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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Ανέλαβα καθήκοντα Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις 28 

Σεπτεμβρίου 2015 μετά τον διορισμό μου από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση αφορά στις δραστηριότητες του Γραφείου μου για το έτος 2015. 

 

 

Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος 

138(Ι)/2001 ως τροποποιήθηκε, αποτελεί 

εναρμονιστικό νόμο ο οποίος εισήξε μεταξύ 

άλλων την έννοια των προσωπικών δεδομένων 

στην Κυπριακή έννομη τάξη, τον τρόπο 

προστασίας τους, τις βασικές αρχές δικαίου 

που διέπουν την εν λόγω προστασία και 

προνόησε για την λειτουργία και αρμοδιότητες 

του γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην 

Κύπρο. 

 

 

Το Γραφείο, ως ο θεματοφύλακας των προσωπικών δεδομένων στην Κύπρο, εξετάζει καθημερινά 

παράπονα που προέρχονται από το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και άπτονται θεμάτων 

προσωπικών δεδομένων. 

Το 2015 υποβλήθηκαν 201 παράπονα και έτυχαν ανάλογου χειρισμού. 

 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι μια συνεχής και καθημερινή προσπάθεια η οποία 

εντείνεται μέρα με την ημέρα λόγω των πολλαπλών και εξειδικευμένων απαιτήσεων που 

επιβάλλει η νέα τεχνολογική εποχή. 

 

 
 

 
 

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 (στο εξής «ο Νόμος 138(Ι)/2001) 

 
Ο Νόμος 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε, ψηφίστηκε στα πλαίσια εναρμόνισης με το 
κοινοτικό δίκαιο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 
 

Ο Νόμος 138(Ι)/2001, στοχεύει στην προστασία και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και της ιδιωτικής ζωής των φυσικών προσώπων και στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσωπικών 

δεδομένων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει διπλό χαρακτήρα: αφενός 

κατοχυρώνει τα δικαιώματα των ατόμων (υποκείμενα των δεδομένων) όσον αφορά την 
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και αφετέρου θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις 

σε όσους χειρίζονται προσωπικά δεδομένα (υπεύθυνους επεξεργασίας). 
 

Στην πράξη ο Νόμος: 

Παρέχει στον πολίτη ορισμένα δικαιώματα σχετικά με πληροφορίες που τηρούνται σε διάφορα 
αρχεία αναφορικά με το 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 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε, από 
την ιστοσελίδα του Γραφείου του/της Επιτρόπου: www.dataprotection.gov.cy. 

 

 
1.2. Ο/Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
 

Ο/Η Επίτροπος είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή επιφορτισμένη με την εποπτεία της εφαρμογής 
του Νόμου και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο/Η Επίτροπος ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται 

από το Νόμο 138(Ι)/2001 ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο. 
 

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

 
Αρμοδιότητες του/της Επιτρόπου 

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

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

λειτουργία επαγγελματικών σωματείων και τη σωστή διαχείριση των δεδομένων από 

τους υπεύθυνους επεξεργασίας. 

http://www.dataprotection.gov.cy/
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 Χορηγεί τις άδειες που προβλέπονται από το Νόμο (άδειες διαβίβασης δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες και άδειες διασύνδεσης αρχείων).  

 Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους τυχόν 

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

 Αποφαίνεται για κάθε ρύθμιση που αφορά την επεξεργασία και προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 Ενεργεί διοικητικούς ελέγχους σε οποιοδήποτε αρχείο, είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα 

από καταγγελία. 

 Εξετάζει παράπονα και καταγγελίες σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου. 

 Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου στις αρμόδιες αρχές. 

 Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις του Νόμου. 

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

Αδειών Διαβίβασης, Μητρώο Διασυνδέσεων και Μητρώο Απόρρητων Αρχείων. 

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

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

αρμοδιοτήτων του. 

Ο/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.  

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

και μετέχει, επίσης, ο ίδιος ή εκπρόσωπος του Γραφείου του/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 
στον/στην Επίτροπο πρόσθετες αρμοδιότητες πέραν από εκείνες που προβλέπονται από το 

Νόμο.  

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

πιθανές παραβιάσεις των άρθρων 99, 100, 101, 105 και 106 τα οποία αφορούν το απόρρητο των 
επικοινωνιών, τα δεδομένα κίνησης και χρέωσης, τα δεδομένα θέσης, τους τηλεφωνικούς 

καταλόγους συνδρομητών και τις αυτόκλητες κλήσεις (με σκοπό την απ’ ευθείας εμπορική 
προώθηση). Επιπρόσθετα, για την εφαρμογή του άρθρου 98Α, ο/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 του/της Επιτρόπου και αναμένεται η υπογραφή του εντός του 
επόμενου σύντομου χρονικού διαστήματος. 
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1.3. Το Γραφείο του/της Επιτρόπου 
 

Κατά την ενάσκηση του έργου του ο/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 2015 είχε την 
ακόλουθη στελέχωση: 

 

1 Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός 
 

2 Διοικητικοί Λειτουργοί Α΄ 
 

3 Διοικητικοί Λειτουργοί 

 
1 Έκτακτη Διοικητικός Λειτουργός 

 
1 Λειτουργός Πληροφορικής 

 

1 Έκτακτος Λειτουργός Πληροφορικής 
 

1 Γραμματειακός Λειτουργός 
 

2 Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί 
 

3 Έκτακτοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί 

 
1 Κλητήρας 
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Το γραμματειακό προσωπικό του Γραφείου 
 

 

 

 
Νίκη Τρύφωνος 

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

 

 

 
Άντρη Καλλή 

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

 

 
 

Φωτεινή Σταύρου 

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

 

 
 

Άντρη Νερούτση 

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

 

 

 
Κούλλα Αναστασίου 

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

 

 

 
Άρτεμις Λαμπή 

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

 

 
Λειτουργοί                             Όνομα – θέση – Email 

 

  

 

Νίκος Αντωνιάδης 

Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός 
Email:  
nantoniades@dataprotection.gov.cy 

 
 

 

Λουίζα Μαρκίδου 

Διοικητικός Λειτουργός 
Email: lmarkidou@dataprotection.gov.cy 

 

 

 

Μάριος Παπαχριστοδούλου 
Διοικητικός Λειτουργός Α΄ 

Email: 
mpapachristodoulou@dataprotection.gov.cy 
 

 

 

Νόνη Αβραάμ 
Διοικητικός Λειτουργός 

Email: navraam@dataprotection.gov.cy 

 

 

 
Ιωάννα Αναστασιάδου 

Διοικητικός Λειτουργός Α΄ 

Email: 
ianastasiadou@dataprotection.gov.cy 

 

 

 
Μιχάλης Κιτρομηλίδης 

Λειτουργός Πληροφορικής 

Email: mkitromilides@dits.mof.gov.cy 

 

 

 
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης 

Διοικητικός Λειτουργός 
Email: cgeorgiades@dataprotection.gov.cy 

 

 

 
Ανδρέας Γιαννακού 

Λειτουργός Πληροφορικής 
Email: ayiannakou@dits.mof.gov.cy 

 

 

 

 

mailto:nantoniades@dataprotection.gov.cy
mailto:lmarkidou@dataprotection.gov.cy
mailto:mpapachristodoulou@dataprotection.gov.cy
mailto:navraam@dataprotection.gov.cy
mailto:ianastasiadou@dataprotection.gov.cy
mailto:mkitromilides@dits.mof.gov.cy
mailto:cgeorgiades@dataprotection.gov.cy
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2. Κατάλογος Εναρμονιστικών και Ημεδαπών Νομοθεσιών που 
εφαρμόζει το Γραφείο Επιτρόπου  
 

Κατάλογος Εναρμονιστικών και Ημεδαπών Νομοθεσιών 

που εφαρμόζει το Γραφείο Επιτρόπου  

 
  

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 2α 

2(γ) Σύσταση R(87) 15 του 

Συμβουλίου της Ευρώπης 

 

Μεταφέρθηκε στην εθνική 

έννομη τάξη με Εγκύκλιο 

του Αρχηγού Αστυνομίας, 
δεσμευτική προς τα Μέλη 

Η παράγραφος 20 του 

Προοιμίου της Απόφασης 

2007/533/ΔΕΥ προνοεί ότι, 
οι αρχές που εμπεριέχονται 
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της 
 

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 ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/371/ΔΕΥ 
της 6ης Απριλίου 2009 για 

την ίδρυση Ευρωπαϊκής 

Αστυνομικής Υπηρεσίας 
Ευρωπόλ 

 
Βρίσκεται σε τελικό 

στάδιο τριλόγου Πρόταση 
Κανονισμού για την 

Ευρωπόλ που θα 

αντικαταστήσει την 
Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ 

Ο περί Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Υπηρεσίας 

Νόμος του 2011, Νόμος 

102(Ι)/2011 
 

 
 

Ο νέος Κανονισμός της 
Ευρωπόλ αναμένεται να 

δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ τις 
επόμενες εβδομάδες 

Το άρθρο 8 του Νόμου που 
μεταφέρει τις διατάξεις του 

Άρθρου 33 της Απόφασης 

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 Άρθρο 34 της 

Απόφασης 2009/371/ΔΕΥ 

5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 
603/2013 της 26ης 

Ο Κανονισμός δημοσιεύτηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα 

Η Υπηρεσία Ασύλου του 
Υπουργείου Εσωτερικών 



18 

 

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) 

 

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. 

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  
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 

Ο Κανονισμός είχε άμεση 

ισχύ από την 1η Μαΐου 
2004, με την ένταξη της 

Δημοκρατίας στην ΕΕ 

Ο Επίτροπος Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα ορίζεται ως 

αρμόδια εθνική εποπτική 
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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 

τον Κανονισμό (ΕΚ) 

807/2003 της14ης 
Απριλίου 2003 και τον 

Κανονισμό (ΕΚ) 766/2008 
της 9ης Ιουλίου 2008 

 

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. 

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 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

και Δημόσιας Τάξεως 
ετοίμασε νομοσχέδιο για την 

Το νομοσχέδιο ορίζει τον 

Επίτροπο Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
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με τη δημιουργία, τη 
λειτουργία και τη χρήση 

του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν 

δεύτερης γενιάς (SIS II) 

 

καλύτερη εφαρμογή 
ορισμένων διατάξεων των 

Κανονισμών 1986/2006 και 
1987/2006 και της 

Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ. 

 

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 Σεπτεμβρίου 
1998 σχετικά με τη 

σύσταση της μόνιμης 

επιτροπής για την 
αξιολόγηση και την 

εφαρμογή της σύμβασης 
Σένγκεν 

 

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) 

 

9 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 

10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) Ο Κανονισμός τέθηκε σε Ο Επίτροπος Προστασίας 
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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») 

 

ισχύ 20 ημέρες μετά τη 
δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(14/11/2012) 

  

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 
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 
 

Ο περί Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών Νόμος του 2004, 

όπως τροποποιήθηκε,  
Nόμος 112(I)/2004) 

 

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  

Ορισμένες διατάξεις του 

Μέρους 14 του Νόμου, που 

αφορούν την προστασία 
προσωπικών δεδομένων, 

εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες του 

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 Μεταφέρθηκε στην εθνική Στην παράγραφο 13 του 
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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 

 

Νομοθεσία με την Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου 

αρ. 71.068 της 8ης 
Οκτωβρίου 2010. 

 

 

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 Ευρωπαϊκού 

Συστήματος 

Πληροφοριών Ποινικού 
Μητρώου (ECRIS) κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 11 
της απόφασης-πλαισίου 

2009/315/ΔΕΥ 

 

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. 

 
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 

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων Νόμος του 

Το άρθρο 11(Α) του Νόμου 
ρυθμίζει την ανταλλαγή 
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για τη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής 

ανταλλαγής πληροφοριών 
για τροχαίες παραβάσεις 

σχετικές με την οδική 

ασφάλεια 
 

1997, όπως τροποποιήθηκε, 
Νόμος 47(I)/1997 

πληροφοριών μεταξύ της 
ΚΔ και άλλων ΚΜ, η οποία 

γίνεται σύμφωνα με τις 
Αποφάσεις 2009/315 και 

2009/316 (Αποφάσεις 

Προυμ). 
 

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 2015, υποβλήθηκαν 201 γραπτά παράπονα. Στον πιο κάτω Πίνακα φαίνεται ο αριθμός 
παραπόνων ανά κατηγορία που υποβλήθηκαν το 2015 σε σύγκριση με το 2014.  

 

 
Αριθμός παραπόνων ανά κατηγορία 

 

Κατηγορία / Θέμα Αριθμός παραπόνων  
2014 

Αριθμός παραπόνων  
2015 

Spam (email, sms, fax) 122 128 

Υπερβολικά Στοιχεία (Αρχή 

Αναλογικότητας) 

11 12 

Αποκάλυψη – Κοινοποίηση 20 24 

Δικαίωμα Πρόσβασης – 

Αντίρρησης 

9 4 

Video Cameras, Καταγραφή 
ήχου 

3 4 

Εκτός αρμοδιότητας 44 4 

Αναγκαστική Συγκατάθεση 5 - 

Συλλογή στοιχείων (πηγές) 3 2 

Λήψη συγκατάθεσης 7 1 

Βιομετρικά Δεδομένα _ 2 

Μη εξουσιοδοτημένη 
Πρόσβαση 

8 3 

Internet 5 1 

Απόρρητο - μέτρα ασφάλειας 2 5 

Απώλεια / καταστροφή / 
κλείδωμα δεδομένων 

2 - 

Ερμηνεία _ 2 

Χρονικό διάστημα διατήρησης 
δεδομένων  / Διαγραφή 

3 1 

Πεδίο εφαρμογής 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 2 

Εισπρακτικές εταιρείες 

 

1 - 

Δημοσίευση - 1 

Σύνολο 253 201 

 
Όσον αφορά στην εξέταση των παραπόνων, από τα 201 παράπονα που υποβλήθηκαν, 

διεκπεραιώθηκαν τα 169 εντός του έτους 2015. 
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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 2015, δεν περιλαμβάνουν δηλαδή τα παράπονα που 

διεκπεραιώθηκαν μεν το 2015 αλλά είχαν υποβληθεί τα προηγούμενα χρόνια. 
 
 

Αποτελέσματα Αριθμός 
παραπόνων 

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

συστάσεις του Επιτρόπου 

87 

Απόρριψη παραπόνου λόγω αναρμοδιότητας    40 * 

Απόρριψη παραπόνου - Αβάσιμο 11 

Επιβολή διοικητικής κύρωσης 6 

Διακοπή έρευνας λόγω έλλειψης στοιχείων 5 

Διακοπή έρευνας λόγω ικανοποίησης παραπονούμενου 7 

Διακοπή έρευνας λόγω αναρμοδιότητας 3 

Απόρριψη παραπόνου - Αδικαιολόγητο 3 

Απόσυρση παραπόνου από παραπονούμενο  2 

Απόρριψη παραπόνου - άλλοι λόγοι / διακριτική ευχέρεια Επιτρόπου 3 

Εκτός πεδίου εφαρμογής 2 

Σύνολο 169 
 

 
Στον πιο πάνω Πίνακα διαφαίνεται ότι από τα 169 παράπονα που διεκπεραιώθηκαν το 2015, τα 

87 έληξαν υπέρ του παραπονούμενου. 
 

 
*Συγκριτικά με τον προηγούμενο Πίνακα «Αριθμός παραπόνων ανά κατηγορία», φαίνεται ότι τα 

παράπονα που υποβλήθηκαν στο Γραφείο του/της Επιτρόπου και κρίθηκαν εκτός αρμοδιότητας 

αυξήθηκαν από 4 σε 40. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, υποβλήθηκαν μεν παράπονα από 
πολίτες για ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα αλλά κατά την εξέτασή τους κρίθηκαν εκτός 

των αρμοδιοτήτων του/της Επιτρόπου. 
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Η ως άνω γραφική παράσταση παρουσιάζει ότι από τα 201 παράπονα που υποβλήθηκαν στο 

Γραφείο του/της Επιτρόπου το έτος 2015, τα 170 ήταν εναντίον του Ιδιωτικού τομέα, 23 
εναντίον του Δημόσιου τομέα και 8 εναντίον Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.  

 

 
Διοικητικές Κυρώσεις – Αποφάσεις του Επιτρόπου 
 
Ο/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 τον/την Επίτροπο.  

 
Το 2015 επιβλήθηκαν συνολικά 6 διοικητικές κυρώσεις σε αντίστοιχες υποθέσεις όπως φαίνονται 

στον πιο κάτω Πίνακα: 
 

Τρεις υποθέσεις αφορούσαν παράπονα που υποβλήθηκαν το 2014 και τρεις αφορούσαν 
παράπονα που υποβλήθηκαν το 2015. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

85% 

11% 

4% 

Ποσοστά παραπόνων ανά τομέα 

Ιδιωτικός Τομέας 

(170 παράπονα) 

Δημόσιος Τομέας 

(23 παράπονα) 

Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου 

(8 παράπονα) 
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Αποφάσεις του/της Επιτρόπου που εκδόθηκαν το 2015 
 

Οργανισμός Αριθμός 
Απόφασης 

Διοικητική Κύρωση 

Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος Γ’ 

Α/Π 40/2015 Χρηματική ποινή €2.000,00 

 

Alpha Pizza Α/Π 68/2014 Χρηματική ποινή €600,00 

 

Toronto Pizza Α/Π 47/2015 Χρηματική ποινή €300,00 

 

Micro Stores Ltd Α/Π 57/2014 Χρηματική ποινή €200,00 

 

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία 
Λτδ 

Α/Π 61/2014  
Σύσταση 
 

Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας και Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

Α/Π 5/2015 Προειδοποίηση για μη 
επανάληψη παρόμοιας 
παράβασης 

 
 
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 ληφθεί και από τα καταστήματα 

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

συμπληρώνει και να το αποστέλλει για διερεύνηση του παραπόνου του. 

 
 
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. 
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Παρατηρείται ότι ο αριθμός των παραπόνων έχει μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο 

μειωμένος αριθμός, πιστεύουμε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετοί αποστολείς έχουν θέσει σε 
λειτουργία συστήματα αυτόματης διαγραφής έτσι ώστε 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 του/της Επιτρόπου δέχτηκε τα περισσότερα 

παράπονα για ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα (SPAM), είναι για μηνύματα σε κινητά 
τηλέφωνα (sms), στα οποία διαφημίζονται διάφορα καταστήματα / εστιατόρια. Παρατηρούμε ότι 

κατά 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 το Γραφείο δεχόταν τα 

περισσότερα παράπονα κατά τα προηγούμενα έτη.  
 

Στις περιπτώσεις όπου τα παράπονα εναντίον καταστημάτων / εστιατορίων είναι μεμονωμένα, 
ενημερώνονται οι αποστολείς των μηνυμάτων για τις διατάξεις της νομοθεσίας και καλούνται να 

συμμορφώνονται μ’ αυτές. Τους αποστέλλονται επίσης και οι Οδηγίες για απ’ ευθείας εμπορική 

προώθηση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα που έχουν εκδοθεί από 
το Γραφείο του/της Επιτρόπου για πληρέστερη ενημέρωσή τους σχετικά με τη νομοθεσία και 

προειδοποιούνται ότι σε περίπτωση που υποβληθούν και άλλα παράπονα δυνατό να τους 
επιβληθούν κυρώσεις. Κατά το 2015 στάληκαν 70 περίπου τέτοιες ενημερώσεις / 

προειδοποιήσεις. 

 
Κατά το 2015, εκδόθηκαν 3 Αποφάσεις με τις οποίες επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές για 

αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων. Οι δύο από αυτές περιλαμβάνονται στο μέρος «Αποφάσεις 
Επιτρόπου». 

 
Στις περιπτώσεις παραπόνων που διαφημίζονται διάφοροι αριθμοί τηλεπληροφόρησης, 

παρουσιάζονται ορισμένες καθυστερήσεις στον εντοπισμό του αποστολέα, καθώς σε ορισμένες 

περιπτώσεις οι παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκχωρούν τις γραμμές 900 σε άλλες 
εταιρείες και, ακολούθως, οι εταιρείες αυτές παρέχουν τις γραμμές σε πελάτες τους μαζί με 

υπηρεσίες μαζικής αποστολής μηνυμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι δυνατό να 
εξασφαλιστούν πληροφορίες σε σχέση με τη διεύθυνση διαμονής ή τα στοιχεία επικοινωνίας του 

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

μέσω κινητών με κάρτες προπληρωμένης ομιλίας. 
 

Οι εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά μηνύματα sms κλήθηκαν στο παρελθόν, όπως φροντίσουν 
να δίνεται στους παραλήπτες η δυνατότητα διαγραφής, παρέχοντας τους κάποιο αριθμό χωρίς 

χρέωση (που να αρχίζει από 8). Για το σκοπό αυτό,  αναγράφεται στο τέλος των μηνυμάτων το 
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κείμενο «ΤΟ STOP SMS CALL FREE … » ακολουθούμενο από αριθμό που αρχίζει από 8 στον 

οποίο μπορούν οι παραλήπτες των μηνυμάτων να τηλεφωνούν με σκοπό 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.  

 
 
3.1.2. Συνδρομητικές υπηρεσίες 
 
Το 2015, συνεχίστηκε η υποβολή παραπόνων σχετικά με χρεώσεις στους λογαριασμούς κινητών 
τηλεφώνων τα οποία δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του/της Επιτρόπου. Ο/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 εξετάζονται από το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και από την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 
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 τηλεφώνων μπορούσαν να 
ενεργοποιούν συνδρομητικές υπηρεσίες για να λαμβάνουν μηνύματα σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και να χρεώνονται για τα μηνύματα που λάμβαναν.  
 

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 στον οποίο περιλαμβάνονταν 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 του/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, οπότε δεν εφαρμόζεται το 

άρθρο 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 το οποίο αναφέρεται σε διαφημιστικά μηνύματα (με σκοπό 

την απ’ ευθείας προώθηση πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών). 
 

Το Γραφείο μας 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).  

                                                 
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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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. 
 

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. 
 

Σήμερα, σε περίπτωση 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, στις 16/12/2015 πραγματοποιήθηκε 

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 την συνάντηση εξηγήσαμε στους οργανωτικούς γραμματείες και εκπροσώπους των 

κομμάτων τις πρόνοιες της νομοθεσίας και απαντήσαμε σε ερωτήσεις. Επισυνάπτεται το 
ενημερωτικό κείμενο το οποίο δόθηκε στους παρευρισκομένους κατά την συνάντηση. Μετά από 

αίτημα ορισμένων παρευρισκομένων, το κείμενο αποστάληκε στα κόμματα και ηλεκτρονικά μέσω 
email.  

 

 
Ενημερωτικό κείμενο το οποίο δόθηκε από την Επίτροπο στους εκπροσώπους των 

κομμάτων κατά την συνάντηση στο Γραφείο της στις 16/12/2015 

 
 

Αποστολή μηνυμάτων πολιτικού περιεχομένου και χρήση του εκλογικού καταλόγου 
 

Ενόψει των επικείμενων βουλευτικών 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 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 
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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 προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι δίνεται σαφώς και ευδιάκριτα 
στους πελάτες η δυνατότητα να αντιταχθούν, ατελώς και με εύκολο τρόπο, σε αυτήν την χρήση 

των ηλεκτρονικών στοιχείων επαφής όταν αυτά συλλέγονται και σε σχέση με κάθε μήνυμα, στην 
περίπτωση όπου ο πελάτης δεν αντετάχθη αρχικώς σε τέτοια χρήση.  

Κατ’ αναλογία τα κόμματα μπορούν να αποστείλουν μηνύματα στα εγγεγραμμένα μέλη τους υπό 

τις πιο πάνω προϋποθέσεις, αλλά οι υποψήφιοι των κομμάτων δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
καταλόγους με διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνων, αριθμούς φαξ 

κ.λ.π. τους οποίους έχουν συλλέξει στα πλαίσια άσκησης δημόσιας εξουσίας, ή άσκησης 
βουλευτικών καθηκόντων σε τυχόν προηγούμενες θητείες τους, ή από πελάτες τους σε τυχόν 

άλλες ασχολίες ή επαγγέλματα τους, καθώς τα άτομα που περιλαμβάνονται σε τέτοιους 
καταλόγους δεν θεωρούνται «πελάτες» σύμφωνα με την έννοια του πιο πάνω άρθρου.  
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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, 

 

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. 
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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. 

 
 
3.2. Θέματα που αφορούν στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση 
 
3.2.1. Ειδικοί κατάλογοι Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρίες  
(Η διερεύνηση ξεκίνησε το 2011 και διεκπεραιώθηκε τον Ιανουάριο του 
2015) 
 

Εισαγωγή 

 
Το Γραφείο του/της Επιτρόπου από το 2011 έγινε αποδέκτης καταγγελιών και/ή αιτήσεων 

σχετικά με τη νομιμότητα της σχετικής επεξεργασίας από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
(ΕΕΥ) η οποία αφορούσε σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο καταλόγου με 

προσωπικά δεδομένα Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρίες σε ελεύθερη πρόσβαση από 

οποιοδήποτε. 
 

Οι θέσεις του Γραφείου του/της Επιτρόπου καθώς και οι υποδείξεις του για συναινετική επίλυση 
του θέματος παρόλο που είχαν κατ’ επανάληψη κοινοποιηθεί στην ΕΕΥ με σχετική αλληλογραφία 

του 2011 και 2012, δεν είχαν υλοποιηθεί μέχρι το 2014. 
 

Οι Ειδικοί Κατάλογοι Διοριστέων Εκπαιδευτικών με αναπηρίες όπως δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα της Επιτροπής στο Διαδίκτυο καθίστανται δημόσια προσβάσιμοι μέσω των μηχανών 
αναζήτησης πληροφοριών του διαδικτύου ή απευθείας από τη σελίδα σε οποιοδήποτε πρόσωπο 

ενδιαφερόμενο ή όχι.  
 

Οι Κατάλογοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων πληροφοριών, προσωπικά δεδομένα όπως 

ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και ημερομηνία γέννησης. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε ατόμου 
στους καταλόγους αυτούς από μόνη της αποκαλύπτει δεδομένα που αφορούν την υγεία του 

ατόμου αυτού και επομένως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και του προσδίδει την ετικέτα του 
«ανάπηρου» ακόμη και σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η αναπηρία δεν είναι έκδηλα 

εμφανής/ορατή. 

 
Νομικό έρεισμα 

 
Η δημοσίευση/ανάρτηση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο συνιστά μορφή επεξεργασίας 
υπό την έννοια της διάδοσης ή της διάθεσης δεδομένων σύμφωνα με την ερμηνεία του όρου 

«επεξεργασία» στο άρθρο 2 του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε, και ως επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα ευαίσθητων δεδομένων απαγορεύεται σύμφωνα με το 

άρθρο 6(1) του Νόμου και καθίσταται νόμιμη μόνον εφόσον  πληρείται μία από τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 6 (2) του Νόμου.   
 

Καμία από τις διαλαμβανόμενες, στο εδάφιο (2) του άρθρου 6 του Νόμου, προϋποθέσεις, δεν 
φαίνεται να πληρείται στην παρούσα περίπτωση ούτε και φαίνεται να πληρείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 4 (1)(γ) του Νόμου η Αρχή της Αναλογικότητας. 

 
Ιστορικό /Αναδρομή 

Εκείνο που κατ’ επανάληψη τονίστηκε από τον/την Επίτροπο σε όλη τη συνεπαγόμενη 
αλληλογραφία είναι ότι οι ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες 

αποκαλύπτουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα /δεδομένα υγείας (ιδιότητα τους ως ανάπηροι) 
και η ονομαστική αναφορά των ατόμων αυτών μέσω της συμπερίληψης τους στους πιο πάνω 

καταλόγους δηλοί ότι πάσχουν από κάποια αναπηρία η οποία πολλές φορές δυνατόν να μην είναι 
ορατή.  
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Ιδίως η ανάρτηση των εν λόγω καταλόγων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στο διαδίκτυο, η 

οποία τους καθιστά προσιτούς και προσβάσιμους μέσω των μηχανών αναζήτησης σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο  ενδιαφερόμενο ή μη, και επομένως  υπερβαίνει τον επιδιωκόμενο σκοπό 
της διαφάνειας, αφού επιτρέπει την πρόσβαση στα ευαίσθητα δεδομένα των πιο πάνω ατόμων 

ανεξέλεγκτα και σε απεριόριστο αριθμό ενδιαφερομένων ή μη προσώπων, κατά παράβαση της 
αρχής της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4(1)(γ) 

του Νόμου. 

