύει και που παρέχονται σε 

σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία απαριθμούνται στο Μέρος ΙΙΙ του ιδίου 

Παραρτήματος·  

(ii) που καθορίζονται στο άρθρο 109 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών 

Επενδύσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

(iii) που καθορίζονται στα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 6 του περί των Διαχειριστών Οργανισμών 

Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

(ιε) ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής και εργασίες διαμεσολάβησης για σύναψη ασφαλειών 

ζωής· 

(ιστ) χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των παραγράφων (δ) και (ε), οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες 

που καθορίζονται στο Παράρτημα του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου, ως εκάστοτε ισχύει· 

 
Άρθρο 68  

(1) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες οφείλουν να τηρούν αρχεία 

και να φυλάσσουν για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών τα ακόλουθα έγγραφα: 

(α) Αντίγραφα των αποδεικτικών στοιχείων της ταυτότητας του πελάτη· 
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(β) τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και τις λεπτομέρειες όλων των επιχειρηματικών σχέσεων και 

συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων για την καταχώρηση των συναλλαγών στα λογιστικά 

βιβλία· και 

(γ) τα σχετικά έγγραφα της αλληλογραφίας με τους πελάτες και άλλα πρόσωπα με τους οποίους 

διατηρείται επιχειρηματική σχέση. 

(2) Η περίοδος των πέντε ετών υπολογίζεται μετά την εκτέλεση των συναλλαγών ή την περάτωση της 

επιχειρηματικής σχέσης. 

(3) Τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες οφείλουν να 

διασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) τίθενται έγκαιρα και χωρίς 

καθυστέρηση στη διάθεση της Μονάδας και των αρμοδίων Εποπτικών Αρχών για σκοπούς εκτέλεσης 

των καθηκόντων που τους αναθέτει ο παρών Νόμος. 

 

3. Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

 
Παρατίθεται αυτούσια το άρθρο 20 του Κανονισμού, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 24 Μαΐου 2016, 

ενώ θα αρχίσει να εφαρμόζεται μετά από δύο χρόνια. 

 

«Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων 

 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς 

χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να 

διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν: 

 

α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το 

άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) 

και  

 

β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.  

 

2.   Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, 

το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι 

τεχνικά εφικτό. 

 

3.   Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ασκείται με την επιφύλαξη 

του άρθρου 17. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την 

εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας 

εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
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4.   Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες άλλων.». 

 

Με βάση τα πιο πάνω: 

Σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά 

μέσα και με δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, το πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται να εξασφαλίσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας αντίγραφο των 

δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε ηλεκτρονικό και δομημένο μορφότυπο συνήθους 

χρήσης ο οποίος επιτρέπει την περαιτέρω χρήση από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδομένα. 

 
Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει παράσχει τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα και η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, 

το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται να μεταφέρει τα εν λόγω δεδομένα και 

κάθε άλλη πληροφορία που διατηρείται σε αυτοματοποιημένο αρχείο σε άλλο αυτοματοποιημένο 

αρχείο, σε ηλεκτρονικό μορφότυπο συνήθους χρήσης, χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας από τον οποίο αποσύρονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Α. Οι ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν όπως υποβάλουν στο Γραφείο μου ξεχωριστό έντυπο 

Γνωστοποίησης για κάθε αρχείο που τηρούν και περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα, δεδομένου ότι το 

κάθε αρχείο εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό.  

 
Για παράδειγμα, εάν τηρούν μόνο ένα αρχείο, το αρχείο διαχείρισης ασφαλειών και το εν λόγω αρχείο 

χρησιμοποιείται και για άλλους σκοπούς (για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, για στατιστική 

ανάλυση/έρευνα αγοράς κ.λ.π.), τότε δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξεχωριστή Γνωστοποίηση για το 

αρχείο που τηρούν για σκοπούς άλλους από τη διαχείριση ασφαλειών. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 

πρέπει να υποβληθεί νέα, ξεχωριστή Γνωστοποίηση. 

 

Β. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να λαμβάνουν χωριστή συγκατάθεση από τους 

πελάτες/ασφαλιζόμενους όταν η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων έχει πολλαπλούς 

σκοπούς. 

 

Η συγκατάθεση που θα λαμβάνεται πρέπει να είναι ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει 

επιγνώσει ένδειξη της συμφωνίας τους υπέρ της επεξεργασίας των δεδομένων που τους αφορούν. 

Συνεπώς:  

 

(i) οι πελάτες/ασφαλιζόμενοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής κατά πόσο 

ενδιαφέρονται για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από την ασφαλιστική εταιρεία στην 

οποία είναι πελάτες.  

 

(ii) οι πελάτες/ασφαλιζόμενοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να την αποσύρουν ανά πάσα στιγμή 

χωρίς αυτή τους η ενέργεια να έχει οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα 

οποιοδήποτε οικονομικό κόστος.  
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Να σημειωθεί επίσης ότι, ακόμα και στην περίπτωση που έχει ληφθεί η συγκατάθεση των 

πελατών/ασφαλιζόμενων, αν η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων 

προσκρούει σε μία από τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του άρθρου 4 του 

Νόμου τότε η τυχόν ληφθείσα συγκατάθεση δεν αίρει την παρανομία αυτή και, ως εκ τούτου, η 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν είναι νόμιμη. 

 

Από τα ανωτέρω, εξυπακούεται ότι, τυχόν «συγκατάθεση» των πελατών/ασφαλιζόμενων στο 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο υπό τη μορφή προσχώρησης στους γενικούς του όρους, δεν αποτελεί  

«ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως».  

 

Γ. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, οι ασφαλιστικές εταιρείες: 

 
1. Κατά το στάδιο εξέτασης της αίτησης για ασφάλιση, θα πρέπει να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα 

από τους ίδιους τους πελάτες/προτιθέμενους πελάτες τους. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά 

από συγκατάθεση τους, επιτρέπεται να λαμβάνουν πληροφορίες από τρίτους (ιατρούς, άλλη 

ασφαλιστική εταιρεία κ.λ.π.). Η εν λόγω συγκατάθεση θα πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση, όπου 

κρίνεται απολύτως αναγκαίο. Όπως αναφέρεται στη Σύσταση Β πιο πάνω, τυχόν «συγκατάθεση» τους 

στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο υπό τη μορφή προσχώρησης στους γενικούς του όρους, δεν αποτελεί 

«ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως». 

 

2. Οφείλουν να συλλέγουν και γενικά να επεξεργάζονται µόνο όσα δεδομένα είναι απολύτως 

απαραίτητα για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, δηλαδή τη διαχείριση ασφαλειών 

και συγκεκριμένα την εξέταση της αίτησης για ασφάλιση και/ή την εξέταση/αξιολόγηση απαίτησης για 

καταβολή αποζημίωσης. 

 

Δ. Βάσει του άρθρου 10 του Νόμου που αφορά στο απόρρητο και στην ασφάλεια της επεξεργασίας, οι 

ασφαλιστικές εταιρείες έχουν υποχρέωση όπως: 

 

1. Συνάπτουν γραπτή σύμβαση με όλους όσοι εκτελούν εργασίες για λογαριασμό τους, όπως για 

παράδειγμα με τους ασφαλιστικούς σύμβουλους. Η σύμβαση θα πρέπει να αναφέρει ρητά τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται για 

άλλους σκοπούς. 

 

2. Λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε: 

(i) να υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα των 

πελατών/ασφαλιζόμενων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων, 

(ii) η πρόσβαση να είναι ελεγχόμενη, δηλαδή η πρόσβαση να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα με τη χρήση κωδικών πρόσβασης, 

(iii) η πρόσβαση να καταγράφεται ούτως ώστε να είναι δυνατός ο μεταγενέστερος έλεγχος της 

πρόσβασης, 

(iv) οι ενέργειες των χρηστών στα αυτοματοποιημένα συστήματα να ανιχνεύονται ανά πάσα στιγμή, 

(v) οι κωδικοί πρόσβασης να διαθέτουν ικανοποιητικό βαθμό ασφάλειας ώστε να μην είναι εύκολη η 

αναπαραγωγή τους από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και 

(vi) να μην είναι δυνατή η αλλοίωση των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
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3. Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν υποχρέωση όπως διασφαλίζουν ότι, το προσωπικό τους καθώς και 

οι εκτελούντες την επεξεργασία δεσμεύονται από ρήτρες εμπιστευτικότητας. Για το σκοπό αυτό, θα 

πρέπει να καταρτίσουν ειδικό Κώδικα Δεοντολογίας του προσωπικού και των εκτελούντων την 

επεξεργασία. 

 

Ε. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 2 και 68(1)(α) του περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 

(188(I)/2007), μόνο οι ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής και 

εργασίες διαμεσολάβησης για σύναψη ασφαλειών ζωής, δικαιούνται να λαμβάνουν αντίγραφο του 

Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας των πελατών/ασφαλιζόμενων τους. Από την άλλη, οι ασφαλιστικές 

εταιρείες που παρέχουν ασφαλιστικές εργασίες κλάδου γενικής φύσεως, μπορούν να ζητούν από τους 

προτιθέμενους πελάτες τους να επιδεικνύουν το Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας τους με σκοπό την 

επαλήθευση/επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων που δηλώθηκαν από αυτούς στην Αίτηση για 

Ασφάλιση.   

 

ΣΤ. Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να σέβονται το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων που 

μπορούν οι πελάτες/ασφαλιζόμενοι να ασκήσουν στα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν και 

διατηρούνται σε αρχείο αυτοματοποιημένης μορφής. 

  

Ζ. Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να σέβονται το δικαίωμα πρόσβασης που μπορούν οι 

πελάτες/ασφαλιζόμενοι να ασκήσουν στα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν και διατηρούνται 

σε αρχείο αυτοματοποιημένης, μερικώς αυτοματοποιημένης ή μη αυτοματοποιημένης μορφής.   

 

 

6.4. Συστάσεις Επιτρόπου προς τους Δήμους και τα Κοινοτικά Συμβούλια  

 

Αναφορικά με το θέμα της συλλογής και γενικά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των πολιτών 

/ δημοτών στο πλαίσιο εξυπηρέτησης τους και/ή εκτέλεσης των καθηκόντων του προσωπικού, με βάση 

τις αρμοδιότητες που μου παρέχονται από το άρθρο 23 (γ) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι) / 2001), όπως 

τροποποιήθηκε (στο εξής «ο Νόμος»), επιθυμώ να επισύρω την προσοχή σας στις ακόλουθες διατάξεις 

του Νόμου που αναφέρονται στο Μέρος Α και να απευθύνω τις συστάσεις που αναφέρονται στο 

Μέρος Β: 

 

ΜΕΡΟΣ Α-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου, ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται όποιος 

«καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

 

Το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει την έννοια των προσωπικών δεδομένων ως κάθε πληροφορία, που 

αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή στο φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί αμέσως ή εμμέσως.  
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Για παράδειγμα προσωπικά δεδομένα είναι: το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης,   ο αριθμός 

δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων, η κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού, το 

ενοικιαστήριο συμβόλαιο κ.λ.π.  

 
Επίσης, το ίδιο άρθρο προβλέπει τις κατηγορίες των ευαίσθητων δεδομένων, μεταξύ των οποίων είναι 

και τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία. 

 

2.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 (1) του Νόμου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στην προκειμένη περίπτωση, 

οι Δήμοι, διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα: 

 

(α) υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία, 

 

(β) συλλέγονται για προσδιορισμένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς και δεν υφίστανται 

μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς (αρχή του σκοπού), 

 

(γ) είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών 

της επεξεργασίας (αρχή της αναλογικότητας), 

 

(δ) είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση, 

 

(ε) διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση των 

σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους. 

 

2.2. Η συλλογή και κάθε περαιτέρω επεξεργασία απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 

επιτρέπεται, καταρχήν, εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή ο πολίτης/δημότης) έχει δώσει 

τη συγκατάθεσή του. Ωστόσο, η συλλογή και κάθε περαιτέρω επεξεργασία τόσο των απλών όσο και 

των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούν στους δημότες επιτρέπεται και χωρίς τη 

συγκατάθεση τους, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος.  

 

2.3. Για τα απλά δεδομένα, επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 (2) του Νόμου και για τα 

ευαίσθητα δεδομένα υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 (2) του Νόμου.  

 

Παραδείγματα τα οποία αφορούν στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 5 (2) του Νόμου: 

«Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η 

οποία επιβάλλεται από Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει Νόμου ή Κανονισμούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

 

ή 

 

«η επεξεργασία 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» 

 

ή 
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«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, διαφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών των 

υποκειμένων των δεδομένων». 

 

Παραδείγματα τα οποία αφορούν στη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 6 (2) του Νόμου: 

Οι Δήμοι μπορούν να συλλέγουν και γενικά να επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

δημοτών, όταν για παράδειγμα: 

 

«η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των 

δεδομένων ή άλλου προσώπου, αν το υποκείμενο των δεδομένων τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία 

να δώσει τη συγκατάθεσή του» 

 

ή 

 

«η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά δεδομένα τα οποία το υποκείμενο των δεδομένων δημοσιοποιεί 

ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου».  

 

Για παράδειγμα, τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που ζητούνται από τους δημότες να προσκομίσουν 

για να επωφεληθούν έκπτωσης/μείωσης στα καταβλητέα δημοτικά τέλη θα πρέπει να είναι μόνο τα 

απολύτως απαραίτητα για την πραγματοποίηση του απαιτούμενου σκοπού και να μην τους ζητούνται 

πληροφορίες οι οποίες δεν σχετίζονται με το σκοπό της επεξεργασίας που είναι η εξέταση για 

έκπτωση/μείωση στα τέλη. 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Οι Δήμοι, ως οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι, ο σκοπός της 

συλλογής και γενικά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμος, σαφής και 

καθορισμένος και τα προσωπικά δεδομένα που ζητούν από τους δημότες να προσκομίσουν δεν είναι 

υπερβολικά σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας (άρθρο 4 (1) του Νόμου) 

 

Τέτοια συλλογή και επεξεργασία είναι θεμιτή και νόμιμη μόνο εφόσον το είδος των δεδομένων αυτών 

συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη εργασία που έχει να εκτελέσει ο δημοτικός υπάλληλος στο 

πλαίσιο των καθηκόντων του και της εξυπηρέτησης των πολιτών και είναι απολύτως απαραίτητα για 

την πραγματοποίηση των εν λόγω σκοπών. 

 

2. Δεδομένου ότι τηρούνται οι βασικές αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 4, οι Δήμοι επιτρέπεται να 

συλλέγουν / επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα δημοτών τους όταν εμπίπτει μία από τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Νόμου (για τα απλά προσωπικά δεδομένα) και του άρθρου 6 (για τα 

απλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα). 

 

3. Οι Δήμοι θα πρέπει να φροντίζουν να τηρείται το απόρρητο και η ασφάλεια της επεξεργασίας βάσει 

των διατάξεων του άρθρου 10 του Νόμου που προνοεί ότι: 
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«10.-(1) Η επεξεργασία δεδομένων είναι απόρρητη. Διεξάγεται αποκλειστικά  και μόνο από πρόσωπα 

που τελούν υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και μόνο 

κατ’ εντολή του».  

(2) Για τη διεξαγωγή της επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να επιλέγει πρόσωπα με 

αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών 

γνώσεων και προσωπικής ακεραιτότητας για την τήρηση του απορρήτου. 

(3) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για 

την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία 

απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης 

επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους 

κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της 

επεξεργασίας. 

Ο Επίτροπος παρέχει εκάστοτε οδηγίες για το βαθμό ασφάλειας των δεδομένων καθώς και για τα 

μέτρα προστασίας που είναι αναγκαίο να λαμβάνονται για κάθε κατηγορία δεδομένων, ενόψει και των 

τεχνολογικών εξελίξεων.», 

 

4. Οι Δήμοι οφείλουν να διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που πρόκειται να συλλεχθούν από τρίτους 

προσωπικά δεδομένα που αφορούν σε δημότες τους, θα πρέπει να τους ενημερώνουν κατά την 

καταχώρηση των δεδομένων στα αρχεία τους ή όταν πρόκειται να ανακοινώσουν δεδομένα που τους 

αφορούν σε τρίτους, θα πρέπει προηγουμένως να τους έχουν ενημερώσει. 

 

5. Οι Δήμοι πρέπει να σέβονται το δικαίωμα πρόσβασης που μπορούν οι δημότες τους να ασκήσουν 

στα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν. 

 

Οι αντίστοιχες Συστάσεις απευθύνθηκαν επίσης προς τα Κοινοτικά Συμβούλια. 

 

 

7. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΑΔΕΙΕΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

7.1. Γνωστοποιήσεις 

 

Τα άτομα ή οργανισμοί που επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες έχουν υποχρέωση υποβολής 

Γνωστοποίησης προς την Επίτροπο για τις επεξεργασίες που διεξάγουν, όπως καθορίζεται στο άρθρο 7 

του Νόμου, εκτός αν ισχύει κάποια από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται σ’ αυτά.  

 

Πρέπει να δηλώσουν γραπτώς στην Επίτροπο, μεταξύ άλλων, το σκοπό της επεξεργασίας, τις 

κατηγορίες των υποκειμένων, το είδος των δεδομένων που θα επεξεργάζονται, τους αποδέκτες των 

δεδομένων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος και την πιθανή διαβίβαση σε τρίτες χώρες.  

 

Δε χρειάζεται να υποβάλουν Γνωστοποίηση όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Οι εξαιρέσεις 

καθορίζονται στο άρθρο 7(6) του Νόμου και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας προτρέπονται να 

συμβουλεύονται τους νομικούς τους συμβούλους πριν προβούν σε επίκληση των εξαιρέσεων αυτών. 
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Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) καταχωρούνται στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών 

που τηρεί η Επίτροπος και το οποίο είναι προσβάσιμο στο κοινό. Κάθε μεταβολή των στοιχείων που 

αναφέρονται στο εδάφιο (2) πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας στην Επίτροπο. 

 

Σκοπός της Γνωστοποίησης είναι να ελέγχεται η νομιμότητα των επεξεργασιών και να υποβάλλονται 

συστάσεις εκεί και όπου χρειάζεται ώστε να επιτευχθεί η πλήρης συμμόρφωση με το Νόμο. Οι 

Γνωστοποιήσεις αποσκοπούν επίσης στην επίτευξη της διαφάνειας, αφού το μητρώο Γνωστοποιήσεων 

είναι προσβάσιμο στο κοινό. 

Ο συνολικός αριθμός Γνωστοποιήσεων που είναι μέχρι σήμερα καταχωρισμένες στο Μητρώο είναι 

3649. 

 
Κατά το 2016 υποβλήθηκαν συνολικά 696 Γνωστοποιήσεις για σύσταση και λειτουργία αρχείου / 

έναρξη επεξεργασίας ως ακολούθως: 

 
 

 
Κατηγορία 

Αριθμός 
Γνωστοποιήσεων 2016 

 
Δημόσιος Τομέας 29 

 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  29 

 
Ιδιωτικός Τομέας 638 

 
Σύνολο 696 

 
 
 

Ο μεγάλος αριθμός Γνωστοποιήσεων που υποβλήθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου από τον ιδιωτικό 

τομέα, έγκειται στην εκστρατεία ενημέρωσης των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) 

και των Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ) για υποβολή Γνωστοποίησης των αρχείων 

που διατηρούν και περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα των πελατών τους. 

 

Συγκεκριμένα, η Επίτροπος με επιστολές της προς τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές των πιο πάνω 

εταιρειών (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΣΕΛΚ και Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο), ζήτησε όπως 

προωθήσουν στα μέλη και /ή εποπτευόμενούς τους τις επιστολές της με βάση τις οποίες καλούντο οι 

εταιρείες να υποβάλουν στο Γραφείο της δεόντως συμπληρωμένο έντυπο Γνωστοποίησης Σύστασης 

και Λειτουργίας Αρχείου /Έναρξης Επεξεργασίας, ως η εκ του Νόμου υποχρέωσή τους. 

 
 

7.2. Άδειες Διασύνδεσης 

 

7.2.1. Εισαγωγή 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου «διασύνδεση» σημαίνει «μορφή επεξεργασίας που συνίσταται 

στη δυνατότητα συσχέτισης των δεδομένων ενός αρχείου με δεδομένα αρχείου ή αρχείων που 
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τηρούνται από άλλο ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο 

επεξεργασίας για άλλο σκοπό.  

 

Η διασύνδεση των αρχείων επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 5 

και 8 του Νόμου, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος. 

 

Κάθε διασύνδεση γνωστοποιείται στην Επίτροπο με δήλωση και αν ένα τουλάχιστον από τα αρχεία που 

πρόκειται να διασυνδεθούν περιέχει ευαίσθητα δεδομένα ή αν η διασύνδεση έχει ως συνέπεια την 

αποκάλυψη ευαίσθητων δεδομένων ή αν για την πραγματοποίηση της διασύνδεσης πρόκειται να γίνει 

χρήση ενιαίου κωδικού αριθμού, η διασύνδεση επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη άδεια της 

Επιτρόπου. Η άδεια διασύνδεσης χορηγείται ύστερα από ακρόαση των υπεύθυνων επεξεργασίας των 

αρχείων αν κριθεί απαραίτητο από την Επίτροπο. 

 

 

7.2.2. Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ) 

 

Το Δεκέμβριο του 2015 ολοκληρώθηκε η τεχνική ανάπτυξη και ξεκίνησε η λειτουργία της ΚΑΠ. Η ΚΑΠ 

είναι ένα από τα πιο σημαντικά Έργα του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) στα πλαίσια 

ανάπτυξης του πλαισίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Κατόπιν διαγωνισμού, η ανάπτυξη του έργου έχει ανατεθεί σε ανάδοχο εταιρεία. Στόχος του 

Έργου είναι η αποκόμιση όφελος  από την ενοποίηση των πληροφοριών σε μια ενιαία συνεκτική όψη 

για ανάλυση, από υφιστάμενα και μελλοντικά πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας. 

 

Η ΚΑΠ προβλέπει για την εγκαθίδρυση και επέκταση της τεχνολογικής κυβερνητικής υποδομής, έτσι 

ώστε να επιτευχθεί το όραμα μίας συντονισμένης διακυβέρνησης. Μέσω της ΚΑΠ θα ενοποιούνται, 

συνδέονται, συγκεντρώνονται και αναλύονται, πληροφορίες από διάφορους Κυβερνητικούς 

Οργανισμούς. Με καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών, θα επιτευχθούν καλύτερες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα βελτιωθούν η απόδοση και η ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταλήγοντας σε υψηλότερη κυβερνητική 

αποδοτικότητα, οικονομική ευμάρεια και καλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. 

 
Λειτουργοί του Γραφείου της Επιτρόπου συμμετείχαν στο Συμβούλιο Έργου με καθεστώς παρατηρητή 

για να παράσχουν στο ΤΥΠ και στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες καθοδήγηση και εισηγήσεις για την 

ανάπτυξη της ΚΑΠ σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων. 

 

Το Σεπτέμβριο του 2016, η Επίτροπος εξέδωσε Άδεια Διασύνδεσης που αποτελεί τη νομική βάση για τη 

λειτουργία της ΚΑΠ. Η εν λόγω Άδεια περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις ώστε να επιτρέπεται η 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων Υπουργείων/ Τμημάτων/ Υπηρεσιών με βάση τις Αρχές της 

Αναγκαιότητας και της Αναλογικότητας καθώς και την οικεία νομοθεσία που εφαρμόζει το κάθε 

Υπουργείο/ Τμήμα/ Υπηρεσία.  

 

Επίσης, στην Άδεια περιλαμβάνονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την πρόσβαση της Στατιστικής 

και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε δεδομένα που «ανεβάζουν» στην ΚΑΠ τα συνδεδεμένα Υπουργεία/ 

Τμήματα/ Υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία Στατιστικής 
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και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με σεβασμό στο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 

προσωπικών δεδομένων των πολιτών.   

 
 

7.2.3. Άδειες Διασύνδεσης Μηχανισμών ΑΙΑΝΤΑ – Άρτεμις 

 
Χορηγήθηκαν από την Επίτροπο τρεις Άδειες Διασύνδεσης οι οποίες αφορούσαν: 

 

1. Στη γενική διασύνδεση των δύο μηχανισμών:  

 

Σκοπός της διασύνδεσης: Η ανταλλαγή και συσχέτιση των δεδομένων των δύο μηχανισμών ώστε να 

καθίσταται δυνατή η πρόσβαση όλων των υποκείμενων, στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας, ΑΠΙ σε 

ολόκληρο το φάσμα των πληροφοριών /δεδομένων με κύριο και απώτερο σκοπό την αξιολόγηση του 

αξιόχρεου των πελατών τους και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου ή και 

άλλων συναφών κινδύνων, (άρθρο 5 της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Κ.Δ.Π 207/2015 

και 28Δ (3) και (4) του Ν. 66(Ι)/1997 όπως τροποποιήθηκε).  

 

2. Στη διασύνδεση για σκοπούς εξυπηρέτησης των ΑΠΙ μέσω των εξουσιοδοτημένων 

λειτουργών/χρηστών τους: 

 
Σκοπός της διασύνδεσης: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28Δ (4) των περί Εργασιών Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων Νόμων, όπως τροποποιήθηκαν, Νόμος 66(Ι)/1997, είναι η πρόσβαση, από όλα τα ΑΠΙ και 

πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας, στους μηχανισμούς 

ανταλλαγής δεδομένων «ΑΙΑΝΤΑ» και «Άρτεμις» με κύριο σκοπό την αξιολόγηση του αξιόχρεου των 

πελατών ή δυνητικών πελατών τους ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου ή και άλλων συναφών κινδύνων. 

 

3. Στη διασύνδεση για σκοπούς εξυπηρέτησης του κοινού μέσω των εξουσιοδοτημένων 

λειτουργών/υπαλλήλων των Μηχανισμών: 

 

Σκοπός της διασύνδεσης: Σύμφωνα με τον Κανονισμό 6(1)(α) της περί του Ορισμού Λειτουργίας 

Συστήματος ή Μηχανισμού Ανταλλαγής, Συγκέντρωσης και Παροχής Δεδομένων, Οδηγίας του 2015 

(Κ.Δ.Π 207/2015): 

 

«Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα των μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων ΑΙΑΝΤΑΣ και ΑΡΤΕΜΙΣ 

έχουν εξουσιοδοτημένοι χρήστες μέλη του προσωπικού των μηχανισμών ΑΙΑΝΤΑΣ και ΑΡΤΕΜΙΣ, με 

σκοπό την ικανοποίηση αιτημάτων πληροφόρησης πελατών, δυνητικών πελατών ή συνδεδεμένων 

προσώπων σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται από τους μηχανισμούς 

ανταλλαγής δεδομένων ΑΙΑΝΤΑΣ και ΑΡΤΕΜΙΣ», 

 
Οι Άδειες Διασύνδεσης (2) και (3) εκδόθηκαν υπό τους κάτωθι όρους: 
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Όροι:  

 

(1): Αρχείο Ιχνηλασιμότητας /Προσβασιμότητας που θα τηρεί έκαστος μηχανισμός, το οποίο θα 

διασφαλίζει μεταξύ άλλων την καταγραφή και διατήρηση των ακόλουθων πληροφοριών για σκοπούς 

ελέγχου ή διερεύνησης καταγγελιών από τον Επίτροπο: 

 

1.1 ταυτότητα υπαλλήλου που προβαίνει σε αναζήτηση, ημερομηνία και ώρα αναζήτησης· 

1.2 σκοπός της αναζήτησης (α) αξιολόγηση αξιόχρεου (β) άλλος (να αναφερθεί)· 

1.3 ενέργεια υπάλληλου (εκτύπωση / αποθήκευση / επιβεβαίωση πληροφορίας /χειρόγραφη 

σημείωση στο φάκελο του πελάτη). 

(2) Καθορισμός επιπέδων πρόσβασης «on a need to know basis» ανάλογα με το σκοπό της 

αναζήτησης. 

 

(3) Να μην καθίσταται δυνατή η συλλογική εξαγωγή δεδομένων ή ταυτόχρονη αναζήτηση για 

περισσότερα από ένα άτομα. 

 

(4) Η αναζήτηση να γίνεται μόνο με βάση τους ενιαίους κωδικούς αριθμούς: αρ. διαβατηρίου ή αρ. 

δελτίου ταυτότητας και κατ’ εξαίρεση* να επιτρέπεται η αναζήτηση με το ονοματεπώνυμο και την 

ημερ. γέννησης του πελάτη/δυνητικού πελάτη όπου αποδεικνύεται αδύνατη με τους ενιαίους 

κωδικούς αριθμούς. 

 

*Καταγραφή περιπτώσεων κατ’ εξαίρεση αναζήτησης σε αρχείο με το δικαιολογητικό/λόγο και 

κοινοποίησή του στο Γραφείο της Επιτρόπου κάθε 6 μήνες. 

 

Στον ακόλουθο Πίνακα καταγράφονται όλες οι Άδειες Διασύνδεσης που χορήγησε η Επίτροπος κατά το 

έτος 2016: 

 

Αρ.  Υπεύθυνος Επεξεργασίας 1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας 2 
 

1. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 
(Αίαντας) 
 

Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα 
Πληροφοριών Λτδ 

2. Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας – Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού 

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων 
Πρόνοιας – Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 

3. Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας – Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού 
 

Γενικό Λογιστήριο 

4. Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας – Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού 
 

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 
Παραλήπτη 

5. Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας – Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού 
 

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών 
Πληρωμών 

6. Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας – Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού 

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
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7. Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας – Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού 
 

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

8. Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας – Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού 
 

Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας 

9. Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα 
Πληροφοριών Λτδ 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 
(με ΑΠΙ) 
 

10. Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα 
Πληροφοριών Λτδ 
 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 
(Με Υπαλλήλους Μηχανισμών) 

11. Τμήμα Γεωργίας 
 

Τμήμα Τελωνείων 

12. Τμήμα Γεωργίας 
 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

13. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 
 

ΓΕΕΦ 

14. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 
 

Γενικό Λογιστήριο 

15. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 
 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου   

16. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 
 

Ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου 

17. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 
 

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

18. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 
 

Τμήμα Εργασίας 

19. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 
 

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών 
Πληρωμών 

20. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 
 

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

21. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αστυνομικών και 
Στρατιωτικών Κύπρου Λτδ 
 

22. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 
 

Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου Λτδ 

23. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 
 

Περιφερειακή ΣΠΕ Λεμεσού 

24. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 
 

ΣΠΕ «Λήδρα» Λτδ 

25. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 
 

Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ 
 

26. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αμμοχώστου – 
Λάρνακας Λτδ 
 

27. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 
 

ΣΠΕ Λακατάμιας – Δευτεράς Λτδ 
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28. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 
 

ΣΠΕ Ταμασού, Ορεινής και Πιτσιλιάς Λτδ 

29. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 
 

Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λευκωσίας Λτδ 

30. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 
 

Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας Λτδ 

31. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Συνεργατικό Ταμιευτήριο Εκπαιδευτικών 
Κύπρου  Λτδ 

32. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Συνεργατική Οικοδομική και Ταμιευτήριο 
Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ 
 

33. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 
 

ΣΠΕ Στροβόλου Λτδ 

34. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 
 

ΣΠΕ Τροόδους Λτδ 

35. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ ΣΠΕ Μακράσυκας, Λάρνακας, Επαρχίας 
Αμμοχώστου Λτδ 
 

36. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 
 

ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων Λτδ 

37. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων 
Τηλεπικοινωνιών, Ενέργειας και Τραπεζών 
Λτδ 
 

38. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 
 

ΣΠΕ Αλληλεγγύης Λτδ 

39. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

40. Γενικό Λογιστήριο 
 

Τμήμα Φορολογίας 

41. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 
 

Υπουργείο Εσωτερικών 

42. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 
 

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης 
 

43. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 
 

Τμήμα Φορολογίας 

44. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 
 

Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης 
Εκτοπισθέντων 
 

45. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 
 

Υπηρεσία Ασύλου 

46. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 
 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

47. Γενικό Λογιστήριο 
 

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

48. Διάφορα Υπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες 
 

Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ) 
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Παρατίθενται επίσης στον πιο κάτω Πίνακα οι ανανεώσεις αδειών διασύνδεσης που χορήγησε η 

Επίτροπος, οι οποίες στο σύνολο τους απαριθμούνται σε 28: 

 

 

Αρ.  Υπεύθυνος Επεξεργασίας 1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας 2 
 

1. Τμήμα Οδικών Μεταφορών 
 

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

2. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

3. Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου 
 

Κλινικό Εργαστήριο MEDILAB 

4. Τμήμα Φορολογίας Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης 
 

5. Υπουργείο Εξωτερικών Τμήμα αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης (αρχείο 
αφιξοαναχωρήσεων  και απαγορευμένων 
μεταναστών) 
 

6. Υπουργείο Εξωτερικών 
 

Αστυνομία Κύπρου 

7. Γενικό Λογιστήριο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και  
Μετανάστευσης 
 

8. Γενικό Λογιστήριο 
 

Υπουργείο Εσωτερικών 

9. ΓΕΕΦ 
 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

10. Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
 

Τμήμα Εργασίας 

11. Αστυνομία Κύπρου 
 

Τμήμα Τελωνείων 

12. Γενικό Λογιστήριο 
 

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

13. Αστυνομία Κύπρου 
 

Εθνική Φρουρά 

14. Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου 
 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

15. Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας 
 

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης 
 

16. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης 
 

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 

17. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 

Υπουργείο Εσωτερικών 

18. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης 
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19. Υπηρεσία Ασύλου Αστυνομία (Υπηρεσία Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης) 
 

20. Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών 
Πληρωμών 
 

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης 

21. Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών 
 

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης 
 

22. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

23. Υπηρεσία Ασύλου 
 

Τμήμα Εργασίας 

24. Υπηρεσία Ασύλου 
 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 

25. Υπηρεσία Ασύλου 
 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

26. Υπηρεσία Ασύλου 
 

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης 
 

27. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 

Αρχή Λιμένων Κύπρου 

28. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 

 
 

7.3. Άδειες Διαβίβασης  

 

7.3.1. Εισαγωγή 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9(4) του Νόμου, η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε κράτη-

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτη συμβαλλόμενα μέρη του Ε.Ο.Χ. (Νορβηγία, Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν) ή προς τρίτες χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφανθεί ότι 

εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ελεύθερη. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε, με βάση το άρθρο 25(6) της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, ότι η Ανδόρα, η 

Αργεντινή, η Νέα Ζηλανδία, ο Καναδάς, η Ελβετία, τα νησιά Φαρόε, η νήσος Guernsey, το Ισραήλ, το 

Isle of Man, το Jersey, η Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης και οι ΗΠΑ (Transfer of Passenger 

Name Record Data (PNR) παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.  

 

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς οποιαδήποτε άλλη χώρα επιτρέπεται ύστερα από άδεια της 

Επιτρόπου. 

 

Η Επίτροπος παρέχει την άδεια μόνο εάν κρίνει ότι ή εν λόγω χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο 

προστασίας. Η διαβίβαση προς χώρα η οποία δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, 
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επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, με άδεια της Επιτρόπου εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες από τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 9 (2) του Νόμου. 

Η Επίτροπος μπορεί, επίσης, να επιτρέψει τη διαβίβαση δεδομένων σε χώρα που δεν εξασφαλίζει 

ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρουσιάσει επαρκείς 

εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και 

της άσκησης των δικαιωμάτων αυτών, που απορρέουν από Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες 

(standard contractual clauses). 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει τέτοιες Συμβατικές Ρήτρες, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν 

ικανοποιητικές εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών και της άσκησης των δικαιωμάτων αυτών και έτσι, μετά την υπογραφή τους από τους 

ενδιαφερόμενους, οι Ρήτρες αυτές μπορούν να αποτελέσουν τη νομική βάση για τη χορήγηση από την 

Επίτροπο της σχετικής άδειας διαβίβασης δεδομένων. 

 

 

7.3.2. EU- US Privacy Shield «Adequacy Decision» και Διαβιβάσεις δεδομένων στις ΗΠΑ 

 

Μετά από την ακύρωση και / ή κατάργηση της Απόφασης Επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Αρ. 

520/2000/EC, με την οποία αναγνωριζόταν ως ικανοποιητικό το επίπεδο προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων που παρείχετο από τις κατευθυντήριες αρχές προστασίας της ιδιωτικής ζωής σχετικά με 

εταιρείες /οργανισμούς των ΗΠΑ οι οποίες είχαν  υιοθετήσει τις Αρχές του Ασφαλούς Λιμένα και ήταν 

εντεταγμένες στο ‘Safe Harbour List’, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (CJEU) με την  Απόφασή του στην 

Υπόθεση Maximilian Schrems v Data Protection Commissioner, στις 6 Οκτωβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ύστερα από εντατικές διαβουλεύσεις με τις Αμερικανικές Αρχές κατέληξε σε νέο νομικό 

πλαίσιο την «Ασπίδα Προστασίας ΕΕ - ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα»/ «EU-US Privacy Shield». 

 

Η Απόφαση Επάρκειας του νομικού πλαισίου EU - US Privacy Shield ημερ. 12/7/2016 αντικατέστησε την 

προηγούμενη σχετικά με τις «Αρχές Ασφαλούς Λιμένα».  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9(4) του Νόμου, η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες 

χώρες για τις οποίες οι Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει Απόφαση Επάρκειας είναι ελεύθερη δηλαδή 

δεν αποτελεί προαπαιτούμενο η υποβολή σχετικής Αίτησης για εξασφάλιση Άδειας Διαβίβασης από 

την Επίτροπο.  

 

Επομένως, με την πιστοποίηση των εταιρειών – εισαγωγέων των δεδομένων στις ΗΠΑ ότι 

διασφαλίζουν τις εγγυήσεις του νέου νομικού πλαισίου «Privacy Shield» οι εταιρείες – εξαγωγείς των 

δεδομένων που είναι εγκατεστημένες στην Κυπριακή Δημοκρατία αφού βεβαιωθούν ότι οι εταιρείες –

εισαγωγείς των δεδομένων στις ΗΠΑ είναι καταχωρημένες / πιστοποιημένες στο σχετικό μητρώο του 

Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ (https:/www.privacyshield.gov/) μπορούν να διαβιβάζουν προσωπικά 

δεδομένα χωρίς να χρειάζεται να εξασφαλίσουν την Άδεια της Επιτρόπου.  

 

Οι εταιρείες όμως αυτές υπέχουν υποχρέωση να ενημερώνουν την Επίτροπο σχετικά με την επικείμενη 

διαβίβαση των δεδομένων, είτε με την υποβολή νέας Γνωστοποίησης είτε με την υποβολή 

επικαιροποιημένης Γνωστοποίησης. 
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Κατά το έτος 2016, η Επίτροπος χορήγησε 57 άδειες διαβίβασης ως ακολούθως: 

 
 

Αρ. Υπεύθυνος Επεξεργασίας 1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας 2 
 

1. WARGAMING GROUP LTD 
 

Αυστραλία 

2. WARGAMING GROUP LTD 1. Ρωσία  
2. Ουκρανία 
3. Λευκορωσία   
4. Σιγκαπούρη  
5. Κορέα  
 

3. Τμήμα Φορολογίας Αρμόδιες Αρχές τρίτων χωρών με βάση την 
Πολυμερή Συμφωνία των Αρμοδίων Αρχών 
 

4. WARGAMING GROUP Ltd 
 

ΗΠΑ 

5. GlaxoSmithKline(Cyprus) Ltd 
 

ΗΠΑ 

6. CBB Lifeline Biotech Ltd 1. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
2. Λίβανο 
3. Ιορδανία 
 

7. Wargaming Group Limited 
 

ΗΠΑ 

8. Public Joint- Stock Company ATOVAZBANK 
 

Ρωσία 

9. The Cyprus Association of the Church of 
Jesus Christ of Latter –day Saints Ltd 
 

ΗΠΑ 

10. Novartis Pharma Services Inc. 
Representative Office Cyprus 

Εταιρείες/οντότητες του Ομίλου εταιρειών 
Novartis International AG που εδρεύουν σε 
τρίτες χώρες εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.  

11. GlaxonSmithKline (Cyprus) Ltd 
 

Ινδία 

12. GlaxonSmithKline (Cyprus) Ltd 
 

ΗΠΑ 

13. GlaxonSmithKline (Cyprus) Ltd 
 

ΗΠΑ 

14. Arch. Global Services (Cyprus) Ltd 1.Βερμούδες 
2. Φιλιππίνες 
(Υπαλλήλους εταιρείας) 
 

15. Arch. Global Services (Cyprus) Ltd 1. Βερμούδες 
2. Φιλιππίνες 
 (Πελάτες εταιρείας) 
 

16. Arch. Global Services (Cyprus) Ltd ΗΠΑ 
(Υπαλλήλους εταιρείας) 
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17. Arch. Global Services (Cyprus) Ltd ΗΠΑ 

(Πελάτες εταιρείας) 
 

18. BrokerCreditService (Cyprus) Ltd Ρωσία  
 

19. Κυπριακό ίδρυμα Έρευνας για μυϊκή 
δυστροφία –Ινστιτούτο Γενετικής και 
Νευρολογίας 
 

ΗΠΑ 

20. Aker Solutions Cyprus Ltd Εταιρείες /Οντότητες του Ομίλου εταιρειών 
AKER SOLUTIONS ASA που εδρεύουν σε τρίτες 
χώρες εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ, και 
περιλαμβάνονται στον Πίνακα “Legal Chart” 
μέρος των BCR’s 
 

21. Frontica Global Employment Limited Εταιρείες /Οντότητες του Ομίλου εταιρειών 
AKASTOR ASA που εδρεύουν σε τρίτες χώρες 
εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ, και περιλαμβάνονται 
στον Πίνακα “Legal Chart” μέρος των BCR’s 
 

22. Corina Snacks Ltd 
 

ΗΠΑ 

23. Jordans Trust Company (Cyprus) Ltd 1. British Virgin Islands 
2. Σεϋχέλλες 
 

24. Corina Snacks  Ltd 1. ΗΠΑ 
2. Αυστραλία 
3. Κίνα 
4. Κίνα / Χονγκ Κονγκ 
5. Ινδία 
6. Μεξικό 
7.Σιγκαπούρη 
8. Νότιος Αφρική 
 

25. CardPay Ltd 
 

Ρωσία 

26. First Names (Cyprus) Ltd 1.Ρωσία 
2. Ουκρανία  
3. Νιγηρία  
4. Νότιο Αφρική  
5. Ινδία  
6. Χονγκ Κονγκ  
7. Σιγκαπούρη  
8. Ντουμπάι  
9. Καζακστάν  
10. Βραζιλία  
11. Ισλανδία  
12. Μογγολία  
13. Ιράκ  
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14. Κατάρ  
15. Μοντενέγκρο  
16. Σεϋχέλλες  
17. British Virgin Islands  
18. Marshall Islands  
19. Μπελίζ 
 

27. First Names (Cyprus) Ltd 
 

ΗΠΑ 

28. Novartis Pharma Services Inc 
 

Ινδία 

29. S.P.I. Spirits (Cyprus) Ltd 
 

ΗΠΑ 

30. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κέντρο Ερευνών 
Μοριακής Ιατρικής 
 

ΗΠΑ 

31. Wargaming Group Ltd 
 

Ρωσική Ομοσπονδία 

32. AMANA Capital Ltd 
 

Λίβανο 

33. AMICORP (CYPRUS) LTD 
 

Ινδία 

34. Merck Sharp & Dohme Cyprus Ltd 
 

ΗΠΑ 

35. KPM Consulting Ltd 
 

Βρετανικές Παρθένους Νήσους 

36. KPM Consulting Ltd 
 

Σεϋχέλλες 

37. Vaulterra Trustees and Corporate Ltd 
 

Νησιά CAYMAN 

38. Vaulterra Trustees and Corporate Ltd 
 

Σεϋχέλλες 

39. Vaulterra Trustees and Corporate Ltd 
 

Βρετανικές Παρθένους Νήσους 

40. TCSL Troodos Corporate ltd 
 

Παναμάς 

41. TCSL Troodos Corporate ltd 
 

Βρετανικές Παρθένους Νήσους 

42. BKMS Ltd 1.Σιγκαπούρη 
2. Χονγκ Κονγκ 
3. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα    
            

43. SOVEREIGN TRUST (CYPRUS)LTD 1. Abu Dhabi 
2. Bahamas 
3. Bahrain 
4. British Virgin Islands 
5. China 
6. Curacao 
7. Dubai 
8. Gibraltar 
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9. Hong Gong 
10. Mauritius 
11. Monaco 
12. Seychelles 
13. Singapore 
14. SA Cape Town 
15. Turks and Caicos 
 

44. OMEGA FUNTS INVESTMENT Ltd 
 

ΗΠΑ 

45. Makewaves Cyprus Ltd 
 

ΗΠΑ 

46. NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 
(CYPRUS) LTD 
 

Ινδία 

47. AC Nielsen Cyprus Ltd 
 

Ινδία 

48. EXXONMOBIL Cyprus ltd Τρίτες χώρες εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
 

49. EXXONMOBIL Cyprus ltd Τρίτες χώρες εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
 

50. EXXONMOBIL Cyprus ltd Τρίτες χώρες εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
 

51. EXXONMOBIL Cyprus ltd Τρίτες χώρες εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
52. EXXONMOBIL Cyprus ltd Τρίτες χώρες εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 

 
53. EXXONMOBIL Cyprus ltd Τρίτες χώρες εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 

 
54. EXXONMOBIL Cyprus ltd Τρίτες χώρες εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 

 
55. PEK LTD 

 
Βρετανικές Παρθένους Νήσους 

56. ALTER DOMUS (Cyprus) Ltd 1. Σιγκαπούρη  
2. Κίνα  
3. Αυστραλία  
4. Χονγκ Κονγκ 
5. Μαυρίκιο  
6. Κίνα  
 

57. Alter Domus (Cyprus) Ltd ΗΠΑ 
 

 
 

Επιπρόσθετα, η Επίτροπος χορήγησε 64 ανανεώσεις αδειών διαβίβασης ως ακολούθως: 

 
 

Αρ. Υπεύθυνος Επεξεργασίας 1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας 2 
 

1. GPM- Henkel Ltd 
 

Φιλιππίνες 
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2. Ericsson AB (Cyprus Branch) 
 

Φιλιππίνες 

3. Uniteam Marine Limited 
 

Σιγκαπούρη 

4. Αστυνομία Κύπρου 
 

Κατάρ 

5. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
 

ΗΠΑ 

6. Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 1. Λίβανο 
2. Ιορδανία 
3. Τανζανία 
4. Ρωσική Ομοσπονδία 
5. Ουκρανία 
6. Λευκορωσία 
 

7. Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 1. Κατάρ 
2. Guernsey 
3. Κίνα 
4. Ντουμπάι 

8. Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 1. Σερβία 
2. Jersey 
3. Κιργισία 
4. Αρμενία 
 

9. Lebanon and Gulf Bank S.A.L. 
 

Λίβανο 

10. Ericsson AB (Cyprus Branch) 
 

Ινδία 

11. GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 1. Ινδία 
2. ΗΠΑ 
 

12. Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 

ΗΠΑ 

13. Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων 
Οχημάτων 

1. Αλβανία  
2. Λευκορωσία 
3. Βοσνία 
4. FYROM 
5. Ιράν 
6. Μαυροβούνιο 
7. Μολδαβία 
8. Μαρόκο 
9. Ρωσία 
10. Σερβία 
11. Τυνησία 
12. Τουρκία 
13. Ουκρανία 
 

14. Πολυκλινική Santa Marina 1. ΗΠΑ  
2. Ρωσία  
3. Ουκρανία 
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15. OJSC Promsvyabank Κύπρου 

 
Ρωσική Ομοσπονδία 

16. WARGAMING GROUP LTD 
 

ΗΠΑ 

17. GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 
 

ΗΠΑ 

18. SIB (Cyprus) Limited 
 

Ρωσία 

19. SIB (Cyprus) Limited 
 

Ρωσία 

20. Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 

ΗΠΑ 

21. WARGAMING GROUP LTD ΗΠΑ (Wargaming West Corporation και 
Wargaming (Austin) Inc.) 

22. GlaxoSmithKline (Cyprus) LTD 
 

Ινδία (Tech. Mahindra Limited) 

23. GlaxoSmithKline (Cyprus) LTD Ινδία 
1. Tata Consultancy Services 
2. Tech Mahindra Limited  
3. HCL Technologies Limited  
4. Genpact India  
5. GlaxoSmithKline LLC Delaware USA στις ΗΠΑ  
  

24. GlaxoSmithKline (Cyprus) LTD ΗΠΑ 
 

25. WARGAMING Group Limited ΗΠΑ 
 
 

26. GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd ΗΠΑ (GlaxoSmithKline LLC) – 
Φαρμακοεπαγρύπνιση 
 

27. GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd ΗΠΑ (GlaxoSmithKline LLC) – Δεσμευτικοί 
εταιρικοί κανονισμοί 
 

28. GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 
 

ΗΠΑ (Veeva Systems Inc.) 

29. GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 
 

ΗΠΑ (Noble Energy Inc.) 