Το Γραφείο του/της Επιτρόπου εισηγήθηκε άλλες λύσεις που θεώρησε λιγότερο επαχθείς όπως: 

α. την περιορισμένη πρόσβαση στους καταλόγους με ειδικούς κωδικούς πρόσβασης όπου θα 
παρέχεται πρόσβαση μόνο στα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για συμπερίληψη στους εν λόγω 

καταλόγους των οποίων τεκμαίρεται το έννομο συμφέρον να γνωρίζουν,  

β. την απάλειψη του ονοματεπώνυμου των εκπαιδευτικών και αντικατάστασή του με τον αριθμό 

του δελτίου ταυτότητας ή διαζευκτικά,  

γ. την ανάρτηση μόνο των αρχικών του ονοματεπώνυμου και πατρώνυμου ή συζύγου των 
εκπαιδευτικών για παράδειγμα Χ.Γ.Μ χωρίς την προσθήκη του αριθμού του δελτίου ταυτότητας 

τους, 

δ. και ως τελευταία εισήγηση του/της Επιτρόπου το 2012 υποβλήθηκε η λήψη της ρητής 

συγκατάθεσης από τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για να συμπεριληφθούν στους οικείους 
καταλόγους, για σκοπούς ανάρτησης/δημοσίευσης των προσωπικών τους δεδομένων στο 

διαδίκτυο. 

Και ενώ φάνηκε ότι η τελευταία εισήγηση του/της Επιτρόπου έτυχε της αποδοχής της ΕΕΥ και 

ότι ήταν θέμα χρόνου η υλοποίησή της το 2014 με αφορμή νέα ερωτήματα / παράπονα / 
καταγγελίες σχετικά με τη νομιμότητα της εν λόγω πρακτικής της ΕΕΥ που υποβλήθηκαν στο 

Γραφείο μας διαπιστώθηκε ότι δεν υλοποιήθηκε η υπόδειξη του/της Επιτρόπου από την ΕΕΥ 

αφού στο έντυπο αίτησης για εγγραφή στους οικείους καταλόγους δεν είχε περιληφθεί σχετική 
παράγραφος για λήψη της συγκατάθεσης των αιτητών για την ανάρτηση/δημοσίευση των 

προσωπικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο. 

Οπότε επανάρχισε η διαδικασία εναντίον της ΕΕΥ που είχε διακοπεί ενόψει της επικείμενης 

συμμόρφωσής της. 

Στη συνέχεια η ΕΕΥ ετοίμασε σχετικό προτεινόμενο λεκτικό, για λήψη ρητής συγκατάθεσης από 
τους αιτητές για συμπερίληψη στους Ειδικούς Καταλόγους Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο όμως 

ο/η Επίτροπος δεν ενέκρινε αφού η ανάρτηση /δημοσίευση των δεδομένων στην ιστοσελίδα της 

ΕΕΥ ως μορφή επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, δεν αποτελεί προϋπόθεση και που εν 
πάση περιπτώσει δεν θα έπρεπε να αποτελεί προϋπόθεση και/ή όρο για την εξέταση της αίτησης 

του αιτητή για συμπερίληψή του στον Ειδικό Κατάλογο, αντ’αυτού θα πρέπει να περιληφθεί 
ξεχωριστή παράγραφος στο έντυπο ως χωριστή συγκατάθεση την οποία θα υπογράφουν σε 

εθελούσια βάση μόνο όσοι επιθυμούν τα προσωπικά δεδομένα τους να αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα της ΕΕΥ στο διαδίκτυο. 

Κατάληξη 

Ο/Η Επίτροπος κατέληξε ότι η ανάρτηση/δημοσίευση του καταλόγου θα πρέπει να περιλαμβάνει 

μόνο τους διοριστέους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν συγκατατεθεί στην ανάρτηση/δημοσίευση 
των στοιχείων τους στον Ειδικό Κατάλογο στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ στο διαδίκτυο. 

Διευκρίνισε δε ότι οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός έχει έννομο συμφέρον δύναται αυτοπροσώπως 

να προσέλθει στα Γραφεία της ΕΕΥ και επιθεωρήσει/ή ελέγξει το σχετικό ειδικό κατάλογο στον 

οποίο είναι καταχωρημένα τα στοιχεία όλων των διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες δηλαδή 
και εκείνων που δεν ενίστανται στη σχετική ανάρτηση/δημοσίευση αλλά και εκείνων που 
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ενίστανται, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ανάρτηση στα Γραφεία της ΕΕΥ προβλέπεται από 

τη σχετική νομοθεσία. 

Πλήρης Συμμόρφωση ΕΕΥ (Ιανουάριος 2015) 

Η ΕΕΥ στο έντυπο EEY 01A «Αίτηση για εγγραφή σε Ειδικό Κατάλογο Διοριστέων με Αναπηρίες» 
περιέλαβε ξεχωριστή παράγραφο την οποία υπογράφουν σε εθελούσια βάση μόνο όσοι αιτητές 

συγκατατίθενται όπως το ονοματεπώνυμο τους περιληφθεί στον Ειδικό Κατάλογο που αναρτάται 
στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ στο διαδίκτυο. 

Νοείται ότι εάν οι αιτητές δεν συγκατατεθούν/δεν δηλώσουν τη βούλησή τους ως προς την πιο 
πάνω παράγραφο τότε ο Κατάλογος που θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο αντί του ονοματεπώνυμου 

του αιτητή θα περιλαμβάνει  μόνο τον αριθμό της ταυτότητάς του. 

Μετά από τις παραπάνω εξελίξεις δεν λήφθηκαν οποιαδήποτε μέτρα εναντίον της ΕΕΥ. 

 
3.2.2. Ατομικό δελτίο καθηγητών 

Υποβλήθηκε στο Γραφείο του/της Επιτρόπου  παράπονο από εκπαιδευτικό υπαγόμενο στη 
Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης σχετικά με τη συλλογή υπερβολικών πληροφοριών μέσω του πιο 
πάνω δελτίου κατά παράβαση της στοιχειώδους και βασικής αρχής της επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων, της αρχής της αναλογικότητας, που σημαίνει «συλλέγω μόνο τα 

απολύτως απαραίτητα στοιχεία σε σχέση πάντοτε με τον επιδιωκόμενο σκοπό». 

Νομικό έρεισμα 

Δεν πληρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (1)(γ) η Αρχή της Αναλογικότητας: 

«4.-(1)(γ)  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». 

Ιστορικό/Αναδρομή 

Υποβλήθηκε στο Γραφείο του/της Επιτρόπου παράπονο σχετικά με τη διάθεση από τους 

Διευθυντές Μέσης Εκπαίδευσης «ατομικού δελτίου καθηγητή» με βάση το οποίο τυγχάνουν 
συλλογής υπερβολικά προσωπικά δεδομένα. Κάθε σχολείο καταρτίζει κατά βούληση το δικό του 

δελτίο.  

Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε από το Γραφείο του/της Επιτρόπου επιβεβαιώθηκαν οι 

ισχυρισμοί του παραπονούμενου και εντοπίστηκε σχετικό δελτίο της Διεύθυνσης Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, το Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο, έντυπο (Υ.Π.Π. 94) το οποίο, εκδίδεται 

σύμφωνα με τους περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Επιθεώρησις και Αξιολόγησις) Κανονισμούς 
του 1976 και 2011) και το οποίο συμπληρώνουν τα μέλη του διδακτικού προσωπικού.  

Με σχετική αλληλογραφία του Γραφείου προς το ΥΠΠ υποδείχτηκαν τα κάτωθι:  

«Σύμφωνα με τον Κανονισμό 13 των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Επιθεώρησις και 
Αξιολόγησις) Κανονισμών του 1976 και 2011: 

«13. «Πας εκπαιδευτικός λειτουργός συμπληροί εντός του Μαΐου ατομικόν πληροφοριακόν 
δελτίον επί τύπου εγκρινομένου υπό της αρμοδίας αρχής. Τούτο υποβάλλεται μέσω του 
διευθυντού του σχολείου προς τον οικείον επιθεωρητήν και καταχωρίζεται εις τον φάκελλον 
επιθεωρήσεως του ενδιαφερομένου.». 

Σύμφωνα με Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠ: 
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«1. Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο (Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης – 
Έντυπα (www.moec.gov.cy/dde/entipa.html) θα βρείτε το Έντυπο Υ.Π.Π. 94 – Ατομικό 
Πληροφοριακό Δελτίο* το οποίο, σύμφωνα με τους περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών 
(Επιθεώρησις και Αξιολόγησις) Κανονισμούς του 1976 και 2011, πρέπει να συμπληρώσετε τόσο 
εσείς όσο και όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που έχουν έδρα τους το σχολείο σας. Τα 
έντυπα συμπληρωμένα, εις διπλούν, πρέπει να υποβληθούν μέσω σας στο οικείο Επαρχιακό 
Γραφείο Παιδείας μέχρι τις 15 Μαΐου 2015. 

Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διαφοροποίηση του εντύπου Υ.Π.Π. 94 - 
Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο. Εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι αρκετός, τότε να 
συμπληρώσετε στον χώρο που υπάρχει τις πληροφορίες που μπορείτε και να επισυνάψετε σε 
ξεχωριστό φύλλο χαρτιού τα υπόλοιπα στοιχεία. Για σκοπούς ομοιομορφίας, καλείστε στη θέση 
«Ονοματεπώνυμο» να γράφετε πρώτα το όνομα και μετά το επώνυμό σας.». 

Σύμφωνα με τον προαναφερθέν Κανονισμό ο σκοπός του σχετικού εντύπου είναι ξεκάθαρος και 
αφορά την ενημέρωση του Επιθεωρητή σχετικά με το περιεχόμενο του σχετικού εντύπου, 

σχετική τροποποίηση του εντύπου από τους εκάστοτε Διευθυντές δεν συνάδει ούτε με το σκοπό 

που εξυπηρετεί το παρόν έντυπο αλλά ούτε με το απαγορευτικό της σχετικής εγκυκλίου (για μη 
τροποποίησή του) και νοείται ότι στο βαθμό που η τροποποίηση επιφέρει τη συλλογή 

υπερβολικών προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ως τέτοια 
υπερβαίνει την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου). 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι το ως άνω έντυπο/δελτίο με αρκετές τροποποιήσεις/προσθήκες 
χρησιμοποιείται από τα υπαγόμενα στη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης Σχολεία, οι Διευθύνσεις 

των οποίων το διαφοροποιούν κατά βούληση με αποτέλεσμα να τυγχάνουν συλλογής και 
επεξεργασίας περισσότερα δεδομένα από εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα.  

Επειδή, όπως φάνηκε, το έντυπο τύπου (Υ.Π.Π. 94) το οποίο ξεκάθαρα αφορά και ισχύει για τη 
Δημοτική Εκπαίδευση ως διεφάνη χρησιμοποιείται και από τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης 

χωρίς να έχει κυκλοφορήσει ανάλογη σχετική εγκύκλιος από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, 
η οποία να καθορίζει και περιορίζει το περιεχόμενό του νοουμένου ότι αναφέρει  «ότι σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η διαφοροποίηση του εντύπου Υ.Π.Π. 94 - Ατομικό Πληροφοριακό 

Δελτίο», ο/η Επίτροπος εισηγήθηκε με την επιστολή της προς το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού όπως κυκλοφορήσει ανάλογη εγκύκλιος και στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης από 

την αντίστοιχη Διεύθυνση ώστε να διασφαλιστεί αφενός μεν η ομοιόμορφη και ενιαία συλλογή 
των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων και να τερματιστεί αφετέρου η κατά βούληση και 

ανεξέλεγκτη τροποποίησή του από τους εκάστοτε Διευθυντές της Μέσης Εκπαίδευσης, με τη 

συλλογή αχρείαστων και /ή υπερβολικών προσωπικών δεδομένων/πληροφοριών κατά παράβαση 
της αρχής της αναλογικότητας μίας εκ των θεμελιωδών αρχών της επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων.  

Αναμένεται η συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ως οι υποδείξεις του/της 

Επιτρόπου. 

 
3.2.3. Κοινοποίηση Εκθέσεων Συμβουλευτικής στους Ενδιαφερόμενους 
(επενεξέταση από το 2013) 

Μετά από αίτημα για επανεξέταση του θέματος της κοινοποίησης των εκθέσεων της 
συμβουλευτικής στους εκπαιδευτικούς από την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ, η θέση του/της Επιτρόπου 

σχετικά με το θέμα παρέμεινε η ίδια ως είχε κατά το 2013, ότι δηλαδή η κοινοποίηση των 
Εκθέσεων και των Πρακτικών των Συμβουλευτικών Επιτροπών για σκοπούς προαγωγής των 

εκπαιδευτικών, στα ενδιαφερόμενα μέρη, δεδομένα των οποίων περιλαμβάνονται στους οικείους 
καταλόγους για προαγωγή, φαίνεται να είναι σύννομη και θεμιτή  ως προάγουσα τη διαφάνεια 

της όλης διαδικασίας και ως τέτοια δεν φαίνεται να παραβιάζει τις πρόνοιες του Νόμου. 

Για να διασφαλιστεί ωστόσο η απρόσκοπτη και ελεγχόμενη πρόσβαση μόνο των υποψήφιων για 

προαγωγή εκπαιδευτικών των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στις εν λόγω εκθέσεις οι 
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οποίοι έχουν έννομο συμφέρον να ενημερωθούν και /ή γνωρίζουν αλλά και για σκοπούς, 

ενδεχομένως, άσκησης ένστασης σχετικά με τη σειρά κατάταξης τους σε σχέση με άλλους 

υποψηφίους, ο/η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως έκαστος Διευθυντής σχολείου ο οποίος κατέχει την 
έκθεση της Συμβουλευτικής τηρεί στο Γραφείο του κατάλογο με το ονοματεπώνυμο, υπογραφή 

και την ημερομηνία παραλαβής φωτοαντιγράφου της σχετικής έκθεσης από έκαστο υποψήφιο 
εκπαιδευτικό έχοντα έννομο συμφέρον να έχει πρόσβαση στην εν λόγω έκθεση.  

 

 
3.3. Τραπεζικά / Χρηματοπιστωτικά θέματα 
 
3.3.1. Μη Ανανέωση Άδειας Διασύνδεσης των μηχανισμών ΑΙΑΝΤΑ και 
Άρτεμις 

Υποβλήθηκε σχετικό αίτημα στο Γραφείο μας για ανανέωση της Άδειας Διασύνδεσης των 
μηχανισμών ΑΙΑΝΤΑ και Άρτεμις που έληγε στις 7 Νοεμβρίου του 2015. 

Η Άδεια αφορούσε και /ή νομιμοποιούσε την ανταλλαγή των ακόλουθων δεδομένων: «Είδος 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά η διασύνδεση: μόνο τα δεδομένα σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της, περί του Ορισμού Λειτουργίας Συστήματος ή Μηχανισμού 

Ανταλλαγής, Συγκέντρωσης και Παροχής Δεδομένων μεταξύ των ΑΠΙ και Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
που λειτουργούν στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α  του Νόμου, Οδηγίας της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου, Κ.Δ.Π 414/2013.» 

Επειδή η πιο πάνω Οδηγία που αποτελούσε τη νομική βάση για την ανταλλαγή των οριζομένων 

σε αυτήν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τη νέα με 
τίτλο «η  περί του Ορισμού Λειτουργίας Συστήματος ή Μηχανισμού Ανταλλαγής, Συγκέντρωσης 

και Παροχής Δεδομένων Οδηγία του 2015», (Κ.Δ.Π 207/2015) σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 12 της σχετικής Οδηγίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ κατά την 31η Αυγούστου 2015, όπως 
προνοείται στο άρθρο 13(2) της τελευταίας, το αίτημα των αιτητών απορρίφθηκε και αντ’αυτού 

έγινε εισήγηση όπως υποβληθούν ενώπιον του/της Επιτρόπου τέσσερις νέες Αιτήσεις για Άδεια 
Διασύνδεσης:  

1. Η πρώτη θα αφορούσε γενική διασύνδεση μεταξύ των δύο μηχανισμών ΑΙΑΝΤΑ και Άρτεμις 
Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ για την επίτευξη των προβλεπομένων στην οικεία 

νομοθεσία (πρωτογενή και δευτερογενή) σκοπών. 

2. Η δεύτερη θα αφορούσε και θα ρύθμιζε την πρόσβαση κατά τη διασύνδεση μεταξύ των 

μηχανισμών και των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων όλων των αδειοδοτημένων πιστωτικών 
ιδρυμάτων για την επίτευξη των προβλεπομένων στην οικεία νομοθεσία (πρωτογενή και 

δευτερογενή) σκοπών. 

3. Η τρίτη θα αφορούσε και θα ρύθμιζε την πρόσβαση κατά τη διασύνδεση μεταξύ των 

μηχανισμών και των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την 
επίτευξη των προβλεπομένων στην οικεία νομοθεσία (πρωτογενή και δευτερογενή) σκοπών 

εντός του πλαισίου του εποπτικού της ρόλου και 

4. Η τέταρτη θα αφορούσε και θα ρύθμιζε την πρόσβαση κατά τη διασύνδεση μεταξύ των 

μηχανισμών και των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των δύο μηχανισμών στο πλαίσιο και για 
σκοπούς εξυπηρέτησης του κοινού ιδίως στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων 

πρόσβασης/διαγραφής κλπ. 

Η εξέταση των σχετικών Αιτήσεων και η χορήγηση των σχετικών Αδειών Διασύνδεσης 

αναμένεται να διεκπεραιωθεί εντός του 2016. 
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3.3.2. Παράπονο εναντίον της Σ.Π.Ε. Στροβόλου για κοινοποίηση προσωπικών 
δεδομένων 

Πελάτισσα της Σ.Π.Ε. Στροβόλου υπέβαλε παράπονο για αποκάλυψη / κοινοποίηση προσωπικών 
της δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση της.  

Συγκεκριμένα, η παραπονούμενη ανάφερε στο παράπονό της ότι η Απόδειξη Επιβεβαίωσης 

Εμβάσματος του μισθού της για το μήνα Οκτώβριο 2014 στάλθηκε στον ίδιο φάκελο με την 
Απόδειξη Επιβεβαίωσης Εμβάσματος του μισθού μιας συναδέλφου της, η οποία επίσης 

διατηρούσε λογαριασμό στη Σ.Π.Ε. Στροβόλου.  

Επίσης, ανάφερε ότι το επίθετό της δεν φαινόταν πολύ καθαρά στην Απόδειξη που στάλθηκε 

στον ίδιο φάκελο με της συναδέλφου της. Μετά που η ίδια επισκέφθηκε τα γραφεία της Σ.Π.Ε. 
Στροβόλου για να διερευνήσει το όλο θέμα, ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών της Σ.Π.Ε. 

Στροβόλου της απέστειλε δύο επιστολές με τις οποίες την διαβεβαίωσε ότι λήφθηκαν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για να μην επαναληφθεί στο μέλλον παρόμοιο συμβάν. 

Εντούτοις, τον Απρίλιο του 2015, βρήκε στο γραμματοκιβώτιο της ένα φάκελο ο οποίος ενώ στο 
εξωτερικό του είχε το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση της, περιείχε μία Απόδειξη Επιβεβαίωσης 

Εμβάσματος άλλου πελάτη της Σ.Π.Ε. Στροβόλου. 

Όπως μας πληροφόρησε η παραπονούμενη, μέχρι τις 29.04.2015, δεν είχε λάβει ταχυδρομικώς 

την Απόδειξη Επιβεβαίωσης Εμβάσματος του μισθού της για το μήνα Μάρτιο 2015 και διερωτάτο 
κατά πόσο στάλθηκε σε κάποια άλλη ταχυδρομική διεύθυνση με αποτέλεσμα την 

αποκάλυψη/κοινοποίηση για ακόμα μία φορά των προσωπικών της δεδομένων χωρίς τη 

συγκατάθεσή της. 

Ο/Η Επίτροπος απέστειλε επιστολή στο Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών της Σ.Π.Ε. Στροβόλου 

με την οποία έθεσε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 4(1) (α), (β) και 10 του Νόμου και 
ζήτησε τις θέσεις/απόψεις/σχόλια του για τα ανωτέρω. 

Με επιστολή του, ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών παραδέχτηκε ότι δεν τηρήθηκαν πιστά 

από την Σ.Π.Ε. Στροβόλου οι διατάξεις του Νόμου 138 (Ι)/2001 για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων της παραπονούμενης με αποτέλεσμα αυτά να διαδοθούν σε τρίτα μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα κατά παράβαση του Νόμου. 

Λαμβάνοντας όμως υπόψη τη θετική και συνεργάσιμη στάση που τήρησε η Σ.Π.Ε. Στροβόλου 

στη διερεύνηση του εν λόγω παραπόνου, την παραδοχή της παράλειψης της και τη διαβεβαίωση 

της ότι επανεξέτασε «τις διαδικασίες και οδηγίες προς τους υπαλλήλους που ενεργούν, για την 
ειδοποίηση του δικαιούχου, προς ελαχιστοποίηση οποιουδήποτε κινδύνου και αποφυγή 
οποιουδήποτε λάθους», καθώς και του γεγονότος ότι δεν υπήρξε προηγούμενη παρόμοια 
παράβαση από την Σ.Π.Ε. Στροβόλου, ο/η Επίτροπος αποφάσισε όπως: 

«Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του παρέχονται από το άρθρο 23 (1) (γ) του Νόμου, να 
απευθύνει ΣΥΣΤΑΣΗ στον υπεύθυνο επεξεργασίας (δηλαδή στην Σ.Π.Ε. Στροβόλου) ή τυχόν 

εκπροσώπους του για αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων λαθών όπως έγινε με το άτομό σας. Προς 
τούτο υπέδειξε στη Σ.Π.Ε. Στροβόλου όπως σύμφωνα με το άρθρο 23 (1) (γ) του Νόμου: 

(α) Συντάξει γραπτή εγκύκλιο προς το προσωπικό και/ή αρμόδιους λειτουργούς για να εξηγεί τον 
ορθό τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ώστε να αποφευχθούν παραβιάσεις της 

νομοθεσίας στο μέλλον. 

(β) Να 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.». 
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3.3.3. Παράπονο εναντίον της Τράπεζας Κύπρου για κοινοποίηση προσωπικών 
δεδομένων πρωτοφειλέτη 

Δικηγόρος υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο του/της Επιτρόπου εκ μέρους της πελάτισσάς του, με 
το οποίο ισχυριζόταν ότι η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (στο εξής «Τράπεζα Κύπρου») 

κοινοποίησε αυθαίρετα προσωπικά δεδομένα της πελάτισσάς του σε τρίτο πρόσωπο ως εγγυητή 
της. 

Συγκεκριμένα, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που υπόβαλε ο Δικηγόρος στο Γραφείο μας, 

φάνηκε ότι η Τράπεζα Κύπρου απέστειλε επιστολή στις 04.06.2015 σε τρίτο πρόσωπο, στην 

οποία μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι «….η Τράπεζα δύναται να προβεί σε τερματισμό 
λειτουργίας του λογαριασμού και τη λήψη νομικών μέτρων εναντίον του και εναντίον σας ως 
εγγυητή / πάροχου εξασφάλισης για το ποσό για το οποίο ευθύνεστε βάσει του εγγυητήριου 
εγγράφου / εγγράφου παροχής εξασφάλισης που έχετε υπογράψει.» 

Όπως ισχυρίστηκε ο Δικηγόρος της παραπονούμενης, το εν λόγω τρίτο πρόσωπο είναι 
εξάδελφος της πελάτισσάς του αλλά ουδέποτε υπέγραψε ως εγγυητής στον τρεχούμενο 

λογαριασμό της στον οποίο υπήρξε σοβαρή υπέρβαση και για τον οποίο η Τράπεζα Κύπρου 
απέστειλε την επίμαχη επιστολή. 

Ο/Η Επίτροπος ζήτησε γραπτώς από το Διευθυντή Διεύθυνσης Συμμόρφωσης του 
Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου τις θέσεις / απόψεις του για τα πιο πάνω, ο οποίος τον 

πληροφόρησε ότι εκ παραδρομής είχε συνδεθεί ο εξάδελφος της παραπονούμενης ως εγγυητής 
των υποχρεώσεων της και ότι είχε προβεί στις δέουσες διορθωτικές ενέργειες. 

Με βάση τα πιο πάνω, ο/η Επίτροπος θεώρησε ότι δεν χρειαζόταν να προβεί σε οποιαδήποτε 
περαιτέρω ενέργεια αλλά προειδοποίησε την Τράπεζα Κύπρου ότι σε περίπτωση που στο μέλλον 

υποβληθούν στο Γραφείο του/της κι’ άλλα παράπονα για παράνομη κοινοποίηση προσωπικών 
δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα όταν σημειώνεται σοβαρή υπέρβαση σε τρεχούμενο λογαριασμό 

που διατηρεί πελάτης της δυνατόν να της επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις. 

 

3.3.4. Κοινοποίηση στον Developer της Πρότασης / Προσφοράς για 
αποπληρωμή στεγαστικού δανείου  

Πελάτης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο μας για 

κοινοποίηση στον Developer της Πρότασης / Προσφοράς για αποπληρωμή του δανείου του από 
τον οποίον αγόρασε κατοικία με τη σύζυγό του αλλά τον εξόφλησε προ πενταετίας. 

Μετά από αλληλογραφία που είχαμε με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα μας πληροφόρησε ότι, 
σύμφωνα με την περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015 (Παράρτημα 2, Μέρος  

Ι), η γνωστοποίηση θετικής απόφασης (αναδιάρθρωσης) στο δανειολήπτη από το Αδειοδοτημένο 
Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ) πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: «Μετά την 
επικοινωνία ΑΠΙ και δανειολήπτη σύμφωνα με το σημείο 8(1)(γ), τα ΑΠΙ οφείλουν να 
γνωστοποιούν στο δανειολήπτη και στον εγγυητή, όπου εφαρμόζεται, την τελική απόφαση εντός 
14 ημερών, σε κατ’ ιδίαν συνάντηση, όπου και του παραδίδεται δια χειρός «επιστολή 
προσφοράς» με τη συμμετοχή του εγγυητή, όπου εφαρμόζεται, ή η επιστολή προσφοράς να 
ταχυδρομείται όπου τέτοια συνάντηση δεν είναι εφικτή. Στην επιστολή προσφοράς, τα ΑΠΙ 
οφείλουν να παρέχουν στο δανειολήπτη και στον εγγυητή, όπου εφαρμόζεται, λεπτομερή και 
σαφή εξήγηση της απόφασης και τους ακριβείς όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες η 
απόφαση έχει εγκριθεί.». 

Επιπρόσθετα, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα μας πληροφόρησε ότι, άσχετα αν ο πελάτης της 

εξόφλησε το χρέος του στον Developer, ο τελευταίος εξακολουθούσε να είναι ενυπόθηκος 
οφειλέτης στην πιστωτική του διευκόλυνση και αυτό επιβεβαιώθηκε στο αντίγραφο της 

Έγγραφης Υποθήκης που μας είχε αποστείλει. 
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Ενόψει των πιο πάνω, ο/η Επίτροπος θεώρησε το θέμα λήξαν δεδομένου ότι η Συνεργατική 

Κεντρική Τράπεζα ενήργησε πλήρως στα πλαίσια του Νόμου. 

 
3.4. Επεξεργασία υπερβολικών στοιχείων 

3.4.1. Αρχείο Φαρμακοεπαγρύπνησης  

Υποβλήθηκε στο Γραφείο του/της Επιτρόπου από Φαρμακευτική εταιρεία Γνωστοποίηση η οποία 
αντικαθιστούσε προηγούμενη σχετικά με το αρχείο Φαρμακοεπαγρύπνησης. 

Ύστερα από ενδελεχή μελέτη της σχετικής Γνωστοποίησης σε σχέση με το Νόμο για την 

προστασία προσωπικών δεδομένων, της εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την 

Φαρμακοεπαγρύπνηση, ο/η Επίτροπος υπέδειξε στην εταιρεία ότι συλλέγει υπερβολικό αριθμό 
προσωπικών δεδομένων σε σχέση και με την προηγούμενη Γνωστοποίηση και την κάλεσε να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποδείξεις του/της 
ως ακολούθως: 

Το συγκεκριμένο αρχείο αφορούσε τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονταν 
με ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση φαρμάκων που η εταιρεία διαθέτει και /ή διανέμει 

(εντός του νομοθετικού πλαισίου της φαρμακοεπαγρύπνησης),  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 

2001 (Ν.70(Ι)/2001), ως εκάστοτε τροποποιείται. 

Με βάση την προηγούμενη Γνωστοποίηση συλλέγονταν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: 

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γεννήσεως, φύλο, και δεδομένα σχετικά με 

ανεπιθύμητες ενέργειες. 

Με βάση τη νέα Γνωστοποίηση που η εταιρεία υπέβαλε θα τυγχάνουν συλλογής τα εξής στοιχεία 

(ασθενείς): όνομα, μεσαίο όνομα, πατρικό όνομα, επίθετο, διεύθυνση οικίας, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, φύλο, στοιχεία επικοινωνίας για 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, φωτογραφία, στοιχεία υγείας, εθνικής και φυλετικής προέλευσης, 

φωτογραφίες από περιστατικά ανεπιθύμητων ενεργειών σε ασθενείς και άτομα που συμμετέχουν 
σε κλινικές έρευνες. 

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 είναι το Συμβούλιο Φαρμάκων Κύπρου το οποίο 
συλλέγει και αξιολογεί τις αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών που εκδηλώνονται στην επικράτεια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας και μεριμνά ώστε όλες οι αναφορές σχετικά με εικαζόμενες σοβαρές 
ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν σημειωθεί στην επικράτεια της Δημοκρατίας να διαβιβάζονται 

μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) και όλες 

οι ανεπιθύμητες ενέργειες, σοβαρές και μη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

Το Συμβούλιο Φαρμάκων συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία για τις αναφορές ανεπιθύμητων 
ενεργειών και ηλεκτρονικά μέσω της κίτρινης κάρτας η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά και μη 

πεδία τα οποία συμπληρώνει ο ασθενής ως ακολούθως: 

Ονοματεπώνυμο ή Αρχικά Ασθενούς *: 

(όνομα, επίθετο)     

Ηλικία *: 

(κατά την εμφάνιση ανεπιθύμητης ενέργειας)     
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Φύλο* 

Στοιχεία Αποστολέα: 

Επίθετο *:     

Όνομα *:     

Τηλέφωνο *:     

Επάγγελμα/Ειδικότητα * 

και πληροφορίες/δεδομένα τα οποία αφορούν τις ανεπιθύμητες ενέργειες του φάρμακου. 

Ο/Η Επίτροπος θεώρησε το πιο πάνω έντυπο ως ικανοποιητικό για τους σκοπούς των εν λόγω 

αναφορών και ότι περιλαμβάνει και /ή προϋποθέτει τη συλλογή όλων των απαραίτητων 
πληροφοριών και /ή δεδομένων ενώ κατ’επέκταση φαίνεται να συνάδει απόλυτα με την Αρχή της 

Αναγκαιότητας και περαιτέρω της Αναλογικότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4(1)(γ) 

του Νόμου. 

Όπως εξήγησε ο/η Επίτροπος, η αρχή της Αναγκαιότητας, έννοια ευρύτερη της Αρχής της 
Αναλογικότητας η οποία περιλαμβάνει την τελευταία, συνίσταται στην τήρηση της 

αναλογικότητας ως προς την επεξεργασία και την έκτασή της και επιβάλλει όπως τα δεδομένα 

που θα συλλεγούν και θα τύχουν επεξεργασίας να είναι αναγκαία για την  εκτέλεση του 
επιδιωκόμενου σκοπού δηλαδή να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε 

φορά απαιτούνται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας. Ο σκοπός είναι το μέτρο της 
αναλογικότητας της επεξεργασίας και αφορά όχι μόνο το «αν» θα τύχουν επεξεργασίας τα 

δεδομένα αλλά και το «σε ποια έκταση». Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται 

πέραν του επιδιωκόμενου σκοπού ή δεν είναι πρόσφορη/αναγκαία για την επίτευξή του, δεν 
είναι νόμιμη. 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 

Νοεμβρίου 2001, η οποία μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο και συγκεκριμένα στον περί Φαρμάκων 

Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμο του 2001 (Ν.70(Ι)/2001), 
έχει τροποποιηθεί όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση με την τροποποιητική Οδηγία 

2010/84/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2010.  

Ο/Η Επίτροπος αφού έλαβε υπόψη του/της όλες τις σχετικές διατάξεις της πιο πάνω Οδηγίας, 

πληροφόρησε τη Φαρμακευτική εταιρεία ότι για σκοπούς φαρμακοεπαγρίπνησης και εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων της όπως απορρέουν από τις πιο διατάξεις, η συλλογή των κάτωθι δεδομένων 

κρίνεται υπερβολική αφού η ταυτοποίηση του ασθενούς και ενδεχόμενη επικοινωνία μαζί του 
διασφαλίζεται και χωρίς τη συλλογή τους:  

Μεσαίο όνομα, πατρικό όνομα, στοιχεία επικοινωνίας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ηλικία, 
στοιχεία υγείας (εκτός αν είναι απολύτως σχετικά με την ανεπιθύμητη ενέργεια),  στοιχεία 
εθνικής και φυλετικής προέλευσης, τηλέφωνο και φωτογραφία. Από τα στοιχεία επικοινωνίας θα 
έπρεπε να γίνει επιλογή μεταξύ διεύθυνσης οικίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αυτό 
εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο που υποβάλλεται η αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών δηλ. 
αν θα υποβληθεί ηλεκτρονικά ή μέσω του συνήθους Ταχυδρομείου). 

Ο/Η Επίτροπος εν κατακλείδι, ενημέρωσε την εταιρεία ότι η υποβληθείσα Γνωστοποίηση δεν θα 
γινόταν αποδεκτή. 

Υπήρξε προθυμία για συνεργασία και συμμόρφωση από την εταιρεία οπότε το θέμα αναμένεται 
να λήξει εντός του 2016. 
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3.4.2. Συλλογή από ηλεκτρονικό κατάστημα φωτοαντιγράφου του δελτίου 
ταυτότητας και της πιστωτικής κάρτας  

Ηλεκτρονικό διαδικτυακό κατάστημα ζητούσε από τους πελάτες του οι οποίοι επέλεγαν ως τρόπο 

πληρωμής την πιστωτική κάρτα και οι οποίοι συναλλάσσονταν για πρώτη φορά με το εν λόγω 

κατάστημα, όπως αποστείλουν φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους καθώς και της 
πιστωτικής τους κάρτας ηλεκτρονικά ή μέσω αριθμού φαξ που τους δινόταν για να προχωρήσει 

η παραγγελία τους. 

Αφού επιβεβαιώθηκαν οι ισχυρισμοί του παραπονούμενου με μία απλή επίσκεψη στη σελίδα του 

καθ’ού το παράπονο ηλεκτρονικού καταστήματος ακολούθησε τηλεφωνική και γραπτή 
επικοινωνία με το Διευθυντή του καθ’ού το παράπονο ηλεκτρονικού καταστήματος, ο οποίος 

ενημερώθηκε σχετικά με τα κάτωθι: 

Η συλλογή / επεξεργασία και διατήρηση του φωτοαντιγράφου των δελτίων ταυτότητας  και των 

πιστωτικών καρτών από το ηλεκτρονικό κατάστημα ως υπεύθυνος επεξεργασίας στο πλαίσιο και 
για σκοπούς της εμπορικής συναλλαγής, εκ πρώτης όψεως, κρίθηκε υπερβολική ως μη 

συνάδουσα με την Αρχή της Αναλογικότητας άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως 
τροποποιήθηκε. 

Ενημερώθηκε επίσης ο καθ’ού το παράπονο σχετικά με παλαιότερη Απόφαση του/της 
Επιτρόπου, που αφορούσε τη συλλογή και επεξεργασία  του φωτοαντιγράφου του δελτίου 

ταυτότητας από τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία δεν κρίθηκε σύννομη ως 
αντιβαίνουσα την Αρχή της Αναλογικότητας. 

Ο σκοπός που η εταιρεία προέβαινε στη συλλογή των στοιχείων αυτών όπως ο Διευθυντής 
ενημέρωσε τον/την Επίτροπο ήταν η ταυτοποίηση του ατόμου που θα πλήρωνε με την 

πιστωτική κάρτα ότι ήταν ο πραγματικός δικαιούχος του χρηματοπιστωτικού αυτού μέσου (της 
πιστωτικής κάρτας) και ότι δεν ήταν κλεμμένη. 

Η συνεργασία του Διευθυντή του καθ’ού το παράπονο ήταν άμεση και προέβη σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για σκοπούς συμμόρφωσης με την πιο πάνω νομοθεσία. Ως αποτέλεσμα 

της δικής μας παρέμβασης και των υποδείξεών μας η εταιρεία προχώρησε σε τροποποίηση της 
ως άνω πρακτικής της η οποία αντέβαινε των πιο πάνω διατάξεων του Νόμου και υιοθέτησε την 

ακόλουθη πρακτική σχετικά με τον τρόπο πληρωμής με πιστωτική κάρτα: 

«Σε περίπτωση που επιλέξετε να παραλάβετε την παραγγελία σας από οποιοδήποτε e-shop point 
είναι πιθανόν να γίνει ο πιστωτικός έλεγχος επιτόπου στο κατάστημα. Κατά την υποβολή της 
παραγγελίας σας επιλέξτε "πληρωμή με αντικαταβολή" και τη στιγμή της παραλαβής στο 
κατάστημα ζητήστε από τον υπάλληλο που θα σας εξυπηρετήσει να αλλάξει τον τρόπο 
πληρωμής σε "πληρωμή με πιστωτική κάρτα". Για την αποδοχή και την χρέωση της κάρτας 
κρίνεται απαραίτητο να είναι παρών ο κάτοχός της και να έχει μαζί του την ταυτότητά του. Σε 
περίπτωση που επιλέξετε αποστολή της παραγγελίας στο χώρο σας θα σας ζητηθεί κατά την 
παράδοση από τον υπάλληλο να επιδείξετε την αστυνομική σας ταυτότητα καθώς και την 
πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήσατε. Ζητάμε την κατανόησή σας για την πρόσθετη αυτή 
διαδικασία που αποκλειστικό σκοπό έχει την αποφυγή χρήσης κλεμμένων πιστωτικών καρτών και 
την προστασία των πραγματικών ιδιοκτητών τους.»   

Ο/Η Επίτροπος προσμετρώντας την άμεση ανταπόκριση και συμμόρφωση του καθ’ού το 

παράπονο δεν επέβαλε οποιαδήποτε διοικητική κύρωση και ενημέρωσε τον παραπονούμενο 

σχετικά με τις ενέργειές του. Να σημειωθεί ότι από την εταιρεία είχε ζητηθεί επίσης όπως 
καταστρέψει όλα τα δεδομένα (φωτοαντίγραφα δελτίων ταυτότητας καθώς και πιστωτικών 

καρτών) τα οποία είχε συλλέξει και για τη διατήρηση των οποίων δεν υπήρχε νόμιμη νομική 
βάση. Η εταιρία ενημέρωσε τον/την Επίτροπο ότι προέβη στην καταστροφή των δεδομένων. 
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3.4.3. Παράπονο για τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων από την εταιρεία 
IKEA – H.M. Housemarket (Cyprus) Ltd μέσω της υπηρεσίας Paypal 

Υποβλήθηκε παράπονο/καταγγελία στο Γραφείο του/την Επιτρόπου από πελάτη της εταιρείας 

IKEA – H.M. Housemarket (Cyprus) Ltd, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ζητούνταν υπερβολικά και 

αχρείαστα προσωπικά δεδομένα στο έντυπο «Εξουσιοδότηση για πίστωση της πιστωτικής / 
χρεωστικής κάρτας AMEX / DINERS / VISA / PAYPAL», το οποίο συμπληρωνόταν από τον 

πελάτη σε περίπτωση που επιθυμούσε να επιστρέψει προϊόντα που αγόρασε διαδικτυακά από 
την ιστοσελίδα της εταιρείας.  

Ο/Η Επίτροπος απέστειλε επιστολή στο Γενικό Διευθυντή της εταιρείας με την οποία έθεσε 
υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 4 (1) (β) - (γ),  5 (2) (α) και (ε) και 10 του Νόμου και 

εξέφρασε την άποψη ότι, εκ πρώτης όψεως: 

(α) Ο αριθμός ταυτότητας / αριθμός διαβατηρίου θεωρείται υπερβολικό δεδομένο για την 

πραγματοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού. Εάν η εταιρεία επιθυμούσε τη συλλογή της 
συγκεκριμένης πληροφορίας, θα έπρεπε να παρουσιάσει στοιχεία στον/στην Επίτροπο που να 

αποδεικνύουν ότι o αριθμός ταυτότητας / αριθμός διαβατηρίου είναι απαραίτητος για την 
εκπλήρωση υποχρεώσεως της εταιρείας IKEA – H.M. Housemarket (Cyprus) Ltd, η οποία 

επιβάλλεται από νόμο ή Κανονισμό (άρθρο 5 (2) (α) του Νόμου) ή που να αποδεικνύουν ότι η 

ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκεται με τη συλλογή της εν λόγω 
πληροφορίας, υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών των 

πελατών (άρθρο 5 (2) (ε) του Νόμου).  

(β) Η συλλογή του αριθμού τραπεζικής κάρτας παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας αφού η 

πληροφορία αυτή θεωρείται αχρείαστη και υπερβολική για την πραγματοποίηση του 
απαιτούμενου σκοπού, δηλαδή της επιστροφής χρημάτων στην τραπεζική κάρτα του πελάτη, 

δεδομένου ότι η εταιρεία μπορεί να γνωρίζει μέσω των συστημάτων της σε ποιο αριθμό κάρτας 
αντιστοιχεί κάθε αριθμός και ημερομηνία παραγγελίας.  

Περαιτέρω ζήτησε από το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας τις θέσεις / σχόλια / απόψεις του για 
τα πιο πάνω και ιδιαίτερα (α) τους λόγους που ζητείτο στο έντυπο ο αριθμός ταυτότητας / 

αριθμός διαβατηρίου του πελάτη, (β) τους λόγους που ζητείτο ο αριθμός της τραπεζικής κάρτας 
του πελάτη και (γ) τα μέτρα ασφαλείας των δεδομένων που λαμβάνονταν για την ασφάλεια και 

προστασία τους. 

Η Εταιρεία μας πληροφόρησε γραπτώς ότι (α) από λάθος της κατά την επιστροφή χρημάτων σε 

πιστωτικές κάρτες (μέσω JCC και Paypal) κατά την περίοδο από τον Απρίλιο του 2015 μέχρι τις 
28 Σεπτεμβρίου του 2015 οπότε και αποκαλύφθηκε η λανθασμένη διαδικασία, ζητούσε τα ίδια 

ακριβώς στοιχεία που ζητούσε για την χρέωση σε πιστωτικές κάρτες, (β) Αναγνωρίζει ότι η εν 

λόγω πρακτική είναι λανθασμένη και γι’ αυτό προέβη στον άμεσο τερματισμό της 
διαγράφοντας/καταστρέφοντας όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν χωρίς να χρειάζονται, δηλ. τον 

αριθμό ταυτότητας / αριθμό διαβατηρίου του πελάτη καθώς και τον αριθμό της τραπεζικής του 
κάρτας και (γ) η λανθασμένη πρακτική έγινε εκ παραδρομής και δεν θα ξανασυμβεί. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική και συνεργάσιμη στάση που τήρησε η Εταιρεία στη διερεύνηση 
του εν λόγω παραπόνου, την παραδοχή της παράλειψης της και τη διαβεβαίωση της ότι έλαβε 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή παρόμοιου περιστατικού στο μέλλον καθώς και του 
γεγονότος ότι δεν υπήρξε προηγούμενη παρόμοια παράβαση από την Εταιρεία, ο/η Επίτροπος 

αποφάσισε όπως: 

«Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του παρέχονται από το άρθρο 23 (1) (γ) του Νόμου, να 

απευθύνει Σύσταση στην Εταιρεία για αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων λαθών. Προς τούτο 
υπέδειξε στην Εταιρεία όπως σύμφωνα με το άρθρο 23 (1) (γ) του Νόμου: 

(α) Συντάξει γραπτή εγκύκλιο προς το προσωπικό για να εξηγεί τον ορθό τρόπο επεξεργασίας 
των προσωπικών δεδομένων ώστε να αποφευχθούν παραβιάσεις της νομοθεσίας στο μέλλον. 
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(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.  

(γ) Ουδέποτε συλλέξει στο μέλλον τον αριθμό ταυτότητας / αριθμό διαβατηρίου του πελάτη 

καθώς και τον αριθμό της τραπεζικής του κάρτας κατά την επιστροφή χρημάτων στην τραπεζική 
του κάρτα.».  
 

3.4.4. Αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας στην Κάρτα Μέλους 
Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου  

Ο παραπονούμενος, μέλος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (στο εξής “Σ.Α.Κ.”),  υπέβαλε στο 

Γραφείο μας παράπονο για την αναγραφή του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) των Μελών 
του Συνδέσμου, στις Κάρτες Μελών Σ.Α.Κ. Οι Κάρτες αυτές έφεραν από τη μια πλευρά το 

ονοματεπώνυμο του μέλους και από την άλλη πλευρά τον Α.Δ.Τ. και είχαν εκδοθεί από τον 

Σ.Α.Κ. προς όφελος των μελών του, για εκπτωτικούς σκοπούς σε αγαθά και υπηρεσίες 
εταιρειών/καταστημάτων. που είχαν συμβληθεί μαζί του.  

Αποταθήκαμε στον Σ.Α.Κ. ζητώντας τη θέση του για το λόγο που αναγραφόταν ο Α.Δ.Τ. στις 

κάρτες και μας πληροφόρησαν ότι σκοπός ήταν η ταυτοποίηση του προσώπου του μέλους από 

τον υπάλληλο της εταιρείας/καταστήματος, όπου θα γινόταν η συναλλαγή, ώστε να αποφευχθεί 
το φαινόμενο της χρήσης της Κάρτας από άλλο άτομο για οποιοδήποτε λόγο, π.χ μετά από 

κλοπή ή απώλεια αυτής.  

Από το περιεχόμενο της επιστολής του Σ.Α.Κ. ήταν φανερό ότι δεν υπήρχε πρόθεση να αφήσει 

εκτεθειμένα προσωπικά δεδομένα των μελών του και ότι ενήργησε με μοναδικό σκοπό την 
εξυπηρέτηση τους και το οικονομικό τους όφελος.  

Θεωρήσαμε όμως ότι, με βάση το άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου κατά την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο 

Σ.Α.Κ., πρέπει να διασφαλίζει, ότι «τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι συναφή, 
πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της 

επεξεργασίας» (Αρχή της Αναλογικότητας).  

Στην προκειμένη περίπτωση, η χρήση από τα μέλη της συγκεκριμένης Κάρτας που 

χρησιμοποιείται ως δωροκάρτα και εκπτωκάρτα, είχε ως αποτέλεσμα την αχρείαστη αποκάλυψη 
του Α.Δ.Τ. των μελών του Σ.Α.Κ., σε υπαλλήλους καταστημάτων από τα οποία ψωνίζουν, 

γεγονός που κρίναμε ως υπερβολικό σε σχέση με το σκοπό που είχε  εκδοθεί η Κάρτα.  

Η ταυτοποίηση του προσώπου του μέλους μπορούσε να επιτευχτεί με την επίδειξη της 

φωτογραφίας που περιέχεται στην πολιτική του ταυτότητα, εάν ζητείτο από τον υπάλληλο του 
καταστήματος και αυτό θα ήταν αρκετό για την ταυτοποίησή του. 

Ως εκ τούτου και λόγω του ότι οι Κάρτες είχαν ημερομηνία λήξης και είχε ήδη παρέλθει, 

υποδείξαμε στον Σ.Α.Κ. σε περίπτωση που εκδώσει νέες Κάρτες για τα μέλη του να μην 

συμπεριλάβει τον αριθμό της ταυτότητά τους ώστε να μην υπάρχει παραβίαση του Νόμου.  
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3.4.5. Επεξεργασία υπερβολικών προσωπικών δεδομένων μέλους της 
Αστυνομίας Κύπρου από την Αστυνομία Κύπρου 

Ο παραπονούμενος, μέλος της Αστυνομίας Κύπρου, υπέβαλε παράπονο για δύο θέματα κατά της 

Αστυνομίας. Το πρώτο αφορούσε την αναγραφή της ομάδας αίματος των μελών της Αστυνομίας 

στην αστυνομική τους ταυτότητα και το δεύτερο, την αναγραφή του αρχικού του ονόματος και 
του επιθέτου τους σε κονκάρδα, που τοποθετείται στη στολή τους.   

Και για τα δύο θέματα, ο παραπονούμενος ισχυρίστηκε ότι παραβιάζονταν τα προσωπικά του 

δικαιώματα και ελευθερίες. 

Κατόπιν εξέτασης των ισχυρισμών του, θεωρήσαμε ότι: 

(α) Όσον αφορά το πρώτο θέμα, η αναγραφή της Ομάδας αίματος στις ταυτότητες των μελών 
της Αστυνομίας, δεν φαίνεται να παραβιάζει τις διατάξεις του Νόμου. Αντίθετα, λαμβάνοντας 

υπόψη τον μεγάλο κίνδυνο τραυματισμού που διατρέχουν τα μέλη της Αστυνομίας, ως ομάδες 
ψηλού κινδύνου, η πρακτική αυτή είναι σύμφωνη με την Αρχή της Αναλογικότητας (άρθρο 

4(1)(γ) του Νόμου).   

(β) Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, η Αστυνομία είχε ζητήσει παλαιότερα τη γνώμη του Γραφείου 

μας το οποίο τοποθετήθηκε θετικά καθότι η πρακτική αυτή δεν θεωρήσαμε ότι παραβιάζει τις 
διατάξεις του Νόμου. Αντίθετα, συμβάλλει στο να βλέπουν οι πολίτες τον αστυνομικό ως άτομο 

και όχι ως ένα απρόσωπο όργανο της τάξης με αριθμό ΧΧΧΧ.   

Ως εκ τούτου, δεν κρίναμε τα παράπονα ως βάσιμα και πληροφορήσαμε σχετικά τον 

παραπονούμενο.  
 

3.4.6. Παράπονο πολίτη εναντίον του Τμήματος Φορολογίας για συλλογή 
υπερβολικών  δεδομένων ακίνητης ιδιοκτησίας του γιού του  

Πολίτης επισκέφθηκε το Γραφείο του/της Επιτρόπου στις 16.4.2015 και συναντήθηκε με τον/την 
Επίτροπο και ακολούθως με γραπτή επιστολή του υπέβαλε παράπονο εναντίον του Τμήματος 

Φορολογίας για παράνομη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ακίνητης ιδιοκτησίας του γιού 
του και για μη ικανοποιητική απάντηση που έλαβε για αυτό το θέμα. 

Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος υπέβαλε αίτημα στο Τμήμα Φορολογίας για να διαγράψουν τη 
φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας που επιβλήθηκε σ’ αυτόν και στη σύζυγο του για το φορολογικό 

έτος 2014. Με επιστολή του προς το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων με ημερομηνία 28.1.2015 
ζήτησε να πληροφορηθεί γιατί το Τμήμα επεξεργάστηκε προσωπικά δεδομένα των παιδιών του 

και ιδιαίτερα του γιού του, ο οποίος όταν απέκτησε ακίνητη  περιουσία ήταν ανήλικος (ο γιος του 
ήταν ηλικίας 14 ετών κατά το χρόνο απόκτησης κάποιου τίτλου ιδιοκτησίας πριν από 10 χρόνια), 

και με βάση ποια νομοθεσία έγινε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του γιου του χωρίς 

προηγούμενη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.  

Αφού ακούσαμε και την άλλη πλευρά, τον Έφορο Φορολογίας που απάντησε με επιστολή του 
ημερομηνίας 15.6.2015, πληροφορήσαμε τον παραπονούμενο τα ακόλουθα: 

Ο Έφορος Φορολογίας έχει άδεια διασύνδεσης αρχείου με το Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας με Αρ. Α/ΔΣ 7/2007 για σκοπούς επιβολής άμεσης φορολογίας και είσπραξης 

φόρων.  

Επιπλέον κατόπιν τροποποιήσεων που έγιναν το 2012 στη νομοθεσία για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων: 

(α) Δεν θεωρείται ασυμβίβαστη με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά συλλεχθεί τα 

δεδομένα η μεταγενέστερη επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς άσκησης των εξουσιών του 
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Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή δεν ισχύει η 

Αρχή του Σκοπού του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε. 

(β) Δεν εφαρμόζεται η Αρχή της Αναλογικότητας εφόσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα γίνεται για σκοπούς άσκησης των εξουσιών του Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών 

Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, άρθρο 4/1)(γ) του Νόμου. 

(γ) Δεν απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όταν η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για λόγους χορήγησης κοινωνικών παροχών, άρθρο 6(2)(ι) του Νόμου. 

(δ) Δεν απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, ούτε η ενημέρωση των 
υποκειμένων των δεδομένων, όταν ο/η Επίτροπος έχει δώσει άδεια διασύνδεσης αρχείων η οποία 

είναι προσβάσιμη στο κοινό, άρθρα 8(3)(4), 11(4) και 24(1)(β)(2) του Νόμου. 

Με βάση τα πιο πάνω θεωρήσαμε ότι δεν στοιχειοθετείται οποιαδήποτε παραβίαση προσωπικών 

δεδομένων και ο φάκελος τέθηκε προς αποθήκευση ως κλειστός. 

 
3.5. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο / Διαδίκτυο  

 
3.5.1. Λογαριασμοί Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου πρώην υπαλλήλου 
 
Στο Γραφείο μας είχε υποβληθεί παράπονο από άτομο που ενώ είχε παραιτηθεί από 

συγκεκριμένη εταιρεία όπου εργαζόταν, οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
παρέμειναν σε λειτουργία, ενώ είχε περάσει σχεδόν ένας χρόνος μετά την αποχώρηση του από 

την εταιρεία και χωρίς να αποστέλλεται κάποια αυτόματη απάντηση που να ενημερώνει τους 
αποστολείς ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν εργαζόταν πλέον στην εταιρεία. 

 

Μετά από αλληλογραφία που ανταλλάξαμε με τον διευθυντή της εταιρείας, μας πληροφόρησε 
ότι οι κωδικοί πρόσβασης στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 

παραπονούμενου είχαν αλλαχθεί αμέσως μετά την αποχώρηση του από την εταιρεία, και ότι 
τους πρώτους μήνες μετά από την αποχώρηση του παραπονούμενου, διάβαζε ο ίδιος τις 

επιστολές που αποστέλλονταν στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 

παραπονούμενου και μέσω του προσωπικού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημέρωνε τους 
πελάτες ότι το συγκεκριμένο άτομο είχε αποχωρήσει από την εταιρεία και τους παρέπεμπε σε 

διεύθυνση άλλου υπαλλήλου της εταιρείας. Μετά από την λήψη της επιστολής μας, προέβηκε σε 
απενεργοποίηση των λογαριασμών του παραπονούμενου. 