30. The Cyprus Association of the Church of 
Jesus Christ of Latter –day Saints Ltd 
 

ΗΠΑ 

31. Arch. Global Services (Cyprus) Ltd ΗΠΑ 
(Υπαλλήλους εταιρείας) 
 

32. Arch. Global Services (Cyprus) Ltd ΗΠΑ 
(Πελάτες εταιρείας) 
 

33. LGS Handling Ltd Αεροπορικές εταιρείες ή αρμόδιες Αρχές 
Ελέγχου εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες για τις 
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οποίες δεν έχει αποφανθεί η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ότι εξασφαλίζουν ικανοποιητικό 
επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων 
 

34. Bank of Beirut SAL – Cyprus 
 

Λίβανο 

35. Wargaming Group Ltd ΗΠΑ (Wargaming West Corporation και 
Wargaming (Austin) Inc. 
 

36. Τμήμα Φορολογίας 
 

ΗΠΑ 

37. Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 

ΗΠΑ 

38. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 

Αυστραλία 

39. ZEINCRO Cyprus Ltd 
 

ΗΠΑ 

40. O.T.A. ORPHANIDES TRUST AGENCY 
 

Ρωσία 

41. Τράπεζα Κύπρου 
 

Χονγκ Κονγκ 

42. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA) 1. China 
2. Australia 
3. Japan 
4. Malaysia 
5. Singapore 
6. India 
7. Puerto Rico 
8. Costa Rica 
9. Mexico 
10. Venezuela 
11. Brazil 
12. Chile 
13. Peru 
 

43. TSYS Card Tech Services Ltd 
 

ΗΠΑ 

44. WARGAMING GROUP LTD 
 

ΗΠΑ 

45. ETIHAD AIRWAYS (Cyprus Branch) Abu Dhabi – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Μέλη 
προγράμματος «Privilege reward programme») 
 

46. ETIHAD AIRWAYS (Cyprus Branch) Abu Dhabi – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
(Επιβάτες / πελάτες) 
 

47. ETIHAD AIRWAYS (Cyprus Branch) Abu Dhabi – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
(Επιβάτες / πελάτες) 
 

48. AC Nielsen Cyprus Ltd 
 

ΗΠΑ 



158 

 

49. EXXONMOBIL Cyprus ltd 
 

ΗΠΑ 

50. Unistream Cyprus Ltd 
 

Σε οποιαδήποτε χώρα παγκοσμίως 

51. AIG Europe ltd 
 

ΗΠΑ 

52. AIG Europe ltd 
 

Ινδία 

53. Κεντρική Τράπεζα 1. Λευκορωσία 
2. Τανζανία 
3. Ιορδανία 
4. Λίβανος 
5. Αρμενία 
6. Σερβία 
7. Κιργισία 
8. Ρωσία 
9. Κατάρ 
10. Ουκρανία 
11. Κίνα 
12. Ντουμπάι 
 

54. Wargaming Group Ltd 
 

ΗΠΑ 

55. EDAC Executive Development Assessment 
Centre ltd 

Ινδία 

56. EDAC Executive Development Assessment 
Centre ltd 

Κίνα 

57. EDAC Executive Development Assessment 
Centre ltd 

Κολομβία 

58. EDAC Executive Development Assessment 
Centre ltd 

Νότιο Αφρική 

59. EDAC Executive Development Assessment 
Centre ltd 

Βραζιλία 

60. EDAC Executive Development Assessment 
Centre ltd 

Ομάν 

61. EDAC Executive Development Assessment 
Centre ltd 

Ζιμπάμπουε 

62. AON CYPRUS INSURANCE COMPANY LTD ΗΠΑ 
 

63. Interorient Marine Services Ltd Φιλιππίνες 
 

64. Interorient Marine Services Ltd Ρωσία 
 

 
 

7.4. Άδειες για επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 

 
Το άρθρο 6(2)(β) του Νόμου προβλέπει ότι, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία 

ευαίσθητων δεδομένων, όταν αυτή «είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι σε θέση ο υπεύθυνος 
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επεξεργασίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή να εκτελέσει τα καθήκοντά του στον τομέα του 

εργατικού δικαίου και έχει παρασχεθεί για το σκοπό αυτό η άδεια του Επιτρόπου». 

 

Το έτος 2016, η Επίτροπος χορήγησε 5 Άδειες για επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, 

ως ακολούθως: 

 

Όνομα Ημερ. Άδειας Σκοπός Άδειας 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 06/04/2016 Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων που 
αφορούν μόνο τη διάπραξη ποινικών 
αδικημάτων και / ή καταδικών που αφορούν 
και /ή σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα 
της θέσης που οι υπάλληλοι εκτελούν 

Κ. Χρυσοστομίδης & Σία 
Δ.Ε.Π.Ε. 

14/07/2016 Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων υγείας του προσωπικού 

Sanofi  Κύπρου 01/08/2016 Επεξεργασία ιατρικών δεδομένων 
προσωπικού 

ΑΤΗΚ 11/08/2016 Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων υγείας 
(τέτοιων όπως ιατρικών βεβαιώσεων και 
εγγράφων που αφορούν ασθένειες και 
φαρμακευτική αγωγή των μελών του 
Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
της CYTA)Η επεξεργασία θα γίνεται από τη 
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής 

Παγκύπριο Συνεργατικό Ταμείο 
Υγείας Λτδ 

30/12/2016 Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων των 
μελών του ταμείου και των εξαρτωμένων 
τους. (Αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων/ 
αναλύσεων και ιατρικό Ιστορικό) 

 
 

7.5. Διοικητικοί Έλεγχοι  

 

7.5.1. Έλεγχος στο Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας στα Λατσιά για την εγκατάσταση συστήματος 

Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) 

 

Μετά από την υποβολή Γνωστοποίησης στο Γραφείο της Επιτρόπου για εγκατάσταση ΚΚΒΠ στο Κέντρο 

Διαλογής Αλληλογραφίας στα Λατσιά, παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός καμερών οι οποίες κατέγραφαν 

το προσωπικό. Λόγω του ότι δεν λήφθηκαν ικανοποιητικές απαντήσεις στα διευκρινιστικά ερωτήματα 

που αποστάληκαν, λειτουργοί του Γραφείου της Επιτρόπου πραγματοποίησαν προγραμματισμένο 

επιτόπιο έλεγχο στις 2/3/2016. 

 

Κατά τον έλεγχο, επισκεφθήκαμε όλους τους χώρους στους οποίους υπάρχουν εγκατεστημένες 

κάμερες καθώς επίσης και το server room και ενημερωθήκαμε για τον αριθμό των καμερών, την 

κατεύθυνση που είναι στραμμένες και το οπτικό πεδίο τους.  

 

Παρατηρήσαμε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
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(α) Δεν υπήρχε πρόσβαση μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή του Προϊστάμενου και/ή άλλου 

υπαλλήλου στις εικόνες που καταγράφονταν από τις κάμερες.  

 

(β) Οι εσωτερικές κάμερες κάλυπταν όλο το χώρο διαλογής. (Δεν υπήρχαν κάμερες στην καντίνα και 

στο διάδρομο έξω από τα αποχωρητήρια). Οι εξωτερικές κάμερες δεν λάμβαναν εικόνες από το χώρο 

που χρησιμοποιείτο από τους υπαλλήλους για κάπνισμα.  

 

(γ) Οι κάμερες δεν κατέγραφαν ήχο.  

 
(δ) Δεν υπήρχαν ενημερωτικές πινακίδες είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά ότι ο χώρος παρακολουθείτο 

από ΚΚΒΠ. 

 

Ο προϊστάμενος μας ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

 

(α) Ο σκοπός εγκατάστασης των καμερών είναι η αποτροπή κλοπών και κακόβουλων ζημιών και οι 

εικόνες δεν χρησιμοποιούνται για έλεγχο της απόδοσης των υπαλλήλων ή αν αποχωρούν χωρίς άδεια 

κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.  

 

(β) Πριν την εγκατάσταση του ΚΚΒΠ χάνονταν πολλά πακέτα που περιείχαν συσκευές τηλεφώνων ενώ 

τώρα δεν παρατηρείται τέτοιο φαινόμενο. 

 

(γ) Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε παράπονα προς τη Διοίκηση σχετικά με το ΚΚΒΠ.  

 

Με βάση τα πιο πάνω καταλήξαμε ότι η εγκατάσταση ΚΚΒΠ σε όλο το χώρο διαλογής αλληλογραφίας 

μπορεί να επιτραπεί βάσει του άρθρου 5 (2) (δ) του Νόμου.  

 

Καλέσαμε τον διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να φροντίσει άμεσα να 

τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου που να αναγράφουν 

(α) ότι ο χώρος παρακολουθείται (β) τον υπεύθυνο επεξεργασίας και (γ) το σκοπό της οπτικογράφησης. 

Στη συνέχεια ενημερωθήκαμε ότι οι πινακίδες έχουν τοποθετηθεί. 

 
 

7.5.2. Αυτεπάγγελτος έλεγχος στην εταιρεία Metlife Europe Ltd 

 

Στις 26 Αυγούστου 2016, λειτουργοί του Γραφείου της Επιτρόπου διενήργησαν αυτεπάγγελτο 

διοικητικό έλεγχο στα γραφεία της εταιρείας Metlife Europe Ltd. 

 

Ο έλεγχος εστιάστηκε στα θέματα των μηχανογραφημένων συστημάτων διαχείρισης πελατών, τις 

διαδικασίες φύλαξης και καταστροφής των φακέλων και τις πολιτικές της εταιρείας σχετικά με τα 

προσωπικά δεδομένα πελατών που συλλέγονται και ειδικά των ιατρικών αποτελεσμάτων. 

 

Στη συνέχεια αφού εξετάστηκαν περαιτέρω τα διάφορα έγγραφα που είχαν συλλεχθεί κατά τον έλεγχο, 

έγιναν γραπτές συστάσεις προς την εταιρεία σχετικά με ορισμένα θέματα όπου εντοπίστηκε ότι δεν 

υπήρχε πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομοθεσίας.  
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7.5.3. Έλεγχος στην εταιρεία K. Treppides & Co Ltd 

 

Μετά από την υποβολή Γνωστοποίησης στο Γραφείο της Επιτρόπου για εγκατάσταση ΚΚΒΠ στην 

εταιρεία K. Treppides & Co Ltd, παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός καμερών οι οποίες φαίνονταν να 

κατέγραφαν και το προσωπικό. Γι’ αυτό, η Επίτροπος θεώρησε αναγκαίο όπως εξουσιοδοτήσει 

Λειτουργούς του Γραφείου της να προβούν σε επιτόπιο έλεγχο με σκοπό να ληφθούν σχετικές 

πληροφορίες και διευκρινήσεις. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2016. 

 

Κατά τον έλεγχο, οι Λειτουργοί της Επιτρόπου επισκέφθηκαν όλους τους ορόφους του κτιρίου (5) για 

να δουν τα σημεία που είναι τοποθετημένες οι κάμερες, όπου διαπίστωσαν ότι το σχεδιάγραμμα που 

είχε αποστείλει η εταιρεία στο Γραφείο της Επιτρόπου με τα σημεία τοποθέτησης των καμερών 

περιείχε αρκετά λάθη. 

 

Μετά τα συμπεράσματα/διαπιστώσεις του ελέγχου, η Επίτροπος απέστειλε επιστολή στην εταιρεία με 

την οποία την κάλεσε όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε: 

 

(α) Στο ισόγειο, μία  κάμερα θα πρέπει να ρυθμιστεί με τρόπο ούτως ώστε να μην λαμβάνει εικόνες του 

χώρου αναμονής επισκεπτών, αλλά μόνο απέναντι από τα ασανσέρ. 

 

(β) Στον 1ο όροφο, η κάμερα που καταγράφει εικόνες του ανοιχτού χώρου που εργάζεται το 

προσωπικό θα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στο διάδρομο και/ή 

είσοδο του ορόφου. 

 

(γ) Στον 1ο όροφο η κάμερα που έχει τοποθετηθεί για να λαμβάνει εικόνες της πόρτας και των 

παράθυρων προς τη βεράντα που είναι κοινή με την Alpha Bank θα πρέπει να μετακινηθεί με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να μην εστιάζει στο χώρο που εργάζεται το προσωπικό και αν αυτό δεν μπορεί να γίνει 

εφικτό λόγω του περιορισμένου εσωτερικού χώρου, να αφαιρεθεί και να εγκατασταθεί εξωτερικά. 

 

(δ) Στο 2ο όροφο η κάμερα θα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να εστιάζει μόνο στο server room. 

 

(ε) Στον 3ο όροφο η κάμερα θα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να μην καταγράφονται εικόνες του 

προσωπικού. 

 

(στ) Στον 4ο όροφο η κάμερα που καταγράφει την υπάλληλο στην υποδοχή καθώς και η κάμερα που 

καταγράφει τους 6 υπαλλήλους που εργάζονται στο χώρο που βρίσκεται  ο server και το 

χρηματοκιβώτιο, θα πρέπει να ρυθμιστούν ανάλογα ούτως ώστε να μην γίνεται οπτικογράφηση των 

εργοδοτουμένων. 

 

(η) Στον 5ο όροφο δεν πρέπει να οπτικογραφείται η υπάλληλος στην υποδοχή. 

 

(θ) Στον 5ο όροφο η κάμερα θα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να εστιάζει μόνο στο server room. 

 

(ι) Θα πρέπει να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες εσωτερικά σε κάθε όροφο που να 

αναγράφουν (α) ότι ο χώρος παρακολουθείται (β) τον υπεύθυνο επεξεργασίας και (γ) το σκοπό της 

οπτικογράφησης.  
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(κ) Το σύστημα ελέγχου καμερών θα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε οι εικόνες που διατηρούνται σε όλους 

τους υπολογιστές να φυλάγονται για χρονικό διάστημα που να μην ξεπερνά τους δύο μήνες.  

 

(λ) Η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει Γνωστοποίηση για το ΚΚΒΠ που διατηρεί στα γραφεία της στη 

Λεμεσό και προβεί στις δέουσες ενέργειες ούτως ώστε οι εικόνες που καταγράφουν οι κάμερες να 

συνάδουν με τις πιο πάνω παρατηρήσεις μας.  

 

Η Εταιρεία με επιστολή της μας επιβεβαίωσε ότι έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για συμμόρφωση με τις 

Συστάσεις της Επιτρόπου και ότι, αυτές έχουν κατ’ αναλογία εφαρμοστεί και στα γραφεία της στη 

Λεμεσό.  

 

 

7.5.4. Αυτεπάγγελτος έλεγχος στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Τμήματος 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

Στις 10.03.2016, Λειτουργοί του Γραφείου της Επιτρόπου διεξήγαγαν απροειδοποίητο έλεγχο στο 

Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 

σκοπό να ενημερωθούν για τα αρχεία που τηρεί το Κέντρο και περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα 

των ατόμων που συμμετέχουν στις έρευνες που διεξάγει. 

 

Κατά την επίσκεψη/έλεγχο, φάνηκε ότι το Κέντρο δεν υπέβαλε τις εκ του άρθρου 7 του Νόμου 

απαιτούμενες Γνωστοποιήσεις για όλα τα αρχεία/επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων.  

 

Η Διευθύντρια του Κέντρου συμμορφώθηκε πλήρως με τις διατάξεις του Νόμου, γνωστοποιώντας στην 

Επίτροπο όλα τα αρχεία που τηρούσε σχετικά με τις έρευνες που διεξήγαγε. 

 

 

7.5.5. Έλεγχος στην εταιρεία Deloitte Ltd 

 
Λειτουργοί του Γραφείου της Επιτρόπου επισκέφθηκαν στις 22 και 30 Νοεμβρίου 2016 το κτήριο της 

εταιρείας Deloitte Ltd στη Λευκωσία, για να ενημερωθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των υπαλλήλων της εταιρείας και των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση για πρόσληψη 

μέσω της εταιρείας,  

 

Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

Η εταιρεία δεν διαθέτει Πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων.  

 

Δεν έλαβε άδεια από την Επίτροπο για την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των 

υπαλλήλων της (ιατρικά πιστοποιητικά), σύμφωνα με το άρθρο 6(2)(β) του Νόμου. 

 

Δεν έχει υποβάλει Αίτηση για Άδεια Διαβίβασης προσωπικών δεδομένων που αφορούν στους 

υπαλλήλους της (σε περίπτωση που προσληφθεί άτομο για να εργαστεί στην Deloitte τρίτης χώρας ή 

όταν υπάλληλος της Deloitte Κύπρου μετατίθεται στην Deloitte τρίτης χώρας). 
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Δεν φαίνεται να είναι ενήμερη σχετικά με συγκεκριμένες διατάξεις του Νόμου (υποχρεώσεις της που 

απορρέουν από το Νόμο). 

 

Η Επίτροπος με επιστολή της απηύθυνε υποδείξεις/συστάσεις προς την εταιρεία για συμμόρφωση της 

με τις διατάξεις του Νόμου. Επίσης την συμβούλεψε όπως ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις της που 

απορρέουν από το Νόμο και όπως δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις νέες υποχρεώσεις που θα έχει με την 

εφαρμογή του νέου Κανονισμού. 

 

Η εταιρεία μας ενημέρωσε γραπτώς ότι, έχει ήδη συμμορφωθεί με τις πλείστες υποδείξεις/συστάσεις 

της Επιτρόπου και ότι έχουν τροχιοδρομηθεί διαδικασίες για συμμόρφωση με τις υπόλοιπες. 

 
 

7.5.6. Αυτεπάγγελτος έλεγχος στην εταιρεία Primetel 

 

Στα πλαίσια εξέτασης παραπόνου, λειτουργοί του Γραφείου διενέργησαν έλεγχο στην εταιρεία 

Primetel για να διαπιστώσουν κατά πόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του παραπονούμενου 

είχαν διαγραφεί.  

 

Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος ο οποίος δεν ήταν πελάτης της εταιρείας Primetel, όταν είχε καλέσει 

το κέντρο εξυπηρέτησης της εταιρείας Primetel, είχε διαπιστώσει ότι η εταιρεία είχε καταχωρημένα 

στοιχεία του στο σύστημα της.  

 

Η εταιρεία μας πληροφόρησε ότι ο παραπονούμενος ήταν πελάτης της εταιρείας Spidernet, η οποία 

εξαγοράστηκε από την εταιρεία Primetel, αλλά εκ παραδρομής τα στοιχεία του δεν είχαν διαγραφεί και 

μας πληροφόρησε ότι θα προχωρήσει στην διαγραφή τους. 

 

Στη συνέχεια αφού ενημερώσαμε τον παραπονούμενο σχετικά με τα όσα μας απάντησε η εταιρεία, ο 

παραπονούμενος μετά από νέο τηλεφώνημα του στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας, 

διαπίστωσε ότι δεν είχαν διαγραφεί όλα τα προσωπικά δεδομένα του αλλά υπήρχε καταχωρημένη 

ένδειξη ότι υπήρξε πελάτης της εταιρείας Primetel. 

 

Μετά από νέα επικοινωνία μας με την εταιρεία, πληροφορηθήκαμε ότι εκ παραδρομής παρέμεινε το 

ονοματεπώνυμο του παραπονούμενου στο σύστημα και ότι έχει τώρα προχωρήσει στη διαγραφή όλων 

των δεδομένων του παραπονούμενου. 

 

Γι’ αυτό στη συνέχεια, λειτουργοί του Γραφείου διενήργησαν έλεγχο για να επιβεβαιώσουν ότι είχαν 

όντως διαγραφεί όλα τα στοιχεία του παραπονούμενου. 

 

Ακολούθως καλέσαμε την εταιρεία όπως ελέγξει κατά πόσο διαγράφηκαν τα δεδομένα όλων των 

πελατών της εταιρείας Spidernet που δεν υπήρξαν σε κανένα στάδιο πελάτες της και να ελέγξει επίσης 

ότι τα δεδομένα όλων των πελατών της διαγράφονται μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από 

τον τερματισμό παροχής υπηρεσιών προς αυτούς. Προειδοποιήθηκε επίσης ότι σε περίπτωση που 

υπάρξουν και άλλα παρόμοια παράπονα δυνατό να της επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις. 

 

 



164 

 

8. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

8.1. Νομοσχέδιο που ρυθμίζει το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες 

 

Το 2013, κατόπιν διαδικασίας διαβούλευσης με Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα και με οργανωμένα 

σύνολα πολιτών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως παρουσίασε νομοσχέδιο που 

ρυθμίζει το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες του δημόσιου 

τομέα για σκοπούς προώθησης των Αρχών της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας αλλά και για τον πιο 

αποτελεσματικό έλεγχο των Πράξεων της Διοίκησης. Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή του Νόμου 

αυτού θα ανατεθεί στο Γραφείο της Επιτρόπου. 

 

Αμέσως μετά το διορισμό της, η Επίτροπος δεσμεύτηκε με επιστολή της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

και Δημόσιας Τάξεως και το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να μελετήσει το νομοσχέδιο αυτό και 

να συνδράμει στη σύνταξή του, ώστε να καταστεί ένα εύχρηστο νομικό εργαλείο, τόσο για τους 

πολίτες, όσο και για τις Υπηρεσίες που θα το εφαρμόζουν. Το 2016, ξεκίνησε ενώπιον της 

Κοινοβουλευτικής η κατά άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου και προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς. Από 

τη συζήτηση διαφαίνεται ότι υπάρχει καθολική στήριξη του νομοσχεδίου και αναμένεται ότι θα 

ψηφιστεί εντός του 2017.  

 
 

8.2. Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2015 

 

Το 2015 θεσπίστηκε ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2015, 

Νόμος 205(Ι)/2015, ο οποίος μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ, 

όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/37/ΕΕ και που καταργεί τον αντίστοιχο Νόμο 132(Ι)/2006. 

Το Γραφείο της Επιτρόπου είχε εκτενή διαβούλευση με τη Νομική Υπηρεσία και το Τμήμα Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού για την ετοιμασία του οικείου νομοσχεδίου.  

 

Το άρθρο 5 του εν λόγω Νόμου, προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης με αρμοδιότητα να 

εξετάζει παράπονα για μη ικανοποίηση αιτημάτων πρόσβασης σε πληροφορίες. Το 2016, με Απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου, ορίστηκα Μέλος της πενταμελούς Επιτροπής Αναθεώρησης, μαζί με 

εκπρόσωπους του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού και του Κρατικού Αρχείου. 

 

 

8.3. Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας 

(Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 

 

Το 2016, στα πλαίσια διαδικασίας διαβούλευσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως 

υπέβαλε στο Γραφείο της Επιτρόπου το πιο πάνω νομοσχέδιο για υποβολή σχολίων και 

παρατηρήσεων. Το Νομοσχέδιο αυτό συμπληρώνει την τροποποίηση που έγινε στο βασικό Νόμο το 

2015 για παροχή δυνατότητας στην Αστυνομία, υπό προϋποθέσεις, να χρησιμοποιεί καταγεγραμμένα 

περιεχόμενα ιδιωτικών επικοινωνιών και ρυθμίζει την εξουσία της Αστυνομίας και της ΚΥΠ να έχουν 

πρόσβαση σε ιδιωτικές επικοινωνίες.  
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Το Γραφείο της Επιτρόπου μελέτησε το τροποποιητικό νομοσχέδιο και υπέβαλε γραπτά σημειώματα 

στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και στον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.  

 

 

8.4. Νομοσχέδιο για τη λειτουργία του συστήματος πληροφορικής δεύτερης γενιάς SIS II   

 

To 2016, στα πλαίσια διαδικασίας διαβούλευσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως 

υπέβαλε στο Γραφείο της Επιτρόπου νομοσχέδιο για υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων. Το 

Νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζει τη σύσταση και λειτουργία του εθνικού συστήματος Σένγκεν, δεύτερης 

γενιάς (SIS II) και καθορίζει τις αρμόδιες Αρχές που θα έχουν πρόσβαση σε αυτό. Περισσότερες 

πληροφορίες για το SIS II παρέχονται στο Μέρος 10.1.6 της παρούσας Έκθεσης. 

 

Το Γραφείο της Επιτρόπου μελέτησε το τροποποιητικό νομοσχέδιο και υπέβαλε γραπτά σημειώματα 

στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως. Το νομοσχέδιο προωθήθηκε στη Νομική Υπηρεσία 

για νομοτεχνικό έλεγχο. 

 

 

8.5. Άλλα προσχέδια Εθνικών Νομοθετημάτων ή Προτάσεων Κανονισμών και νομοθετικών 

εγγράφων της Ε.Ε. 

 
Το Γραφείο της Επιτρόπου υπέβαλε τα σχόλια του σχετικά με προσχέδια Εθνικών Νομοθετημάτων ή 

Προτάσεις Κανονισμών και άλλων νομοθετικών  εγγράφων της Ε.Ε. 

 

(α) Proposal for a CPC Regulation “Working Document”: Υποβλήθηκαν τα σχόλια του Γραφείου μέσω 

του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 

(β) Tisa Negotiations (Annex on Electronic Commerce) και Annex [X]:   

Financial Services μέσω του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 

(γ) Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή θέματα (τροποποιητικός) Νόμος του 2016 Νόμος 

156(Ι)/2004 και Τροποποιητικός Ν.97(Ι)/2007. 

 

(δ) Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 98 Α του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004  N.112(Ι)/2004 και του περί της 

Γνωστοποίησης Παραβιάσεων από τους Παροχείς Δημόσια Διαθέσιμων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών Διατάγματος του 2015 (Κ.Δ.Π 190/2015), σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας κατά 

την  ενάσκηση των κοινών αρμοδιοτήτων τους με το Γραφείο του Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών 

και Ταχυδρομείων, το Γραφείο της Επιτρόπου ετοίμασε Προσχέδιο: 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 98Α ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004) ως εκάστοτε τροποποιούνται. 
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Το Μνημόνιο αναμένεται να οριστικοποιηθεί και υπογραφεί εντός του 2017. 