 
Αναφέραμε στο διευθυντή της εταιρείας ότι, οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν πολιτική η οποία 

να καθορίζει τις παραμέτρους της χρήσης των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

τυχόν τρόπους με τους οποίους ελέγχεται η χρήση τους, στην οποία να περιλαμβάνονται και 
πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία που θα ακολουθείται σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου 

υπαλλήλου. Οι εργοδότες μπορούν να θέτουν σε λειτουργία σύστημα αυτόματης απάντησης για 
κάποιο λογικό χρονικό διάστημα μετά την αποχώρηση κάποιου υπαλλήλου, όπου όταν κάποιος 

πελάτης αποστέλλει επιστολή σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπαλλήλου που έχει 

αποχωρήσει από την εταιρεία να λαμβάνει αυτόματα απάντηση που να τον ενημερώνει ότι ο 
συγκεκριμένος υπάλληλος δεν εργάζεται πλέον στην εταιρεία και να τον παραπέμπει σε κάποια 

άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας. Καλέσαμε τον εργοδότη να ορίσει 
κάποιο λογικό χρονικό διάστημα για το σκοπό αυτό και να ενημερωθούν οι χρήστες για αυτό. 
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3.5.2. Ανάρτηση προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο 
 

Στο Γραφείο μας είχαν υποβληθεί παράπονα σχετικά με αναρτήσεις προσωπικών δεδομένων 
στους ιστοχώρους facebook και vbox7. 

 
Το ένα παράπονο αφορούσε ανάρτηση φωτογραφιών σε σελίδα του facebook (facebook page) 

στην οποία δεν υπήρχαν οποιαδήποτε στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή της και το άλλο 

αφορούσε ανάρτηση video στον ιστοχώρο vbox7. 
 

Το Γραφείο μας έχει αρμοδιότητα να εξετάζει παράπονα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Νόμου 138 (I)/2001 (άρθρο 3) και έχει εξουσία να επέμβει μόνο εάν το άτομο το οποίο έχει 

αναρτήσει τις φωτογραφείς και το βίντεο βρίσκεται στην Κύπρο.   

 
Από τις συγκεκριμένες αναρτήσεις δεν μπορούσαμε να εξακριβώσουμε μετά βεβαιότητας ότι ο 

διαχειριστής της εν λόγω σελίδας στο facebook (ο υπεύθυνος επεξεργασίας) εδρεύει στην Κύπρο 
και κατά πόσο το άτομο που ανέβασε το βίντεο στον ιστοχώρο vbox7 βρίσκεται στην Κύπρο, 

ώστε να αποφανθούμε ότι τα συγκεκριμένα παράπονα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Νόμου για να προχωρήσουμε στην εξέταση τους. 
  

Γι΄ αυτό και στις δύο περιπτώσεις εισηγηθήκαμε στους παραπονούμενους να υποβάλουν αίτημα 
προς τους ιστοχώρους (facebook και vbox7) για διαγραφή του περιεχόμενου που τους αφορά και 

σε περίπτωση που αρνούνταν να ικανοποιήσουν το αίτημα τους, να υποβάλουν σχετικό 
παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της χώρας στην οποία 

εδρεύουν οι ιστοχώροι (στην Ιρλανδία στην περίπτωση του Facebook και στην Βουλγαρία στην 

περίπτωση του vbox7). 
 

Στην περίπτωση όπου κατά την εξέταση του παραπόνου, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα της άλλης χώρας διαπίστωνε ή έκρινε ότι αυτό έχρηζε και διερεύνησης 

από το Γραφείο μας, θα μας ενημέρωνε για περαιτέρω ενέργειες. 

  
Στο Γραφείο μας είχε επίσης υποβληθεί παράπονο για διαγραφή φωτογραφίας από ιστοσελίδα 

δημοσιογραφικού χαρακτήρα που εδρεύει στην Κύπρο. Μετά από την παρέμβαση μας, η 
ανάρτηση αφαιρέθηκε άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. 

 

 
3.5.3. Σελίδα / Κατάσταση με προσωπικά δεδομένα τρίτων 
 
Πολίτης υπέβαλε καταγγελία στο Γραφείο μας με την οποία μας πληροφόρησε ότι, 
προσπαθώντας να συνδεθεί με τον λογαριασμό του στην ΑΗΚ, του παρουσιάστηκε η σελίδα / 

κατάσταση με προσωπικά δεδομένα τρίτων. 

 
Με επιστολή του ο/η Επίτροπος έθεσε υπόψη του Γενικού Διευθυντή της ΑΗΚ τις διατάξεις του 

άρθρου 4(1)(α)-(γ) και 10 του Νόμου που αφορά το απόρρητο και την ασφάλεια της 
επεξεργασίας και ζήτησε τις απόψεις του/της για το θέμα καθώς επίσης ζήτησε να πληροφορηθεί 

(α) τα άτομα που μπορούσαν να δουν την εν λόγω σελίδα / κατάλογο και για ποιο λόγο και (β) 
τα μέτρα που λάμβανε η ΑΗΚ για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την προστασία 

τους από απαγορευμένη διάδοση. 

 
Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ, μας ανάφερε γραπτώς, μεταξύ 

άλλων, ότι: 
 

Δικαίωμα πρόσβασης στην ιστοσελίδα και στα προσωπικά δεδομένα χρηστών είχαν (α) η 

εταιρεία-συνεργάτης της ΑΗΚ, η οποία ανέπτυξε και συντηρούσε τεχνικά προβλήματα της 
ιστοσελίδας (β) αριθμός υπαλλήλων της ΑΗΚ και (γ) εξωτερικοί επισκέπτες της ιστοσελίδας οι 

οποίοι έβλεπαν μόνο τα δικά τους προσωπικά στοιχεία και όχι στοιχεία άλλων χρηστών καθώς 
και τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα προς όλους τους εξωτερικούς 

επισκέπτες. 
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Για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης των διαφόρων εφαρμογών της ιστοσελίδας, 

δημιουργήθηκε και παραδόθηκε από την εταιρεία-συνεργάτη της ΑΗΚ στους Διαχειριστές του 

συστήματος της ιστοσελίδας της ΑΗΚ ένας αριθμός προβολών (views). Το πρόβλημα 
παρουσίασης των προσωπικών δεδομένων τρίτων (χρηστών) εντοπίστηκε σε κάποιες από αυτές 

τις προβολές. Η ΑΗΚ ανέφερε το πρόβλημα στην εταιρεία για άμεση επίλυση του και η εταιρεία 
επιβεβαίωσε την ΑΗΚ ότι είχε προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και ελέγχους και ότι οι 

συγκεκριμένες προβολές δεν παρουσιάζονταν πλέον στα αποτελέσματα της Google. 

 
Η ΑΗΚ διαβεβαίωσε το Γραφείο μας ότι διενεργεί συνεχείς ελέγχους και λαμβάνει μέτρα για την 

ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών της όπως για παράδειγμα με την υπογραφή 
Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας μεταξύ των εταιρειών που υποστηρίζουν Συστήματα 

Πληροφορικής της ΑΗΚ και με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών αρχιτεκτονικής των Συστημάτων 

Πληροφορικής.  
 

Ενόψει των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη θετική και συνεργάσιμη στάση που τήρησε η 
ΑΗΚ στη διερεύνηση της καταγγελίας της, την παραδοχή του προβλήματος παρουσίασης των 

προσωπικών δεδομένων τρίτων και τη διαβεβαίωση της ότι ήδη είχε αναφέρει το πρόβλημα στην 
εταιρεία-συνεργάτη της, η οποία προέβηκε στις απαραίτητες διορθώσεις και ελέγχους, ο/η 

Επίτροπος θεώρησε το θέμα λήξαν.  

 
Ο/Η Επίτροπος πληροφόρησε όμως τον παραπονούμενο ότι σε περίπτωση που εντοπίσει ξανά το 

ίδιο πρόβλημα, δηλαδή στην προσπάθεια του να συνδεθεί με το λογαριασμό του στην ΑΗΚ του 
παρουσιαστούν προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, να ενημερώσει γραπτώς το Γραφείο 

του/της. 

 

3.6. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους 

3.6.1. Κοινοποίηση σε τρίτο πρόσωπο προσωπικών δεδομένων από ιδιώτη 
επιδότη 
 
Ο παραπονούμενος υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο μας για παραβίαση προσωπικών του 

δεδομένων από ιδιωτικό δικαστικό επιδότη. 
 

Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος μας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι συγκεκριμένος επιδότης 
κοινοποίησε και σχολίασε το περιεχόμενο των εγγράφων που προορίζονταν για επίδοση στον 

παραπονούμενο και αφορούσαν οικογενειακής φύσεως διαφορές του με την πρώην σύζυγό του, 

σε τρίτο πρόσωπο- υπάλληλο του παραπονούμενου, κατά παράβαση των καθηκόντων του. 
 

Ως εκ τούτου, επειδή βάση των σχετικών διαδικαστικών κανονισμών (τον περί Πολιτικής 
Δικονομίας τροπ. Διαδικαστικό Κανονισμό του 2009, Διάταξη 5Β - Ιδιωτική Επίδοση και 

Παράρτημα Γ, Μέρος 1 και 2 ), ο επιδότης ενέχει θέση λειτουργού του δικαστηρίου και προχωρεί 

στη διενέργεια της επίδοσης με σπουδή και επιμέλεια, καθώς και η άδεια του επιδότη υπόκειται 
σε ανάκληση από το Ανώτατο Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή μετά από σύσταση του 

Αρχιπρωτοκολλητή, όταν διαπιστώνεται πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του επιδότη, 
θεωρήσαμε σκόπιμο να αποταθούμε στον Ανώτερο Πρωτοκολλητή του αρμόδιου δικαστηρίου, 

για να εξετάσει τους ισχυρισμούς του παραπονούμενου, στον οποίο ο παραπονούμενος είχε 
αποταθεί και απευθείας.  

 

Ο Ανώτερος Πρωτοκολλητής μας απάντησε ότι, είχε ήδη θέσει υπόψη το θέμα στον καθ’ ου το 
παράπονο και είχε λάβει απάντηση από αυτόν, με την οποία ο καθ’ ου το παράπονο απέρριπτε 

τους ισχυρισμούς του παραπονούμενου και παρέθετε την δική του εκδοχή για τα γεγονότα. 
Ανέφερε συγκεκριμένα, ότι, είχε δεχτεί επιθετική συμπεριφορά και απειλές από τον 

παραπονούμενο, ανέφερε δε ότι εξέταζε το ενδεχόμενο για καταχώρηση ιδιωτικής ποινικής 

υπόθεσης εναντίον του παραπονούμενου για επίθεση και απειλή προς το πρόσωπό του.   
 

Ως εκ τούτου και επειδή είχαμε ενώπιον μας δύο διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα και δεν 
υπήρχε τρόπος να εξετάσουμε το τι ακριβώς διεμείφθηκε μεταξύ του παραπονούμενου και του 
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καθ’ ου το παράπονο, ώστε να μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα, δεν προχωρήσαμε σε 

περαιτέρω εξέταση του παραπόνου.  

 
 
3.6.2. Παράπονο για το απόρρητο της αλληλογραφίας 
 

Ελήφθη παράπονο στο Γραφείο μας εναντίον του Δήμου Λάρνακας σχετικά με τη γνωστοποίηση 
προσωπικών στοιχείων ατόμου σε τρίτους λόγω λάθους των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες 

έστειλαν αλληλογραφία του σε λάθος διεύθυνση, με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση τρίτα 
άτομα σε αυτήν, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό τη διασφάλιση του απορρήτου της 

αλληλογραφίας.  
 

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως είχαμε αντιληφθεί και όπως εξάλλου και ο παραπονούμενος 

μας είχε αναφέρει, δεν ήταν εμφανές κάτω από ποιες συνθήκες είχαν διαρρεύσει οι πληροφορίες 
από την αλληλογραφία του και σίγουρα δεν είχαν διαρρεύσει από αρχείο, με την έννοια που του 

δίνει ο Νόμος 138(Ι)/2001.   
 

Όπως ήταν φανερό από την επιστολή του παραπονούμενου, ο Δήμος Λάρνακας είχε στείλει την 

αλληλογραφία στη διεύθυνση που αυτός του είχε δώσει και όχι σε λανθασμένη οδό,  επομένως, 
δεν υπήρχε κάποια παρατυπία εκ μέρους του.  

 
Επομένως, τον ενημερώσαμε ότι, στην περίπτωση που: 

 
(α) διατηρούσε ταχυδρομικό κουτί με το όνομά του, το οποίο ήταν κλειδωμένο, όπως και όφειλε 

βάση νόμου, και ο ταχυδρόμος άφησε τις επιστολές του εκτός αυτού ή, 

(β) ο ταχυδρόμος τις παρέδιδε σε τρίτο άτομο ή, 
(γ) ο ταχυδρόμος παρέδιδε συστημένη επιστολή σε τρίτο άτομο αντί να αφήσει την ειδοποίηση 

παραλαβής στο κουτί του,  
τότε θα ήταν θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όπου και μπορούσε να απευθυνθεί για 

διερεύνηση του θέματος. 
 

Εν πάση περιπτώσει, κρίναμε ότι το θέμα της προστασίας του απορρήτου της αλληλογραφίας, 
διασφαλίζεται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ρυθμίζεται με ειδικά 

νομοθετήματα και δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας του Γραφείου μας η εξέταση του 

θέματος. 
 

3.7. Άλλα θέματα 

3.7.1. Διερεύνηση από την Αστυνομία Κύπρου υπόθεσης ενδεχόμενης 
επέμβασης σε αρχείο με προσωπικά δεδομένα 
 
To Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας διερευνούσε 
υπόθεση ενδεχόμενης παράνομης επέμβασης σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 

πρόσωπο που δεν είχε νόμιμο δικαίωμα επεξεργασίας δεδομένων και υπέβαλε ορισμένα 
ερωτήματα στο Γραφείο μας. Διευκρινίσαμε ότι εφόσον η Αστυνομία διερευνά υπόθεση 

ενδεχόμενης διάπραξης του αδικήματος του άρθρου 26(1)(ε) του Νόμου 138(Ι)/2001 όπως 

τροποποιήθηκε, η διερεύνηση διάπραξης αδικημάτων γίνεται υπό την καθοδήγηση του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και το Γραφείο του/της Επιτρόπου δεν έχει αρμοδιότητα εξέτασής 

τους. 
 

Η Οδηγία 95/46/ΕΚ δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες του κράτους που αφορούν την 
εκδίκαση υποθέσεων ενώπιον δικαστηρίων, καθώς και σε τομείς του ποινικού δικαίου, σύμφωνα 

με την παράγραφο (13) στο προοίμιο και το άρθρο 3 (πεδίο εφαρμογής) της εν λόγω Οδηγίας. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση του θέματος της έκδοσης Οδηγίας για 
την προστασία δεδομένων στους τομείς της Δικαιοσύνης, καθώς και της διερεύνησης ποινικών 

υποθέσεων, με άγνωστη κατάληξη.  



50 

 

 

Είναι πάγια πρακτική του Γραφείου του/της Επιτρόπου να μην επιλαμβάνεται της εξέτασης 

υποθέσεων που βρίσκονται ενώπιον Δικαστηρίου, αφού οι διάδικοι μπορούν να θέσουν τις 
ενστάσεις τους κατά τη διαδικασία της εξέτασης της υπόθεσης στο Δικαστήριο, καθώς και σε 

υποθέσεις που τυγχάνουν ποινικής διερεύνησης από ανακριτικές αρχές, αφού ο Γενικός 
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, κατά το Άρθρον 113 του Συντάγματος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, έχει εξουσία κατά την κρίση του προς το δημόσιο συμφέρον να κινεί, διεξάγει, 

επιλαμβάνεται και συνεχίζει ή διακόπτει οιανδήποτε διαδικασία ή διατάσσει δίωξη καθ’ 
οιουδήποτε προσώπου στη Δημοκρατία δι’ οιονδήποτε αδίκημα. 

 
Ο/Η Επίτροπος έχει αρμοδιότητα βάσει του άρθρου 23(1)(ιβ) του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως 

τροποποιήθηκε, να αποφασίζει, κατά την κρίση του, αν θα προβεί σε εξέταση του παραπόνου ή 

καταγγελίας. 
 

Η εξέταση παραπόνου από τον/την Επίτροπο είναι διοικητικής φύσης και η απόφαση του για 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων βάσει του άρθρου 25 του Νόμου μπορεί να προσβληθεί με 

αίτηση ακυρώσεως/προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου βάσει του Άρθρου 146 του 
Συντάγματος. 

 

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας έχει αρμοδιότητα για το χειρισμό αδικημάτων που 
αφορούν παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων βάσει του άρθρου 26 του Νόμου. 

 
Σύμφωνα με την ερμηνεία του όρου «αποδέκτης» όπως δίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου: «Δε 

θεωρούνται αποδέκτες οι αρχές στις οποίες ενδέχεται να ανακοινωθούν δεδομένα στα πλαίσια 

διεξαγωγής συγκεκριμένης έρευνας». Συνεπώς η Αστυνομία όταν διενεργεί έρευνα δεν θεωρείται 
αποδέκτης. 

 
Επίσης, όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται για σκοπούς 

διερεύνησης, διακρίβωσης και δίωξης ποινικών αδικημάτων δε θεωρείται ασυμβίβαστη με τους 
σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά συλλεχθεί τα δεδομένα (άρθρο 4(1)(β) του Νόμου) και 

δεν εφαρμόζεται η Αρχή της Αναλογικότητας (άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου), αλλά αντίθετα 

επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων από την Αστυνομία χωρίς τη συγκατάθεση των 
υποκειμένων των δεδομένων (άρθρα 5(2)(ε) και 6(2)(ζ) του Νόμου) και επιπλέον χωρίς 

ενημέρωση τους κατόπιν απόφασης του/της Επιτρόπου που έδωσε εξαίρεση στην Αστυνομία 
βάσει του άρθρου 11(4) του Νόμου.  

 

Εφόσον το θέμα τύγχανε ποινικής διερεύνησης από την Αστυνομία, ο/η Επίτροπος αποφάσισε να 
μην προχωρήσει στην εξέταση του εν λόγω θέματος βάσει της ευχέρειας που του παρέχει το 

άρθρο 23(1)(ιβ) του Νόμου, αφού ο πλέον αρμόδιος για να εξετάσει το παράπονο και να 
απαντήσει τα ερωτήματα είναι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.  

 

 
3.7.2. Εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Βίντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) 

από ένοικο πολυκατοικίας  

 

Η παραπονούμενη, που ήταν ένοικος σε πολυκατοικία, διαβίβασε παράπονο στο Γραφείο μας, 

αναφορικά με το θέμα της εγκατάστασης Κλειστού Κυκλώματος Βίντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) 

από γειτόνισσά της/ένοικο της πολυκατοικίας και ισχυριζόταν ότι, με αυτό καταγράφονταν οι 

κινήσεις της στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. 

 

Ενημερώσαμε την παραπονούμενη ότι: 

(α) Η καταγραφή εικόνας θεωρείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και εμπίπτει στις 

διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001. 

(β) Για να είναι νόμιμη η επεξεργασία πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις όπως αυτές 

καθορίζονται στο Νόμο και στις σχετικές Οδηγίες για τα ΚΚΒΠ, τις οποίες θα μπορούσε να βρει 

στην ιστοσελίδα του Γραφείου μας. 
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(γ) Όσον αφορά όμως την εγκατάσταση ΚΚΒΠ σε ιδιωτικούς χώρους οικιών ή διαμερισμάτων 

πολυκατοικιών, 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 και επομένως η Επίτροπος δεν έχει 

αρμοδιότητα εξέτασης παραπόνων αναφορικά με τις πιο πάνω περιπτώσεις.  

 

Επίσης την παραπέμψαμε στο άρθρο 3(2) του Νόμου, το οποίο προνοεί ότι:                                                                            

«3(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση 

δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών».  

 

Επιπρόσθετα, της υποδείξαμε την Ανακοίνωση του Γραφείου μας, ημερομηνίας 16.4.2013, για το 

θέμα αυτό, παραθέτοντάς της το σχετικό απόσπασμα:  

«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, κρίναμε ότι, το Γραφείο μας δεν είχε αρμοδιότητα να εξετάσει τα θέματα που 

εγείρονταν από την παραπονούμενη και της υποδείξαμε ότι αυτά θα έπρεπε να εξεταστούν και 

να λυθούν από τη Διαχειριστική Επιτροπή της πολυκατοικίας, ώστε, ενδεχομένως, να καθοριστεί 

η τοποθέτηση των καμερών με τρόπο που να συμφωνούν όλοι οι ένοικοι, αφού εξάλλου 

αφορούσε στην ασφάλεια των ιδίων και της περιουσίας τους ή/και θα μπορούσε να προβεί σε 

καταγγελία στην Αστυνομία για διερεύνηση του θέματος. 

 

3.7.3. Γνωστοποίηση Σύστασης Αρχείου/Έναρξης Επεξεργασίας «Whistle 
Blowing» 

Η εταιρεία Ericsson AB (Cyprus Branch) υπέβαλε στο Γραφείο μας Γνωστοποίηση Σύστασης 
Αρχείου/Έναρξης Επεξεργασίας σχετικά με το αρχείο αναφορών «Whistle Blowing» (καταγγελίες 

σχετικά με παράβαση των κανονισμών της εταιρείας). 

Ο/Η Επίτροπος ενημέρωσε την αιτήτρια εταιρεία σχετικά με τα ακόλουθα: 

«Η πρακτική των αναφορών ‘Whistle blowing’ είναι μια εισαγόμενη από τις ΗΠΑ  πρακτική των 

μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών η οποία στοχεύει στην προστασία των οικονομικών /εταιρικών 

συμφερόντων τους. Στις ΗΠΑ  είχε θεσπισθεί σχετική νομοθεσία (Sarbanes Oxley Act 2002) το 
2002. Η πρακτική αυτή δεν είναι θεσμοθετημένη στην Κύπρο. Αποτελεί μία πρακτική που έχει 

άμεση σχέση με το ποινικό δίκαιο πέρα από την σχέση εργασίας (εργατικό δίκαιο), δεδομένου 
ότι στοχεύει στην καταπολέμηση της δωροδοκίας, του τραπεζικού και οικονομικού εγκλήματος.  

Η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46 στην προσπάθειά της να οριοθετήσει και 
να θέσει κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας της πρακτικής αυτής αλλά 

και την ομοιόμορφη εφαρμογή της από τα κράτη μέλη της Ε.Ε ώστε να συνάδει με την Οδηγία 
95/46, έχει εκδώσει τη σχετική Γνώμη 1/2006 η οποία αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την 

εφαρμογή της εν λόγω πρακτικής στην απουσία ειδικής νομοθετικής ρύθμισης.  
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Ιδιαίτερα σε ότι αφορά το χρονικό διάστημα διατήρησης των πληροφοριών /καταγγελιών, η 

Γνώμη της Ομάδας Εργασίας προβλέπει τα ακόλουθα: 

«τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να διαγράφονται χωρίς χρονοτριβή εντός δύο μηνών μετά 
από την ολοκλήρωση της έρευνας σχετικά με τα καταγγελλόμενα γεγονότα. Αν σε αυτό το 
διάστημα έχουν κινηθεί νομικές ή πειθαρχικές διαδικασίες είτε κατά του καταγγελλόμενου 
προσώπου είτε κατά του καταγγέλλοντα σε περίπτωση ψευδών ή συκοφαντικών δηλώσεων τότε 
τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών και περαιτέρω μέχρι 
την λήξη της προθεσμίας για άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής από τα πρόσωπα αυτά. 

Τα προσωπικά δεδομένα αναφορικά με καταγγελίες που κρίθηκαν αβάσιμες θα πρέπει να 
διαγράφονται χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση.». 

Η Γνώμη συνάδει απόλυτα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001), όπως 

τροποποιήθηκε, και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 4(1)(ε) βάσει των οποίων: «τα 
δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των 
υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου για την πραγματοποίηση των σκοπών της 
συλλογής και της επεξεργασίας τους.». 

Αντίθετα με τα πιο πάνω, σχετικά με το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων η εταιρεία 

ανέφερε ότι τα δεδομένα θα καταστρέφονται 6 μήνες μετά από την έκδοση της ετήσιας έκθεσης 
βιωσιμότητας. 

Ο/Η Επίτροπος κάλεσε την αιτήτρια όπως καθορίσει διαφορετικό χρονικό διάστημα διατήρησης 

αναλόγως με το είδος των καταγγελιών: 

α) Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σε περίπτωση ανυπόστατων καταγγελιών οι 

οποίες δεν έχουν διερευνηθεί και εκείνων που έχουν διερευνηθεί και έχουν κριθεί αβάσιμες. 

β) Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σε περίπτωση που οι καταγγελίες έχουν 

διερευνηθεί και προχώρησαν σε λήψη πειθαρχικών ή ποινικών διαδικασιών και 

κατέληξε ότι το χρονικό διάστημα των 6 μηνών από την έκδοση των ετήσιων εκθέσεων 
βιωσιμότητας που η αιτήτρια ανέφερε δυνατό να ήταν πλασματικό ενώ διερωτήθηκε κατά πόσο 

για σκοπούς κατάρτισης των εν λόγω εκθέσεων, ήταν απαραίτητη η διατήρηση δεδομένων τα 

οποία να προσδιορίζουν την ταυτότητα των ατόμων αντί της διατήρησης ανώνυμων στατιστικών  
στοιχείων. Όπως ανέφερε, το δηλωθέν χρονικό διάστημα από την αιτήτρια των 6 μηνών ήταν 

υπερβολικό και γι’ αυτό την πληροφόρησε ότι η υποβληθείσα Γνωστοποίηση δεν μπορούσε να 
γίνει αποδεκτή καλώντας την να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της.   

Η αιτήτρια εταιρεία φάνηκε θετική στις υποδείξεις του/της Επιτρόπου και αναμένεται η πλήρης 
συμμόρφωσή της εντός του 2016. 
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4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
 

4.1. Ιατρικά θέματα 
 
4.1.1. Διεξαγωγή έρευνας με συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων 
δεδομένων υγείας 
 
Ο παθολόγος εντατικολόγος, υπεύθυνος της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού 

Νοσοκομείου Λεμεσού, μας ενημέρωσε για τη διεξαγωγή έρευνας με συλλογή και επεξεργασία 

ευαίσθητων δεδομένων υγείας με τίτλο: «Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των λοιμώξεων από συσκευές σε Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου της Κύπρου», με σκοπό τον ποιοτικό έλεγχο πρακτικών στην 

πρόληψη λοιμωδών επιπλοκών. 

 

Εξηγήσαμε γραπτώς ότι βάσει του άρθρου 7 του Νόμου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει 

υποχρέωση να υποβάλει Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου/Έναρξης 

Επεξεργασίας στο Γραφείο του/της Επιτρόπου και φέραμε σε γνώση του τα ακόλουθα: 

 

Σύμφωνα με την επεξηγηματική παράγραφο (34) στο προοίμιο της Οδηγίας 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, επιτρέπεται για λόγους σημαντικού δημόσιου 

συμφέροντος στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από την απαγόρευση επεξεργασίας ευαίσθητων 

κατηγοριών δεδομένων σε τομείς όπως η επιστημονική έρευνα. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της εν 

λόγω Οδηγίας τα κράτη μέλη απαγορεύουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που παρέχουν πληροφορίες για την υγεία, όμως εφόσον παρέχονται οι δέουσες εγγυήσεις, τα 

κράτη μέλη δύνανται, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, να θεσπίσουν 

παρεκκλίσεις οι οποίες κοινοποιούνται στην Επιτροπή.  