 

(ε) Μηχανισμός Κατανομής επιδικασθείσας από το ΕΔΑΔ δίκαιης ικανοποίησης σε εγκλωβισμένους και 

συγγενείς αγνοουμένων – Προσχέδιο Νομοθετήματος. 

 

(στ) «Οι περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα (Γενικοί Κανονισμοί Ηλεκτρονικού Εμπορίου) 

Κανονισμοί 2016». 

 

(ζ) Δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 
 

9. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

 

9.1. Παροχή υπηρεσιών Cloud Computing   

 

Η παροχή υπηρεσιών CLOUD computing (υπολογιστικού νέφους) αποτελεί πλέον μία αρκετά 

διαδεδομένη και οικονομική λύση για τους υπεύθυνους επεξεργασίας κυρίως για σκοπούς φύλαξης 

/αποθήκευσης των δεδομένων που τηρούν στα αρχεία τους αλλά και για σκοπούς συντήρησης 

/διαχείρισης / υποστήριξης των δεδομένων κυρίως του προσωπικού τους.  

 

Το «υπολογιστικό νέφος» μπορεί να γίνει κατανοητό με απλό τρόπο ως αποθήκευση, επεξεργασία και 

χρήση δεδομένων σε απομακρυσμένους υπολογιστές που είναι προσβάσιμοι μέσω του διαδικτύου. 

 

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο της χώρας όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο οποίος αναθέτει με 

σύμβαση τις υπηρεσίες CLOUD, είναι εγκατεστημένος και όχι οι χώρες στις οποίες είναι 

εγκατεστημένοι οι εργολάβοι και υπεργολάβοι πάροχοι των υπηρεσιών CLOUD. 

 

Η πολιτική που ακολουθεί το Γραφείο της Επιτρόπου τελούσα υπό τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 

μπορεί να συνοψιστεί ως ακολούθως: 

 

(α) Η συνομολόγηση μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους με την 

εταιρεία/εργολάβο σηματοδοτεί τη διαβίβαση, μεταξύ άλλων πληροφοριών και προσωπικών 

δεδομένων.  

 

(β)  Στην περίπτωση που οι εξυπηρετητές και οι εταιρείες/εργολάβος και υπεργολάβοι είναι 

εγκατεστημένοι εντός της Ε.Ε ή σε χώρες του Ε.Ο.Χ ή οι εν λόγω χώρες εξασφαλίζουν ικανοποιητικό 

επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε η διαβίβαση 

γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9(4) του Νόμου και είναι ελεύθερη δηλαδή δεν 

απαιτείται η Άδεια Διαβίβασης της Επιτρόπου. 

 

(γ) Στην περίπτωση δε που οι εξυπηρετητές και οι εταιρείες/εργολάβος και υπεργολάβοι είναι 

εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες (μη μέλη της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ) και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί 

Απόφαση Επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 
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(1) Έκαστη κυπριακή εταιρεία/υπεύθυνος επεξεργασίας επιθυμεί τη συνομολόγηση και /ή ανάθεση σε 

εργολάβο σε τρίτη χώρα (μη μέλος της Ε.Ε ή ΕΟΧ) υπηρεσιών CLOUD υποβάλλει τη σχετική Αίτηση για 

Άδεια Διαβίβασης η οποία συνοδεύεται απαραιτήτως από τις ενδεδειγμένες Τυποποιημένες 

Συμβατικές Ρήτρες (Τ.Σ.Ρ) οι οποίες εγκρίθηκαν με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 

Αναφορά 2010/87/EU.  

 

Αναπόσπαστο μέρος των Τ.Σ.Ρ θα πρέπει να είναι Παράρτημα με τον Κατάλογο των εταιρειών 

/υπεργολάβων (συμβεβλημένων με τον εργολάβο /εισαγωγέα, εταιρειών) όπου θα τυγχάνουν 

επεξεργασίας ή φιλοξενίας ενίοτε τα προσωπικά δεδομένα. Η διαβίβαση δεδομένων στο πλαίσιο της 

σύμβασης και της παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους τότε μόνο καθίσταται νόμιμη εφόσον 

έχει ληφθεί η Άδεια της Επιτρόπου. 

 

(2) Ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή του καταλληλότερου αντισυμβαλλόμενου μέρους, 

(εργολάβου/παρόχου) ο οποίος να διασφαλίζει την εφαρμογή των κατάλληλων προτύπων ασφάλειας 

και τις κατάλληλες  εγγυήσεις σε κάθε επίπεδο και στάδιο παρεχόμενης υπηρεσίας τόσο κατά την 

κίνηση των δεδομένων όσο και ενόσω αυτά ευρίσκονται σε αδράνεια κυρίως με ασφαλείς διαδικασίες 

κρυπτογράφησης των δεδομένων που αποτελούν ελάχιστη εγγύηση αναφορικά με τα ευαίσθητα 

δεδομένα.  

 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε σχέση με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα π.χ δεδομένα υγείας δεν 

συνίσταται η φύλαξη ή επεξεργασία τους μέσω της παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους σε 

εξυπηρετητές οι οποίοι δεν είναι τοπικοί.   

 
 

9.2. Επικαιροποίηση των στοιχείων των πελατών εμπορικών τραπεζών και συνεργατικών 

πιστωτικών ιδρυμάτων  

 
Με αφορμή τα διάφορα ερωτήματα που τέθηκαν στην Επίτροπο από υφιστάμενους πελάτες 

εμπορικών τραπεζών και συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με τη συλλογή προσωπικών 

δεδομένων στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των στοιχείων που τηρούν στα αρχεία τους για το άτομό 

τους, η Επίτροπος επιθυμεί να πληροφορήσει τους πολίτες τα ακόλουθα: 

 

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 (1) (γ) και (δ) του Νόμου, 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» και «είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, 

υποβάλλονται σε ενημέρωση». 

 

Σύμφωνα με το Μέρος 18 (xxvii) της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τα Πιστωτικά 

Ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 59(4) των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007-2013, ένα από τα 

καθήκοντα του Λειτουργού Συμμόρφωσης είναι να ετοιμάζει και τηρεί καταστάσεις με τις κατηγορίες 

πελατών χαμηλού και υψηλού κινδύνου «..στις οποίες αναφέρονται τα ονόματα των πελατών, αριθμός 

λογαριασμού, το κατάστημα που τηρείται ο λογαριασμός και ημερομηνία σύναψης επιχειρηματικής 

σχέσης. Επιπρόσθετα, ο Λειτουργός Συμμόρφωσης διασφαλίζει ότι οι εν λόγω καταστάσεις τυγχάνουν 



168 

 

τακτικής επικαιροποίησης με όλους τους νέους πελάτες ή παλαιούς πελάτες χαμηλού και υψηλού 

κινδύνου που το πιστωτικό ίδρυμα έχει αποφασίσει, υπό το φως επιπρόσθετων πληροφοριών που έχει 

λάβει, ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες χαμηλού ή υψηλού κινδύνου.».  

 

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 44 του Μέρους 4.2 της Οδηγίας, τα πρόσωπα που διεξάγουν 

χρηματοοικονομικές ή άλλες δραστηριότητες εφαρμόζουν τις διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας 

και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη στις εξής περιπτώσεις: 

 

(i) όταν συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις 

 

(ii) όταν διενεργούν μεμονωμένες συναλλαγές που ανέρχονται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από 15.000 

ευρώ ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες μεταξύ 

των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση 

 

(iii) όταν υπάρχει υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας ανεξάρτητα από το ποσό της συναλλαγής 

 

(iv) όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια ή την καταλληλότητα των εγγράφων, στοιχείων ή 

πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν προηγουμένως για την εξακρίβωση της ταυτότητας υφιστάμενου 

πελάτη.  

 

Οι παράγραφοι 72-75 του Μέρους 4.11 της Οδηγίας προβλέπουν: 

 

«72. Το άρθρο 61(1) του Νόμου απαιτεί, μεταξύ άλλων, όπως οι διαδικασίες προσδιορισμού 

ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  

(i) την εξακρίβωση και τον έλεγχο της ταυτότητας του πελάτη βάσει εγγράφων, στοιχείων ή 

πληροφοριών που εκδίδονται ή λαμβάνονται από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή·  

 

(ii) την εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου και τη λήψη εύλογων μέτρων 

αναλόγως του βαθμού κινδύνου για τον έλεγχο της ταυτότητας του βάσει εγγράφων, στοιχείων ή 

πληροφοριών που εκδίδονται ή λαμβάνονται από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή ώστε να 

διασφαλίζεται ότι το πρόσωπο που διεξάγει χρηματοοικονομική ή άλλη δραστηριότητα γνωρίζει τον 

πραγματικό δικαιούχο· όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τα εμπιστεύματα και ανάλογες νομικές 

διευθετήσεις, τη λήψη ευλόγων μέτρων αναλόγως του βαθμού κινδύνου για να γίνει κατανοητή η 

διάρθρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του ελέγχου του πελάτη και   

 

(iii) τη συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και το σχεδιαζόμενο χαρακτήρα της επιχειρηματικής 

σχέσης.». 

 

«73. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να ικανοποιούνται ότι συναλλάσσονται με ένα πραγματικό 

πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) και, για αυτό το σκοπό, θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή στοιχεία 

ταυτότητας που να αποδεικνύουν ότι είναι το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι. Η ταυτότητα όλων 

των πελατών θα πρέπει να εξακριβώνεται στη βάση αξιόπιστων στοιχείων, εγγράφων και πληροφοριών 

που εκδίδονται ή λαμβάνονται από ανεξάρτητες αξιόπιστες πηγές, δηλαδή, εκείνα τα στοιχεία, 

έγγραφα και πληροφορίες που είναι δύσκολο να παραποιηθούν ή να εξασφαλιστούν με παράνομο 
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τρόπο. Πιστοποιημένα αντίγραφα (true copies) των αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας πρέπει 

πάντοτε να κρατούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα και αρχειοθετούνται στους φακέλους των πελατών. 

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι κανένα συγκεκριμένο στοιχείο εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη 

δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα της ταυτότητας ενός προσώπου και, συνεπώς, επιβάλλεται η 

εφαρμογή μιας συνεχούς διαδικασίας για την εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών.». 

 

«74. Επισημαίνεται ότι η διεύθυνση κατοικίας θεωρείται βασικό στοιχείο της ταυτότητας ενός 

προσώπου και, ως εκ τούτου, πρέπει να ακολουθείται ξεχωριστή διαδικασία για την εξακρίβωση της 

διεύθυνσης του πελάτη. Όπου η διεύθυνση εξακριβώνεται με επί τόπου επίσκεψη λειτουργού του 

πιστωτικού ιδρύματος, τότε θα πρέπει να ετοιμάζεται σχετικό σημείωμα καταγραφής του γεγονότος το 

οποίο θα αρχειοθετείται στο φάκελο του πελάτη.»  

 

«75. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει, επίσης, να εξακριβώνουν την ταυτότητα των πραγματικών 

ιδιοκτητών/δικαιούχων των λογαριασμών και μεμονωμένων συναλλαγών και, για νομικά πρόσωπα, θα 

πρέπει να λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που εκδίδονται από ανεξάρτητες 

και αξιόπιστες πηγές για να κατανοήσουν τη δομή ιδιοκτησίας και ελέγχου των περιουσιακών 

στοιχείων του πελάτη. Ανεξάρτητα από τον τύπο του πελάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ατομική 

επιχείρηση ή συνεταιρισμός), τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να ζητούν και να παίρνουν επαρκή 

στοιχεία και πληροφορίες για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και τον αναμενόμενο τύπο και 

ύψος των συναλλαγών.  

 

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες θα πρέπει να συλλέγονται πριν τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης 

και την εκτέλεση οποιωνδήποτε συναλλαγών με σκοπό τη δημιουργία του οικονομικού προφίλ του 

πελάτη και, ως ελάχιστο, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

(i) το σκοπό και το λόγο που αιτείται το άνοιγμα του λογαριασμού ή την προσφορά τραπεζικών 

υπηρεσιών,  

(ii) την προβλεπόμενη κίνηση του λογαριασμού, 

(iii) τη φύση των συναλλαγών, 

(iv) την αναμενόμενη πηγή (π.χ. χώρες και ονόματα κύριων συνεργατών) των χρημάτων που θα 

πιστώνονται στο λογαριασμό και τον αναμενόμενο προορισμό (π.χ. χώρες και ονόματα κυρίων 

συνεργατών) των εξερχομένων εμβασμάτων / πληρωμών, και  

(v) τις πηγές και το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων και ετήσιων εισοδημάτων,  

(vi) τη σαφή και λεπτομερή περιγραφή των κυριότερων επιχειρηματικών/ επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων/ εργασιών.»  

 

Επιπρόσθετα, οι παράγραφοι 54 και 57 του Μέρους 4.5 της Οδηγίας προβλέπουν: 

 

«54. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να βεβαιώνονται ότι τα στοιχεία ταυτότητας που κατέχουν για τους 

πελάτες τους καθώς και οι πληροφορίες που συνθέτουν το οικονομικό τους προφίλ, παραμένουν 

πλήρως ενημερωμένα καθόλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης. Σχετικά, τα πιστωτικά ιδρύματα 

θα πρέπει να εξετάζουν και ελέγχουν πάνω σε τακτική βάση την εγκυρότητά και επάρκεια των 

στοιχείων ταυτότητας πελατών που έχουν στην κατοχή τους, ειδικότερα αυτά που αφορούν πελάτες 

υψηλού κινδύνου. Η πολιτική και οι διαδικασίες παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος θα 

πρέπει να καθορίζουν το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνεται η τακτική εξέταση, ο έλεγχος και η 

επικαιροποίηση των στοιχείων ταυτότητας πελατών ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου στην οποία 
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έχει ενταχθεί ο πελάτης. Τα αποτελέσματα των πιο πάνω θα πρέπει να καταγράφονται σε ξεχωριστό 

σημείωμα/έντυπο το οποίο καταχωρείται στο φάκελο που τηρείται για κάθε πελάτη.» 

 

«57. Εάν ο πελάτης παραλείψει ή αρνηθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες 

ταυτότητας για την επικαιροποίηση των στοιχείων ταυτότητας και του οικονομικού του προφίλ μέσα 

σε εύλογο χρονικό διάστημα και, ως εκ τούτου, το πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις 

απαιτήσεις για προσδιορισμό ταυτότητας πελατών που περιέχονται στο Νόμο και στην παρούσα 

Οδηγία, τότε η τράπεζα θα πρέπει να διακόψει την επιχειρηματική σχέση και να κλείσει τους 

λογαριασμούς του πελάτη ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον επιβάλλεται υπό τις 

περιστάσεις η υποβολή έκθεσης αναφοράς υπόπτων συναλλαγών/δραστηριοτήτων στη ΜΟΚΑΣ.»  

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επίτροπος έχει την άποψη ότι, τα στοιχεία που ζητούν οι εμπορικές 

τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα από τους υφιστάμενους πελάτες τους με σκοπό την 

επικαιροποίηση των στοιχείων που διατηρούν στα αρχεία τους για το άτομό τους είναι νόμιμα 

δεδομένου ότι αυτά είναι απολύτως συναφή με τον επιδιωκόμενο σκοπό και δεν είναι περισσότερα 

από όσα χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί ο εν λόγω σκοπός. 

 

 

9.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων πελατών / συνδεδεμένων προσώπων /εγγυητών / 

υποψηφίων πελατών από τα ΑΠΙ  

 

Για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής των υφιστάμενων νομοθετικών ρυθμίσεων αλλά και στο πλαίσιο 

της ακριβοδίκαιης και αμερόληπτης μεταχείρισης όλων των ίδιων περιπτώσεων η Επίτροπος 

εισηγήθηκε τον καθορισμό ενιαίου χρονικού διαστήματος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων 

των πρώην πελατών από όλα τα ΑΠΙ.  (Μερικά ΑΠΙ διατηρούν τα δεδομένα για 10 έτη, μερικά 12 έτη 

και μερικά επ’αόριστο). Σύμφωνα με την αρχή της διατήρησης (άρθρο 4(1)(ε) του Νόμου): 

   

«4.-(1)  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα- 

 

(ε) διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων 

τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της 

συλλογής τους και της επεξεργασίας τους.».   

Πρώην πελάτες ΑΠΙ: Σημαίνει υποκείμενα των δεδομένων μετά τον τερματισμό της επιχειρηματικής 

/συμβατικής σχέσης και /ή το κλείσιμο του λογαριασμού όπου δεν υφίστανται οποιεσδήποτε νομικές, 

οικονομικές και /ή άλλες εκκρεμότητες με το ΑΠΙ. 

 

Στόχος της Επιτρόπου είναι το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων των 

πελατών/συνδεδεμένων προσώπων/εγγυητών που ήθελε καθοριστεί να συνάδει με τις λοιπές σχετικές 

νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες καθίστανται υποχρεωτικές για τα ΑΠΙ, π.χ η περί της Παρεμπόδισης 

και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες νομοθεσία 

πρωτογενής και δευτερογενής για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος (10 έτη)  

και η σχετική με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Φορολογίας νομοθεσία η οποία προβλέπει 

υποχρέωση διατήρησης αρχείων και βιβλίων, των επιχειρήσεων για χρονικό διάστημα έξι ετών. 
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Είναι αξιοσημείωτο ότι η Πρόταση της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (AML (Anti - money Laundering 

Directive) μειώνει το χρονικό διάστημα διατήρησης στα πέντε χρόνια αντί στα 10 που προέβλεπε η 4η 

AML. 

 

Η Επίτροπος ανέλαβε την πρωτοβουλία και συγκάλεσε συνάντηση στο Γραφείο της με σκοπό να 

ακούσει όλες τις πλευρές σχετικά με το θέμα. Στο Γραφείο της κλήθηκαν εκπρόσωποι της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. 

Κοινό σημείο όλων των παρεμβάσεων ήταν η απουσία ειδικής νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με το 

θέμα αυτό.  

 
Ακολούθως, απέστειλε σχετικό ερώτημα στις Ομόλογές της Ευρωπαϊκές Αρχές σχετικά με τις πρακτικές 

που ακολουθούνται στις χώρες αυτές. 

 

Συνοψίζοντας τις απαντήσεις που έλαβε (στο σύνολό τους απαριθμούν τα μισά κράτη μέλη) εξήγαγε το 

συμπέρασμα ότι το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων των πρώην πελατών καθορίζεται 

είτε με ειδικές οδηγίες των Αρχών Προστασίας Δεδομένων είτε από τον κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας, 

στη δεύτερη περίπτωση αυτό γίνεται στη βάση υποχρεώσεων από άλλες ειδικές νομοθεσίες για τις 

οποίες υπάρχει υποχρέωση διατήρησης για ελάχιστο χρονικό διάστημα (accounting, taxation, AML). 

 

Η Επίτροπος αφού έλαβε υπόψην της όλες τις παραμέτρους υπέβαλε την ακόλουθη εισήγηση: 

 

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων να μην υπερβαίνει στο σύνολο τα «δέκα έτη». Από το 

8ο έτος τα δεδομένα θα πρέπει να αρχειοθετούνται με ειδική διαδικασία και η πρόσβαση σε αυτά να 

είναι αυστηρά περιορισμένη ενώ κάθε εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ή έντυπο αρχείο 

θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικά σε μητρώο που θα τηρεί κάθε ΑΠΙ και το οποίο θα διαβιβάζεται στο 

Γραφείο της Επιτρόπου ετησίως. 

 

Η εισήγηση αφορά σε πελάτες που δεν έχουν καμία απολύτως εκκρεμότητα με το ΑΠΙ και δεν 

χρειάζεται η διατήρηση των δεδομένων τους καθ’ ότι δεν τίθεται θέμα νομικής αξίωσης. 

 

Η επ’ αόριστον διατήρηση προσωπικών δεδομένων πελατών (συμπεριλαμβανομένων εγγυητών και 

υποψήφιων πελατών) των ΑΠΙ στη βάση της σχετικής φράσης «για την περίπτωση που θα φανούν 

χρήσιμες στο μέλλον» δεν καθιστά τη σχετική επεξεργασία θεμιτή και σύννομη. 

 

Αναφορικά με τους υποψήφιους πελάτες τους οποίους το αίτημα για πιστωτική διευκόλυνση έχει 

απορριφθεί από το ΑΠΙ ή οι οποίοι  απέσυραν το αίτημά τους για λήψη πιστωτικής διευκόλυνσης, 

εφόσον δεν υφίσταται επιχειρηματική σχέση του ΑΠΙ με τα άτομα αυτά και ούτε πραγματοποιηθείσα 

συναλλαγή, τα δεδομένα τους θα πρέπει να διαγράφονται το αργότερο εντός 6 μηνών από την 

κοινοποίηση της σχετικής απόρριψης ή της απόσυρσης της αίτησης. 

 

Η Επίτροπος τελεί εν αναμονή των σχολίων και τοποθετήσεων των εμπλεκόμενων μερών για 

οριστικοποίηση και υλοποίηση της εισήγησής της. 
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9.4. Κοινοποίηση Ονομαστικού Καταλόγου με τα φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν κατά χάρη 

οικονομική βοήθεια από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού  

 

Αυτεπάγγελτα, η Επίτροπος με βάση δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο επικοινώνησε με τον Υπουργό 

Εσωτερικών τον οποίο ενημέρωσε αναφορικά με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις στην περίπτωση 

που ευσταθούσαν τα δημοσιεύματα για ενδεχόμενη κοινοποίηση Ονομαστικού Καταλόγου με τα 

φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν κατά χάρη οικονομική βοήθεια από το Υπουργείο Εσωτερικών προς 

την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού. 

 

Σύμφωνα με τα άρθρο 3 και 4 του περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων και τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νόμου του 1985, Νόμος 21/1985:  

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών κατά την ενάσκηση του 

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου δύναται να ζητεί και λαμβάνει πληροφορίες και προσαγωγή εγγράφων από 

δημόσιους υπαλλήλους /λειτουργούς / ανεξάρτητους αξιωματούχους/ υπηρεσίες της δημοκρατίας / 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιώτες. 

  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 (2)(α) του Νόμου: Επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη 

συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 

εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από νόμο. 

 

Σύμφωνα με την Αρχή της Αναλογικότητας όπως εκτίθεται στο άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου: 

 

«4.-(1)  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα- 

 (γ)  είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών 

της επεξεργασίας.». 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της άσκησης του ενδεδειγμένου 

κοινοβουλευτικού ελέγχου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και συγκεκριμένα από τη 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού φαίνεται με βάση τα δημοσιεύματα να 

κοινοποίησε ονομαστικό κατάλογο φυσικών προσώπων ληπτών κατά χάριν οικονομικής βοήθειας. 

 

Ως όφειλε, δυνάμει της Αρχής της Αναλογικότητας, το Υπουργείο Εσωτερικών ως ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας θα έπρεπε να κοινοποιήσει στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή μόνο τα απολύτως 

απαραίτητα δεδομένα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό.  

 

Παράμετροι που ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει και ή όφειλε να προσμετρήσει πριν από την 

κοινοποίηση των δεδομένων στα πλαίσια του ενδεδειγμένου κοινοβουλευτικού ελέγχου: 

 

Α) Η καταλληλότητα του μέτρου και /ή περιορισμού θα επιφέρει τα κατάλληλα αποτελέσματα ή 

δυνατό να αποτελέσει έρεισμα κακόβουλων επικριτικών σχολίων και ή αντικείμενο κουτσομπολιού της 

ανάγκης και της δυσπραγούς θέσης στην οποία ευρίσκονται συμπολίτες μας οι οποίοι αιτούνται την 

κατά χάριν οικονομική βοήθεια. 
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Β) Αναγκαιότητα: Το επιλεχθέν μέτρο θα πρέπει να είναι το λιγότερο επαχθές για τον αποδέκτη του 

μέτρου και όχι το επαχθέστερο σε σχέση πάντοτε με τον επιδιωκόμενο σκοπό. 

 

Για παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση ο κατάλογος θα μπορούσε και /ή θα έπρεπε να είχε 

κοινοποιηθεί στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή μόνο με τα αρχικά των ονομάτων των 

δυσπραγούντων συμπολιτών μας. 

 

Γ) Συνάφεια μέτρου προς το σκοπό: 

Η αποκάλυψη των ονομάτων των δυσπραγούντων συμπολιτών μας ως μέτρο ήταν εύλογη και ανάλογη 

με τον επιδιωκόμενο σκοπό;  

 

Η Επίτροπος θεώρησε ότι, η απάντηση είναι αρνητική αφού ο σκοπός θα μπορούσε κάλλιστα να 

επιτευχθεί χωρίς την αποκάλυψη των ονομάτων των υποκειμένων των δεδομένων (δυσπραγούντων 

συμπολιτών μας). 

 

Κατάληξη: Η αποκάλυψη των ονομάτων τους αποτελεί περιορισμό των δικαιωμάτων τους και ως τέτοια 

θα μπορούσε να δικαιολογηθεί αν υπήρχε ουσιώδης συνάφεια μεταξύ του μέτρου και του 

επιδιωκόμενου σκοπού. 

 

 

9.5. Θέματα που αφορούν πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού  

 
Αρχειακή Διαχείριση Καταγγελιών κατά Δημοσίων Εκπαιδευτικών Λειτουργών  

Η Επίτροπος συμφώνησε καταρχήν με την εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όπως οι 

καταγγελίες που άπτονται ζητημάτων σεξουαλικής παρενοχλήσεως ανηλίκων τύχουν διαφορετικής 

αρχειακής διαχείρισης από εκείνη που προνοείται στην Εγκύκλιο Αρχειακής Διαχείρισης Καταγγελιών.  

 

Συγκεκριμένα εισηγήθηκε όπως γίνει σχετική τροποποίηση της Εγκυκλίου ημερ. 17/7/2014 με την 

προσθήκη μίας παραγράφου σύμφωνα με την οποία όλες οι καταγγελίες που άπτονται ζητημάτων 

σεξουαλικής παρενοχλήσεως ανηλίκων με βάση τις οποίες δεν στοιχειοθετείται πειθαρχικό ή ποινικό 

αδίκημα διατηρούνται για χρονική περίοδο 5 (πέντε) ετών. 

 

Με την εισήγηση της Επιτρόπου συμφώνησε και η Επίτροπος για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού, ύστερα από σχετική ενημέρωση που έτυχε. 

 

Κλειστά Κυκλώματα Βιντεοπαρακολούθησης  

 

Με αφορμή αριθμό ερωτημάτων εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με την ανάγκη εγκατάστασης 

Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (εφεξής «ΚΚΒΠ») σε σχολεία για σκοπούς πρόληψης και 

/ή αποτροπής κλοπών, διαρρήξεων, βανδαλισμών και πρόκλησης υλικών ζημιών στα σχολεία κατά τις 

ώρες που δεν λειτουργούν, η Επίτροπος επικοινώνησε με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) 

και το ενημέρωσε σχετικά με κατωτέρω:  

 

Η Επίτροπος, παρά την απαγορευτική Εγκύκλιο του ΥΠΠ για λειτουργία ΚΚΒΠ στα σχολεία με βάση την 

οποία ισχύει γενική και καθολική απαγόρευση  εγκατάστασης και/ή λειτουργίας των ΚΚΒΠ σε όλα τα 
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δημόσια σχολεία, έκρινε απαραίτητη την ενημέρωση του ΥΠΠ σχετικά με όλες τις παραμέτρους που 

αφορούσαν στο θέμα της εγκατάστασης ΚΚΒΠ στις σχολικές μονάδες.   

 

Οι θέσεις του Γραφείου της σχετικά με αιτήματα σχολικών  εφορειών πριν την έκδοση της πιο πάνω 

Εγκυκλίου συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας (ανάλογα με την περίπτωση (Δημοτική / Μέση / Τεχνική) Εκπαίδευση του 

Υπουργείου Παιδείας) ο οποίος είναι και ο μόνος καθ΄ύλην αρμόδιος να αποφασίσει με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια και/ή πολιτική, κατά πόσο επιβάλλεται ή είναι απαραίτητη η εγκατάσταση 

συναφούς συστήματος, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψην τα ιδιαίτερα περιστατικά κάθε συγκεκριμένης 

περίπτωσης και ακολούθως υπέχει υποχρέωση να υποβάλει στο Γραφείο της την απαραίτητη 

Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου ΚΚΒΠ. 

 

Βασικές Αρχές νόμιμης λειτουργίας των συστημάτων ΚΚΒΠ: 

 

Αρχή του σκοπού, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα (εικόνα και ήχος) συλλέγονται για 

προσδιορισμένο σαφή και νόμιμο σκοπό και δεν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη 

με τον αρχικό σκοπό. Στις περιπτώσεις αυτές ο σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων 

μέσω της λειτουργίας ΚΚΒΠ είναι η ασφάλεια του σχολικού χώρου από κακόβουλες 

ζημιές/βανδαλισμούς τις ώρες που δεν λειτουργεί το σχολείο. Επομένως ενδείκνυται η λειτουργία του 

συστήματος μόνο κατά τις ώρες που δεν λειτουργεί το σχολείο.     

 

Αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα που καταγράφονται πρέπει να είναι 

συναφή και πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι απαιτείται ενόψει του σκοπού της επεξεργασίας. 

Αναλυτικότερα, οι κάμερες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες και να εστιάζουν κατά τρόπο ώστε να 

λαμβάνουν μόνο εικόνες του χώρου και των προσώπων που είναι απολύτως απαραίτητο ώστε να 

επιτευχθεί ο συγκεκριμένος σκοπός. Η Αρχή της Αναγκαιότητας, η οποία συνιστά έννοια ευρύτερη της 

Αρχής της Αναλογικότητας, επιβάλλει όπως η σχετική επεξεργασία βρίσκεται σε λογική αλληλουχία με 

τον επιδιωκόμενο σκοπό, ως η μόνη υπό τις περιστάσεις ενδεδειγμένη λύση για την επίτευξη του 

συγκεκριμένου σκοπού. 

 

Ως εκ τούτου, ο  σκοπός είναι το μέτρο της αναλογικότητας της επεξεργασίας και αφορά όχι μόνο το 

«σε ποια έκταση» θα τύχουν επεξεργασίας τα δεδομένα αλλά και το «αν» θα τύχουν επεξεργασίας τα 

δεδομένα. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται πέραν του επιδιωκόμενου σκοπού ή 

δεν είναι απόλυτα πρόσφορη/αναγκαία για την επίτευξή του, δεν είναι νόμιμη. 

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά τη στάθμιση των συμφερόντων μεταξύ της προστασίας της 

ιδιωτικότητας των υποκειμένων των δεδομένων και των επιδιωκόμενων του σκοπών, αξιολογεί άλλα 

ηπιότερα μέσα που κλήθηκε να εφαρμόσει και των οποίων η εφαρμογή κρίθηκε ανεπιτυχής και 

αναποτελεσματική.  Άλλα λιγότερο επαχθή ως ηπιότερα μέσα,  νοούνται τα µέσα που είναι εξίσου 

αποτελεσματικά, αλλά λιγότερο επαχθή για τα άτομα π.χ προσωπικό ασφαλείας, σύστημα 

συναγερμού, αυτόματος φωτισμός χώρων, κ.α.  

 

Επίσης η Αρχή αυτή επιβάλλει όπως ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την αξιολόγηση του 

προτεινόμενου μέτρου σε σχέση με τον κίνδυνο του οποίου σκοπεύεται η αντιμετώπιση λαμβάνει 
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υπόψην του ότι η συγκεκριμένη σχολική μονάδα σε τακτά χρονικά διαστήματα καθίσταται αντικείμενο  

βανδαλισμών και /ή διαρρήξεων.  

 

Υποχρέωση για ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, των διερχομένων δηλαδή προσώπων 

των οποίων τα προσωπικά δεδομένα θα καταγράφονται από το σύστημα κλειστής παρακολούθησης. 

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του Νόμου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να ενημερώσει 

τα διερχόμενα πρόσωπα τουλάχιστον σχετικά με την ταυτότητά του και το σκοπό της επεξεργασίας 

(οπτικογράφηση). Συνήθως η ενημέρωση λαμβάνει χώρα μέσω προειδοποιητικών πινακίδων που 

αναρτούνται έξω και πριν την είσοδο στο πεδίο οπτικογράφησης και ενημερώνουν τους διερχομένους 

σχετικά με την επικείμενη οπτικογράφηση, κατά τρόπο ώστε να τους δίδεται η ευκαιρία να αποφύγουν 

την οπτικογράφηση με το να μην εισέλθουν στους χώρους όπου λειτουργούν τα συστήματα αυτά. 

 

Για όλους τους πιο πάνω σκοπούς οι πινακίδες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: 

να έχουν το κατάλληλο μέγεθος και να τοποθετούνται σε τέτοια θέση και ύψος ώστε να γίνονται 

εύκολα ορατές από τα υποκείμενα των δεδομένων με μέτρια όραση.   

 

Αρχή της διατήρησης: Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον 

προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που 

απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της οπτικογράφησης και στη συνέχεια διαγράφονται ή 

καταστρέφονται. Για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής μπορεί να καθοριστεί ενιαίο χρονικό διάστημα 

από το Γραφείο της. 

 

Εισηγήθηκε και θεώρησε σημαντική την τοποθέτηση της Επιτρόπου για την Προστασία των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψην το θέμα ασφάλειας για τη σωματική 

ακεραιότητα των παιδιών που τέθηκε κατά τη σύσκεψη στο Υπουργείο ημερ. 9/6/2015 με θέμα την 

εγκατάσταση Κ.Κ.Β.Π σε δημόσια σχολεία, κατά την οποία συμμετείχαν λειτουργοί του Γραφείου της, 

από εκπρόσωπο της Συνομοσπονδίας Γονέων ο οποίος ανέφερε ότι τα συστήματα αυτά εμπερικλείουν 

κινδύνους για τα παιδιά π.χ βραχυκυκλώματα  ή  ακόμη και σε θέματα remote access πρόσβασης και ή 

διαχείρισης των συστημάτων εξ αποστάσεως όπου θα μπορούσε να επιτευχθεί μέχρι και 

επέμβαση/αλλοίωση των εικόνων την ίδια ώρα της καταγραφής μίας κλοπής με αποτέλεσμα το 

κύκλωμα να μην καταγράψει τις εικόνες σε πραγματικό χρόνο. 

 

Καταλήγοντας, η Επίτροπος επεσήμανε ότι η ενημέρωση του ΥΠΠ σχετικά με το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο έγινε με σκοπό το ΥΠΠ να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα σε περίπτωση 

επανεξέτασης της Πολιτικής του αναφορικά με τα ΚΚΒΠ στις σχολικές μονάδες και έθεσε το Γραφείο 

της στη διάθεση του ΥΠΠ για τυχόν επανεξέταση του θέματος και αναθεώρηση της απαγορευτικής 

Οδηγίας. 

 

9.6. Εκφώνηση αριθμού δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων στη διαδικασία ψηφοφορίας στα 

εκλογικά κέντρα κατά τη διάρκεια εκλογών  

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Επίτροπος πληροφορεί το κοινό τα εξής: 

 

Στην καθοδηγητική παράγραφο (54) στο προοίμιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών 
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προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, επεξηγείται ότι η Αρχή Ελέγχου μπορεί, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία, να εκφέρει γνώμη ή να εγκρίνει την επεξεργασία των δεδομένων και ότι αυτή η εξέταση 

μπορεί επίσης να διενεργηθεί στα πλαίσια της προπαρασκευής νομοθετικού μέτρου θεσπιζομένου από 

το εθνικό κοινοβούλιο ή βάσει τέτοιου μέτρου, το οποίο καθορίζει τη φύση της επεξεργασίας και τις 

κατάλληλες εγγυήσεις. 

 

Στο Άρθρο 28 της εν λόγω Οδηγίας παρέχεται αρμοδιότητα στην Αρχή Ελέγχου για γνωμοδότηση κατά 

την εκπόνηση κανονιστικών μέτρων: 

 

Κάθε κράτος μέλος προβλέπει ότι ζητείται η γνώμη των αρχών ελέγχου κατά την εκπόνηση των 

διοικητικών ή κανονιστικών μέτρων που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων και των 

ελευθερίων των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.». 

 

Τα προσωπικά δεδομένα όπως ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός εκλογικού βιβλιαρίου, το 

ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση διαμονής, δεν εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία δεδομένων του Άρθρου 

8 της Οδηγίας. 

 

Στην εναρμονιστική νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5(2)(α) του 

Νόμου, επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των 

δεδομένων όταν- 

«(α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας, 

η οποία επιβάλλεται από νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει νόμου ή Κανονισμούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Τα προσωπικά δεδομένα όπως ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός εκλογικού βιβλιαρίου, το 

ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση διαμονής, δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των ευαίσθητων δεδομένων 

(ερμηνεία του όρου «ευαίσθητα δεδομένα» δίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου). 

 

Βάσει του άρθρου 23(1)(θ) του Νόμου, η Επίτροπος αποφαίνεται για κάθε ρύθμιση που αφορά στην 

επεξεργασία και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Με βάση τα πιο πάνω η εκφώνηση του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού δελτίου ταυτότητας 

του ψηφοφόρου είναι επιτρεπτή μορφή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 5(2)(α) του Νόμου, αφού αυτά επιβάλλονται από τις διατάξεις της εκλογικής 

νομοθεσίας (άρθρο 29(5) Ν. 72/1979 όπως τροποποιήθηκε και 27 του Ν. 10(Ι)/2004. 

 

Η Επίτροπος κατά τη συζήτηση του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, στις 23 

Μαρτίου 2016, υπέδειξε ότι η εκφώνηση μεγαλοφώνως του αριθμού δελτίου ταυτότητας των 

ψηφοφόρων ελλοχεύει κίνδυνους, γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται. 

Η Επίτροπος, έστειλε σχετική επιστολή με τις απόψεις/θέσεις της στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 

στις 20.05.2016. 

 

Η Επίτροπος δέχθηκε σωρεία παραπόνων κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών και για την 

υπερβολική αναφώνηση του αριθμού δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων κατά τη διαδικασία 

ψηφοφορίας. 
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Η παρουσία αντιπροσώπων των υποψηφίων ή των συνδυασμών  προβλέπεται στο άρθρο 28(3) των 

περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως (Αρ.3) του  2015: 

 
«(3) Κατά τηv ημέραv της διεξαγωγής της ψηφoφoρίας παρίσταται εις τo εκλoγικόv κέvτρov o 

πρoεδρεύωv της εκλoγής και oι βoηθoί αυτoύ μη υπερβαίvovτες τoυς εξ, και αστυvoμικoί επί 

καθήκovτι και τυχόv μεταφρασταί oίτιvες θα εχρειάζovτo. Επίσης oι  υπoψήφιoι ή o υπό τoύτωv 

oρισθείς αvτιπρόσωπoς ως και o oρισθείς αvτιπρόσωπoς oιoυδήπoτε συvδυασμoύ δύvαvται vα 

παρίσταvται.». 

 

Η απαγγελία του ονόματος και η στον εκλογικό κατάλογο περιγραφή του ψηφοφόρου προβλέπεται στο 

άρθρο 29(5): 

 

«(2) Εις ουδένα δύναται να επιτραπή να ψηφίση εάν δεν βεβαιωθή η ταυτότης αυτού δια της 

προσαγωγής του εκλογικού βιβλιαρίου ή του δελτίου ταυτότητας του, η εγγραφή αυτού εν τω 

εκλογικώ καταλόγω και ότι δεν έχει ήδη ψηφίσει. 

…………………………………………………………. 

(5) Επί τη εισδoχή εκάστoυ εκλoγέως εις τo εκλoγικόv κέvτρov δίδεται εις αυτόv υπό τoυ 

πρoεδρεύovτoς ή ετέρoυ πρoσώπoυ εvεργoύvτoς κατ' εvτoλήv αυτoύ εv ψηφoδέλτιov δεόvτως 

σφραγιζόμεvov ή άλλως επισήμως σημειoύμεvov ως ήθελεv oρίσει o πρoεδρεύωv της εκλoγής, και, 

αφoύ απαγγελθή τo όvoμα και η εv τω εκλoγικώ καταλόγω περιγραφή αυτoύ, σημειoύται εv τω 

καταλόγω δι' ωρισμέvoυ σημείoυ τo γεγovός ότι εδόθη εις αυτόv ψηφoδέλτιov και αυτός υπογράφει 

στον εκλογικό κατάλογο σε κατάλληλο χώρο δίπλα από το όνομά του.». 

 

Με βάση τα πιο πάνω, η παρουσία αντιπροσώπων των κομμάτων στα εκλογικά κέντρα κατά τη 

διάρκεια εκλογών και η εκφώνηση του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού δελτίου ταυτότητας 

του ψηφοφόρου είναι επιτρεπτή μορφή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 5(2)(α) του Νόμου, αφού αυτά επιβάλλονται από τις διατάξεις της εκλογικής 

νομοθεσίας (άρθρα 28(3) και 29(5) Ν. 72/1979 όπως τροποποιήθηκε και 27 του Ν. 10(Ι)/2004).  

 

Ο εκλογικός κατάλογος διατίθεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση μετά την Απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου με Αρ. 34.361 και ημερομηνία 1.11.1990. Για το θέμα της πρακτικής που ακολουθεί η 

Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών για τη διάθεση του εκλογικού καταλόγου στους εκπροσώπους των 

κομμάτων και τους υποψηφίους διεξήχθη εκτεταμένη αλληλογραφία του Γραφείου της Επιτρόπου με 

το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών (οι επιστολές μας με ημερομηνίες 26.10.2006, 

29.11.2007, 28.1.2008, 31.3.2008, 1.8.2008, 10.12.2008 και 7.1.2003 είναι σχετικές).  

 

Γι’ αυτό, ο Γενικός Έφορος Εκλογών, με επιστολή του ημερομηνίας 5.5.2009 ζήτησε γνωμάτευση από το 

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για το θέμα της παραχώρησης του εκλογικού καταλόγου στα 

κόμματα/συνδιασμούς που μετέχουν στις εκλογές.  

 

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας με επιστολή του ημερομηνίας 7.5.2009 ζήτησε τις απόψεις της 

Επιτρόπου, οι οποίες του διαβιβάστηκαν με απαντητική επιστολή ημερομηνίας 12.5.2009. Το θέμα 

συζητήθηκε σε σύσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών με εκπροσώπους κομμάτων/συνδυασμών που 

πραγματοποιήθηκε στις 4.5.2009.  
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Ακολούθησε στις 14.5.2009, η Γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στην οποία 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκλογικοί νόμοι, περιλαμβανομένου του σχετικού με την εκλογή 

μελών του Ευρωκοινοβουλίου, δεν προνοούν οτιδήποτε και, συνακόλουθα δεν απαγορεύουν τη 

διάθεση του εκλογικού καταλόγου στα Κόμματα, ιδιαίτερα ενόψει της διεξαγωγής εκλογών. 

 

Η Επίτροπος συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο την Τετάρτη 6.7.2016 και 

στην παρουσία και του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κώστα Νικολαΐδη, τους 

ενημέρωσε για τα παράπονα που υποβλήθηκαν στο Γραφείο της και διεξήχθη συζήτηση αναφορικά με 

τη συμπερίληψη του αριθμού δελτίου ταυτότητας στους εκλογικούς καταλόγους που αποστέλλονται 

από το Υπουργείο Εσωτερικών στα κόμματα και για την αναφώνηση μεγαλόφωνος του αριθμού 

δελτίου ταυτότητας του ψηφοφόρου κατά την διαδικασία ψηφοφορίας. 

 

Η Επίτροπος απέστειλε ξανά επιστολή για το εν λόγω θέμα στο Γενικό Διευθυντή Υπουργείου 

Εσωτερικών στις 3.10.2016. 

 

Σε σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών την 5η Δεκεμβρίου 2016, υπό την προεδρία του 

Γενικού Διευθυντή με τους Έπαρχους και τους Εκπροσώπους των Κομμάτων, η Επίτροπος 

τοποθετήθηκε για ακόμα μία φορά ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν πρέπει να εκφωνούνται 

μεγαλοφώνως οι αριθμοί δελτίων ταυτότητας των ψηφοφόρων επειδή ελλοχεύουν κίνδυνοι από την 

κοινοποίηση τους σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

 

Όπως διαπιστώσαμε, στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση (δημοτικές και κοινοτικές εκλογές), η 

Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών έδωσε οδηγίες στους προεδρεύοντες των εκλογικών 

κέντρων να αναφωνείται χαμηλόφωνα ο αριθμός δελτίου ταυτότητας του ψηφοφόρου κατά την 

διαδικασία ψηφοφορίας και στους εκλογικούς καταλόγους που δόθηκαν στα κόμματα δεν 

περιλαμβανόταν ο αριθμός δελτίου ταυτότητας του ψηφοφόρου. 

 

 

9.7. Υποβολή Γνωστοποίησης αρχείου φαρμακοεπαγρύπνησης  

 
Η Επίτροπος, κατά τον έλεγχο της σχετικής Γνωστοποίησης υποβληθείσας από Φαρμακευτική εταιρεία 

και/ή νόμιμο διανομέα φαρμάκων και με βάση προηγούμενη νομική  πρακτική της σε σχέση με άλλη 

φαρμακευτική εταιρεία ύστερα από τη διαπίστωση συλλογής υπερβολικών στοιχείων κατά παράβαση 

της αρχής της αναλογικότητας και με σκοπό την καθιέρωση ενιαίας και ομοιόμορφης πρακτικής 

συλλογής δεδομένων για σκοπούς φαρμακοεπαγρύπνησης, ενημέρωσε την αιτήτρια σχετικά με το 

έντυπο/κίτρινη κάρτα που διαθέτει το Συμβούλιο Φαρμάκων (αρμόδια εθνική Αρχή για τη συλλογή 

/επεξεργασία και διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων εντός του 

νομοθετικού πλαισίου της φαρμακοεπαγρύπνησης στα αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα). 

 

Το έντυπο αυτό κατά την κρίση της περιλαμβάνει και /ή προϋποθέτει τη συλλογή όλων των 

απαραίτητων πληροφοριών και/ή δεδομένων και φαίνεται να συνάδει απόλυτα με την αρχή της 

αναγκαιότητας και περαιτέρω της αναλογικότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4(1)(γ) του 

Νόμου οπότε και εισηγήθηκε στην αιτήτρια, τηρουμένων των αναλογιών, την υιοθέτησή του ενώ 

ταυτόχρονα της υπέδειξε συγκεκριμένα στοιχεία/δεδομένα που έκρινε υπερβολικά. 
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Η εταιρεία συμμορφώθηκε με τις οικείες υποδείξεις.  

 

9.8. Αναφώνηση προσωπικών δεδομένων πελατών σε καταστήματα και υπεραγορές με σκοπό τη 

συλλογή πόντων σε δωροκάρτες 

 

Πολλά καταστήματα και υπεραγορές δίνουν την δυνατότητα στους πελάτες τους να αποκτήσουν 

δωροκάρτα ώστε να συλλέγουν πόντους με τις αγορές τους ή/και για να λαμβάνουν πληροφορίες για 

προσφορές.  

 

Η συλλογή των πόντων γίνεται συνήθως στο ταμείο με την παρουσίαση της δωροκάρτας. Όταν ο 

πελάτης δεν φέρει την κάρτα μαζί του στο ταμείο, του δίνεται η δυνατότητα να γίνει αναζήτηση του 

αριθμού πελάτη με ένα άλλο αναγνωριστικό στοιχείο που συνήθως είναι ο αριθμός τηλεφώνου τον 

οποίο έχει δώσει κατά την έκδοση της δωροκάρτας.  

 

Για  σκοπούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων των κατόχων της δωροκάρτας, επειδή η 

αναζήτηση του πελάτη με τον αριθμό τηλεφώνου γίνεται προφορικά στο ταμείο και πολλές φορές στη 

παρουσία άλλων πελατών, καλούνται οι κάτοχοι να φέρουν την δωροκάρτα μαζί με τις αγορές τους 

ώστε να μην χρειάζεται η αναφώνηση των προσωπικών τους δεδομένων στην παρουσία άλλων 

ατόμων.  

 

9.9. Ανάθεση επεξεργασίας σε εκτελούντα την επεξεργασία  

 
Αρκετά πρόσωπα / εταιρείες / οργανισμοί αναθέτουν συγκεκριμένες εργασίες σε άλλο πρόσωπο / 

εταιρεία /εργολάβο για λογαριασμό τους (outsourcing).  

 

Πιο κάτω παραθέτουμε τις διατάξεις του Νόμου σχετικά με την ανάθεση εργασίας/επεξεργασίας: 

 

Με βάση το άρθρο 2 του Νόμου «υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που 

καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ 

«εκτελών την επεξεργασία» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας. 

Αν η επεξεργασία διεξάγεται από εκτελούντα την επεξεργασία, η σχετική ανάθεση γίνεται υποχρεωτικά 

με γραπτή σύμβαση. 

 

Η γραπτή σύμβαση ανάθεσης επεξεργασίας σε εκτελούντα την επεξεργασία θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

- Επακριβή καθορισμό του είδους της επεξεργασίας που ανατίθεται στον εκτελούντα την επεξεργασία 

και τις εργασίες (μορφές επεξεργασίας π.χ. συλλογή, διατήρηση κλπ) που θα πραγματοποιεί στα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

 

- Συμπερίληψη ρήτρας ότι ο εκτελών την επεξεργασία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο 

εντός των ορίων της δοθείσας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας εξουσιοδότησης και μόνο με βάση τις 

οδηγίες του υπεύθυνου επεξεργασίας. Αυτή η ρήτρα διασφαλίζει ότι ο εκτελών την επεξεργασία δεν 

θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για την εξυπηρέτηση δικών του σκοπών. 
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- Καθορισμό των κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την 

προστασία τους από απαγορευμένη ή αθέμιτη πρόσβαση/διάδοση ή κάθε άλλη μορφή παράνομης 

επεξεργασίας. 