 

Στην εναρμονιστική Κυπριακή νομοθεσία, οι διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου, προστατεύουν 

με αυξημένο βαθμό αυστηρότητας τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, τα οποία εμπίπτουν 

στην κατηγορία των ευαίσθητων δεδομένων σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται στον όρο 

«ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» στο άρθρο 2 του Νόμου. Η συλλογή και επεξεργασία 

ευαίσθητων δεδομένων απαγορεύεται βάσει του άρθρου 6(1) του Νόμου, αλλά κατ' εξαίρεση 

επιτρέπεται στις καθορισμένες στο εδάφιο (2) περιπτώσεις, όπως είναι η περίπτωση της 

επιστημονικής έρευνας, υπό τις προϋποθέσεις όμως ότι: 

 (α)  συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και  

 (β) λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υποκειμένων των δεδομένων,  

και ο/η Επίτροπος με βάση τα στοιχεία που θα τεθούν ενώπιον του/της θα κρίνει αν συντρέχουν 

αυτές οι προϋποθέσεις για να αποφασίσει αν θα δώσει την  έγκριση του. 

 

Η επεξεργασία δεδομένων υγείας για σκοπούς επιστημονικής έρευνας μπορεί να επιτραπεί είτε 

στη νομική βάση της λήψης συγκατάθεσης από τα υποκείμενα των δεδομένων είτε στη νομική 

βάση της εξυπηρέτησης σοβαρών λόγων δημοσίου συμφέροντος.  

 

H λήψη και επεξεργασία δεδομένων υγείας για σκοπούς έρευνας μόνο με τη συγκατάθεση του 

υποκειμένου των δεδομένων δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη, σε πολλές περιπτώσεις είναι 

μάλιστα αμφίβολο αν είναι επαρκής νομική βάση για την επεξεργασία των ευαίσθητων 

δεδομένων υγείας, η οποία είναι προτιμότερο να στηρίζεται στη νομική βάση της εξυπηρέτησης 

σοβαρών λόγων δημοσίου συμφέροντος.  

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η έρευνα αφορά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που 

σχετίζονται με DNA, ψυχικές ασθένειες, διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες και ανήλικους θα 
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υποβοηθούσε το έργο του/της Επιτρόπου η προσκόμιση βεβαίωσης από το Υπουργείο Υγείας ότι 

η έρευνα εξυπηρετεί σοβαρούς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος με κατάλληλη αιτιολόγηση, έτσι 

ώστε να έχει καλή πληροφόρηση ο/η Επίτροπος για να μπορεί να σχηματίσει άποψη και να κρίνει 

αν η έρευνα εξυπηρετεί σοβαρούς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 6(2)(η) του Νόμου). 

Το ίδιο ισχύει για τις περιπτώσεις που θα ληφθούν ευαίσθητα δεδομένα υγείας από φακέλους 

ασθενών χωρίς τη συγκατάθεση τους, αφού η μόνη νομική βάση για τη  διεξαγωγή της έρευνας 

είναι η τεκμηρίωση σοβαρών λόγων δημοσίου συμφέροντος. 

 

Πρέπει λοιπόν πρώτα να εξετάζεται και να αξιολογείται η επιστημονική αξία της έρευνας από την 

Επιτροπή Επιστημονικών Ερευνών του Υπουργείου Υγείας (από την οποία προσκομίζεται 

βεβαίωση/αξιολόγηση ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και στην οποία να 

εξηγείται ποια ιατρική ή φαρμακευτική ανακάλυψη/βελτίωση ή ποια μέθοδος παροχής υπηρεσιών 

θα βελτιωθεί και ποια αποτελέσματα αναμένεται να επιτευχθούν από τα οποία θα προκύψει το 

δημόσιο συμφέρον/όφελος) και μετά να εξετάζεται το έντυπο Γνωστοποίησης από τον/την 

Επίτροπο. 

 

Όταν λοιπόν η επιστημονική έρευνα αφορά σε δεδομένα υγείας τα οποία ο ερευνητής δεν 

λαμβάνει απευθείας με την εθελοντική συμμετοχή των ασθενών στην έρευνα και /ή με ρητή 

συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων, μαζί με το έντυπο  Γνωστοποίησης, θα πρέπει 

να υποβάλλεται στο Γραφείο του/της Επιτρόπου και η επιστημονική και διοικητική άποψη/θέση 

του Υπουργείου Υγείας (στο οποίο υπάρχει Επιτροπή για την έγκριση ερευνών) στην οποία να 

αναφέρει κατά πόσο συμφωνεί με τη διεξαγωγή της προτιθέμενης έρευνας και θεωρεί ότι 

εξυπηρετεί σοβαρό δημόσιο συμφέρον το οποίο πρέπει να αιτιολογεί. Η επιστημονική και 

διοικητική άποψη του Υπουργείου Υγείας δεν είναι δεσμευτική για τον/την Επίτροπο ο οποίος θα 

κρίνει από νομικής άποψης αλλά και κατά την κρίση του ως μέσος συνετός άνθρωπος αν 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για τη διεξαγωγή της έρευνας, αν τηρούνται 

κατάλληλα μέτρα προστασίας των δεδομένων ώστε να μην κοινοποιηθούν σε μη δικαιούχα 

πρόσωπα (άρθρα 6(2) και 10 του Νόμου) και αν διασφαλίζονται οι βασικές αρχές επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων του άρθρου 4 του Νόμου (π.χ. θεμιτός σκοπός, να μην συλλέγονται 

υπερβολικά δεδομένα, να διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαία). 

 

Εάν η διεξαγωγή της έρευνας θα γίνει στη νομική βάση της λήψης συγκατάθεσης των 

υποκειμένων των δεδομένων (συνήθως με τη συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολόγιου) τότε 

μετά την πλήρη ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων με γραπτό κείμενο (ενημέρωσης 

και λήψης συγκατάθεσης) θα πρέπει να ερωτόνται αν δίνουν τη συγκατάθεση τους και αν είναι 

θετικοί να υπογράφουν. Αν η έρευνα θα γίνει με απαντήσεις σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το 

έντυπο ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης θα τηρείται ξεχωριστά, δηλαδή δεν θα είναι 

συνδεδεμένο ή συνοδεύει τα απαντημένα ερωτηματολόγια. Δείγμα του εντύπου ενημέρωσης και 

λήψης συγκατάθεσης θα πρέπει να υποβάλλεται στο Γραφείο μας μαζί με το κατάλληλα 

συμπληρωμένο έντυπο Γνωστοποίησης Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου/ Έναρξης 

Επεξεργασίας. 

 

Στο έντυπο ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται το 

ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επεξεργασίας, δηλαδή του ερευνητή, το επάγγελμα αν 

σχετίζεται με την έρευνα (π.χ. ιατρός με ειδικότητα και τίτλο) το πανεπιστήμιο, ο λόγος/σκοπός 

της έρευνας και ο τίτλος/θέμα της έρευνας, να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η συμμετοχή στην 

έρευνα είναι εθελοντική, να αναφέρεται αν η έρευνα θα είναι επώνυμη ή ανώνυμη, να δίδονται 

στοιχεία για τυχόν επικοινωνία του υποκειμένου των δεδομένων με τον ερευνητή/υπεύθυνο 

επεξεργασίας (κάποια διεύθυνση και/ή αριθμός τηλεφώνου και/ή τηλεομοιότυπου και/ή 

ηλεκτρονική διεύθυνση). 
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Όταν η διεξαγωγή της έρευνας θα γίνει με τη λήψη δεδομένων από ιατρικούς φακέλους 

ασθενών και όχι με ερωτηματολόγιο το οποίο θα απαντήσουν εθελοντικά οι ίδιοι οι ασθενείς, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων έχει υποχρέωση πρώτα να ενημερώσει τους ασθενείς 

του (άρθρο 11 (3)(α) του Νόμου) και οι ασθενείς έχουν δικαίωμα να αντιταχθούν 

(το άρθρο 13 του Νόμου παρέχει δικαίωμα αντίρρησης στο υποκείμενο των δεδομένων).  

 

Στις περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων για επιστημονική έρευνα, αν η ενημέρωση του 

υποκειμένου των δεδομένων αποδεικνύεται αδύνατη ή προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια, 

μπορεί να υποβληθεί αίτημα στον/στην Επίτροπο με το οποίο να ζητείται η άδεια του για να μην 

εφαρμοστεί η υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων. 

 

 

4.1.2. Κοινοποίηση πρακτικών των συνεδριών της Επιτροπής Φαρμάκων  
 
Η Ελεγκτική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας ζήτησαν από τις 

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας να τους κοινοποιήσουν τα πρακτικά των 

συνεδριών της Επιτροπής Φαρμάκων. Επειδή στα εν λόγω πρακτικά αναγράφονταν ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα, όπως ονόματα ασθενών και ιατρικό ιστορικό τους, ο Διευθυντής 

Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ζήτησε τη Γνώμη του/της Επιτρόπου. 

 

Ο/Η Επίτροπος προτού τοποθετηθεί έλαβε υπόψη του τα ακόλουθα: 

Τα καθήκοντα του Γενικού Ελεγκτή, που είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος της Δημοκρατίας, 

καθορίζονται στο Άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο οποίο 

αναφέρεται ότι προς το σκοπό της άσκησης των αρμοδιοτήτων του «έχει το δικαίωμα 

επιθεωρήσεως απάντων των σχετικών προς τοιούτους λογαριασμούς, βιβλίων, αρχείων και 

καταστάσεων και των τόπων ένθα φυλάσσεται το περί ου ο λόγος ενεργητικόν.». 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του Αρ. 75.481 της 10ης Ιουλίου 2013 ενέκρινε τη 

σύσταση και λειτουργία Μονάδων/Ομάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία. Με την 

Απόφαση του Αρ. 76.768 ημερομηνίας 9/4/2014 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το 

περίγραμμα δομής και λειτουργίας της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και 

εξουσιοδότησε τον Υπουργό Υγείας να προβεί στη σύσταση της εν λόγω Διεύθυνσης. Στην 

Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο με Αρ. 439/2014 (Αρ. Φακ..: Υ.Υ.5.25.01.11 ημερομ. 

7.4.2014) αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι στους Λειτουργούς της Διεύθυνσης Ελέγχου θα 

παρέχεται, από τα Τμήματα και τη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, πλήρης και ελεύθερη 

πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία κρίνονται ως απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας 

τους. Επιπλέον, τουλάχιστον δύο λειτουργοί, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ελέγχου και ένας 

Λειτουργός Ελέγχου είναι εξουσιοδοτημένοι για χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών. 

 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Φαρμάκων υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Υγείας και 

μάλιστα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης και αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Υγείας προωθείται 

η μεταφορά μέρους των αρμοδιοτήτων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών στη Διοίκηση του 

Υπουργείου Υγείας. 

 

Σύμφωνα με την επεξηγηματική παράγραφο (34) στο προοίμιο της Οδηγίας 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, για 

λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 

παρεκκλίνουν από την απαγόρευση επεξεργασίας ευαίσθητων κατηγοριών δεδομένων σε τομείς 

όπως η δημόσια υγεία, η κοινωνική προστασία – ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας 

και της οικονομικής αποτελεσματικότητας καθώς και των διαδικασιών που ακολουθούνται για να 
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εξετάζονται οι αιτήσεις παροχών και υπηρεσιών στα πλαίσια του καθεστώτος 

ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης – η επιστημονική έρευνα καθώς και η δημόσια στατιστική. 

 

Συνεπώς, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6(2)(στ) του Νόμου, επιτρέπεται η κοινοποίηση των 

πρακτικών των συνεδριών της Επιτροπής Φαρμάκων, ακόμα και όταν περιέχουν δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, προς την Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη 

Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας, επειδή (α) αυτό επιβάλλεται από νόμο για την 

εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους (άρθρο 116 του Συντάγματος και Αποφάσεις Υπουργικού 

Συμβουλίου: 75.481 ημερομ. 10.7.203, 76.025 ημερομ. 6.11.2013, 76.768 ημερομ. 9.4.2014), 

(β) υπέχουν καθήκον εχεμύθειας και/ή είναι εξουσιοδοτημένοι για το χειρισμό απορρήτων και (γ) 

η παροχή πληροφοριών/δεδομένων στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας γίνεται προς 

εξουσιοδοτημένη Μονάδα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που συμβουλεύει τον 

Υπουργό Υγείας και το Υπουργείο Υγείας είναι το καθ’ ύλη αρμόδιο υπουργείο για τη διαχείριση 

υπηρεσιών υγείας (άρθρο 6(2)(στ) του Νόμου), νοουμένου όμως ότι τηρείται η Αρχή της 

Αναλογικότητας (άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου). 

 

Το άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου απαιτεί να μην υφίστανται επεξεργασία περισσότερα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα από αυτά που απαιτούνται για το σκοπό της επεξεργασίας (να μην 

γίνεται υπερβολική επεξεργασία δεδομένων – Αρχή της Αναλογικότητας), αλλά να επιλέγονται 

ηπιότερα μέτρα επεξεργασίας των δεδομένων όταν αυτό είναι δυνατό για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου σκοπού.  

 

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο/η Επίτροπος είχε την άποψη ότι, ένας από 

τους τρόπους ηπιότερης μορφής επεξεργασίας των δεδομένων είναι με την επεξεργασία μόνο 

των αρχικών των ονομάτων αν ο σκοπός του ελέγχου μπορούσε να επιτευχθεί με αυτόν τον 

ηπιότερο (πιο ανώδυνο) τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων. 

 

Αν ο έλεγχος μπορούσε να διενεργηθεί με τη χρήση μόνο των αρχικών των ονομάτων τότε στα 

πρακτικά που θα κοινοποιούνταν θα μπορούσαν να παραμείνουν μόνο τα αρχικά. Αν όμως ο 

Γενικός Ελεγκτής και η Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας εξηγούσαν τους λόγους για 

τους οποίους θεωρούσαν απαραίτητο να είχαν πλήρη ονόματα, τότε με βάση τα πιο πάνω ήταν 

επιτρεπτό να τους κοινοποιηθούν τα πρακτικά που περιλάμβαναν πλήρως τα προσωπικά 

δεδομένα. 

 

 
4.1.3. Κοινοποίηση πληροφοριών από ψυχολόγους προς την Υπηρεσία Δίωξης 
Ναρκωτικών 

 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων ζήτησε τη γνώμη του/της Επιτρόπου για την 

απαίτηση της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) να λαμβάνουν πληροφορίες για άτομα που 

έκαναν χρήση ναρκωτικών από ψυχολόγους στους οποίους παραπέμφθηκαν. 

 

Η πληροφορία ότι ένα άτομο είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών ψυχολογικά εξαρτώμενος αφορά 

την υγεία του εν λόγω ατόμου και συνεπώς είναι δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Τα 

δεδομένα υγείας εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των ευαίσθητων δεδομένων. Η συλλογή και 

επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων απαγορεύεται από το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του Νόμου 

και επιτρέπεται μόνο αν εφαρμόζεται μία εκ των εξαιρέσεων του εδαφίου (2) του άρθρου 6. 

 

Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι 

τηρούνται οι βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως της Αρχής της 

Νομιμότητας , της Αρχής του Σκοπού και της Αρχής της Αναλογικότητας, όπως απαιτείται από το 

άρθρο 4(1) του Νόμου. 
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Οι ψυχολόγοι δεσμεύονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συμβουλίου Ψυχολόγων Κύπρου 

με καθήκον εχεμύθειας. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων έχει 

σκοπό να καθοδηγήσει τους επαγγελματίες και να προστατεύσει το επίπεδο υπηρεσιών που 

προσφέρονται στο κοινό. 

 

Η Παγκόσμια Διακήρυξη Δεοντολογίας για Ψυχολόγους (International Union of Psychological 

Science (IUPsyS) η οποία υιοθετήθηκε από τη Σύνοδο της Διεθνούς Ένωσης Ψυχολογικής 

Επιστήμης στο Βερολίνο, στις 22 Ιουλίου του 2008 και υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Διεθνούς Ένωσης Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, στο Βερολίνο, στις 26 Ιουλίου 2008, 

προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 

«ΑΡΧΗ 1 

Σεβασμός στην αξιοπρέπεια των ατόμων και των λαών 

δ) Σεβασμός στο δικαίωμα των ατόμων, οικογενειών, ομάδων και κοινοτήτων να δίνουν 

'ελεύθερη συναίνεση' - όπως αυτή ορίζεται από το πολιτιστικό τους πλαίσιο - για την αγωγή που 

λαμβάνουν. 

ε) Εχεμύθεια για την ιδιωτική ζωή των ατόμων, των οικογενειών, των ομάδων και των 

κοινωνιών. 

στ) Προστασία του απορρήτου προσωπικών πληροφοριών για άτομα, οικογένειες, ομάδες και 

κοινότητες, όπως αυτό ορίζεται από το πολιτιστικό τους πλαίσιο.». 

 

Ο Καταστατικός Χάρτης Επαγγελματικής Ηθικής για τους Ψυχολόγους περιλαμβάνει στις βασικές 

αρχές τα εξής: 

 

«Σεβασμός και ανάπτυξη των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων 

Ο ψυχολόγος σέβεται και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, της ελευθερίας, και αξιοπρέπειας τους, του απορρήτου 

της προσωπικής τους ζωής και της αυτονομίας του, καθώς και της καλής ψυχολογικής τους 

κατάστασης. 

Επιτελεί το έργο του μόνο με τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων, εκτός των περιπτώσεων 

που ο νόμος προβλέπει διαφορετικά. Αντίστοιχα, ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος πρέπει να 

είναι σε θέση να απευθύνεται άμεσα και ελεύθερα στον ψυχολόγο της επιλογής του. 

Ο ψυχολόγος εγγυάται την εχεμύθεια, σέβεται το επαγγελματικό απόρρητο, προστατεύει την 

ιδιωτική ζωή του ατόμου, ακόμα και όταν χρειάζεται να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη 

δουλειά του.». 

 

Στον περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμο του 1992, ο οποίος προνοεί για την 

περίθαλψη τοξικομανών ανηλίκων και καταδικασθέντων προσώπων σε κέντρα αποτοξίνωσης και 

απεξάρτησης, περιλαμβάνεται ρητή διάταξη ότι όλα τα στοιχεία που καταχωρούνται δυνάμει του 

άρθρου 4 είναι εμπιστευτικής φύσης και δεν αποκαλύπτονται παρά μόνο: 

(α) με της έγγραφη αίτηση ή συγκατάθεση του τοξικομανούς ή του νόμιμου κηδεμόνα του 

(β) με αιτιολογημένο διάταγμα του Δικαστηρίου προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας ή 

της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας υγείας, και ότι 

παράβαση των προνοιών του εν λόγω άρθρου από οποιοδήποτε πρόσωπο υπεύθυνο για την 

τήρηση του μητρώου συνιστά αδίκημα. 

 

Από τα πιο πάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν ήταν επιτρεπτή η παράδοση γραπτού 

σημειώματος από ψυχολόγο προς την ΥΚΑΝ με το οποίο να της παρέχει πληροφόρηση κατά 

πόσον το άτομο που του παρέπεμψε προσήλθε για να λάβει υπηρεσίες ψυχολογικής 

απεξάρτησης ή αν το άτομο αυτό δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να λάβει ψυχολογική απεξάρτηση, 
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χωρίς να υπάρχει προηγουμένως ρητή συγκατάθεση του εν λόγω ατόμου ή σχετική απόφαση 

Δικαστηρίου.  

 

Αναφέραμε στην ΥΚΑΝ ότι θα μπορούσε να απευθυνθεί προς το ίδιο το άτομο για να ενημερωθεί 

και όχι προς το ψυχολόγο που δεσμεύεται από καθήκον εχεμύθειας, το οποίο αν παραβεί θα 

συνιστά και παραβίαση της Αρχής της Νομιμότητας του άρθρου 4(1)(α) του Νόμου (αθέμιτη 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), καθώς και παραβίαση του άρθρου 6(1) του 

Νόμου που απαγορεύει την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων χωρίς τη ρητή συγκατάθεση 

του υποκειμένου των δεδομένων ή μίας εκ των περιοριστικώς αναφερομένων εξαιρέσεων του 

εδαφίου (2) του άρθρου 6 του Νόμου. 

 
 
4.1.4. Αναγραφή πάθησης των ασθενών στα πιστοποιητικά ασθενείας 
 
O Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου 

υπέβαλε το ερώτημα αν οι ιατροί του κλινικού τμήματος του Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για 

τη Μυϊκή Δυστροφία επιτρέπεται να αναγράφουν την πάθηση των ασθενών στα πιστοποιητικά 

ασθενείας που προσκομίζουν οι ασθενείς στους εργοδότες τους αιτούμενοι άδεια ασθενείας ή αν 

τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να αναφέρουν μόνο την περίοδο για την οποία συστήνεται 

ανάπαυση για τον ασθενή.  

 

Σε απάντησή μας, αναφέραμε ότι επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων υγείας από τους 

προϊσταμένους, οι οποίοι έχουν ευθύνη για την εποπτεία, την απόδοση και την αξιολόγηση του 

προσωπικού τους, την ασφάλεια και την υγεία του (μεταδοτικές ασθένειες, επικίνδυνες εργασίες) 

κ.α., σύμφωνα με το άρθρο 6(2)(β) της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, εφόσον 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/της Επιτρόπου. 

 

Εξαρτάται από τον ίδιο τον ασθενή που ζητά να λάβει πιστοποιητικό ασθενείας αν αυτό θα 

αναγράφει την πάθηση του ή μόνο την περίοδο ανάπαυσης που συστήνει ο ιατρός στον ασθενή 

ή και τα δύο. Στις πλείστες των περιπτώσεων, δεν θα ικανοποιήσει τον εργοδότη ένα 

πιστοποιητικό που αναγράφει μόνο περίοδο ανάπαυσης γιατί ο εργοδότης έχει υποχρεώσεις από 

τη νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Μπορεί να μην ικανοποιηθεί από το 

ιατρικό πιστοποιητικό που θα του προσκομίσει ο εργαζόμενος και να ζητήσει να εξεταστεί από 

ιατροσυμβούλιο (αυτό προνοούν κανονισμοί της Δημόσιας Υπηρεσίας) καθότι έχει ευθύνη έναντι 

τρίτων κλπ. 
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4.2. Τραπεζικά / Χρηματοπιστωτικά θέματα 

4.2.1. Συλλογή πληροφοριών για φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει δάνεια 
με Κυβερνητική εγγύηση  
 

Υποβλήθηκε ερώτημα στο Γραφείο του/της Επιτρόπου από το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου 

Χρέους αναφορικά με τη νομιμότητα της συλλογής πληροφοριών, μέσω των Μηχανισμών 

ΑΙΑΝΤΑΣ και Άρτεμις, σχετικών με την εξυπηρέτηση άλλων δανείων των υποκειμένων των 

δεδομένων (νοείται για τα οποία δεν έχει ληφθεί κυβερνητική εγγύηση). 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 23 των περί της Διαχείρισης του 

Δημόσιου Χρέους Νόμων του 2012 και 2013 Ν. 195(Ι)/2012: 

 

«(6) Με σκοπό την παρακολούθηση και αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από τις 

κυβερνητικές εγγυήσεις, το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους έχει εξουσία να ζητεί και να 

λαμβάνει από τους λήπτες κυβερνητικών εγγυήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα ή κυβερνητικές 

υπηρεσίες, αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τις εκκρεμούσες εγγυήσεις: 

Νοείται ότι, στη συλλογή των αναφερόμενων πληροφοριών δύναται να συνδράμει και άλλος 

Οργανισμός, δεόντως εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό, από τον Υπουργό.».  

 

Η ερμηνεία που αποδόθηκε από τον/την Επίτροπο σχετικά με τις πιο πάνω διατάξεις είναι ότι δεν 

φαίνεται να καλύπτει τις περιπτώσεις δανείων για τα οποία δεν υπήρχε κυβερνητική εγγύηση.  

 

Όμως, ο/η Επίτροπος αφού προσμέτρησε τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως 

τροποποιήθηκε, και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 κατέληξε ότι: 

 

(α) στο βαθμό και στην έκταση που η πληροφόρηση σχετικά με την εξυπηρέτηση άλλων 

δανείων (όχι εκείνων που λήφθηκαν με κυβερνητική εγγύηση) ήταν απολύτως αναγκαία και 

εκείνων μόνο των στοιχείων/δεδομένων που ήταν απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση του 

επιδιωκόμενου σκοπού της αξιολόγησης του χρηματοοικονομικού κινδύνου ενός υφιστάμενου 

δανειολήπτη, αλλά και δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23(4) του των περί 

της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμων:  

 

«(4) Αναφορικά με τις υφιστάμενες κυβερνητικές εγγυήσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμου του 2012, 

το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους αξιολογεί το χρηματοοικονομικό κίνδυνο, που διατρέχει 

η Κυπριακή Δημοκρατία για τις εν λόγω εγγυήσεις και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των 

κινδύνων και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση παρουσιάζονται γραπτώς στον 

Υπουργό.» και 

 

(β) στην έκταση και το βαθμό που η κοινοποίηση της πιο πάνω πληροφόρησης ήταν απαραίτητη 

για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου που ενέπιπτε στην άσκηση δημόσιας 

εξουσίας που είχε ανατεθεί στο Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, 

 

η εν λόγω επεξεργασία δεν φαίνεται να αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου, με την επιφύλαξη 

όμως του Άρθρου 28 Ε (3) του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου δυνάμει της οποίας 

πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνταν σε μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων (ΑΙΑΝΤΑ και 

Άρτεμις) παρεχόταν στην Κεντρική Τράπεζα ή σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από αυτή 

πρόσωπο. 
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4.2.2. Επικαιροποίηση στοιχείων πελατών της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας 
Εταιρείας Λτδ 

Υποβλήθηκε ερώτημα στον/στην Επίτροπο από πολίτη με το οποίο ζητούσε την άποψη του/της 

κατά πόσον τα στοιχεία που ζητούσε η Τράπεζα Κύπρου να της παραχωρηθούν στο πλαίσιο 

επικαιροποίησης των στοιχείων που διατηρούσε στα αρχεία της για το άτομο, παραβίαζαν τις 

διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. 

 

Σε απάντησή του/της, ανέφερε τα εξής: 

 

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 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.».  

 

Παρέθεσε επίσης αυτούσιες τις ακόλουθες διατάξεις της Οδηγίας: 

 

Παράγραφοι 72-75 του Μέρους 4.11: 

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 τρόπο. Πιστοποιημένα αντίγραφα (true copies) των αποδεικτικών στοιχείων 

ταυτότητας πρέπει πάντοτε να κρατούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα και αρχειοθετούνται 
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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.  

 

Παράγραφος 54 του Μέρους 4.5: 

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 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. 

 

Παράγραφος 57 του ίδιου Μέρους: 

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 
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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.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η θέση του/της Επιτρόπου ήταν ότι η παραχώρηση στην 

Τράπεζα Κύπρου των στοιχείων που έκανε αναφορά ο πολίτης στην επιστολή του δεν φαίνεται 

να συνιστούσε παράβαση του άρθρου 4 (1) (γ) και (δ) του Νόμου και ως εκ τούτου η συλλογή 

και επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από την Τράπεζα Κύπρου ήταν απόλυτα σχετική σε 

σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό που ήταν η επικαιροποίηση των στοιχείων που διατηρούσε 

στα αρχεία της για το άτομό του. 

 

 

4.2.3. Άρση της υποχρέωσης για ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης 
των υποκειμένων των δεδομένων (Business Introducers)  

Υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) σχετικά με τις 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Αρχείο Μη Συμμόρφωσης Τρίτων Προσώπων με το 

Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, το οποίο ο/η Επίτροπος έκανε εν μέρη 

αποδεκτό με την κάτωθι Απόφασή του: 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 (2) της κείμενης νομοθεσίας, το υποκείμενο των 

δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς 

υπερβολική καθυστέρηση και δαπάνη πληροφορίες ως προς όλα τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που το αφορούν, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία καθώς και τις διαθέσιμες 

πληροφορίες σχετικά με την προέλευσή τους.   

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12(4) της κείμενης νομοθεσίας: 

 

«(4) Με απόφαση του/της Επιτρόπου, ύστερα από αίτηση του υπευθύνου επεξεργασίας, η 

υποχρέωση πληροφόρησης σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), δύναται να αρθεί, εν όλω ή εν 

μέρει, εφόσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για λόγους εθνικών 

αναγκών ή αναγκών εθνικής ασφάλειας της Δημοκρατίας ή για την πρόληψη, διερεύνηση, 

διακρίβωση 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.». 