 

- Καθορισμό της διαδικασίας καταστροφής των δεδομένων με τη λήξη της σύμβασης ανάθεσης και 

καθορισμός χρονικού διαστήματος εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Συστήνεται επίσης όπως στη σύμβαση γίνεται αναφορά σε τυχόν εγγυήσεις που παρέχει ο εκτελών την 

επεξεργασία για συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομοθεσίας και/ή ρήτρες σχετικά με το ενδεχόμενο 

επιβολής κυρώσεων / λήψης αποζημιώσεων σε περίπτωση παράβασης των ρητρών της σύμβασης 

και/ή των διατάξεων της νομοθεσίας από τον εκτελούντα την επεξεργασία. 

 

9.10. Μέτρα ασφαλείας που πρέπει γενικά να τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

 
Το Ανώτατο Δικαστήριο έθεσε ερώτημα στην Επίτροπο για τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει γενικά να 

τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρχείου το οποίο περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα.  

 

Η Επίτροπος παρείχε τις ακόλουθες Οδηγίες αναφορικά με τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την 

ασφάλεια των δεδομένων τα οποία οφείλουν να λαμβάνουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Αυτά τα 

μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η 

επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας.  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

Η Πολιτική Ασφαλείας (Security Policy) αποτελεί έγγραφο του υπευθύνου επεξεργασίας στο οποίο 

περιγράφονται οι στόχοι της ασφάλειας και οι αντίστοιχες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται 

ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Καθορίζει τη δέσμευση του υπεύθυνου επεξεργασίας αναφορικά 

με την ασφάλεια των πληροφοριών που διατηρεί στα αρχεία του και την προστασία προσωπικών 

δεδομένων που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας.  

 

Στην πολιτική ασφαλείας πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να αναφέρονται τα εξής:  

 

(α) Οι βασικές αρχές ασφαλείας που οφείλει να τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας, όπως η 

εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων, η απόδοση ευθυνών σε 

περιπτώσεις λαθών και παραβάσεων, κ.λπ.  

 

(β) Τα αρχεία σε οποιαδήποτε μορφή ή ο εξοπλισμός, τα οποία πρέπει να προστατευτούν.  

 

(γ) Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής ασφαλείας ως προς τη διαφύλαξη των αγαθών και 

των βασικών αρχών ασφαλείας.  

 

(δ) Το οργανωτικό πλαίσιο ρόλων, αρμοδιοτήτων, καθηκόντων που αφορούν στην ασφάλεια 

(συμπεριλαμβανομένων αυτών που άπτονται της υλοποίησης, εφαρμογής και επισκόπησης της 

πολιτικής ασφαλείας), την ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τη συμμόρφωση με αυτή και τις 

δέουσες ενέργειες σε περίπτωση παραβίασής της.  
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(ε) Οι επιμέρους τομείς ασφαλείας που αφορά η πολιτική και οι βασικοί κανόνες/διαδικασίες που 

πρέπει να ακολουθούνται σε καθέναν από τους τομείς αυτούς για την επίτευξη των στόχων που θέτει η 

πολιτική ασφαλείας.  

 

(στ) Η διαδικασία εσωτερικών ελέγχων, η οποία πρέπει να λαμβάνει χώρα για την επισκόπηση της 

ορθής εφαρμογής της πολιτικής ασφαλείας και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων 

ασφαλείας.  

 

(ζ) Σε περίπτωση που η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται από εκτελούντες, η πολιτική 

ασφαλείας πρέπει να αναγράφει επακριβώς το είδος αυτής, με ταυτόχρονη αναφορά στην αντίστοιχη 

σύμβαση/ρήτρα που υπογράφεται μεταξύ των δύο πλευρών. Η χρονική διάρκεια της επεξεργασίας 

πρέπει επίσης να αναφέρεται στην πολιτική ασφαλείας.  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 
Το Σχέδιο Ασφαλείας (Security Plan) είναι το έγγραφο στο οποίο περιγράφονται τα οργανωτικά και 

τεχνικά μέτρα, καθώς και τα μέτρα φυσικής ασφαλείας που εφαρμόζονται ή/και πρόκειται να 

εφαρμοστούν για την κάλυψη των βασικών αρχών και κανόνων ασφαλείας που αναφέρονται στην 

πολιτική ασφαλείας, καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή τους. Αφορά τόσο 

αυτοματοποιημένα, όσο και μη αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας 

δεδομένων και πρέπει να εφαρμόζεται με ακρίβεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 

ευαίσθητων και μη, που τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το Σχέδιο αυτό υπόκειται σε 

τακτικές επισκοπήσεις και αναθεωρήσεις, δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων 

και της εφαρμογής τους στα πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογικές υποδομές.  

 

Το Σχέδιο Ασφαλείας αποτελείται από την περιγραφή του συστήματος επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων του υπευθύνου επεξεργασίας, τα οργανωτικά, τεχνικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και τα 

μέτρα φυσικής ασφάλειας που εφαρμόζονται, το πλάνο υλοποίησης μέτρων ασφαλείας και την 

περιγραφή των διαδικασιών συνεχούς επισκόπησης και αναθεώρησης του σχεδίου ασφαλείας. 

 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Περιγράφονται τα μέτρα ασφαλείας που συστήνεται να εφαρμόζονται από τον οργανισμό.  

 

1. Μέτρα φυσικής ασφαλείας  

 

Έλεγχος φυσικής πρόσβασης: Φυσική πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και computer room: Πρέπει να 

υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου φυσικής πρόσβασης στους κρίσιμους χώρους όπου βρίσκεται ο 

φυσικός εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένης τηλεπικοινωνιακής και δικτυακής καλωδίωσης) που 

υποστηρίζει τα πληροφοριακά συστήματα και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έτσι ώστε να 

επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό (για παράδειγμα, κάποιοι χώροι -όπως 

αυτοί που βρίσκεται δικτυακός εξοπλισμός- πρέπει να είναι μόνιμα κλειδωμένοι). Σε ορισμένες δε 

περιπτώσεις (αναλόγως της φύσης των δεδομένων και των υπαρχόντων κινδύνων) ενδέχεται να είναι 

πρόσφορο να καταγράφεται κάθε πρόσβαση σε συγκεκριμένο φυσικό χώρο. 
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Τήρηση καταλόγου: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να διατηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο με τα 

δικαιώματα φυσικής πρόσβασης του προσωπικού καθώς και με το προσωπικό που διαθέτει κωδικούς, 

κάρτες εισόδου και κλειδιά για πρόσβαση σε κρίσιμους, ως προς την ασφάλεια, χώρους. Οι κατάλογοι 

αυτοί θα πρέπει να υπόκεινται σε τακτική αναθεώρηση.  

 

Τοποθέτηση φακέλων: Οι φάκελοι που περιέχουν προσωπικά δεδομένα (φυσικό αρχείο) πρέπει να 

είναι τοποθετημένοι σε φωριαμούς και να μην εκτίθενται σε κοινή θέα.  

 

Μεταφορά φακέλων: Θα πρέπει να καταγράφεται η μεταφορά των φυσικών φακέλων σε διαφορετικά 

γραφεία ή οργανωτικές μονάδες.  

 

Clean desk policy: Δεν θα πρέπει να αφήνονται εκτεθειμένα, χωρίς επίβλεψη, έγγραφα και φορητά 

μέσα αποθήκευσης πάνω σε γραφεία.  

 

Συσκευές αναπαραγωγής εγγράφων: Λοιπές συσκευές που δύναται να χρησιμοποιηθούν για υποκλοπή 

ή για την έκθεση προσωπικών δεδομένων σε κοινή θέα, όπως φωτοαντιγραφικά, συσκευές fax, 

εκτυπωτές, κ.λπ. θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα.  

 

2. Οργανωτικά μέτρα ασφαλείας 

 

Α. Ορισμός Υπεύθυνου Ασφαλείας 

 

Πρέπει να οριστεί θέση υπεύθυνου ασφαλείας ή ομάδας ατόμων εντός του οργανισμού με σαφώς 

ορισμένες αρμοδιότητες. Πρέπει ο υπεύθυνος ασφαλείας να έχει, τουλάχιστον, την επίβλεψη και τον 

έλεγχο της εφαρμογής της πολιτικής ασφαλείας και των μέτρων ασφαλείας.  

 

Β. Οργάνωση/Διαχείριση προσωπικού 

 
Ρόλοι/εξουσιοδοτήσεις: Πρέπει να δημιουργηθούν οργανωτικοί ρόλοι για συγκεκριμένες εργασίες 

εντός του οργανισμού και να γίνει σύνδεση του προσωπικού με τους αντίστοιχους  ρόλους. Οι ρόλοι 

πρέπει να ανατίθενται εγγράφως. Οι υπάλληλοι πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης μόνο στα 

απολύτως απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, βάσει των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων 

που τους έχουν ανατεθεί και υπαγορεύονται από το ρόλο τους.  

 

Αναθεώρηση ρόλων: Πρέπει να υπάρχει διαδικασία για την περιοδική επανεξέταση και αναθεώρηση 

των εξουσιοδοτήσεων και δικαιωμάτων πρόσβασης για όλα τα στάδια της εργασιακής πορείας των 

υπαλλήλων (πρόσληψη, μετακίνηση, αλλαγή καθηκόντων, αποχώρηση, κ.λπ).  

 

Δέσμευση εμπιστευτικότητας: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα 

επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και 

προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η 

λήψη ειδικών μέτρων για τη δέσμευση του προσωπικού που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ως 

προς την εμπιστευτικότητα, ιδίως όταν το εν λόγω προσωπικό δεν δεσμεύεται ήδη από απόρρητο.  

 
Γ. Διαχείριση αρχείων 
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Καταγραφή: Πρέπει να υπάρχουν σαφείς διαδικασίες διαχείρισης υλικού και λογισμικού που 

περιλαμβάνουν την τήρηση καταλόγου των πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδομών και 

συστημάτων, του λογισμικού καθώς και των κατηγοριών αρχείων και δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται ή τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως επίσης και τον καθορισμό ενός 

ή περισσοτέρων ατόμων που θα είναι υπεύθυνοι των αντίστοιχων αρχείων. 

  

Διαχείριση φυσικού αρχείου: Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για την ορθή 

οργάνωση/αρχειοθέτηση/ταξινόμηση του αρχείου (δηλ. του αρχείου με τους φυσικούς φακέλους).  

 

Διαβάθμιση πληροφοριών: Τα δεδομένα πρέπει να διαβαθμίζονται βάσει του είδους και της 

κρισιμότητάς τους, καθώς επίσης και να υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισής τους με 

βάση τη διαβάθμιση αυτή.  

 

Δ. Καταστροφή δεδομένων  

 
Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να καταστρέφονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας με ασφαλή 

τρόπο, ώστε να αποκλειστεί η περαιτέρω μη νόμιμη και αθέμιτη επεξεργασία τους, όπως είναι η κάθε 

μορφή διάθεσης σε τρίτους.  

 

Ως ασφαλής τρόπος καταστροφής των δεδομένων θεωρείται κάθε σύνολο διαδικασιών και μέτρων που 

μετά από την ολοκλήρωση της εφαρμογής τους δεν είναι δυνατό να αναγνωρισθούν τα υποκείμενα 

των δεδομένων. Η καταστροφή πρέπει να είναι μη αναστρέψιμη, δηλαδή να μην είναι δυνατή η 

ανάκτηση των δεδομένων μετά την καταστροφή με τεχνικά ή άλλα μέσα. 

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να διαθέτει συγκεκριμένη γραπτή διαδικασία για την καταστροφή 

των δεδομένων, τόσο όταν πρόκειται για προγραμματισμένη μαζική καταστροφή δεδομένων, όσο και 

όταν πρόκειται για καταστροφή δεδομένων σε καθημερινή βάση και να ενημερώνει σχετικά τους 

υπαλλήλους του. 

 

Ε. Εκπαίδευση προσωπικού 

 

Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και σε ειδικές 

σχετικές με ασφάλεια λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος (π.χ. χρήση μη προβλέψιμων 

κωδικών πρόσβασης και συνθηματικών, τρόπο εντοπισμού και αναφοράς των περιστατικών 

παραβίασης της ασφαλείας, σωστή χρήση των e-mail και των αποσπώμενων μέσων αποθήκευσης) 

είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την ορθή εφαρμογή των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας. 

Η εκπαίδευση κατά την πρόσληψη πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την κοινοποίηση στους 

εργαζόμενους της πολιτικής ασφαλείας, για την οποία πρέπει κατά το δυνατόν να διαπιστωθεί ότι είναι 

πλήρως κατανοητή από όλους, καθώς επίσης και των διαδικασιών διαχείρισης περιστατικών 

παραβίασης δεδομένων και ανάκαμψης από καταστροφές, εφόσον άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. 

Ως προς το σκοπό της εκπαίδευσης κρίνεται σκόπιμη η κατάρτιση ειδικότερων ενημερωτικών εντύπων. 
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ΣΤ. Έλεγχος  

 

Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες για την εκπόνηση προγραμματισμένων έλεγχων (είτε εσωτερικών είτε 

εξωτερικών, σε ετήσια βάση), όπου να αποτυπώνεται και να ελέγχεται η τήρηση των μέτρων 

ασφαλείας και η αποτελεσματικότητά τους. Αποτέλεσμα των ελέγχων μπορεί να είναι η τροποποίηση 

κάποιων μέτρων ασφαλείας ή η προσθήκη νέων. Τα πορίσματα των ελέγχων συνοδευόμενα από τις 

αναγκαίες τροποποιήσεις των μέτρων ασφαλείας πρέπει να υποβάλλονται στον υπεύθυνο ασφαλείας, 

ενώ επίσης να ενημερώνεται και ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος ασφαλείας θα πρέπει να 

αξιοποιεί το εν λόγω πόρισμα προβαίνοντας στις αναγκαίες τροποποιήσεις των μέτρων ασφαλείας 

καθώς και της πολιτικής ασφαλείας. 

 

9.11. Δημοσίευση και αναπαραγωγή βίντεο ξυλοδαρμού μαθήτριας 

 

Τον Οκτώβριο του 2016, περιήλθε στην αντίληψή μας ότι, αναρτήθηκε στο Facebook βίντεο που 

έδειχνε το ξυλοδαρμό 16χρόνης μαθήτριας από δύο άλλες συνομήλικες της. Το Γραφείο της Επιτρόπου 

επικοινώνησε αμέσως με την Μονάδα Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας για 

το συντονισμένο χειρισμό της υπόθεσης και Λειτουργοί του Γραφείου μου έκαναν αναφορά 

προβλήματος (REPORT) στο Facebook για το συγκεκριμένο βίντεο.  

 

Ταυτόχρονα, ζητήσαμε από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιρλανδίας όπως 

προωθήσει στα Γραφεία του Facebook στο Δουβλίνο, αίτημά μας για άμεση εξέταση της υπόθεσης και 

όπως το Facebook προχωρήσει στο «μπλοκάρισμα» και «κατέβασμα» του επίμαχου βίντεο, των 

ανήλικων μαθητριών.  

 

Η ανταπόκριση της Ιρλανδικής Αρχής και του Facebook ήταν άμεση και το εν λόγω βίντεο 

«μπλοκαρίστηκε»/ «κατέβηκε» λίγα μόνο λεπτά μετά την παρέμβασή μας. Εντούτοις, τις προσεχείς 

ημέρες, παρατηρήθηκε ότι, συνεχίστηκε η αναδημοσίευση του αλλά και η δημοσίευση πρόσθετων 

βίντεο του περιστατικού αυτού, από άλλους χρήστες, παρά τις προσπάθειες του Facebook να τα 

«μπλοκάρει» και ότι, αυτά αναπαράχθηκαν και σε άλλες ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης. 

 

Για το θέμα αυτό, η Επίτροπος εξέδωσε Ανακοίνωση καλώντας τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν 

την αναδημοσίευση των επίμαχων βίντεο και την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, την Επιτροπή 

Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς, όπως λάβουν τα απαραίτητα 

μέτρα για την προστασία των κοριτσιών αυτών.      

 

9.12. Δημιουργία Μητρώου Ιδιοκτητών Κατεχόμενων Περιουσιών 

 
Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14/5/2014, ανατέθηκε στον Κεντρικό 

Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) η δημιουργία του Μητρώου Ιδιοκτητών Κατεχόμενων 

Περιουσιών, με σκοπό να καταγραφτεί η ακίνητη περιουσία του κάθε πρόσφυγα αλλά και το είδος και 

το ύψος της βοήθειας που κατά καιρούς έλαβε από διάφορες Υπηρεσίες, όπως λ.χ. για στέγαση, 

επαγγελματική δραστηριοποίηση, φοίτηση κλπ, στα πλαίσια υιοθέτησης μιας πιο στοχευόμενης 

κοινωνικής πολιτικής. 
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Για τη δημιουργία του Μητρώου αυτού, ο ΚΦΙΚΒ θα πρέπει να λάβει πληροφορίες από διάφορα 

Υπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες. Το Γραφείο της Επιτρόπου είναι σε συνεχή επαφή με τον ΚΦΙΚΒ, για 

την υλοποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβούλιου.  

 

Το 2016, το Γραφείο μας υπέδειξε στον ΚΦΙΚΒ, ότι πολλές από τις ζητούμενες πληροφορίες 

«ανεβάζονται» στην Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ) από τα οικεία Υπουργεία/ Τμήματα/ 

Υπηρεσίες και τροχοδρομήσαμε διαδικασία αξιοποίησης της ΚΑΠ από τον ΚΦΙΚΒ, για τη δημιουργία 

του εν λόγω Μητρώου.   

 
 

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

10.1. Ιστοσελίδα του Γραφείου στο Διαδίκτυο 

 

 

 
 

Η Ιστοσελίδα του Γραφείου στο Διαδίκτυο (www.dataprotection.gov.cy) περιέχει μεταξύ άλλων 

πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, τις υποχρεώσεις των 

υπεύθυνων επεξεργασίας, τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου, τη σχετική νομοθεσία, τα διάφορα έντυπα 

που συμπληρώνουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας (όπως για παράδειγμα το Έντυπο Γνωστοποίησης 

Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου / Έναρξη Επεξεργασίας, την Αίτηση για Άδεια  Διαβίβασης προς 

τρίτες χώρες, τη Δήλωση Διασύνδεσης Αρχείων, κ.α.).  

 

http://www.dataprotection.gov.cy/
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Υπάρχουν, επίσης, αναρτημένες στην ιστοσελίδα όλες οι Οδηγίες που έχει εκδώσει το Γραφείο για πιο 

λεπτομερή ρύθμιση συγκεκριμένων θεμάτων όπως για παράδειγμα την βιντεοπαρακολούθηση και την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων (στον τομέα των εργασιακών σχέσεων). 

Στην ιστοσελίδα αναρτούνται επίσης οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών, οι αποφάσεις που 

εκδόθηκαν από την Επίτροπο και η ιστοσελίδα ενημερώνεται τακτικά με νέα στοιχεία σχετικά με 

οδηγίες, συστάσεις, συναντήσεις και ανακοινώσεις τύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 

αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε.  

Κατά το 2016, προστέθηκε στον κατάλογο επιλογών στα αριστερά της σελίδας, νέα υπό-επιλογή 

«Παρουσιάσεις Επιτρόπου», κάτω από την Επιλογή «Ενημέρωση». 

 

10.2. Δράσεις και Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 
10.2.1. Το Δεκέμβριο του 2016, το Γραφείο της Επιτρόπου με τη συνεργασία και συνδρομή του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προγραμμάτισε δράσεις και εκδηλώσεις με αφορμή τους 

εορτασμούς για την ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 28ης Ιανουαρίου 2017. 

 

Οι εν λόγω δράσεις είχαν αμφότερες μαθητο - κεντρική προσέγγιση και περιλάμβαναν την προκήρυξη 

μαθητικού διαγωνισμού αφίσας με το σχέδιο που θα κέρδιζε να κοσμούσε την αφίσα του Γραφείου για 

την ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την οργάνωση μίας σειράς από βιωματικές 

εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις (βιωματικά εργαστήρια), (διαδραστικά παιγνίδια / quiz / 

ερωταπαντήσεις / βίντεο)  σε Δημοτικά Σχολεία ανά το Παγκύπριο προσαρμοσμένες στην ηλικία των 

παιδιών των τάξεων (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού) με στόχο την καλλιέργεια συνείδησης ιδιωτικότητας και 

προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων.  

 

Η υλοποίησή των δράσεων μετατέθηκε εντός του πρώτου τριμήνου του 2017. 

 

10.2.2. Επιπρόσθετα: 

 
(α) Σε συνεργασία με δύο Πανεπιστήμια πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις με θέματα: “Cloud Computing” 

και «Κοινωνικά Δίκτυα» οι οποίες απευθύνονταν σε φοιτητές και ακαδημαϊκούς. 

 

(β) Πραγματοποιήθηκε Live link σε συνεργασία με ραδιοφωνικό σταθμό σε χώρους Πανεπιστημίου 

κατά τη διάρκεια του οποίου διανεμήθηκε πληροφοριακό /ενημερωτικό υλικό στους συμμετέχοντες / 

φοιτητές και κατά το οποίο απαντήθηκαν σχετικές με την προστασία προσωπικών δεδομένων 

ερωτήσεις. 

(γ) Εκτυπώθηκε και διανεμήθηκε σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας αφίσα με το μήνυμα 

για την ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

  

(δ) Δόθηκαν Παρουσιάσεις και Διαλέξεις σε σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνάσια) που 

απευθύνονταν στο εκπαιδευτικό προσωπικό. 

 

(ε) Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο Διαγωνισμός που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου 

με 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αναφορικά με το Νόμο για την Προστασία των Δεδομένων στην 

Κύπρο. 
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(στ) Ανήμερα της 28ης Ιανουαρίου 2016 η Επίτροπος φιλοξενήθηκε από τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 

κανάλια και το μήνυμά της για την ημέρα μεταφορτώθηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου της και 

αναμεταδόθηκε στον ημερήσιο ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο.  

 
10.3. Ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Κυπριακή Δημοκρατία 

 

Υπό την αιγίδα της Κυπριακής προεδρίας, η Επίτροπος θα διοργανώσει την Εαρινή σύνοδο των 

Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων στις 27 - 28 Απριλίου 2017 στο ξενοδοχείο Mediterranean 

στη Λεμεσό. 

 

Η Σύνοδος διοργανώνεται μία φορά το χρόνο και συγκεντρώνει τις Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας 

Δεδομένων. Έχει ως στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και την προώθηση του 

θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.  

 

 

10.4. Παρουσιάσεις / Ομιλίες Επιτρόπου 

 

Η Επίτροπος έδωσε τις ακόλουθες Παρουσιάσεις με σκοπό την ενημέρωση / διαφώτιση των πολιτών 

σχετικά με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και/ή το νέο 

Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 που τέθηκε σε ισχύ στις 24.05.2016 και θα εφαρμοστεί στις 25.05.2018. 

 
1. Λύκειο Ιδαλίου 

 
2. Metlife Alico 

 
3. Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων 

 
4. Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 
5. Κωνστάντειο Κέντρο Εγκληματολογίας 

 
6. Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο 

 
7. Δημαρχείο Στροβόλου 

 
8. Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Κύπρου (2 διαλέξεις) 

 
9. Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών 

 
10. Εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών (fiduciaries) 

 
11. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 
12. Παρουσίαση Βιβλίου «Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Διαδικτύου» 

 
13. Παρουσίαση με θέμα «Governance, Risk and Compliance in the Digital Age» 
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Επιπρόσθετα, η Επίτροπος έδωσε 4 Ομιλίες με θέμα: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

10.5.  Εκπαίδευση προσωπικού 

 

Το 2016, δύο Λειτουργοί του Γραφείου της Επιτρόπου συμμετείχαν στο Εργαστήριο με θέμα 

«Σχεδιασμός και Εφαρμογή της Στρατηγικής Επικοινωνίας στους Οργανισμούς Δημόσιας Υπηρεσίας» 

που διοργάνωσε η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ). 

 

Επιπρόσθετα, δύο Λειτουργοί συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Διοικητικούς 

Λειτουργούς, με ποικιλία θεμάτων τα οποία αφορούσαν γνωσιολογικά θέματα καθώς και θέματα 

συμπεριφοράς, κουλτούρας και νοοτροπίας. 

 
 

11. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

11.1. Συμμετοχή σε θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

11.1.1. Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ 

 

Η Ομάδα του Άρθρου 29 συστάθηκε με βάση το άρθρο 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. Είναι ανεξάρτητο 

θεσμικό όργανο που συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα προστασίας προσωπικών 

δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Τα καθήκοντά της περιγράφονται στο άρθρο 30 της οδηγίας 

95/46/ΕΚ και στο άρθρο 15 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Στην Ομάδα συμμετέχουν εκπρόσωποι των 

εθνικών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Ευρωπαίος 

Επόπτης Προσωπικών Δεδομένων. Η Ομάδα συνεδριάζει πέντε φορές το χρόνο στις Βρυξέλλες. Τις 

εργασίες της στηρίζει η Γραμματεία της Επιτροπής και αριθμός υπο-ομάδων που παρακολουθεί 

εξελίξεις σε εξειδικευμένους τομείς προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

 
Ένα από τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την Ομάδα κατά το 2016 ήταν το Privacy Shield. Τον 

Απρίλιο, η Ομάδα εξέδωσε θετική Γνώμη για το προσχέδιο της Απόφασης Επάρκειας Privacy Shield, το 

οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε στην Επιτροπή του Άρθρου 31 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, η οποία 

απαρτίζεται από εκπρόσωπους των ΚΜ,  για να εξασφαλίσει εξουσιοδότηση για την οριστικοποίηση 

και έκδοση της Απόφασης Privacy Shield.  

 

1. «Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών – Δυνατότητες & Οφέλη» 
 

2. «Προστασία προσωπικών δεδομένων – μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία» 
προς το Υπουργείο Εμπορίου 
 

3. «Προστασία των προσωπικών δεδομένων εντός της Σχολικής Μονάδας» 
προς τη Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 

4. «Safer Internet» 
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Παράλληλα, η Ομάδα, για να υποβοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή του Άρθρου 31, 

στις συζητήσεις τους για το Privacy Shield, εξέδωσε και Έγγραφο Εργασίας για τις Τέσσερεις Ουσιώδεις 

Εγγυήσεις (Essential Guarantees), τις οποίες, πρέπει να παρέχει/ υπακούει κάθε νομοθετικό μέτρο που 

προβλέπει περιορισμό των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών 

δεδομένων. Το Έγγραφο αυτό συντάχθηκε κατόπιν ανάλυσης της Απόφασης ορόσημο του Δικαστηρίου 

της ΕΕ (ΔΕΕ) στην υπόθεση Maximillian Schrems vs Irish Commissioner, με την οποία είχε ακυρωθεί η 

Απόφαση Επάρκειας Safe Harbor, η οποία αντικαταστάθηκε με την Απόφαση Privacy Shield.  

 

Μετά την υιοθέτηση της Απόφασης Επάρκειας Privacy Shield, τον Αύγουστο του 2016, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής του Άρθρου 31,  ξεκίνησε διαδικασία 

αναθεώρησης των λοιπών Αποφάσεων Επάρκειας και Αποφάσεων για Τυποποιημένες Συμβατικές 

Ρήτρες που είχε κατά καιρούς υιοθετήσει, με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με την πιο πάνω Απόφαση 

του ΔΕΕ. Τον Οκτώβριο, η Ομάδα του Άρθρου 29 εξέδωσε Οδηγία σχετικά με το θέμα αυτό, παρέχοντας 

καθοδήγηση για τις εξουσίες που θα πρέπει να έχουν οι ΑΠΔΠΧ στα πλαίσια των εν λόγω Αποφάσεων.    

 

Επίσης, για την εφαρμογή του Privacy Shield, η Ομάδα εξέδωσε δύο ενημερωτικά έγγραφα σε μορφή 

συχνών ερωτήσεων (FAQ- Frequently Asked Questions), τα οποία απευθύνονται προς ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις και προς ευρωπαίους πολίτες, αντίστοιχα.           

 

Το 2016, η Ομάδα υιοθέτησε Σχέδιο Δράσης (Action Plan) για την προετοιμασία, τόσο των ΑΠΔΠΧ όσο 

και των οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την εφαρμογή του Κανονισμού 

2016/679. Στα πλαίσια αυτού του Σχεδίου Δράσης, η Ομάδα εξέδωσε καθοδηγητικές γραμμές για το 

θεσμό του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, για το δικαίωμα της φορητότητας και για τον ορισμό 

της Επικεφαλούς Αρχής. Με βάση το ίδιο Σχέδιο Δράσης, το 2017 θα εκδώσει και άλλες καθοδηγητικές 

γραμμές, όπως για τη διενέργεια εκτιμήσεων αντίκτυπου και για τους εκτελούντες την επεξεργασία.  

 

Κατόπιν αιτήματος που έθεσε η ΑΠΔΠΧ της Κροατίας, η Ομάδα εξέδωσε Γνώμη για τις εθνικές 

νομοθεσίες ή πρακτικές δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων αξιωματούχων και δημοσίων 

υπαλλήλων στο διαδίκτυο για σκοπούς διαφάνειας. Η Γνώμη καταλήγει στο ότι, σε κάθε περίπτωση, το 

δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής πρέπει να αντισταθμίζεται με το δημόσιο συμφέρον.   

 

Άλλα θέματα που απασχόλησαν την Ομάδα το 2016 ήταν η 5η τροποποιητική Οδηγία για το ξέπλυμα 

βρώμικου χρήματος (5th Anti Money Laundering (AML) Directive), για την οποία η Πρόεδρος έστειλε 

επιστολή στην Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης FISMA (Financial Stability, Financial Servises and 

Capital Markets) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνοψίζοντας τις συλλογικές ανησυχίες των ΑΠΔΠΧ για 

ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας AML. Για την παροχή πληροφοριών χρηστών από το WhatsApp στο 

Facebook, η Ομάδα έστειλε δύο επιστολές στο WhatsApp, και για την συλλογή δεδομένων χρηστών 

των Windows10 η Ομάδα έστειλε επιστολή στην Microsoft. 

 

Επίσης, η Ομάδα έστειλε επιστολή στο Yahoo για την διαρροή προσωπικών δεδομένων που έγινε το 

2014, απηύθυνε επιστολές στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην 

Επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πακέτο Προτάσεων για την καλύτερη διαχείριση 

των συνόρων της ΕΕ, την αναθεώρηση της πολιτικής θεωρήσεων και μετανάστευσης και για τη 

δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος αφιξό-αναχωρήσεων πολιτών τρίτων χωρών (SMART Borders 

Package of Proposals). Επίσης, απέστειλε επιστολή στο OECD και στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΕΕ και 
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του Συμβουλίου της Ευρώπης συνοψίζοντας τις κοινές ανησυχίες των ΑΠΔΠΧ για την υιοθέτηση από 

την ΕΕ του Common Reporting Standard (CRS) του Οργανισμού OECD, για την πάταξη της 

φοροδιαφυγής.        

    

Όλα τα έγγραφα της Ομάδας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: 

 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/index_en.htm 

 

11.1.2. Κοινό Εποπτικό Σώμα (ΚΕΣ) για την EUROJUST 

 
Η EUROJUST, ιδρύθηκε το 2002 με βάση την Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε από τις 

Αποφάσεις 2003/659/ΔΕΥ και 2009/426/ΔΕΥ και εδρεύει στη Χάγη. Αποτελεί ένα νομικό εργαλείο 

ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Δικαστικών Αρχών των Κρατών Μελών με σκοπό τη βελτίωση 

της αποδοτικότητας των δικαστικών και διωκτικών αρχών για την αντιμετώπιση σοβαρού 

διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος και τη γρήγορη και αποτελεσματική παραπομπή των 

εγκληματιών στη δικαιοσύνη, καθώς και για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τις 

διαφορές των δικαστικών και ποινικών συστημάτων των Κρατών Μελών. 

 

Το Κοινό Εποπτικό Σώμα (ΚΕΣ) της EUROJUST είναι ανεξάρτητο εποπτικό όργανο που συστάθηκε βάσει 

του Άρθρου 23 της Απόφασης 2009/426/ΔΕΥ και εποπτεύει την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της 

EUROJUST, διασφαλίζοντας ότι, αυτή εκτελείται σύμφωνα με την Απόφαση EUROJUST. Στο ΚΕΣ 

συμμετέχουν εκπρόσωποι Δικαστικών Αρχών ή Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των 

Κρατών Μελών της ΕΕ. Η Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία με την 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ. αρ.64.788 της 20ης Δεκεμβρίου 2006, η οποία, μεταξύ 

άλλων, προνοεί ότι, αρμόδια εθνική εποπτική Αρχή της EUROJUST είναι η Επίτροπος, η οποία είναι 

Μέλος του ΚΕΣ.  

 

Το 2016, συνεχίστηκε στο Συμβούλιο της ΕΕ η συζήτηση της Πρότασης Κανονισμού που η Επιτροπή 

παρουσίασε το 2013, ο οποίος θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την 

EUROJUST. Το 2015 το ΚΕΣ έκδωσε Γνώμη για την εν λόγω Πρόταση Κανονισμού και κατά το 2016 είχε 

επαφές με την Επιτροπή και την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για την παρακολούθηση της 

Πρότασης αυτής. Επίσης, το ΚΕΣ εξέδωσε Γνώμη για την Πρόταση Κανονισμού που καθιερώνει τον 

θεσμό του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα. 

 

Άλλα θέματα που απασχόλησαν το ΚΕΣ της EUROJUST το 2016, ήταν οι συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις 

για συνεργασία της EUROJUST με τις Δικαστικές Αρχές της Μολδαβίας, της Γεωργίας, της Ουκρανίας, 

της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου, η συνεργασία της με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό eu-LISA και οι 

νέοι κανόνες ασφαλείας της EUROJUST για τους οποίους το ΚΕΣ έτυχε ενημέρωσης από τον Υπεύθυνο 

Προστασίας Δεδομένων της EUROJUST. 

 

Κατά το 2016, δεν υποβλήθηκαν παράπονα στο Γραφείο της Επιτρόπου σχετικά με το EUROJUST. 

 

Λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων, δεν συμμετείχε το Γραφείο της Επιτρόπου το 2016 στις 

συναντήσεις του ΚΕΣ της EUROJUST.  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm
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11.1.3. Κοινό Εποπτικό Σώμα (ΚΕΣ) για την EUROPOL 

 
Η EUROPOL, συστάθηκε το 1998, αρχικά ως ένα διακυβερνητικό σώμα συνεργασίας αστυνομικών 

αρχών και εξελίχθηκε σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την Απόφαση 

2009/371/ΔΕΥ. Αποτελεί νομικό εργαλείο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του 

Νόμου των Κρατών Μελών, με κύρια αποστολή την αστυνομική συνεργασία και την καταπολέμηση του 

σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Η Απόφαση EUROPOL μεταφέρθηκε στην εθνική 

νομοθεσία στον περί Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) Νόμο του 2011 (Ν.102(Ι)/2011) ο 

οποίος, μεταξύ άλλων, ορίζει τον Επίτροπο ως αρμόδια εθνική εποπτική Αρχή.  

 

Το Κοινό Εποπτικό Σώμα (ΚΕΣ) της EUROPOL είναι ανεξάρτητο εποπτικό όργανο που συστάθηκε βάσει 

του Άρθρου 34 της Απόφασης 2009/371/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε,  και απαρτίζεται από 

εκπρόσωπους Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το ΚΕΣ εποπτεύει την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων που γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από την EUROPOL ενώ, οι Αρχές Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων των Κρατών Μελών εποπτεύουν την επεξεργασία δεδομένων που γίνεται σε 

εθνικό επίπεδο, από τις εθνικές Μονάδες EUROPOL, σε συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας των 

δεδομένων που προνοεί η Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ.  

 

Επίσης, το ΚΕΣ ελέγχει τη συμμόρφωση της EUROPOL σε σχέση με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν 

από τη Συμφωνία TFTP (Terrorism Financing Tracking Programme) μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ και 

εξετάζει παράπονα εναντίον της EUROPOL, σε σχέση με τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων 

που τα αφορούν. Η Επίτροπος είναι Μέλος του ΚΕΣ.   

 

Τον Μάιο του 2016, τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και 

κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 

2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ.  

 

Ο Κανονισμός αυτός θα τεθεί σε εφαρμογή τον Μάιο του 2017, ενώ τα Άρθρα 71 και 73 αυτού 

εφαρμόζονται από τις 13 Ιουνίου 2016. Ο Κανονισμός, μεταξύ άλλων, καθορίζει τον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων ως αρμόδιο για την εποπτεία του κεντρικού συστήματος της EUROPOL και 

καθιδρύει το Συμβούλιο Συνεργασίας που θα αντικαταστήσει το ΚΕΣ. Το Συμβούλιο Συνεργασίας θα 

απαρτίζεται από εκπρόσωπους των Αρχών Προστασίας των Δεδομένων που είναι επιφορτισμένες με 

την εποπτεία των εθνικών συστημάτων EUROPOL και θα συντονίζει τη συνεργασία τους με τον 

Ευρωπαίο Επόπτη.  

Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν το ΚΕΣ κατά το 2016 ήταν η σύνταξη κανόνων διαδικασίας για τη 

συνεργασία μεταξύ του Συμβούλιου Συνεργασίας, που θα αντικαταστήσει το ΚΕΣ τον Μάιο του 2017 

και του Ευρωπαίου Επόπτη, η ομαλή μετάβαση τόσο των Αρχών Προστασίας των Δεδομένων όσο και 

των Αρχών Επιβολής του Νόμου, από την υφιστάμενη Απόφαση EUROPOL στον Κανονισμό EUROPOL 

και η έκδοση Έκθεσης για τον έλεγχο που το ΚΕΣ διενήργησε στην EUROPOL μεταξύ 29 Φεβρουαρίου 

και 4 Μαρτίου.   

 

Άλλα θέματα που απασχόλησαν το ΚΕΣ της EUROPOL περί το 2016, ήταν η πρακτική δημοσίευσης στην 

ιστοσελίδα της EUROPOL, καταλόγου με σημαντικά καταζητούμενα πρόσωπα (European Most Wanted 

List -EMWL), οι πρακτικές της EUROPOL σχετικά με την καταχώρηση/ ανταλλαγή δεδομένων για 
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θύματα εμπορίας/ διακίνησης προσώπων (Traficking in Human Beings - THB) και η πρόσβαση των 

Εθνικών Μονάδων Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) στο σύστημα της EUROPOL.  

 

Κατά το 2016, δεν υποβλήθηκαν παράπονα στο Γραφείο της Επιτρόπου εναντίον της Αστυνομίας 

σχετικά με την EUROPOL. 

 

Λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων, λειτουργός του Γραφείου της Επιτρόπου συμμετείχε μόνο 

στην μία από τις τρεις συναντήσεις του ΚΕΣ στις Βρυξέλλες το 2016.  

 

 

11.1.4. Ομάδα Εργασίας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του EURODAC 

 

Το σύστημα EURODAC είναι ένα εργαλείο ανταλλαγής πληροφοριών, που παρέχει στις Υπηρεσίες 

Ασύλου των Κρατών Μελών τη δυνατότητα αναγνώρισης προσώπων που έχουν ζητήσει άσυλο στο ίδιο 

ή άλλο Κράτος ή έχουν διαβεί τα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας με παράνομο τρόπο ή διαμένουν 

παράνομα σε ένα Κράτος. Oι αρμόδιες εθνικές Αρχές καταχωρούν τα δακτυλικά αποτυπώματα του 

αιτητή ασύλου στην κεντρική βάση δεδομένων EURODAC, η οποία βρίσκεται στο Στρασβούργο υπό την 

διαχείριση του EU-LISA (EU Agency for Large Scale Information Technology Systems). Με την 

αντιπαραβολή των αποτυπωμάτων που είναι καταχωρισμένα στην κεντρική βάση, διαπιστώνεται αν ο 

αιτητής έχει υποβάλει αίτηση ασύλου σε άλλο Κράτος Μέλος, ώστε να αποφεύγεται η "άγρα ασύλου" 

(asylum shopping).   

 

Το EURODAC δημιουργήθηκε με βάση τους Κανονισμούς (ΕΚ) 2725/2000 και 407/2002 οι οποίοι 

αντικαταστάθηκαν το 2013 με τον Κανονισμό (ΕΚ) 603/2013 σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για 

την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 

(Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ) για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του 

κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται 

σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής 

με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η 

Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων 

ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (αναδιατύπωση). 

 

Οι διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών έχουν μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία με τον περί 

Προσφύγων Νόμο του 2000 (Νόμος 6(Ι)/2000), όπως τροποποιήθηκε, ό οποίος, μεταξύ άλλων, ορίζει 

την Υπηρεσία Ασύλου ως αρμόδια Αρχή για την εξέταση αιτήσεων ασύλου και την καταχώρηση 

δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτητών στο EURODAC και την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, ως αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή.  

 

Η Ομάδα Εργασίας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του EURODAC συστάθηκε βάσει του Άρθρου 30 του 

Κανονισμού EURODAC. Η Ομάδα συνεδριάζει στις Βρυξέλλες και σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι 

εθνικών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τις εργασίες της στηρίζει η Γραμματεία του 

Γραφείου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι Αρχές Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων επικουρούν τον Ευρωπαίο Επόπτη στη διενέργεια ελέγχων στην κεντρική 

βάση δεδομένων EURODAC, οι οποίοι εμπίπτουν στην αποκλειστική  αρμοδιότητά του και 
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συμμετέχουν σε συντονισμένους ελέγχους που γίνονται σε εθνικό επίπεδο, οι οποίοι εμπίπτουν στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των Υπηρεσιών Ασύλου και των 

Αρχών Επιβολής του Νόμου των Κρατών Μελών, με τις υποχρεώσεις τους για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των αιτητών ασύλου που απορρέουν από τον Κανονισμό EURODAC.  

 

Τον Μάιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε Πρόταση Κανονισμού για τροποποίηση του 

Κανονισμού EURODAC, η οποία συζητείται στο Συμβούλιο της ΕΕ. Το Γραφείο μου είχε εκτενή 

συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Υπηρεσία Ασύλου για την υιοθέτηση κοινών θέσεων 

στα θέματα του Κανονισμού που αφορούν την προστασία των δεδομένων των αιτητών ασύλου. 

Μεταξύ άλλων, η Πρόταση αυτή προβλέπει για τη χρησιμοποίηση τεχνικών αναγνώρισης προσώπου 

(facial recognition) και για τη μείωση του ορίου της ηλικίας των παιδιών για τη λήψη των 

αποτυπωμάτων τους από 14 σε 6 έτη.  

 

Το Δεκέμβριο του 2016, η Ομάδα Εργασίας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του EURODAC έστειλε 

επιστολή στην Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, στον Πρόεδρο της Επιτροπής LIBE του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και στον Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για θέματα Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων 

και Ιθαγένειας, στην οποία συνοψίζονται οι κοινές ανησυχίες της Ομάδας, σχετικά με ορισμένες 

πρόνοιες της Πρότασης αυτής.   

Επίσης, το 2016, η Ομάδα είχε επαφές με εκπρόσωπους του EU-LISA για την τεχνική αναβάθμιση του 

κεντρικού συστήματος EURODAC και την ομαλή σύνδεση των εθνικών συστημάτων EURODAC με το 

αναβαθμισμένο κεντρικό σύστημα και υιοθέτησε αναθεωρημένο έγγραφο εργασίας για τη διενέργεια 

τυποποιημένων ελέγχων, με βάση τις αλλαγές που επέφερε ο Κανονισμός (ΕΚ) 603/2013.   

 

Κατά το 2016, δεν υποβλήθηκαν παράπονα στο Γραφείο της Επιτρόπου εναντίον της Υπηρεσίας 

Ασύλου σχετικά με το EURODAC. 

 

Λειτουργός του Γραφείου της Επιτρόπου συμμετείχε στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη 

Συντονισμένη Εποπτεία του EURODAC, που έγινε τον Απρίλιο του 2016.  

 
 

11.1.5. Ομάδα Εργασίας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του SIS II 

 
Ο «Χώρος Σένγκεν» δημιουργήθηκε με βάση τη Συμφωνία Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 και την 

εφαρμοστική Σύμβαση Σένγκεν της 19ης Ιουνίου 1995, με σκοπό, αφενός, να διασφαλίζει την ελεύθερη 

κυκλοφορία των πολιτών εντός της Ένωσης και, αφετέρου, να διασφαλίζει καλύτερο έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.  

 

Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS- Schiengen Information System) είναι ένα εργαλείο ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων Αρχών των Κρατών Μελών, το οποίο δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί 

την καλύτερη εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν. Σταδιακά, το σύστημα SIS αναβαθμίστηκε 

τεχνολογικά σε SIS 1+ και, το 2013, κατόπιν αριθμού ανεπιτυχών προσπαθειών, αντικαταστάθηκε 

πιλοτικά από το σύστημα δεύτερης γενιάς SIS ΙΙ, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 1104/2008 σχετικά με 

την μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS1+) στο σύστημα πληροφοριών δεύτερης 

γενιάς SIS ΙΙ , το οποίο τέθηκε υπό την διαχείριση του EU-LISA (EU Agency for Large Scale Information 

Technology Systems). Το SIS ΙΙ απαρτίζεται από την κεντρική βάση δεδομένων (Central SIS ΙΙ), τις εθνικές 



194 

 

βάσεις δεδομένων (National SIS ΙΙ) και την υποδομή για την επικοινωνία πληροφοριών από τις εθνικές 

βάσεις δεδομένων στην κεντρική και για την ανταλλαγή πρόσθετων πληροφοριών μεταξύ των 

αρμοδίων εθνικών Γραφείων SIRENE.  

 

Το SIS ΙΙ εξυπηρετεί σκοπούς επιβολής του Νόμου αλλά και σκοπούς μετανάστευσης. Νομική βάση για 

το διττό σκοπό του είναι η Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ και οι Κανονισμοί 1986/2006 και 1987/2006, 

αντίστοιχα. Σε αυτό καταχωρούνται πληροφορίες για πολίτες τρίτων χωρών, καταζητούμενα πρόσωπα 

εναντίον των οποίων έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ελλείποντα πρόσωπα, πρόσωπα που 

παρακολουθούνται από την Αστυνομία ή στα οποία έχει απαγορευτεί η είσοδος στο χώρο Σένγκεν, 

κλεμμένα οχήματα καθώς και κλεμμένα ή απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα όπως διαβατήρια και 

ταυτότητες, κατ’ εφαρμογή της Απόφασης και των Κανονισμών. Στην Κύπρο, αρμόδια Αρχή για τη 

λειτουργία του SIS ΙΙ και του SIRENE είναι η Αστυνομία και αρμόδια Εποπτική Αρχή είναι ο Επίτροπος 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 

Το 2016, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, στα πλαίσια διαβούλευσης, υπόβαλε στο 

Γραφείο μου προσχέδιο νομοσχεδίου για τη ρύθμιση της σύστασης και της λειτουργίας του εθνικού SIS 

ΙΙ, επί του οποίου υπέβαλα γραπτά σχόλια. 

Η Ομάδα Εργασίας για την Συντονισμένη Εποπτεία του SIS ΙΙ συστάθηκε με βάση τα Άρθρα 46(3) του 

Κανονισμού 1987/2006/ΔΕΥ και 62(3) της Απόφασης2007/533/ΔΕΥ. Η Ομάδα συνεδριάζει στις 

Βρυξέλλες και σε αυτή συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι των εθνικών Αρχών 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που είναι ενταγμένα στο Σένγκεν καθώς και ο Ευρωπαίος Επόπτης 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Γραφείο της Επιτρόπου συμμετέχει στην Ομάδα με καθεστώς 

Παρατηρητή αφού, η Δημοκρατία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της που 

απορρέουν από το Κεκτημένο Σένγκεν.  

 

Οι αρμοδιότητες της Ομάδας εστιάζονται στην εποπτεία του SIS ΙΙ, όσον αφορά στη νομιμότητα της 

επεξεργασίας των δεδομένων των προσώπων που καταχωρούνται στο σύστημα αυτό. Οι Αρχές 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Κρατών Μελών επικουρούν τον Ευρωπαίο Επόπτη στη 

διενέργεια ελέγχων στην κεντρική βάση δεδομένων SIS ΙΙ, οι οποίοι εμπίπτουν στην αποκλειστική 

αρμοδιότητά του και συμμετέχουν σε συντονισμένους ελέγχους που γίνονται σε εθνικό επίπεδο, οι 

οποίοι εμπίπτουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των 

εθνικών SIS ΙΙ και Γραφείων SIRENE, με τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην προστασία των 

δεδομένων προσώπων που καταχωρούνται στο σύστημα.  

 

Εντός του 2016, η Ομάδα υιοθέτησε Έγγραφο Εργασίας για το κοινό πρότυπο ελέγχου των 

καταχωρήσεων στο SIS ΙΙ (Joint Model for the Inspection of Alerts) και Γνώμη για τη χρήση του και 

συνέταξε και δημοσίευσε Έκθεση για τις πρακτικές που ακολουθούνται στα Κράτη Μέλη SIS ΙΙ για 

διοικητικούς σκοπούς. Επίσης, τον Απρίλιο του 2016, εξέδωσε Κοινή Θέση για την ερμηνεία του 

Άρθρου 38 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ, σχετικά με τη διαγραφή από το SIS ΙΙ καταχωρήσεων για 

οχήματα που αναζητούνται για κατάσχεση ή έχουν κατασχεθεί ως τεκμήρια σε ποινικές διαδικασίες.  