 

Ο/Η Επίτροπος, αφού μελέτησε τους λόγους που επικαλέστηκε η ΚΤΚ ως ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας οι οποίοι αφού έκρινε ότι δικαιολογούσαν τη μη ενημέρωση των υποκειμένων των 

δεδομένων /business introducers σχετικά με την προέλευση και ή την πηγή της πληροφορίας 

που αφορά στην ταυτότητα του Τραπεζικού Οργανισμού που παρείχε την πληροφόρηση στην 

ΚΤΚ «ότι συγκεκριμένος business introducer έχει παραβιάσει τα κριτήρια που καθορίζονται στη 

σχετική Οδηγία της ΚΤΚ» αποφάσισε ως ακολούθως:  

 

Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν οι διατάξεις του πιο πάνω άρθρου, ενέκρινε το αίτημα 

της ΚΤΚ και την απάλλαξε εν μέρει από την υποχρέωση κατά την ικανοποίηση του δικαιώματος 

πρόσβασης να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων/ business introducers σχετικά με την 

προέλευση και ή την πηγή της πληροφορίας που αφορά την ταυτότητα του Τραπεζικού 

Οργανισμού που παρέχει την πληροφόρηση στην ΚΤΚ και οι οποίες είναι καταχωρημένες στο 

Αρχείο Μη Συμμόρφωσης Τρίτων Προσώπων με το Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 
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την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 

Δραστηριότητες. 

 

Η εφαρμογή των πιο πάνω τέθηκε υπό τον όρο ότι θα έπρεπε να προηγηθεί ένα ενδιάμεσο 

στάδιο/διαδικασία κατά το οποίο οι business introducers θα είχαν τη δυνατότητα να ακουστούν 

πριν από την καταχώρηση τους στο εν λόγω Αρχείο. 

 

Τη νομική βάση στην οποία στηρίχτηκε η Απόφαση του/της Επιτρόπου συνιστούσαν οι διατάξεις 

του άρθρου 12(4) της κείμενης νομοθεσίας, δυνάμει των οποίων αφού αναγνώρισε ότι για 

σκοπούς συνέχισης της εύρυθμης λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος αλλά και της 

διασφάλισης της απρόσκοπτης εποπτικής λειτουργίας της ΚΤΚ ως λόγων σημαντικού οικονομικού 

ή χρηματοοικονομικού συμφέροντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενέκρινε το σχετικό αίτημα. 

 

 

4.2.4. Δημιουργία Αρχείου Μαγνητοφωνημένων Συνομιλιών από τη 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 

 

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) υπέβαλε ερώτημα στο Γραφείο του/της Επιτρόπου 

σχετικά με τη νομιμότητα δημιουργίας αρχείου μαγνητοφωνημένων συνομιλιών των πελατών 

των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ). 

 

Ο/Η Επίτροπος ενημέρωσε τη ΣΚΤ ως κάτωθι: 

Η μαγνητοφώνηση των τηλεφωνικών κλήσεων των πελατών των ΣΠΙ και η διατήρηση των 

δεδομένων (ηχογραφημένων συνομιλιών) συνιστά μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας η 

οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε. 

 

Η καταγραφή συνδιαλέξεων στα πλαίσια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την 

εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων εμπορικής συναλλαγής ή επικοινωνίας επαγγελματικού 

χαρακτήρα προβλέπεται και ρυθμίζεται από τους περί Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμους του 2004 έως 2014. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 99(4) των περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμων του 2004 έως 2014: 

 

«99(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (2), δεν θα επηρεάζουν οποιαδήποτε επιτρεπόμενη από το νόμο 

καταγραφή συνδιαλέξεων και των συναφών δεδομένων κίνησης στα πλαίσια νόμιμης 

επαγγελματικής πρακτικής, με σκοπό την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων κάποιας εμπορικής 

συναλλαγής και/ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα. 

 

99(2) Ουδείς, πέραν των εκάστοτε επικοινωνούντων μεταξύ τους χρηστών, επιτρέπεται 

να ακούει, υποκλέπτει, , αποθηκεύει, παρεμβαίνει ή/και να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη 

μορφή παρακολούθησης επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης χωρίς την 

συγκατάθεση των σχετικών χρηστών, εκτός στην έκταση που προβλέπεται διαφορετικά στο 

εδάφιο (3). 

 

99(3) Στις περιστάσεις που προβλέπονται από το Νόμο και με άδεια Δικαστηρίου, δύναται να 

υπάρξει παρέμβαση σε επικοινωνίες.». 

 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 107(2) των περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμων του 2004 έως 2014 ο Επίτροπος Προστασίας 
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Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι αρμόδιος και ή επιλαμβάνεται υποθέσεων που 

αφορούν τα κάτωθι άρθρα του εν λόγω Νόμου:  

 

«107(2) Εκτός αν άλλως προβλέπεται στο παρόν Μέρος, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία, ασκώντας τις αρμοδιότητες που του δίνει το άρθρο 23(ε), 

(στ), (ζ), (η) και (ιβ) των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία 

του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 2003 να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που 

αφορούν πιθανές παραβιάσεις των άρθρων 99, 100, 101, 105 και 106. Για σκοπούς εφαρμογής 

του άρθρου 98Α, ο Επίτροπος και ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

συνεργάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω άρθρου.». 

 

Σύμφωνα με τις αναφορές της ΣΚΤ στην περί Διαχείρισης καθυστερήσεων Οδηγία της Κεντρικής 

Τράπεζας του 2013 προβλέπεται ότι οι λειτουργοί των Α.Π.Ι θα πρέπει να προβαίνουν σε 

τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των λογαριασμών των 

τελευταίων.  

 

Η εν λόγω Οδηγία, όμως, σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει ούτε προνοεί για την καταγραφή 

των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων των λειτουργών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Π.Ι) με τους πελάτες αντίθετα τονίζει ότι η επικοινωνία με το δανειολήπτη για τις πρώτες 

καθυστερήσεις, πρέπει να γίνεται τηλεφωνικώς, εντός των πρώτων 20 ημερών, ακολουθώντας 

παρόμοιες αρχές όπως αυτές στο στάδιο προ-καθυστερήσεων και, πρέπει να είναι διακριτική και 

συμβουλευτικού χαρακτήρα. 

 

Επίσης, με βάση τη ως άνω Οδηγία, δεν προβλέπεται η συλλογή και ή αξιοποίηση των 

τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ως αποδεικτικών μέσων/στοιχείων είτε για σκοπούς υποβολής 

ένστασης είτε για σκοπούς υπεράσπισης ενώπιον Δικαστικής Αρχής. Δηλαδή από την Οδηγία δεν 

προκύπτει η ανάγκη και /ή υποχρέωση των Α.Π.Ι να καταγράφουν τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις 

με τους πελάτες ως μέσου με σκοπό την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων όπως προνοείται 

στο άρθρο 99(4). 

  

Επομένως, ο/η Επίτροπος έκρινε ότι η συλλογή και επεξεργασία των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 

λειτουργών των Α.Π.Ι με τους πελάτες των Τραπεζών ως επαγγελματική πρακτική καθίσταται 

νόμιμη ιδίως ως εκ του σκοπού της οπότε στην περίπτωση αυτή δεν τύγχαναν εφαρμογής οι 

διατάξεις του άρθρου 99(2) και επομένως δεν απαιτείτο η προηγούμενη συγκατάθεση και των 

δύο μερών αλλά αρκούσε η προηγούμενη ενημέρωση του μέρους που δεν είχε την πρωτοβουλία 

της καταγραφής (πελάτη) σύμφωνα με το άρθρο 11(1) του Ν. 138(Ι)/2001.  

 

Τονίστηκε επίσης ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της εν λόγω επεξεργασίας 

αλλά και τη νομιμοποίησή της είναι η πρότερη ενημέρωση μέσω ηχητικού μηνύματος του πελάτη 

μεταξύ άλλων και του ακριβή σκοπού της επεξεργασίας. 

 
 

4.2.5. Μητρώο «ΑΘΗΝΑ» της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας  

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Δικηγόρου του αιτητή «Χ» το ΣΠΙ «Υ» στα πλαίσια αγωγής 

εναντίον του αιτητή ως εγγυητή είχε προβεί σε έρευνα για καταθέσεις του σε άλλο ΣΠΙ 

(εξασφαλίζοντας τους αριθμούς λογαριασμών και τα υπόλοιπα) σε σχέση με τις οποίες είχε 

εξασφαλίσει την έκδοση προσωρινού διατάγματος με το οποίο παγοποιήθηκε ο καταθετικός 

λογαριασμός του σε άλλο ΣΠΙ, το οποίο δεν είχε σχέση με τη διαδικασία. 

 

Τις εν λόγω πληροφορίες φαίνεται να συνέλλεξε υπάλληλος του ΣΠΙ «Υ» μετά από πρόσβασή 

του στο σύστημα/μητρώο «ΑΘΗΝΑ». Το κύριο ερώτημα του δικηγόρου αφορούσε τη 
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νομιμότητα της σχετικής επεξεργασίας δηλαδή της πρόσβασης και συλλογής από τον υπάλληλο 

του ενάγοντος ΣΠΙ των θετικών δεδομένων του εναγόμενου σχετικά με δεδομένα καταθετικών 

λογαριασμών του σε άλλο ΣΠΙ, μέσω του μητρώου «ΑΘΗΝΑ». 

 

Το πιο πάνω μητρώο γνωστοποιήθηκε στο Γραφείο του/της Επιτρόπου από τη ΣΚΤ ύστερα από 

συνάντηση που είχαν με τον Επίτροπο περί τον Ιανουάριο του 2015 κατά την οποία είχε 

διευκρινιστεί, μεταξύ άλλων, ότι: 

 

«η Κεντρική Μονάδα Ανάκτησης Χρεών της Σ.Κ.Τ στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης ανάκτησης 

οφειλών /αναδιάρθρωσης δανείων θα έπρεπε να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα 

πελατών, δανείων υπό αναδιάρθρωση και /ή ανάκτησης οφειλών.  

Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί το σύστημα SSD (ΑΘΗΝΑ) το οποίο περιλαμβάνει τα δεδομένα 

στα οποία ανατρέχει η πιο πάνω Μονάδα. Το σύστημα αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς της 

αναδιάρθρωσης δανείων και η πρόσβαση σε αυτό περιορίζεται μόνο εσωτερικά της ΣΚΤ και είναι 

εξουσιοδοτημένη και ελεγχόμενη με επίπεδα πρόσβασης αναλόγως των καθηκόντων έκαστου 

λειτουργού της Μονάδας.». 

 

Με επιστολή του/της ο/η Επίτροπος απηύθυνε σχετικές οδηγίες προς τη ΣΚΤ οι οποίες 

αποσαφηνίζουν και οριοθετούν τη λειτουργία του συστήματος «ΑΘΗΝΑ» όπως είχαν 

προδιαγραφεί κατά την υπό αναφορά συνάντηση αλλά και μεταγενέστερα ως κάτωθι: 

 

Η Σ.Κ.Τ ως μητρική εταιρεία των 19 ΣΠΙ (θυγατρικές) έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης 

ανάκτησης οφειλών /αναδιάρθρωσης δανείων και σε αυτό το πλαίσιο η Κεντρική Μονάδα 

Ανάκτησης Χρεών που υπέχει τη σχετική ευθύνη στη ΣΚΤ θα πρέπει ως εκ των καθηκόντων της 

να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα πελατών δανείων υπό αναδιάρθρωση και /ή 

ανάκτησης οφειλών. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί το σύστημα SSD το οποίο περιλαμβάνει τα 

δεδομένα στα οποία ανατρέχει η πιο πάνω Μονάδα. Το σύστημα αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς 

της αναδιάρθρωσης δανείων και η πρόσβαση σε αυτό περιορίζεται μόνο εσωτερικά της ΣΚΤ και 

είναι εξουσιοδοτημένη και ελεγχόμενη με επίπεδα πρόσβασης αναλόγως των καθηκόντων 

έκαστου λειτουργού της Μονάδας. 

 

Κατά την ως άνω συνάντηση ουδέποτε τέθηκε ενώπιον του/της Επιτρόπου θέμα πρόσβασης των 

ΣΠΙ στο εν λόγω σύστημα με απώτερο και /ή ενδεχόμενο σκοπό τη χρησιμοποίηση των 

προσωπικών δεδομένων (και ιδιαίτερα θετικών προσωπικών δεδομένων όπως είναι οι καταθετικοί 

λογαριασμοί) από τα διάφορα ΣΠΙ για σκοπούς εξασφάλισης διαταγμάτων παγοποίησης των ως 

άνω λογαριασμών που διαθέτουν πελάτες σε άλλα ΣΠΙ. 

 

-Το εν λόγω σύστημα εξυπηρετεί μόνο τους σκοπούς της Κεντρικής Μονάδας Ανάκτησης Χρεών 

(ή άλλως πως ονομάζεται) η οποία αποτελεί τμήμα της Σ.Κ.Τ στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης 

ανάκτησης οφειλών  και /ή αναδιάρθρωσης δανείων. Το σύστημα θα περιλαμβάνει μόνο εκείνα 

τα δεδομένα τα οποία είναι απολύτως σχετικά και απαραίτητα σε σχέση με τους επιδιωκόμενους 

σκοπούς για την επίτευξη των οποίων κρίνεται από τη Μονάδα απαραίτητη η ύπαρξη σαφούς και 

ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με το συμβατικό προφίλ εκείνων μόνο των πελατών που 

σχετίζονται άμεσα με τους ως άνω επιδιωκόμενους σκοπούς.  

 

-Η πρόσβαση στο σύστημα θα πρέπει να περιορίζεται μόνο εσωτερικά της ΣΚΤ για τους πιο πάνω 

σκοπούς της Μονάδας. 

 

-Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση από τα ΣΠΙ στο εν λόγω σύστημα ως μεταγενέστερη επεξεργασία 

ασυμβίβαστη με τον αρχικό σκοπό κατά παράβαση της αρχής του σκοπού όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου. 
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-Τα ΣΠΙ διασφαλίζονται και έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των πελατών τους (μελλοντικών και 

νυν) με τη θεσμοθετημένη διασύνδεση και την επιγενόμενη και ελεγχόμενη πρόσβασή τους ως 

ΑΠΙ στους μηχανισμούς ΑΙΑΝΤΑΣ και ΑΡΤΕΜΙΣ Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ.  

 

Τονίστηκε επίσης ότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (τον περί Εργασιών Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων Νόμο (Ν. 66(Ι)/1997) όπως εκάστοτε τροποποιείται και τη δευτερογενή νομοθεσία 

(Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Κ.Δ.Π 414/2013 η οποία αντικαταστάθηκε από τη 

νέα Κ.Δ.Π 207/2015), θεσμοθετήθηκε η λειτουργία των δύο μηχανισμών ΑΡΤΕΜΙΣ και ΑΙΑΝΤΑΣ 

και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους μέσω Διασύνδεσής τους, ύστερα από σχετική Άδεια 

από τον/την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων.  

 

Είναι ωστόσο άξιο αναφοράς ότι οι μηχανισμοί περιλαμβάνουν στοιχεία για όλες τις χορηγήσεις 

των πελατών εξυπηρετούμενες ή μη αλλά σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν δεδομένα που 

αφορούν καταθέσεις και καταθετικούς λογαριασμούς όπως γίνεται με το σύστημα «ΑΘΗΝΑ». 

 

Διευκρινίστηκε δε, ότι υπεύθυνος επεξεργασίας για όλους τους σκοπούς του Νόμου θα είναι 

έκαστο ΣΠΙ για τα δεδομένα των πελατών του και ότι εν πάση περιπτώσει εάν υπάρχει η 

πεποίθηση ότι όλα τα συνδεδεμένα ΣΠΙ μαζί με την ΣΚΤ συνιστούν και /ή αποτελούν μία και την 

αυτή νομική οντότητα τότε εναπόκειται στη ΣΚΤ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

αλλά  αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται επιλεκτικά και κατά περίπτωση. 

 

Καταλήγοντας, ο/η Επίτροπος κάλεσε τη ΣΚΤ όπως εντός του πλαισίου της αγαστής συνεργασίας 

μεταξύ των δύο Γραφείων υλοποιήσει τις οδηγίες της άμεσα, εκφράζοντας την πεποίθηση της, 

ότι το συγκεκριμένο συμβάν ήταν ένα αποσπασματικό και μεμονωμένο περιστατικό και την 

ενημέρωσε για την πρόθεσή της να μην προχωρήσει σε ενδεχόμενη επιβολή οποιασδήποτε 

διοικητικής κύρωσης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25(1) του Νόμου, εφόσον θα υπάρξει 

συμμόρφωση. 

 

Ορίστηκε συνάντηση εντός του 2016 για περαιτέρω συζήτηση του θέματος. 

 

 
4.2.6. Μηχανισμοί ανταλλαγής δεδομένων ΑΙΑΝΤΑ και ΑΡΤΕΜΙΣ 
 

Ο μηχανισμός Αίαντας περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα /πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες 

των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, εφεξής «ΣΠΙ» και ο μηχανισμός Άρτεμις αντίστοιχα 

αφορά τους πελάτες των Τραπεζών.  

 

Τόσο τα ΣΠΙ όσο και οι Τράπεζες είναι Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ) και 

λειτουργούν δυνάμει του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου (Ν. 66(Ι)/1997) όπως 

εκάστοτε τροποποιείται.  

Ο Τροποποιητικός Νόμος 102(Ι)/2013 αποτέλεσε τη νομοθετική βάση για τη λειτουργία των πιο 

πάνω μηχανισμών καθώς η δημιουργία ενός κεντρικού μητρώου πιστωτών (central credit 

register) ήταν υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας που απόρρεε από το Μνημόνιο 

Συναντίληψης με τους δανειστές.   

 

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 1.7 του επικαιροποιημένου Μνημονίου αναφερόταν ρητά ότι 

«The CBC will also create a central credit register…».  

 

Αντί της δημιουργίας νέου κεντρικού Μητρώου, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποφάσισε την 

υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης με την αξιοποίηση/ ενοποίηση των υφιστάμενων 

συστημάτων/μηχανισμών ΑΡΤΕΜΙΣ και ΑΙΑΝΤΑΣ. Οπότε, με την παραπάνω νομοθεσία η 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θεσμοθέτησε τη λειτουργία και την ανταλλαγή πληροφοριών με 
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Διασύνδεση των δύο μηχανισμών, βέβαια ύστερα από την Άδεια Διασύνδεσης που θα χορηγούσε 

ο/η Επίτροπος. 

 

Οι Μηχανισμοί περιλαμβάνουν στοιχεία για όλες τις χορηγήσεις των πελατών εξυπηρετούμενες ή 

μη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28Δ(2) του πιο πάνω Νόμου. Η ΚΤΚ με Οδηγίες της 

καθορίζει τα στοιχεία που συλλέγονται από τους μηχανισμούς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 28Δ(4): 

«Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας σε 

ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και που συμμετέχουν στους μηχανισμούς 

ανταλλαγής δεδομένων  ΑΙΑΝΤΑΣ και ΑΡΤΕΜΙΣ, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που 

τηρούνται στους εν λόγω μηχανισμούς, με κύριο σκοπό την αξιολόγηση του αξιόχρεου των 

πελατών τους και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου ή και άλλων 

συναφών κινδύνων.». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 Ε(3): 

 «(3) Πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνται σε μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων παρέχεται 

δια του παρόντος Νόμου στην Κεντρική Τράπεζα ή σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από αυτή 

πρόσωπο.». 

 

Ο/Η Επίτροπος σύμφωνα με τις εξουσίες που του απένειμαν οι διατάξεις του άρθρου 8 του 

Νόμου έκανε αποδεκτό το αίτημα των δύο μηχανισμών για Διασύνδεση των βάσεων δεδομένων 

τους και τους χορήγησε την αιτηθείσα  Άδεια Διασύνδεσης υπό όρους, ώστε να διασφαλίζεται η 

προστασία των πληροφοριών σε ικανοποιητικό βαθμό.  

 

Επίσης, ο Επίτροπος ενεργώντας σύμφωνα με τις εξουσίες που του χορηγούσαν οι διατάξεις του 

άρθρου 11(3)(β) του Νόμου χορήγησε στους υπεύθυνους επεξεργασίας (Συνεργατική Κεντρική 

Τράπεζα (ΑΙΑΝΤΑΣ) και ΑΡΤΕΜΙΣ (Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ) την προβλεπόμενη 

Άδεια για άρση της υποχρέωσης για ατομική ενημέρωση και έλαβαν οδηγίες να προχωρήσουν σε 

διά του τύπου ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων. 

 

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, στις 30/9/2014 με Ανακοίνωση τους σε όλες τις ημερήσιες 

εφημερίδες, ενημέρωσαν τους πολίτες /υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με την επικείμενη 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. 

 

Οι όροι βάσει των οποίων χορήγησε ο/η Επίτροπος την Άδεια Διασύνδεσης διασφαλίζουν κατά το 

μέγιστο δυνατό βαθμό την ασφάλεια των δεδομένων αλλά και την ελεγχόμενη και απολύτως 

περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα των μηχανισμών από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό 

των ΑΠΙ (ΣΠΙ και Τραπεζικών Ιδρυμάτων). 

 

Σύμφωνα με την υποβληθείσα Γνωστοποίηση στο Γραφείο του/της Επιτρόπου από την εταιρεία 

Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ το χρονικό διάστημα διατήρησης των 

δεδομένων στο μηχανισμό διαφέρει ανάλογα με το είδος των χορηγήσεων για παράδειγμα για 

εξυπηρετούμενες χορηγήσεις η διατήρηση των δεδομένων ισχύει για όσο χρονικό διάστημα 

εκκρεμεί η εξόφλησή τους, για εξυπηρετούμενες χορηγήσεις που έχουν κλείσει ισχύει για 5 έτη 

από την ημερομηνία του κλεισίματος του λογαριασμού, για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις 

ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θεωρείται μη εξυπηρετούμενη και ο λογαριασμός δεν έχει 

ακόμη τερματιστεί. 

 

Περαιτέρω για αγωγές, τερματισμένους λογαριασμούς και δικαστικές αποφάσεις τα δεδομένα 

διατηρούνται για χρονική περίοδο 5 ετών μετά την τακτοποίηση της οφειλής. 
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Τα δικαιώματα πρόσβασης διόρθωσης και διαγραφής ασκούνται μέσω γραπτού αιτήματος προς 

τον οικείο Μηχανισμό και στην περίπτωση που η απάντηση τους δεν ικανοποιήσει το υποκείμενο 

των δεδομένων τότε αυτό μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο του/της Επιτρόπου σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 12(2)(β) και (3) του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε. 

 
 
4.3. Εργασιακά Θέματα 
 
4.3.1. Αρχειακή Διαχείριση Καταγγελιών κατά Κρατικών Λειτουργών 

 
Σε σχετικά ερωτήματα που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προς τον/την Επίτροπο 

που αφορούσαν την εφαρμογή της Εγκυκλίου που εκδόθηκε το 2014 και ρυθμίζει την Αρχειακή 

Διαχείριση Καταγγελιών κατά Κρατικών Λειτουργών, ο/η Επίτροπος τοποθετήθηκε ως 

ακολούθως: 

 

Τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης των υποκειμένων των δεδομένων δυνάμει της 

νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να ασκούνται εντός του πλαισίου και σε 

συνάρτηση με τις εκάστοτε νομοθεσίες που ρυθμίζουν τα θέματα πειθαρχικών ή άλλων 

διαδικασιών που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους μόνιμους και έκτακτους και εκπαιδευτικούς 

υπαλλήλους μόνιμους και έκτακτους.  

 

Καθένας έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πληροφορίες ως 

προς όλα τα δεδομένα που τον αφορούν τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία καθώς και τις 

διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευσή τους που αφορούν το άτομό του και εφόσον 

είναι δυνατό μπορεί να ζητεί και να λαμβάνει φωτοαντίγραφο των εγγράφων που περιέχουν τις 

πιο πάνω πληροφορίες. Στην περίπτωση του καταγγελλόμενου αυτός μπορεί να έχει πρόσβαση 

και στα στοιχεία της ταυτότητας του καταγγέλλοντα εφόσον η καταγγελία έγινε επώνυμα.  

 

Σχετικό είναι το απόσπασμα από Απόφαση της πρώην Επιτρόπου κας Πολυχρονίδου ημερομηνίας 

28 Απριλίου 2011 αναφορικά με την εξέταση παραπόνου για μερική ικανοποίηση του 

δικαιώματος πρόσβασης (και ειδικότερα μη κοινοποίηση των στοιχείων που αφορούσαν την 

προέλευση των πληροφοριών). 

 

«Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, του γεγονότος ότι η έγγραφη καταγγελία από τον τρίτο 

έγινε επώνυμα και όχι ανώνυμα και ότι στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται πληροφορίες 

/προσωπικά δεδομένα που αφορούν πρωτίστως το άτομο του παραπονούμενου, 

περιλαμβανομένων και των στοιχείων που αφορούν την προέλευση των πληροφοριών, δηλαδή 

τα στοιχεία της ταυτότητας του καταγγέλλοντα και αξιολογώντας επιπρόσθετα τους λόγους για 

τους οποίους ο παραπονούμενος επιθυμεί τη χορήγηση του αντιγράφου της έγγραφης 

καταγγελίας για να είναι σε θέση να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα του ενώπιον του αρμόδιου 

Δικαστηρίου έχω καταλήξει ότι το σχετικό αίτημα του παραπονούμενου για πρόσβαση στα 

δεδομένα που τον αφορούν έχει ικανοποιηθεί μερικώς από τους καθ’ ων το παράπονο, έχοντας 

υπόψη την πρόσβαση που του είχε επιτραπεί στον προσωπικό του Φάκελο.». 

 

Τηρουμένων των πιο πάνω ο/η Επίτροπος κατέληξε ότι το θέμα έχει εξαντληθεί. 
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4.3.2. Εξέταση αίτησης υποψηφίων για πρόσληψη  

Πολίτης υπέβαλε ερώτημα στο Γραφείο μας κατά πόσο τα δεδομένα που ζητούνταν σε έντυπο 

πρόσληψης είναι νόμιμα. 

 

Μετά από εξέταση του εντύπου, κρίναμε ότι, το επάγγελμα γονέων, η μόρφωση γονέων και το 

θρήσκευμα, θεωρούνταν υπερβολικά και αχρείαστα προσωπικά δεδομένα για την 

πραγματοποίηση του απαιτούμενου σκοπού, και η συλλογή τους παραβίαζε το άρθρο 4 (1) (γ) 

του Νόμου. Τα εν λόγω στοιχεία δεν θεωρούνταν απαιτούμενα κριτήρια για να εξεταστεί η 

αίτηση για πρόσληψη κάποιου ατόμου σε ένα οργανισμό / εταιρεία / υπηρεσία. 

 

Σε επιμέρους ερώτημα κατά πόσο δικαιούτο ο εργοδότης να ζητά το σκοπό της καλοκαιρινής 

άδειας ενός υπαλλήλου, απαντήσαμε ότι εκ πρώτης όψεως, κάτι τέτοιο φαίνεται να είναι 

υπερβολικό, μπορεί όμως να ζητά τηλέφωνο επικοινωνίας αν τυχόν τον χρειαστεί για 

υπηρεσιακούς σκοπούς κατά την καλοκαιρινή του άδεια. 

 

4.3.3. Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος επεξεργασίας δακτυλικών 
αποτυπωμάτων για σκοπούς ελέγχου ωραρίου εργαζομένων σε Σχολική 
Εφορεία 

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ ΛΕΜΕΣΟΥ και ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ υπέβαλαν στο 

Γραφείο του/της Επιτρόπου καταγγελία σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος 

συλλογής και επεξεργασίας δακτυλικών αποτυπωμάτων των υπαλλήλων Σχολικής Εφορίας για 

σκοπούς ελέγχου της ώρας προσέλευσης και αποχώρησής τους από το χώρο εργασίας τους.  

 

Ο/Η Επίτροπος απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της καθ’ής η καταγγελία Σχολική Εφορεία 

με την οποία τον πληροφορούσε σχετικά με τα κάτωθι:  

 

Η συλλογή και επεξεργασία των δακτυλικών αποτυπωμάτων ως βιομετρικών δεδομένων, 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε και ως τέτοια θα 

πρέπει να είναι σύμφωνη και/ή να συνάδει με τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών 

δεδομένων (άρθρο 4 του Νόμου), περιλαμβανομένης και της αρχής της αναλογικότητας. 

 

Η εν λόγω πρακτική, της εγκατάστασης των πιο πάνω συστημάτων για σκοπούς ελέγχου από 

τους εργοδότες της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων από το χώρο εργασίας 

θεωρείται και έχει κριθεί, με Αποφάσεις όλων των Επιτρόπων Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, ότι παραβαίνει την Αρχή της Αναλογικότητας μία από τις βασικές αρχές 

της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και ως τέτοια μη συνάδουσα με τις διατάξεις του 

Νόμου.  

 

Ο/Η Επίτροπος τόνισε ιδιαίτερα, κατά τη διάρκεια σχετικών συσκέψεων με ενδιαφερόμενους 

φορείς για το θέμα αυτό, ότι πρώτιστα την ευθύνη ελέγχου προσέλευσης και αποχώρησης των 

υπαλλήλων από το χώρο εργασίας τους έχουν οι οικείοι προϊστάμενοι και στην απουσία τους οι 

ιεραρχικά ακολουθούντες Λειτουργοί οι οποίοι έχουν υποχρέωση να ασκούν αυτό το 

συγκεκριμένο έλεγχο στους υφιστάμενους τους. 

 

Το σκεπτικό της θέσης του/της Επιτρόπου μπορεί να συνοψιστεί ως ακολούθως: 

 

1. Η συλλογή και επεξεργασία των δακτυλικών αποτυπωμάτων, που συνιστούν μοναδικά 

χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώματος, αποτελεί επέμβαση στο ανθρώπινο σώμα και 
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στη σωματική ακεραιότητα του ατόμου και ως εκ τούτου στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

και κατά συνέπεια στην ιδιωτική ζωή του ατόμου. 

 

2. Σύμφωνα δε, με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(ΕΣΔΑ), το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής συνεπάγεται και το δικαίωμα 

σεβασμού του ανθρώπινου σώματος. 

 
3. Η συλλογή και επεξεργασία των δακτυλικών αποτυπωμάτων έχει καθιερωθεί για σκοπούς 

άσκησης της αντεγκληματικής πολιτικής των διωκτικών Αρχών καθώς και σε χώρους 

υψίστης ασφάλειας και στρατιωτικών εγκαταστάσεων. 

 

4. Η συλλογή και επεξεργασία για άλλους από τους πιο πάνω σκοπούς και ιδιαίτερα για 

σκοπούς ελέγχου της τήρησης του ωραρίου από το προσωπικό έχει κριθεί ως 

υπερβολική και άρα μη συνάδουσα με την αρχή της αναλογικότητας σύμφωνα με την 

οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που 

συλλέγονται «είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά 

απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας.» 

 
5. Υπάρχουν διαθέσιμες πλείονες εναλλακτικές, και λιγότερο επαχθείς, για τα άτομα, λύσεις, 

οι οποίες εξυπηρετούν το σκοπό του ελέγχου προσέλευσης των υπαλλήλων, τέτοιες 

όπως είναι: η τοποθέτηση κάμερας πάνω από το μηχάνημα κάρτας ή η άσκηση 

περιοδικών ελέγχων από τους οικείους Προϊστάμενους κατά την ώρα προσέλευσης των 

υπαλλήλων στο χώρο εργασίας τους, (ιδιαίτερα όσον αφορά Υπηρεσίες με μικρό αριθμό 

προσωπικού), οι οποίες συνιστούν μικρότερη επέμβαση στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής 

των υπαλλήλων.  

 

6. Η θέση του Γραφείου και η πρακτική που ακολουθεί είναι κοινή ανεξάρτητα από το είδος 

του συστήματος δακτυλοσκόπησης που έχουν εγκαταστήσει οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 

τα οποία διακρίνονται σε εκείνα όπου υπάρχει μία κεντρική βάση δεδομένων στην οποία 

είναι καταχωρημένα τα στοιχεία αυτά και σε εκείνα στα οποία δεν υπάρχει η κεντρική 

βάση αλλά γίνεται χρήση μία κάρτας από τον εργοδοτούμενο – χρήστη στην οποία 

υπάρχουν αποθηκευμένοι οι αλγόριθμοι των δακτυλικών αποτυπωμάτων του, την οποία 

τοποθετεί σε ειδική εισδοχή μαζί με το δακτυλικό αποτύπωμά του για σκοπούς 

επαλήθευσης της ταυτότητάς του. Θεωρούμε την εν λόγω πρακτική υπερβολική κατά 

παράβαση της αρχής της αναγκαιότητας και της αρχής της αναλογικότητας σε σχέση 

πάντοτε με τους συγκεκριμένους, επιδιωκόμενους σκοπούς. 

 

Εν κατακλείδι ο/η Επίτροπος ενημέρωσε την καθ’ής η καταγγελία σχετικά με την κατάληξή 

του/της ότι, η σχετική επεξεργασία αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 4(1)(γ) του Νόμου, 

αρχή της αναλογικότητας και ως τέτοια καθίσταται μη επιτρεπτή, ενώ παρείχε στην καθ’ού η 

καταγγελία αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για απεγκατάσταση ή τερματισμό της λειτουργίας του οικείου συστήματος. 

 

Η καθ’ής η καταγγελία ενημέρωσε τον/την Επίτροπο ότι διαφωνούσε με τη θέση του και ότι δεν 

θα προέβαινε σε απεγκατάσταση του συστήματος.  

 

Ο/Η Επίτροπος ύστερα από σχετική διαβούλευση που είχε με τον Πρόεδρο της καθ’ής η 

καταγγελία και αφού του επανέλαβε τις εναλλακτικές εξίσου αξιόπιστες λύσεις κατέληξε και /ή 

αποφάσισε τη μη επιβολή διοικητικών κυρώσεων εναντίον της καθ’ής η καταγγελία ενόψει της 

επικείμενης συμμόρφωσής της με την απεγκατάσταση του συστήματος δακτυλοσκόπησης και 

την αντικατάστασή του με νέο σύστημα ελέγχου του ωραρίου του προσωπικού μέσω ατομικής 

κάρτας καταγραφής του ωραρίου. 
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4.3.4. Χρήση Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (ΚΚΒΠ) για σκοπούς 
Διερεύνησης Κατάχρησης ή/και Κλοπής 

 

Η USB Bank PLC έθεσε ερώτημα στον/στην Επίτροπο κατά πόσο η ρύθμιση υφιστάμενων ή/και η 

τοποθέτηση νέων καμερών που να καλύπτουν εργασιακούς χώρους όπως τα ταμεία και τον 

χώρο γύρω από τα ταμεία για σκοπούς διερεύνησης κατάχρησης ή/και κλοπής από το προσωπικό 

και τους πελάτες στα καταστήματα της Τράπεζας αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου 

138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε. 

 

Ο/Η Επίτροπος ανέφερε σε απαντητική του επιστολή τα ακόλουθα: 

 

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. 

 

Η λήψη και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με ΚΚΒΠ που λειτουργεί μονίμως κατά κανόνα 

δεν επιτρέπεται, διότι προσβάλλει την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή του ατόμου.  

 

Κατ’ εξαίρεση, τέτοιου είδους λήψη και επεξεργασία είναι νόμιμη, χωρίς τη συγκατάθεση του 

υποκειμένου των δεδομένων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5(2)(ε) του Νόμου, το οποίο 

προβλέπει ότι η επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου 

των δεδομένων όταν είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που 

επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και 

θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων. 

 

Για να επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων μέσω ΚΚΒΠ πρέπει 

να ελέγχεται κατά πόσο ο επιδιωκόμενος σκοπός επεξεργασίας μπορεί να επιτευχθεί 

χρησιμοποιώντας μέσα λιγότερο επαχθή και προσβλητικά της προσωπικότητας των 

εργαζομένων, καθώς και σε ποιο βαθμό η χρήση των συγκεκριμένων μέσων (καμερών) 

επιτυγχάνει τον εν λόγω σκοπό. 

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο/η Επίτροπος έκρινε ότι η Τράπεζα για να νομιμοποίητο να 

λαμβάνει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων μέσω καμερών στα ταμία 

και γύρω από τα ταμία, θα έπρεπε να διασφαλίζει ότι δεν συλλέγει και επεξεργάζεται 

περισσότερα δεδομένα από εκείνα που απαιτούνταν για την επίτευξη του σκοπού της 

επεξεργασίας, καθώς η χρήση του συγκεκριμένου μέσου μπορεί να οδηγήσει στην 

παρακολούθηση των εργαζομένων κατά την ώρα της εργασίας τους. Γι’ αυτό, οι κάμερες θα 

έπρεπε να εστιάζουν αποκλειστικά και μόνο στο χώρο καταμέτρησης των χρημάτων / 

διεξαγωγής της συναλλαγής και δεν θα έπρεπε να καταγράφουν εικόνες, κινήσεις και προσωπικές 

συμπεριφορές των υπαλλήλων ούτως ώστε να μην παραβιάζεται το δικαίωμα της προστασίας 

της ιδιωτικής τους ζωής.  
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4.3.5. Πρόσβαση Ελληνικής Τράπεζας στα αρχεία ηλεκτρονικού υπολογιστή 
που χρησιμοποιείται από υπάλληλο της για σκοπούς έρευνας 

 
Η Ελληνική Τράπεζα ζήτησε από τον/την Επίτροπο να ενημερωθεί κατά πόσο θα μπορούσε να 

είχε πρόσβαση στα αρχεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείτο από υπάλληλο της 

για σκοπούς διεξαγωγής έρευνας εναντίον του. 

 

Καταρχάς ο/η Επίτροπος παρέθεσε γενικές κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με το υπό 

αναφορά θέμα: 

 

(α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5(2)(ε) του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε, 

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.».  

 

(β) 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. 

 

(γ) Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του Νόμου, ο εργοδότης πρέπει να ενημερώνει τους 

εργοδοτουμένους 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. 

 

(δ) Με βάση το άρθρο 11(4) του Νόμου, σε ορισμένες περιπτώσεις ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

μπορεί να ζητήσει από τον/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. 

 

Προς απάντηση των ερωτημάτων που έθεσε η Ελληνική Τράπεζα: 

 

(α) Δεν απαιτείτο η συγκατάθεση του υπαλλήλου για πρόσβαση / έλεγχο / έρευνα στον 

ηλεκτρονικό του υπολογιστή, αφού κάτι τέτοιο μπορούσε να πραγματοποιηθεί βάσει του άρθρου 

5 (2) (ε) του Νόμου. 

 

(β) Όπου ήταν δυνατό η πρόσβαση / έλεγχος / έρευνα στον υπολογιστή του υπαλλήλου θα ήταν 

καλό να διενεργείτο στην παρουσία του χρήστη. Σε περίπτωση όμως που αυτό δεν θα ήταν 

δυνατό (όπως π.χ σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συνεργαζόταν ώστε να παρουσιαστεί 

κατά την πρόσβαση/ έλεγχο / έρευνα στον υπολογιστή), η πρόσβαση θα έπρεπε να περιορίζεται 

μόνο στα υπηρεσιακά αρχεία και όχι σε τυχόν προσωπικά αρχεία του χρήστη, για παράδειγμα 

χρησιμοποιώντας αναζητήσεις με λέξεις κλειδιά που σχετίζονταν με την έρευνα / πιθανή απάτη.  
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(γ) Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας μπορούσε να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο 

των εγγράφων και μηνυμάτων που περιείχε ο υπολογιστής. 

 

(δ) Σε περίπτωση όμως που το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας έβρισκε προσωπικές 

πληροφορίες του υπαλλήλου κατά την πρόσβαση / έλεγχο / έρευνα στον υπολογιστή του, 

όφειλε να τις αντιπαρέρχεται. 

 

 

4.3.6. Χρήση Διαδικτύου από το προσωπικό της Ελληνικής Τράπεζας 

Η Ελληνική Τράπεζα ενημέρωσε τον/την Επίτροπο ότι προτίθετο να διατηρήσει αρχείο 

αναφορικά με την καταγραφή του χρόνου πλοήγησης του προσωπικού της στο διαδίκτυο και 

ρωτούσε κατά πόσο κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. 

 

Ο/Η Επίτροπος με επιστολή της ανέφερε ότι, η Ελληνική Τράπεζα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 του Νόμου και όπως επεξηγείται στην παράγραφο 14.6 της Οδηγίας του/της 

Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων στον Τομέα των Εργασιακών Σχέσεων, θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να 

ενημερώνει τους εργοδοτουμένους για το σκοπό, τον τρόπο και τη διάρκεια του ελέγχου και της 

παρακολούθησης που προτίθετο να εφαρμόσει, πριν την έναρξη της παρακολούθησης.  

 

Για το σκοπό αυτό, είναι καλή πρακτική ο εργοδότης να υιοθετεί γραπτή πολιτική για τον 

καθορισμό των παραμέτρων της χρήσης τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδικτύου 

άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και υλικού / εξοπλισμού της εταιρείας / οργανισμού 

από τους εργοδοτούμενους και των τρόπων / συστημάτων με τους οποίους ο εργοδότης θα 

παρακολουθεί /ελέγχει τη χρήση τους.  

 

Σε καμία όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται η μυστική παρακολούθηση ή, εν πάση περιπτώσει, η 

παρακολούθηση των εργοδοτουμένων χωρίς προηγουμένως  αυτοί να έχουν ενημερωθεί. Γι’ 

αυτό, η Ελληνική Τράπεζα θα έπρεπε να ενημερώσει τους εργοδοτούμενους – χρήστες ότι ο 

χρόνος πλοήγησης τους στο διαδίκτυο θα καταγραφόταν σε αρχείο που θα τηρούσε η Τράπεζα 

καθώς και για το λόγο / σκοπό εφαρμογής του συστήματος καταγραφής. 

 

Ο/Η Επίτροπος τόνισε επίσης στην επιστολή της ότι, στην προκειμένη περίπτωση, η 

συγκατάθεση των εργοδοτουμένων δεν μπορούσε να ισχύσει. 

 
 
4.4. Δικαίωμα Πρόσβασης 
 

4.4.1. Άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα άλλων υποψηφίων 
για κάλυψη θέσης στο ΤΕΠΑΚ 

Υποβλήθηκε στο Γραφείο του/της Επιτρόπου ερώτημα σχετικά με την άσκηση δικαιώματος 

πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούσαν τρίτα πρόσωπα και συγκεκριμένα σε δεδομένα 

άλλων υποψηφίων για κατάληψη συγκεκριμένης θέσης στο ΤΕΠΑΚ. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, το 

δικαίωμα πρόσβασης ασκείται από το υποκείμενο των δεδομένων και ισχύει μόνο για τα 

δεδομένα /πληροφορίες που αφορούν το ίδιο στο υποκείμενο των δεδομένων.  

 

Τα προσόντα/τίτλοι σπουδών /προϋπηρεσία συνιστούν προσωπικά δεδομένα και η συλλογή και 

επεξεργασία τους διέπεται/ρυθμίζεται από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. 
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Η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε τρίτο συνιστά μορφή 

επεξεργασίας και επομένως για να είναι νόμιμη και θεμιτή θα πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής 

τουλάχιστον μία εκ των προϋποθέσεων του άρθρου 5(1) του Νόμου.  

 

Στη απάντηση του Γραφείου μας, αναφέραμε ότι, οι περιπτώσεις διορισμών /προαγωγών ως 

εκτελεστών διοικητικών πράξεων τόσο στη Δημόσια Υπηρεσία όσο και σε Ημικρατικούς 

Οργανισμούς (νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου) όπως είναι το ΤΕΠΑΚ μπορούν να 

προσβληθούν με διαδικασίες Αίτησης Ακύρωσης (προσφυγής) ενώπιον του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συνάγματος, οπότε στο πλαίσιο των εν λόγω 

διαδικασιών επιτρέπεται η πρόσβασή και /ή επιθεώρηση μέσω Δικηγόρου σε πληροφορίες που 

αφορούν το άτομο του οποίου επιδιώκεται η προσβολή της διοικητικής πράξης (διορισμός ή 

προαγωγή).  

 

 

4.4.2. Αίτηση Ιδιωτικής εταιρείας για πρόσβαση στο αρχείο των εκλογικών 
καταλόγων 

 
Εταιρεία είσπραξης και /ή ειδοποίησης για ληξιπρόθεσμες οφειλές, η οποία λειτουργούσε και ως 

Ιδιωτικό Γραφείο Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας και Παροχής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Έρευνας, 

επικαλούμενη τις σχετικές Άδειες της από την Αστυνομία Κύπρου και σχετικούς Κανονισμούς 

ζήτησε να έχει πρόσβαση στο αρχείο των εκλογικών καταλόγων της Υπηρεσίας Εκλογών του 

Υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της μέσω 

του εντοπισμού των στοιχείων που αφορούσαν την ταυτότητα των φυσικών προσώπων. 

 

Ύστερα από σχετική επικοινωνία του/της Επιτρόπου με την Αστυνομία ενημερώθηκε ότι οι άδειες 

της εταιρείας από την Αστυνομία Κύπρου είχαν λήξει και δεν υπήρξε αίτημα ανανέωσής τους ενώ 

δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα ούτε οι ισχυρισμοί της για Κανονισμούς που 

παρείχαν τη δυνατότητα σε αδειούχα Γραφεία να εξασφαλίζουν πληροφορίες από δημόσια 

αρχεία. 

 

Ο/Η Επίτροπος αφού διεξήλθε του αιτήματος της εταιρείας κατέληξε στα ακόλουθα: 

 

Η κοινοποίηση αρχείου ή μέρους του σε τρίτο ή η παροχή πρόσβασης με οποιοδήποτε τρόπο 

φυσικά ή ηλεκτρονικά σε τρίτο συνιστά μορφή επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων η οποία 

ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Νόμου. 

 

Ως θεμέλιο της σχετικής νομοθεσίας θεωρούνται οι βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων οι οποίες εκτίθενται στο άρθρο 4 του Νόμου, μία από τις ουσιαστικότερες αρχές 

θεωρείται η αρχή του σκοπού (άρθρο 4(1)(β)) σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για 

προσδιορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία 

ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς. 

 

Ο σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας εκ μέρους της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου 

Εσωτερικών των στοιχείων του εκλογικού καταλόγου πριν από κάθε Εκλογική Διαδικασία είναι 

κυρίως η διευκόλυνση και ομαλή διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών. 

Ο σκοπός για τον οποίο ζήτησε η ιδιωτική εταιρεία πρόσβαση στο αρχείο αυτό ουδεμία σχέση 

είχε ούτε αμέσως ούτε εμμέσως με τον παραπάνω σκοπό, επομένως, τυχόν κοινοποίηση εκ 

μέρους του Υπουργείου ή παραχώρηση πρόσβασης στο εν λόγω αρχείο είτε στο σύνολό του είτε 

σε μεμονωμένα στοιχεία/δεδομένα στην εταιρεία αυτή για τους σκοπούς άσκησης των 

υπηρεσιών της (άσχετων με τους σκοπούς της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών) 
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ως μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους αρχικούς σκοπούς θα καθιστούσε την εν 

λόγω κοινοποίηση ως μη σύννομη μορφή επεξεργασίας κατά παράβαση της αρχής του σκοπού, 

των διατάξεων του άρθρου 4(1)(β). 

 
 
4.5. Κοινοποίηση/ Αποκάλυψη / Δημοσιοποίηση /Διαβίβαση προσωπικών 
δεδομένων 

 
4.5.1. Κοινοποίηση πληροφοριών προς το γραφείο του Έπαρχου Λεμεσού 
στοιχείων καταναλωτών νερού  

 
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου απέστειλε επιστολή στον/στην Επίτροπο με την οποία ζητούσε 

την άποψη του/της κατά πόσο νομιμοποιείτο να κοινοποιήσει πληροφορίες στον Έπαρχο 

Λεμεσού σχετικά με τους καταναλωτές νερού που διατηρούνταν σε αρχείο του Κοινοτικού 

Συμβουλίου καθώς και το ύψος τυχόν οφειλόμενου ποσού. 

 

Ο/Η Επίτροπος με απαντητική του/της επιστολή της προς τον Κοινοτάρχη του Κοινοτικού 

Συμβουλίου αναφέρθηκε στους Κανονισμούς 2, 3 (1), 4 (1), (2) και 5 (1), (2) της Κ.Δ.Π. 366/97, 

σύμφωνα με τους οποίους: 

 

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή του Υδατικού Έργου που εγκαθιδρύεται σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς αυτούς και η οποία θα τιτλοφορείται «Επιτροπή του Υδατικού Έργου για την 

Υδατοπρομήθεια περιοχής των χωριών Μουτταγιάκας, Αγίου Τύχωνα, Παρεκκλησιάς, Πύργου και 

Μονής.». 

 

«3.-(1) Εγκαθιδρύεται Επιτροπή που απαρτίζεται από τον Έπαρχο ή αντιπρόσωπό του ως 

Πρόεδρο, ……………………………….. 

(2) Ο Πρόεδρος θα προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής.». 

 
«4.-(1) Η Επιτροπή θα έχει τον έλεγχο και την επίβλεψη του Υδατικού Έργου και τη διαχείριση 

του νερού του. Επιπρόσθετα θα εκτελεί οποιεσδήποτε οδηγίες δυνατό να της διαβιβαστούν από 

το Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Προέδρου της. 

 

(2) Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών που δυνατό να διαβιβαστούν στην Επιτροπή όπως 

προνοείται από την παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού, η Επιτροπή θα έχει εξουσία να 

αποφασίσει πάνω σ’ όλα τα θέματα που δυνατό να εγερθούν σχετικά με τη διαχείριση του νερού 

του Υδατικού Έργου.». 

 

«5.-(1) Εγκαθιδρύεται Ταμείο που θα ονομάζεται «Ταμείο του Υδατικού έργου για την 

Υδατοπρομήθεια περιοχής των χωριών Μουτταγιάκας, Αγίου Τύχωνα, Παρακκλησιάς, Πύργου και 

Μονής». 

 

(2) Το Ταμείο θα τελεί κάτω από τη διαχείριση και τον έλεγχο της Επιτροπής.». 

 

Το άρθρο 5 (2) (α) της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων προβλέπει ότι η επεξεργασία (η 

οποία περιλαμβάνει και την κοινοποίηση / ανακοίνωση) 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 ή 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει νόμου ή Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
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Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, η άποψη του/της Επιτρόπου ήταν ότι η κοινοποίηση / ανακοίνωση 

των ζητηθέντων στοιχείων από το Κοινοτικό Συμβούλιο προς την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού 

δεν αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου. 

 

 

4.5.2. Δημοσιοποίηση από το Γενικό Λογιστήριο των οικονομικών 
συναλλαγών οικονομικών φορέων 
 
Το Γραφείο του/της Επιτρόπου είχε γίνει δέκτης τηλεφωνημάτων από αρμόδιους Λειτουργούς 

Υπουργείων οι οποίοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη δημοσιοποίηση από το Γενικό 

Λογιστήριο των οικονομικών συναλλαγών των οικονομικών φορέων στις οποίες ενδεχομένως να 

περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα τέτοια όπως 

ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας υπαλλήλων, καθώς και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

τέτοια όπως ονοματεπώνυμο ασθενών / ληπτών επιδόματος συντήρησης (per diem, ticket) κατά 

τη θεραπεία σε νοσοκομείο του εξωτερικού και ως εκ τούτου με επιστολή του ο/η Επίτροπος 

προς τη Γενική Λογίστρια της έθεσε τα ακόλουθα: 

 

Η δημοσιοποίηση/δημοσίευση πληροφοριών που συνιστούν προσωπικά δεδομένα αποτελεί 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τότε μόνο καθίσταται νόμιμη εφόσον πληρούνται οι 

βασικές αρχές και προϋποθέσεις για νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με το Νόμο 138(Ι)/2001, ως 

εκάστοτε τροποποιείται. 

 

Η δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο προσωπικών δεδομένων ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους που 

συνδέονται με τη φύση του διαδικτύου. Η ανεξέλεγκτη και καθολική πρόσβαση οποιουδήποτε 

προσώπου ιδίως μέσω της χρήσης των μηχανών αναζήτησης που παρέχουν ολοένα μεγαλύτερο 

φάσμα πληροφοριών και μεγαλύτερες δυνατότητες αναζήτησης καθώς και η δυνατότητα 

αποθήκευσης των πληροφοριών αυτών και πιθανής μεταγενέστερης χρήσης τους για σκοπούς 

αθέμιτους οι οποίοι δεν συνάδουν με το πνεύμα ή γράμμα του Νόμου θα πρέπει να μας 

απασχολεί πάντοτε.  

 

Γι’ αυτό το λόγο, η εν λόγω επεξεργασία θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια 

στο βαθμό και στην έκταση που καθίσταται επιτρεπτή τηρουμένων των προνοιών του Νόμου. 

 

Με ικανοποίηση παρατήρησε ότι σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 32 κριτήριο για τη 

δημοσιοποίηση θα είναι ένα ελάχιστο ποσό το οποίο θα εισηγείται η Γενική Λογίστρια και θα 

εγκρίνει ο Υπουργός. Θεώρησε ωστόσο ότι τυχόν προηγούμενη διαβούλευση με το Γραφείο του 

σχετικά με το εν λόγω ελάχιστο ποσό θα μπορούσε να συμβάλει θετικά εντός του πλαισίου 

εφαρμογής του Νόμου και ιδίως για σκοπούς αποφυγής καταστάσεων που θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν αξιώσεις για αποζημιώσεις εναντίον της Δημοκρατίας. 

 

Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι σε όσες περιπτώσεις θα μπορούσε να επιτευχθεί η στοιχειώδης 

διαφάνεια με τη δημοσιοποίηση συνολικών ποσών /καταστάσεων, νοείται χωρίς την αποκάλυψη 

ονοματεπώνυμων και άλλων προσωπικών δεδομένων, αυτή θα ήταν προτιμητέα. 

 

Ακολούθησε συνάντηση με εκπροσώπους του Γενικού Λογιστηρίου κατά τη οποία 

συμφωνήθηκαν: 

 

(α) Η δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου θα περιλαμβάνει μόνο 

ονοματεπώνυμο δικαιούχου/λήπτη και ποσού οικονομικής συναλλαγής /χορηγίας ή κατά χάριν 

δωρεάς και σε καμία περίπτωση δεν θα περιλαμβάνει τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας.  

(β) Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ερμηνεία που αποδίδεται στον όρο 

«ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 138(Ι)/2001 δεν 
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θα δημοσιοποιούνται ούτε θα αποκαλύπτονται άμεσα ή έμμεσα (π.χ δεδομένα υγείας) ούτε 

επιδόματα αναπηρίας αφού συνιστούν αποκάλυψη ευαίσθητων δεδομένων π.χ (ότι ο τάδε είναι 

ανάπηρος). 

 

(γ) Καθορισμός ελάχιστου ποσού, υπέρβαση του οποίου θα συνεπάγεται τη δημοσιοποίηση των 

οικονομικών συναλλαγών των οικονομικών φορέων, με ονοματεπώνυμο και ποσό που έλαβε 

έκαστο φυσικό πρόσωπο, όπως προνοούν και οι διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 38(Ι)/2014 

το οποίο θα εισηγείται η Γενική Λογίστρια και θα τυγχάνει της έγκρισης του Υπουργού 

Οικονομικών. Το ποσό αυτό θα ανέρχεται στις € 2.000 (δύο χιλιάδες ευρώ). Για τον καθορισμό 

του εν λόγω ποσού λήφθηκε υπόψη ότι οι οικονομικοί φορείς για δαπάνες και/ή έξοδα μέχρι του 

ποσού των € 2.000 συμβάλλονται και /ή προβαίνουν σε απευθείας ανάθεση χωρίς να προβούν 

σε γραπτές ή και προφορικές προσφορές. 