Λειτουργός του Γραφείου της Επιτρόπου συμμετείχε στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη 

Συντονισμένη Εποπτεία του SIS ΙΙ, που έγινε τον Απρίλιο του 2016. 
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11.1.6. Ομάδα Εργασίας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του VIS 

 
Το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (Visa Information System – VIS) δημιουργήθηκε το 2005 

με βάση την Απόφαση 2004/512/ΕΚ, για σκοπούς καλύτερου έλεγχου των συνόρων Σένγκεν και 

αποφυγής άγρας θεωρήσεων εισόδου σε Κράτη του χώρου Σένγκεν. Οι στόχοι, λειτουργίες και 

αρμοδιότητες του VIS και οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για ανταλλαγή δεδομένων για θεωρήσεις 

μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να διευκολυνθεί η εξέταση των αιτήσεων θεώρησης και οι 

σχετικές αποφάσεις ρυθμίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 767/2008. 

 

Στο VIS καταχωρούνται δεδομένα πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται θεωρήσεων, όπως στοιχεία 

διαβατηρίου, φωτογραφίες, δακτυλικά αποτυπώματα, εκδοθείσες, απορριφθείσες, ακυρωθείσες, 

ανακληθείσες ή παραταθείσες θεωρήσεις καθώς και σύνδεσμοι με προηγούμενες αιτήσεις θεώρησης 

και με φακέλους αιτήσεων προσώπων που συνταξιδεύουν. Στα δεδομένα VIS έχουν πρόσβαση οι 

αρμόδιες αρχές θεωρήσεων των Κρατών Μελών, η EUROPOL με βάση την Απόφαση 2008/663/ΔΕΥ και, 

υπό προϋποθέσεις, οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου και οι αρχές ασύλου. 

 

To 2016, η Επιτροπή παρουσίασε πακέτο νομοθετικών προτάσεων για τα «έξυπνα σύνορα» (smart 

borders), με σκοπό να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα της παράνομης 

μετανάστευσης, που περιλαμβάνει και Πρόταση για τροποποίηση του Κοινού Κώδικα Θεωρήσεων 

Σένγκεν. Η Πρόταση αυτή, μεταξύ άλλων προβλέπει για την τεχνική αναβάθμιση του συστήματος VIS, 

ώστε να φιλοξενήσει τις νομικές αλλαγές (entry-exit system) που θα επιφέρει το νέο νομικό πλαίσιο. 

Σκοπός του πακέτου αυτού είναι ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των συνόρων και η καλύτερη 

αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος. 

 

Η Ομάδα Εργασίας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του VIS συστάθηκε με βάση το Άρθρο 43 του 

Κανονισμού (ΕΚ) 767/2008 που προνοεί ότι οι Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ο 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, εντός του πεδίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, 

συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο των ευθυνών τους και εξασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία του 

VIS και των εθνικών συστημάτων. Το Γραφείο της Επιτρόπου συμμετέχει στην Ομάδα αυτή με 

καθεστώς Παρατηρητή αφού, η Δημοκρατία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που 

σχετίζονται με την κοινή πολιτική της Ένωσης για τις θεωρήσεις. 

 

Τον Απρίλιο και το Νοέμβριο του 2016, πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες η ένατη και η όγδοη 

συνάντηση της Ομάδας, αντίστοιχα. Στις εν λόγω συναντήσεις έγινε ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για την αξιολόγηση των Κρατών Μελών αναφορικά με την εφαρμογή του κεκτημένου 

Σένγκεν, η οποία πλέον εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής και ανταλλαχθήκαν βέλτιστες 

πρακτικές για την εφαρμογή του Άρθρου 41 του Κανονισμού  VIS, που δημιουργεί υποχρέωση στις 

εθνικές εποπτικές Αρχές όπως διενεργούν έλεγχο στα εθνικά συστήματα VIS, τουλάχιστον μία φορά 

ανά τετραετία. Επίσης, η Ομάδα υιοθέτησε Έκθεση για τις εθνικές πρακτικές άσκησης του δικαιώματος 

πρόσβασης στο VIS. 

 

Άλλο θέμα που απασχόλησε την Ομάδα, ήταν η ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης και/ή διαχείρισης 

εθνικών VIS σε υπο-εργολάβους (External Service Providers), με βάση την Απόφαση VIS, ιδιαίτερα σε 

διπλωματικές αποστολές σε τρίτες χώρες. Κατόπιν έρευνας, η Ομάδα διαπίστωσε ότι, δεν υπάρχουν 

ομοιόμορφα συμβόλαια που να διασφαλίζουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που θέτει το 



196 

 

Παράρτημα 10 του Κώδικα Θεωρήσεων και εισηγήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υιοθέτηση ενός 

πρότυπου συμβολαίου. 

 

Λειτουργός του Γραφείου της Επιτρόπου συμμετείχε στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη 

Συντονισμένη Εποπτεία του VIS, που έγινε τον Απρίλιο του 2016. 

  
 

11.1.7. Ομάδα Εργασίας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του CIS 

 

Το σύστημα Πληροφοριών για τα Τελωνεία (Customs Information System – CIS) δημιουργήθηκε με 

βάση το Άρθρο 17 της Σύμβασης του 1995 για τη χρήση της  τεχνολογίας των πληροφοριών στον τομέα 

των τελωνείων, με σκοπό την πρόληψη, εξακρίβωση και δίωξη ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται 

με το Κοινοτικό Δίκαιο για τα τελωνεία και τη γεωργία. Το CIS λειτουργεί με διπλή νομική βάση, τον 

Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 515/1997 περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των 

κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της 

ορθής εφαρμογής των τελωνιακών και γεωργικών ρυθμίσεων, όπως τροποποιήθηκε από τον 

Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 766/2008 και, την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ για τη χρήση της πληροφορικής για 

τελωνιακούς σκοπούς.  

Το CIS απαρτίζεται από τα εθνικά συστήματα και τον κεντρικό εξυπηρετητή και είναι υπό τη διαχείριση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο CIS καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν στη διακίνηση αγαθών, 

φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταφορικά μέσα, κατασχεθέντα αγαθά και χρήματα και ποινικές 

έρευνες. Το 2008, ενσωματώθηκε στο CIS και η βάση δεδομένων FIDE (Customs Files Identification 

Database) στην οποία καταχωρούνται πληροφορίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα εναντίον των 

οποίων διερευνώνται υποθέσεις κατά παράβαση της τελωνιακής νομοθεσίας. Ο Κανονισμός 515/1997 

ρυθμίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων τελωνιακών αρχών για σκοπούς 

αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας (πρώην τρίτος πυλώνας) ενώ, η Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ 

ρυθμίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του CIS για σκοπούς ενιαίας αγοράς (πρώην πρώτος 

πυλώνας).  

 

Η διττή νομική βάση που διέπει το CIS, καθορίζει εποπτικές αρμοδιότητες, αφενός, στον Ευρωπαίο 

Επόπτη, για θέματα πρώην πρώτου πυλώνα και, αφετέρου, στην Κοινή Εποπτική Αρχή για τα Τελωνεία, 

την οποία απαρτίζουν εκπρόσωποι των εθνικών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για 

θέματα πρώην τρίτου πυλώνα. Η Ομάδα Εργασίας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του CIS εδρεύει στις 

Βρυξέλλες και συστάθηκε βάσει του Άρθρου 37(4) του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 515/1997, όπως 

τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 766/2008, το οποίο, επιβάλει στον Ευρωπαίο Επόπτη όπως 

συνέρχεται, τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, με τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των 

Κρατών Μελών.  

 

Το Νοέμβριο 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε Πρόταση Κανονισμού για αντικατάσταση του 

υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει το CIS, η οποία, μεταξύ άλλων, προνοεί για την ενοποίηση 

των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω του CIS και 

για την απλούστευση των διαδικασιών που συνεπάγεται το υφιστάμενο μοντέλο διπλής εποπτείας, 

αλλά έκτοτε δεν έχει προωθηθεί η συζήτησή της, ούτε διαφαίνεται να υπάρχει πολιτική βούληση για 

υιοθέτησή της. 

 



197 

 

Η Ομάδα συνήλθε τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2016 όπου υιοθέτησε Έγγραφο Εργασίας για το 

κοινό μοντέλο διενέργειας των εθνικών ελέγχων στο CIS και πρόγραμμα ελέγχων για το 2017. Λόγω 

περιορισμένου προϋπολογισμού, το Γραφείο της Επιτρόπου δεν εκπροσωπήθηκε στις εν λόγω 

συναντήσεις. 

 

Κατά το 2016, δεν υποβλήθηκαν παράπονα στο Γραφείο της Επιτρόπου εναντίον του Τμήματος 

Τελωνείων σχετικά με το CIS. 

 

 

11.1.8. Κοινή Εποπτική Αρχή για τα Τελωνεία (JSA Customs) 

 

Όπως εξηγήθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, το CIS λειτουργεί με διπλή νομική βάση, τον 

Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 766/2008 που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 515/1997 περί της αμοιβαίας 

συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών 

με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνιακών και γεωργικών 

ρυθμίσεων και, την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνιακούς σκοπούς. 

 

Το Νοέμβριο 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε Πρόταση Κανονισμού για αντικατάσταση του 

υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει το CIS, η οποία, μεταξύ άλλων, προνοεί για την ενοποίηση 

των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω του CIS και 

για την απλούστευση των διαδικασιών που συνεπάγεται το υφιστάμενο μοντέλο διπλής εποπτείας, 

αλλά έκτοτε δεν έχει προωθηθεί η συζήτησή της, ούτε διαφαίνεται να υπάρχει πολιτική βούληση για 

υιοθέτησή της. 

 

Η Κοινή Εποπτική Αρχή (ΚΕΑ) για τα Τελωνεία, συστάθηκε με βάση το Άρθρο 18 της Σύμβασης του 1995 

για τη χρήση της  τεχνολογίας των πληροφοριών στον τομέα των τελωνείων και έχει έδρα τις 

Βρυξέλλες. Οι αρμοδιότητες της ΚΕΑ εστιάζονται στην εποπτεία της ανταλλαγής, μεταξύ των αρμοδίων 

εθνικών τελωνιακών αρχών, πληροφοριών μέσω του CIS, που γίνεται για σκοπούς επιβολής του νόμου. 

Την ΚΕΑ απαρτίζουν εκπρόσωποι των Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Κρατών Μελών 

και στις συνεδριάσεις της συμμετέχει ο Ευρωπαίος Επόπτης Προσωπικών Δεδομένων, με καθεστώς 

παρατηρητή, οι αρμοδιότητες του οποίου εστιάζονται στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως 

υπεύθυνης του CIS. 

 

Η ΚΕΑ συνήλθε τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2016 όπου συζητήθηκαν τρόποι ενδυνάμωσης της 

συνεργασίας της με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για την 

αποτελεσματικότερη εποπτεία του CIS, στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους καθώς και 

θέματα υποστήριξης των εργασιών της από τη Γραμματεία του Ευρωπαίου Επόπτη. Επίσης, η ΚΕΑ 

υιοθέτησε Έκθεση για τη συμμόρφωση των Τελωνειακών Αρχών προς τις Συστάσεις που η ΚΕΑ είχε 

έκδωσε περί το 2013, κατόπιν συντονισμένου ελέγχου.  

 

Λειτουργός του Γραφείου της Επιτρόπου συμμετείχε στη συνάντηση της ΚΕΑ που έγινε τον Ιούνιο του 

2016.  
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11.1.9. Ομάδα Εργασίας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του IMI 

 
Το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (Internal Market Information System - IMI) είναι 

ένα διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει σε αρμόδιες αρχές ενός Κράτους Μέλους που 

εφαρμόζουν Κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Εσωτερικής Αγοράς, να εντοπίζουν τις αντίστοιχες 

αρμόδιες Αρχές άλλου Κράτους Μέλους και να ανταλλάσουν πληροφορίες, μέσω τυποποιημένων 

ερωτημάτων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής της Κοινοτικής 

νομοθεσίας. Υπεύθυνη για την κεντρική λειτουργία του ΙΜΙ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

Η λειτουργία του ΙΜΙ ρυθμίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική 

συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της 

Απόφασης 2008/49/ΕΚ («Κανονισμός ΙΜΙ»), ο οποίος, μεταξύ άλλων, προνοεί ότι, σε κάθε Κράτος 

Μέλος ορίζεται ένας Εθνικός Συντονιστής (National IMI Coordinator - NIMIC) και καθορίζει τους 

κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν ανταλλαγής μέσω του ΙΜΙ. Στην 

Κύπρο, Εθνικός Συντονιστής για το ΙΜΙ είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού και αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή είναι ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. 

 

Το ΙΜΙ εξυπηρετεί αριθμό Κοινοτικών Πράξεων, όπως την Αναθεωρημένη Οδηγία για την Αναγνώριση 

των Επαγγελματικών Προσόντων, την Οδηγία για τις Υπηρεσίες, την Οδηγία για την Απόσπαση 

Εργαζομένων, τον Κανονισμό για τη Διασυνοριακή Μεταφορά Χρηματαποστολών Οδικώς, την Οδηγία 

για τα Δικαιώματα των Ασθενών, τη Διασυνοριακή επίλυση παραπόνων μέσω του δικτύου “SOLVIT”, το 

Μηχανισμό κοινοποιήσεων για την Οδηγία για τις Υπηρεσίες, την Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

και τον Κανονισμό για τις άδειες οδήγησης τρένων. 

 

Την εποπτεία του ΙΜΙ, σε κεντρικό επίπεδο, έχει ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενώ οι 

Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Κρατών Μελών εποπτεύουν την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων που γίνεται μέσω του ΙΜΙ σε εθνικό επίπεδο. Η Ομάδα Εργασίας για τη 

Συντονισμένη Εποπτεία του IMI συστάθηκε με βάση το Άρθρο 21(3) του Κανονισμού ΙΜΙ, το οποίο 

προνοεί ότι, οι Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ο Ευρωπαίος Επόπτης, ενεργώντας 

έκαστος στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, διασφαλίζουν τη συντονισμένη εποπτεία 

του ΙΜΙ και τη χρήση του από τους φορείς του IMI. Στην Ομάδα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εθνικών 

Αρχών και του Ευρωπαίου Επόπτη.    

 

Τον Ιούνιο του 2016 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η δεύτερη συνάντηση της Ομάδας για το 

Συντονισμένο Έλεγχο του ΙΜΙ όπου υιοθετήθηκαν οι κανόνες διαδικασίας της Ομάδας και εκλέγηκε ο 

Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός της. Επίσης, έγινε ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 

πιθανή διεύρυνση του Κανονισμού ΙΜΙ ώστε να εξυπηρετεί πρόσθετες Οδηγίες και Κανονισμούς της ΕΕ 

και υιοθετήθηκε Πρόγραμμα Εργασιών της Ομάδας. Λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού, το 

Γραφείο της Επιτρόπου δεν εκπροσωπήθηκε στην εν λόγω συνάντηση. 
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11.2. Συμμετοχή σε θεσμικά Όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης 

 

11.2.1. Συμβουλευτική Επιτροπή (T-PD) για τη Σύμβαση 108  

 
Η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία του ατόμου από την 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανοίχτηκε προς υπογραφή στο Στρασβούργο 

στις 28 Ιανουαρίου 1981 και αποτέλεσε το πρώτο διεθνές νομικό εργαλείο για την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων και τον πρόδρομο για τη θέσπιση της Οδηγίας 

95/46/ΕΚ, οι διατάξεις της οποίας μεταφέρθηκαν στην εθνική Νομοθεσία με τον περί Επεξεργασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμο του 2001. Η Σύμβαση 108 και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο 

αυτής αναφορικά με τη σύσταση αρχών ελέγχου και τη διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων 

ενσωματώθηκαν στο εθνικό Δίκαιο με τους Κυρωτικούς Νόμους 28(ΙΙΙ)/2001 και 30(ΙΙΙ)/2003, 

αντίστοιχα, που ορίζουν, ως αρμόδια ανεξάρτητη εποπτική Αρχή, την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή T-PD συστάθηκε με βάση το Άρθρο 18 της Σύμβασης  108 και οι 

αρμοδιότητές της ρυθμίζονται από το Άρθρο 19. Συνεδριάζει στο Στρασβούργο και σε αυτή 

συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι Κρατών που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση καθώς και 

εκπρόσωποι άλλων χωρών, διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με καθεστώς 

παρατηρητή. Στην T-PD, τη Δημοκρατία εκπροσωπεί η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα.    

 

Τον Ιούνιο του 2016, πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο η 33η συνάντηση της Ολομέλειας της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής T-PD.  Κατά το 2016, η Επιτροπή εξέδωσε Γνώμη για την επεξεργασία 

δεδομένων επιβατών αερομεταφορών (Passenger Name Records) και Γνώμη για την αίτηση της 

Μπουργκίνα Φάσο να καταστεί Μέλος της Σύμβασης 108. Άλλο κύριο θέμα που απασχόλησε την 

Επιτροπή T-PD ήταν τα Big Data για το οποίο αναμένεται να εκδώσει Καθοδηγητικές Γραμμές περί το 

2017.  

 
 

11.2.2. Εκμοντερνισμός της Σύμβασης 108 

 
Το 2011, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης εξουσιοδότησε τη Συμβουλευτική 

Επιτροπή (T-PD) για τη Σύμβαση 108 να ετοιμάσει κείμενο για τον εκμοντερνισμό της Σύμβασης αυτής. 

Οι εργασίες της Επιτροπής T-PD ολοκληρωθήκαν το Νοέμβριο του 2012 με την υποβολή στην Επιτροπή 

Υπουργών πρόταση για τον εκμοντερνισμό της Σύμβασης. Το 2013, η Επιτροπή Υπουργών ανέθεσε στην 

Ad Hoc Επιτροπή Εργασίας CAHDATA να μελετήσει την πρόταση αυτή και να υποβάλει απόψεις για την 

υιοθέτηση και/ ή τροποποίησή της. Το 2015, μετά από τέσσερεις συνεδριάσεις, η CAHDATA υπέβαλε 

στην Επιτροπή Υπουργών συμβιβαστικό κείμενο για τον εκμοντερνισμό της Σύμβασης, η υιοθέτηση του 

οποίου εκκρεμεί, λόγω επιφυλάξεων εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Οι επιφυλάξεις αυτές εστιάζονται σε άρθρα που αφορούν παρεκκλίσεις για θέματα εθνικής ασφάλειας 

και τον μηχανισμό παρακολούθησης της Σύμβασης, ιδιαίτερα όσον αφορά στα θέματα εθνικής 

ασφάλειας, στους περιορισμούς στη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ των Μερών της Σύμβασης, στο 

δικαίωμα των Μερών της Σύμβασης που είναι Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκχωρούν το 
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δικαίωμα ψήφου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην απόφαση της πλειοψηφίας των Μερών της 

Σύμβασης όπως ο εκμοντερνισμός της επιτευχθεί με Τροποποιητικό Πρωτόκολλο και στην έναρξη 

ισχύος του Πρωτοκόλλου αυτού.    

 

 

11.2.3. Εαρινή Σύνοδος Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

 
Η Εαρινή Σύνοδος διοργανώνεται ετήσια από το 1991 με σκοπό να παρακολουθεί τις εξελίξεις που 

αφορούν το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, σε ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδό. Σε αυτή συμμετέχουν, ως Μέλη, Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Μερών του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση 108 για την προστασία του 

ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και Αρχές Κρατών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν μεταφέρει στις εθνικές τους νομοθεσίες τις διατάξεις της Οδηγίας 

95/46/ΕΚ. Επίσης, συμμετέχουν διαφορές άλλες υπερεθνικές και υπό-εθνικές Αρχές, χωρίς δικαίωμα 

ψήφου.  

 

Τον Μάιο 2016, συμμετείχα στην Εαρινή Σύνοδο που διοργανώθηκε στη Βουδαπέστη από την Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ουγγαρίας. Κύρια θέματα της Συνόδου ήταν ο σεβασμός της 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων από τις μυστικές υπηρεσίες, οι 

αλλαγές που επιφέρουν ο (Γενικός) Κανονισμός της ΕΕ που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Μάιο του 2018 

και ο εκμοντερνισμός της Σύμβασης 108, η ανάγκη ενδυνάμωσης της συνεργασίας των Αρχών 

Προστασίας των Δεδομένων μέσα στο νέο νομικό καθεστώς, οι διασυνοριακές ροές πληροφοριών σε 

τρίτες χώρες και η ανάγκη εκμοντερνισμού των κανόνων διαδικασίας της Συνόδου και της αναγνώρισής 

των Μελών της.  

 

Η Σύνοδος υιοθέτησε ψηφίσματα για την ενδυνάμωση της συνεργασίας των Αρχών και για τις 

διασυνοριακές ροές πληροφοριών, για την αναγνώριση της Αρχών του Ελβετικού Καντονίου του Basel-

Stadt, του Μονακό και της Αρμενίας, ως Μέλη της Συνόδου και Ψήφισμα για την αναγνώριση ειδικού 

καθεστώτος στην Αρχή του Γιβραλτάρ. Το Γραφείο μου, ως ο διοργανωτής της επόμενης Συνόδου, 

συμμετείχε σε τριμελή επιτροπή αξιόλογης των αιτήσεων αναγνώρισης των εν λόγω Αρχών, με 

εκπρόσωπους του νυν και του πρώην διοργανωτή της Συνόδου, όπως προβλέπουν οι σχετικοί 

Κανονισμοί. 

 

Η επόμενη Σύνοδος θα διοργανωθεί τον Απρίλιο του 2017 στην Κύπρο από το Γραφείο της Επιτρόπου.  

 

 

11.3. Συμμετοχή σε άλλα Διεθνή Φόρα 

 

11.3.1. Διεθνές Συνέδριο Επιτρόπων Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής και των Προσωπικών 

Δεδομένων 

   
Το Συνέδριο αυτό αποτελεί την μοναδική διεθνή πλατφόρμα που επιτρέπει στους Επιτρόπους 

Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής και των Προσωπικών Δεδομένων από όλες τις Ηπείρους, να 

συνέρχονται και να συζητούν διεθνείς εξελίξεις που αφορούν στην προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συνέδριο συνέρχεται μια φορά το χρόνο και έχει δύο μέρη. Το 
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κλειστό μέρος (closed session) στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι Αρχών Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων που έχουν αναγνωριστεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως Μέλη του Συνεδρίου. Ττο 

ανοικτό μέρος στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των Αρχών, ακαδημαϊκοί, επιχειρήσεις στους 

τομείς της τεχνολογίας, του διαδικτύου, των επικοινωνιών, της ενημέρωσης, της ιατρικής, διεθνείς 

οργανισμοί όπως οι Οργανισμοί Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), Οικονομικής 

Συνεργασίας των χωρών της Ασίας και του Ειρηνικού (APEC) και το Global Privacy Enforcement Network 

(GPEN)  κ.ο.κ..  

 

Τον Οκτώβριο του 2016, συμμετείχα στο 38ο Διεθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε στο Μαρακές από 

την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Μαρόκου. Στο Κλειστό Μέρος του Συνεδρίου 

συζητήθηκαν θέματα ρομποτικής και τεχνικής νοημοσύνης καθώς και πρακτικών κρυπτογράφησης και 

ανωνυμοποίησης προσωπικών δεδομένων. Στο Ανοικτό Μέρος διοργανώθηκαν παράλληλα εργαστήρια 

κατά τα οποία συζητήθηκαν δίφορα θέματα όπως οι εξελίξεις στον τομέα της γενετικής επιστήμης, η 

σημασία της διενέργειας εκτιμήσεων αντίκτυπου, ως εργαλεία προώθησης των Αρχών της διαφάνειας 

και της Λογοδοσίας, η προώθηση και ενδυνάμωση της συνεργασίας των εποπτικών Αρχών και το 

Privacy Shield. 

 

Το Συνέδριο υιοθέτησε Ψηφίσματα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών 

δεδομένων στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης, για την αξιοποίηση  ψηφισμάτων του OECD και την 

προώθηση Ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που αφορούν στην προστασία θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και για την ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας των Μελών της Συνόδου.  

 

Το επόμενο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Χονγκ Κονγκ, τον Οκτώβριο του 2017. 

 
 

11.3.2. Διεθνής Ομάδα Εργασίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στις 

Τηλεπικοινωνίες (IWGDPT)  

 
Η Διεθνής Ομάδα Εργασίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στις Τηλεπικοινωνίες 

(IWGDPT - International Working Group on Data Protection in Telecommunications) συστάθηκε το 1983 

στα πλαίσια εργασιών του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Επιτρόπων Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής και των 

Προσωπικών Δεδομένων, με όρους εντολής να παρακολουθεί εξελίξεις σε θέματα προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η Ομάδα συνεδριάζει δύο φορές 

το χρόνο και σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Μέλη του 

Διεθνούς Συνεδρίου.  

 

Το 2016, η Ομάδα υιοθέτησε δύο Έγγραφα Εργασίας για την ταυτοποίηση προσώπων μέσω του 

διαδικτύου με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων και για θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 

προσωπικών δεδομένων από υπηρεσίες διαδικτυακής τηλεφωνίας. Τα Έγγραφα της Ομάδας είναι 

δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της: www.datenschutz-berlin.de 

 

Το 2016, λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού, το Γραφείο της Επιτρόπου δεν συμμετείχε στις 

εργασίες της Ομάδας αυτής. 

 

 

http://www.datenschutz-berlin.de/