 

(δ) Λόγω τεχνικών δυσκολιών του υφιστάμενου μηχανογραφικού συστήματος θα παραμείνουν 

και θα δημοσιοποιούνται ποσά κάτω του πιο πάνω καθορισθέντος ποσού ενώ δεν θα 

δημοσιοποιούνται τα ονοματεπώνυμα των ληπτών/δικαιούχων τα οποία θα διαγράφονται από το 

σύστημα.  

 

(ε) Σχετικά με τις χορηγίες και τις κατά χάριν δωρεές οι διατάξεις του άρθρου 25 του Νόμου 

38(Ι)/2014 επιβάλλουν την υποχρέωση του Γενικού Λογιστή να τις δημοσιοποιεί και το σχετικό 

άρθρο δεν προβλέπει για καθορισμό ελάχιστου ποσού.  

 

(στ) Όσον αφορά τη δημοσιοποίηση καθυστερημένων εσόδων για την οποία προβλέπεται στις 

διατάξεις του άρθρου 33 του Νόμου ότι θα δημοσιοποιούνται μη διευθετημένες οφειλές που 

εκκρεμούν για χρονική περίοδο πέραν των 12 μηνών, ο/η Επίτροπος είχε προτείνει συγκεκριμένο 

ποσό το οποίο όμως δεν έγινε αποδεκτό από το Γενικό Λογιστήριο και ως εκ τούτου το θέμα 

παρέμεινε σε εκκρεμότητα και αναμένεται να οριστικοποιηθεί μετά από σχετική διαβούλευση του 

Γενικού Λογιστηρίου και Υπουργείου Οικονομικών με τον/την Επίτροπο εντός του 2016.  

 
 
4.5.3. Διάθεση στοιχείων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών  

 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

απέστειλε ερώτημα στο Γραφείο του/της Επιτρόπου κατά πόσο νομιμοποίητο να κοινοποιήσει 

στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 

Δαπανών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ονομαστικό κατάλογο των εκατό μεγαλύτερων 

οφειλετών που είχαν εκκρεμούσες οφειλές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

  

Ο/Η Επίτροπος είχε την άποψη ότι το Υπουργείο μπορούσε να κοινοποιήσει στην εν λόγω 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή τα στοιχεία που ζητά ο  Πρόεδρος της για σκοπούς κοινοβουλευτικού 

ελέγχου με την προϋπόθεση ότι θα διευκρινιζόταν επαρκώς γιατί ήταν αναγκαίος ο ονομαστικός 

κατάλογος και γιατί των εκατό μεγαλυτέρων οφειλετών, διαφορετικά όσον αφορά φυσικά 

πρόσωπα αντί πλήρους ονομαστικής κατάστασης θα μπορούσε να κοινοποιήσει στην 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή μόνο τα αρχικά των ονομάτων τους (Αρχή της Αναλογικότητας). Ο 

Νόμος 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε δεν εφαρμόζεται για την προστασία νομικών 

προσώπων (η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ατομικό δικαίωμα και δεν 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου η προστασία νομικών προσώπων και αποθανόντων 

φυσικών προσώπων). 

 

Το άρθρο 3 του περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 

τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νόμου του 1985, Νόμος 21/1985 προνοεί ότι: «Οι 
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Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, κατά την άσκηση των εργασιών τους στα πλαίσια των κατά νόμο 

αρμοδιοτήτων τους, έχουν εξουσία να ζητούν πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, από τις 

διάφορες δημόσιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, από τα νομικά πρόσωπα και τους οργανισμούς 

δημοσίου δικαίου, ..................και να ζητούν την προσαγωγή εγγράφων, δημοσίων ή ιδιωτικών, 

που κατά την κρίση τους δύνανται να υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου τους, στο υπό 

εξέταση από τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές θέμα.» 

 

Επίσης το άρθρο 4 του Ν. 21/85 προνοεί ότι: «Ανεξάρτητοι Αξιωματούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι ή 

ιδιώτες εμφανιζόμενοι ενώπιον Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατά τον ορισμένο τόπο και χρόνο, 

οφείλουν να καταθέτουν τα αληθή και να μην αρνούνται ή αποκρύπτουν οτιδήποτε τελεί σε 

γνώση τους, υπό τον έλεγχο ή την κατοχή τους και να προσαγάγουν οποιαδήποτε δημόσια ή 

ιδιωτικά έγγραφα τα οποία μπορούν, κατά την κρίση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, να 

υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου της, στο υπό εξέταση από αυτή θέμα». 

 

Με βάση τα πιο πάνω, ο/η Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι δεν παρασχέθηκε ικανοποιητική 

εξήγηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γιατί η εν λόγω 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή θεωρούσε αναγκαία την κοινοποίηση σε αυτήν, ονομαστικά, των 

εκατό μεγαλύτερων οφειλετών που είχαν εκκρεμούσες οφειλές στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, όπως απαιτείται σύμφωνα με την Αρχή της Αναλογικότητας του άρθρου 4(1)(γ) 

του Νόμου.  

 

Το δικαίωμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου πρέπει να ασκείται με σεβασμό προς το ανθρώπινο 

δικαίωμα της ιδιωτική ζωής που κατοχυρώνει το Άρθρο 15 του Συντάγματος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και την εναρμονιστική νομοθεσία της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων.  Το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ επίσης αναφέρεται στο δικαίωμα σεβασμού της 

ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και τα άρθρα 8 και 52 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα βάσει της Αρχής της 

Αναλογικότητας. Πρέπει να γίνει ιεράρχηση των κανόνων δικαίου και  με βάση αυτήν την 

ιεραρχία, υπερέχουν τα δικαιώματα που προστατεύει το Σύνταγμα και οι διατάξεις του Νόμου για 

την προστασία των δεδομένων έναντι του κοινού νόμου, όπως του Νόμου 21/1985. 

 

Ο/Η Επίτροπος τόνισε ότι τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονταν για τις αιτούμενες πληροφορίες που 

αφορούν νομικά πρόσωπα (εταιρείες), αφού στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου εμπίπτει η 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορά φυσικά πρόσωπα (άτομα) που βρίσκονται στη 

ζωή.                                                                                             

 

Ενόψει των ανωτέρω, ο/η Επίτροπος θεώρησε ότι, το Υπουργείο έπρεπε να προχωρήσει στην 

κοινοποίηση του καταλόγου μόνο εάν λάμβανε ικανοποιητικές διευκρινίσεις διαφορετικά θα 

έπρεπε να κοινοποιήσει τον κατάλογο με τα αρχικά των ονομάτων των φυσικών προσώπων 

(ατόμων). Το Υπουργείο θα έπρεπε να ζητήσει από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή να 

δικαιολογήσει γιατί είναι αναγκαία και τα πλήρη ονόματα για το σκοπό του Κοινοβουλευτικού 

Ελέγχου, δηλαδή ποιο χρήσιμο πόρισμα θα εξαγόταν από τη χρήση των ονομάτων για το έργο 

της Επιτροπής.  Αν το Υπουργείο ικανοποιείτο από  την απάντηση της Κοινοβουλευτικής 

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

σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, τότε θα μπορούσε να προχωρήσει στην κοινοποίηση και των 

ονομάτων. 
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4.5.4. Κοινοποίηση καταλόγου με τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών 
Συνδέσμου 
 

Υποβλήθηκε στο Γραφείο του/της Επιτρόπου ερώτημα κατά πόσο συνάδει με το Νόμο τυχούσα 

κοινοποίηση σε άλλα μέλη Παγκυπρίου Συνδέσμου, του Καταλόγου με τα στοιχεία επικοινωνίας 

όλων των ενεργών μελών του Συνδέσμου. 

 

Όπως συνάγεται από την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα από τις διατάξεις του άρθρου 

6(2)(δ) του Νόμου, η συγκατάθεση των μελών του Συνδέσμου απαιτείται όταν τα δεδομένα 

τους πρόκειται να ανακοινωθούν /κοινοποιηθούν σε τρίτους μη μέλη του Συνδέσμου.  

 

Ο/Η Επίτροπος αφού έλαβε υπόψη ότι η κοινοποίηση του καταλόγου σε ενεργά μέλη του 

Συνδέσμου για σκοπούς ενημέρωσης των λοιπών μελών για ζητήματα που αφορούσαν άμεσα το 

Σύνδεσμο, έκρινε ότι ενδεχόμενη κοινοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των υπολοίπων 

ενεργών μελών του Συνδέσμου, δεν φαινόταν να παραβιάζει τις διατάξεις του Νόμου.  

 
 
4.5.5. Παροχή προσωπικών δεδομένων σε συντεχνίες 
 
Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ ζήτησε να 

ενημερωθεί κατά πόσο μπορούσε να παραχωρήσει στις Συντεχνίες ονομαστική κατάσταση με 

οικονομικά στοιχεία που φανέρωναν το μισθό του εκάστοτε μέλους των Συντεχνιών οι οποίοι 

ήταν εργαζόμενοι στην Εταιρεία. 

 

Συγκεκριμένα, η ΣΕΚ ενημέρωσε το Γραφείο μας ότι οι υπάλληλοι της εταιρείας Τσιμεντοποιία 

Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ που ήταν μέλη της ΣΕΚ υπέγραψαν το έντυπο «Υπεύθυνη 

Δήλωση», αντίγραφο του οποίου προσκομίσθηκε στον/στην Επίτροπο, με το οποίο φαινόταν 

ξεκάθαρα ότι το μέλος έδινε τη συγκατάθεση του για αποκοπή από το μισθό του των 

προβλεπόμενων από τη Συλλογική Σύμβαση εισφορών του στα διάφορα Ταμεία και όπως τις 

εμβάσουν στη ΣΕΚ. 

 

Ο/Η Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι, τα Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ είχαν 

υποχρέωση βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 (2) (α), (β) και (ε) του Νόμου και της Υπεύθυνης 

Δήλωσης που υπέγραψαν τα μέλη όπως κοινοποιήσουν στη ΣΕΚ κατάσταση με τα ποσά των 

εισφορών που αποκόπτονταν από κάθε υπάλληλο ξεχωριστά, ο οποίος ήταν μέλος στη ΣΕΚ. 

 

 

4.5.6. Παραχώρηση στοιχείων στη Στατιστική Υπηρεσία 
 
Τέθηκε ερώτημα στο Γραφείο μας από πολίτη κατά πόσο είχε υποχρέωση να παραχωρήσει στη 

Στατιστική Υπηρεσία τα στοιχεία που ζητούσε για σκοπούς διεξαγωγής από μέρους της 

επιστημονικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης.  

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 10(1)(2) και 11(1)(2) του περί Στατιστικής Νόμου του 2000, η Στατιστική 

Υπηρεσία έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και συλλογής δεδομένων από αρχεία υπουργείων 

και υπηρεσιών της Δημοκρατίας και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και από 

οποιοδήποτε πρόσωπο δεδομένων για σκοπούς παραγωγής στατιστικών. Σύμφωνα δε με το 

άρθρο 13(1)(α) τα δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται εφόσον επιτρέπουν την 

άμεση ή έμμεση αναγνώριση στατιστικών μονάδων και αποκαλύπτουν ατομικά δεδομένα 

θεωρούνται εμπιστευτικά και καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο.   
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Παραπέμψαμε τον πολίτη στις διατάξεις των άρθρων 2, 5(2)(α) (δ) και 6 (2)(η) του Νόμου 

138(Ι)/2001 και τον πληροφορήσαμε ότι, είχε υποχρέωση όπως παράσχει τα ζητηθέντα στοιχεία 

στη Στατιστική Υπηρεσία για τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας. Επιπρόσθετα, τονίσαμε στον 

πολίτη ότι το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων των ερευνών που διεξάγει η Στατιστική 

Υπηρεσία είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι τα αποτελέσματα των 

ερευνών είναι συγκεντρωτικής φύσεως από τα οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί η ταυτότητα 

των υποκειμένων των δεδομένων. 

 

 
4.5.7. Πρόσβαση σε δεδομένα παραγωγών αμπελιών για σκοπούς 
ενημέρωσης για το έργο AgroLIFE 
 

Υποβλήθηκε από τη Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας στο Γραφείο μας το ερώτημα κατά 

πόσο το Τμήμα Γεωργίας είχε το δικαίωμα να παραχωρήσει στο Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ) 

προσωπικά στοιχεία γεωργών, κατά κύριο λόγο αυτών που ασχολούνταν με τις καλλιέργειες 

αμπελιών και χαρουπιών παγκύπρια, μέσα στα πλαίσια του έργου AgroLIFE, το οποίο 

συγχρηματοδοτείτο από το πρόγραμμα LIFE+ 2013. 

 

Όπως μας ανέφερε το ΤΠ τα στοιχεία που θα ζητούσε και αφορούσαν τους γεωργούς που 

ασχολούνταν με τις καλλιέργειες αμπελιών παγκύπρια, ήταν το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο 

αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική διεύθυνση, αν υπήρχε, καθώς και οι εκτάσεις και η 

τοποθεσία της καλλιέργειας, μέσα στα πλαίσια της εξέλιξης του έργου  AgroLIFE, οι δράσεις του 

οποίου σκοπό είχαν την ωφέλεια των γεωργών και την ανάδειξη των περιοχών Υψηλής Φυσικής 

Αξίας της Κύπρου.   

 

Ο/Η Επίτροπος θεώρησε ότι, στην προκειμένη περίπτωση, δεν ίσχυαν οι εξαιρέσεις του άρθρου 

5(2)(δ) και (ε) του Νόμου, όπου η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη 

συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Η κοινοποίηση των εν λόγω στοιχείων θα 

συνιστούσε μεταγενέστερη επεξεργασία και θα ήταν αντίθετη με τις πιο πάνω Αρχές.  Επομένως, 

το ΤΠ,  που είχε στην κατοχή του τα στοιχεία επικοινωνίας των γεωργών, μπορούσε να προβεί, 

γραπτώς, στην ενημέρωση τους με σκοπό την εξασφάλιση της συγκατάθεσης τους, ώστε να 

δοθούν στο ΤΠ τα στοιχεία μόνο αυτών που το επιθυμούσαν και είχαν ρητά συγκατατεθεί σε 

αυτό.  

 

 

4.5.8. Κοινοποίηση στοιχείων στην Ομοσπονδία Κλασικού Αυτοκινήτου 

Κύπρου για έρευνα στους φακέλους οχημάτων του Τμήματος Οδικών 

Μεταφορών  

 

Υποβλήθηκε από το Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) στο Γραφείο μας το 

ερώτημα κατά πόσο ήταν επιτρεπτή η κοινοποίηση στοιχείων από το αρχείο που διατηρεί το 

ΤΟΜ, στη Γενική Γραμματέα (ΓΓ) της Ομοσπονδίας Κλασικού Αυτοκινήτου Κύπρου για σκοπούς 

ιστορικής καταγραφής.  

 

Καταρχήν, στην επιστολή του ΤΟΜ δεν διευκρινιζόταν αν η έρευνα που προτίθετο να 

διενεργήσει η ΓΓ για λογαριασμό της FIVA θα δημοσιευόταν είτε από την ίδια είτε από την FIVA, 

ούτε αν αυτή θα περιελάμβανε το ονοματεπώνυμο των προσώπων που εισήγαγαν ιστορικά 

αυτοκίνητα. Συνεπώς, προέκυπταν τα εξής ερωτήματα: 

(α) Αν το ΤΟΜ μπορούσε να δώσει στη ΓΓ πρόσβαση στα αρχεία του με σκοπό τη σύνταξη της 

ιστορικής έρευνας και  
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(β) Αν η έρευνα αυτή μπορούσε να δημοσιευτεί με αναφορές στα ονόματα των προσώπων που 

εισήγαγαν τα αυτοκίνητα.  

 

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, θεωρήσαμε ότι ίσχυε η πρόνοια του άρθρου 5(2)(ε) του 

Νόμου, η οποία προβλέπει ότι η επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση 

του υποκειμένου των δεδομένων όταν «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του 

έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος στον οποίο 

ανακοινώνονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει των 

δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων»  και, 

ως εκ τούτου,  η απάντηση μας ήταν θετική.                                                                 

 

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, θεωρήσαμε ότι σχετικές ήταν οι διατάξεις του άρθρου 

6(2)(η) του Νόμου, που αφορούν ευαίσθητα δεδομένα, αλλά κατ’ αναλογία, εφαρμόζονται και σε 

μη ευαίσθητα, το οποίο προβλέπει ότι, κατ‘ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία 

ακόμα και ευαίσθητων δεδομένων «όταν 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». 

 

Εκ πρώτης όψεως, το Γραφείο μας έκρινε ότι δεν υπήρχε κώλυμα στη δημοσίευση της έρευνας 

με αναφορές στα ονόματα των προσώπων που εισήγαγαν τα αυτοκίνητα. Συνεπώς, αν το ΤΟΜ, 

ως το πλέον αρμόδιο Τμήμα, θεωρούσε ότι το δημόσιο συμφέρον επέβαλλε όπως, για σκοπούς 

ορθής καταγραφής της ιστορίας εισαγωγής εμβληματικών/ιστορικών αυτοκινήτων στην έρευνα 

που θα δημοσιευόταν, περιελάμβανε και ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα αυτά, ο/η 

Επίτροπος θα ήταν θετικός στην εξέταση αιτήματος από τη ΓΓ για την παροχή Άδειας, με βάση 

τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου.  

 

Επισημάναμε ακόμα στο ΤΟΜ ότι, στην περίπτωση που υπήρχε πρόθεση δημοσίευσης της 

έρευνας, αυτή θα έπρεπε να περιοριζόταν σε εμβληματικά/ ιστορικά αυτοκίνητα και ότι αυτή δεν 

θα έπρεπε να περιλαμβάνει δεδομένα άσχετα με το αντικείμενο της έρευνας, όπως λ.χ. η 

διεύθυνση των σημερινών ιδιοκτητών των αυτοκινήτων που ενδέχεται να παραβιάζουν την 

ιδιωτική τους ζωή. 

 

 

4.5.9. Παραχώρηση στοιχείων των κατοίκων της κατεχόμενης Ομορφίτας για 

σκοπούς καταγραφής 

 
Πολίτης αποτάθηκε στο Γραφείο μας αναφορικά με το αίτημα που είχε προηγουμένως υποβάλει 

στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) για παροχή σε αυτόν προσωπικών 

στοιχείων των εκλογέων του έτους 1973, κατοίκων της κατεχόμενης Ομορφίτας, για σκοπούς 

συγγραφής μελέτης, το οποίο δεν είχε ικανοποιηθεί.  

 

Πληροφορήσαμε τον πολίτη τα ακόλουθα:  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε, δεν είχε 

εφαρμογή ο Νόμος για όσους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους του 1973, που ήταν τα υποκείμενα 

των δεδομένων, δεν ήταν εν ζωή, και ως εκ τούτου, εναπόκειτο στη βούληση του ΤΑΠΜ, που 

ήταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά πόσο θα έκρινε σκόπιμο να προβεί στην παραχώρησή των 

ζητηθέντων στοιχείων στον πολίτη.   
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Όσον αφορά στο αίτημά του για τα άτομα εν ζωή, του επισημάναμε ότι, εάν εθεωρείτο ότι η 

συγγραφή της μελέτης του εμπίπτει στην έννοια του Νόμου «για ιστορικούς σκοπούς»,  τότε δεν 

θα κρινόταν ασυμβίβαστη με τον αρχικό σκοπό της συλλογής των δεδομένων και θα ήταν 

επιτρεπτή. Επίσης, αν θεωρούσαμε ότι ήταν απολύτως αναγκαίο να εφοδιαστεί με τα ζητηθέντα 

στοιχεία για την πραγματοποίηση του συγγράμματος, θα μπορούσε να είχε εφαρμογή η εξαίρεση 

του άρθρου 5(2)(ε) του Νόμου και να θεωρηθεί ότι το ΤΑΠΜ μπορεί να τον εφοδιάσει με τα 

στοιχεία που χρειαζόταν.  

 

Του υποδείξαμε επίσης, ότι δίνεται ταυτόχρονα και το δικαίωμα στους εν λόγω πολίτες, ως 

υποκείμενα των δεδομένων, να τύχουν ενημέρωσης για την επεξεργασία των δεδομένων τους 

(άρθρο 11 του Νόμου) καθώς επίσης και να προβάλουν το δικαίωμα αντίρρησης στην εν λόγω 

επεξεργασία, δικαίωμα που κατοχυρώνεται από το άρθρο 13 (1)(2) και (3) του Νόμου.   

                                                                                 

Ενόψει των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών που πιθανόν να προέκυπταν εάν ασκούνταν τα 

πιο πάνω δικαιώματα από τα υποκείμενα των δεδομένων, θεωρήσαμε ότι εναπόκειτο στο ΤΑΠΜ 

κατά πόσο θα έκρινε ότι μπορούσε να παραχωρήσει στον πολίτη τα ζητηθέντα στοιχεία. 

 

 

4.5.10. Παραχώρηση στις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας προσωπικών 

στοιχείων κτηνοτρόφων 

 

Ελήφθη στο Γραφείο του/της Επιτρόπου το ερώτημα από το Τμήμα Γεωργίας (ΤΓ),  κατά πόσο 

το ΤΓ είχε το δικαίωμα να παραχωρήσει στον Πολιτικό Διοικητή των Βρετανικών Βάσεων 

προσωπικά στοιχεία των κτηνοτρόφων που διατηρούσαν παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά 

εντός του εδάφους που ελέγχεται από τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων.  

 

Πληροφορήσαμε το ΤΓ τα ακόλουθα: 

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως μας αναφέρθηκε από το ΤΓ, τα προσωπικά στοιχεία των 

κτηνοτρόφων είχαν δοθεί στο ΤΓ για καθαρά στατιστικούς λόγους και ο περί Στατιστικής Νόμος 

(Νόμος 15(Ι)/2000) απαγορεύει ρητά την περαιτέρω κοινοποίηση τους.  

 

Εξάλλου, η ενέργεια αυτή θα ήταν αντίθετη και στο Νόμο για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, που ρητά δεν επιτρέπει να γίνεται άλλη χρήση, αντίθετη από την αρχική για την 

οποία έγινε η επεξεργασία των δεδομένων (Αρχή της Νομιμότητας και του Σκοπού).  

 

Ως εκ τούτου, θεωρήσαμε ότι δεν επιτρεπόταν η κοινοποίηση των στοιχείων που αφορούσαν σε 

φυσικά πρόσωπα.  

                                                                       

Όσον αφορά στα δεδομένα που ελήφθησαν με άλλη διαδικασία από αυτήν του στατιστικού 

σκοπού, επειδή δεν μας διευκρινιζόταν ποιος ήταν ο σκοπός για τον οποίο οι Βρετανικές Βάσεις 

ζητούσαν τα στοιχεία αυτά δεν ήμασταν σε θέση να απαντήσουμε. Επιπρόσθετα, επισημάναμε 

στο ΤΓ, ότι, στις περιπτώσεις που τα υποστατικά είναι στο όνομα νομικού προσώπου (εταιρείας), 

τότε ο Νόμος δεν εφαρμόζεται, βάσει των άρθρων 2 και 3 αυτού. 

 

Στην περίπτωση που τα υποκείμενα των δεδομένων είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους για την 

κοινοποίηση των δεδομένων, τότε, ενδεχομένως, μπορούσαν να δοθούν παρόλο που η περιοχή 

των Βάσεων έχει εξαιρεθεί από το Κοινοτικό Κεκτημένο και δεν έχει κρατική υπόσταση, ίσως, 

κατ’ αναλογία, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η κοινοποίηση (διαβίβαση στην προκειμένη 

περίπτωση), θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με άδεια του/της Επιτρόπου, με βάσει το άρθρο 

9(2) του Νόμου. 
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Αν δεν είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους τότε ακόμα και αν ίσχυαν οι εξαιρέσεις του Νόμου τα 

υποκείμενα των δεδομένων είχαν δικαίωμα ενημέρωσης, βάσει του άρθρου 11 του Νόμου, 

καθώς και δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορά 

(Δικαίωμα αντίρρησης), βάσει του άρθρου 13 του Νόμου.  

 

 

4.5.11. Ερώτημα Δήμου για παροχή σε πολίτες δεδομένων ιδιοκτητών 

οικοπέδων 

 

Υποβλήθηκε στο Γραφείο του/της Επιτρόπου από Δήμο το ερώτημα κατά πόσο ο Δήμος 

νομιμοποίητο να παρέχει στους πολίτες προσωπικά στοιχεία ιδιοκτητών οικοπέδων του Δήμου, 

τα οποία ζητούντο για διάφορους σκοπούς, μεταξύ άλλων και για προώθηση δικαστικής 

διαδικασίας: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6(2)(ε) του Νόμου «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 ή υπεράσπιση δικαιώματος 

ενώπιον δικαστηρίου».  

 

Πληροφορήσαμε το Δήμο ότι, εάν υπήρχε αίτημα δικαστηρίου ή εκκρεμούσε διαδικασία ενώπιον 

δικαστηρίου εναντίον ατόμου και η λήψη των στοιχείων ήταν απαραίτητη για την προώθηση της 

υπόθεσης, ο Νόμος επιτρέπει την υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο ενώπιον της αρμόδιας 

αρχής για λήψη των αναγκαίων πληροφοριών/εγγράφων. Αρμόδια Αρχή όμως στην προκειμένη 

περίπτωση, ήταν το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και όχι ο Δήμος όπου υπαγόταν το 

ακίνητο, επομένως δεν μπορούσε να ισχύσει η εξαίρεση του εν λόγω άρθρου.  

 

Ως εκ τούτου, θεωρήσαμε ότι, στην προκειμένη περίπτωση, δεν ίσχυαν οι εξαιρέσεις του 

5(2)(α)(δ) και (ε) του Νόμου, όπου η επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη 

συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Η κοινοποίηση των εν λόγω στοιχείων θα 

συνιστούσε μεταγενέστερη επεξεργασία και θα ήταν αντίθετη με τις πιο πάνω Αρχές.   

 

Επομένως, κρίναμε ότι, ο Δήμος που είχε στην κατοχή του τα στοιχεία επικοινωνίας των 

ιδιοκτητών οικοπέδων, μπορούσε να προβεί γραπτώς στην ενημέρωση τους με σκοπό την 

εξασφάλιση της συγκατάθεσης τους ώστε να δίνονταν στους ενδιαφερόμενους τα στοιχεία μόνο 

αυτών που το επιθυμούσαν και είχαν συγκατατεθεί σε αυτό.  

 

 

4.5.12. Κοινοποίηση Ονομαστικού Καταλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου  

 
Ζητήθηκε από τον/την Επίτροπο να τοποθετηθεί κατά πόσο θα μπορούσε το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού (ΥΠΠ) να κοινοποιήσει ονομαστικό κατάλογο με απόφοιτους του έτους 1975 

ιδιωτικού Κολεγίου (το οποίο δεν υπάρχει σήμερα) στον αιτητή Α, για σκοπούς διοργάνωσης 

συνεστίασης. 

 

Ο/Η Επίτροπος ενημέρωσε το ΥΠΠ σχετικά με τα κάτωθι: 

 

Σύμφωνα με το Νόμο 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε, η κοινοποίηση του καταλόγου με τα 

ονοματεπώνυμα των αποφοίτων του 1975 από το ιδιωτικό Κολλέγιο συνιστά επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων η οποία όμως δεν αντίκειται στις διατάξεις του Νόμου και αφού έλαβε 

υπόψη – 
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1. Ότι το εν λόγω Κολλέγιο ως ο πρωτογενής υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υπάρχει ως νομική 

οντότητα, 

 

2. το ΥΠΠ κατείχε δευτερογενώς το μητρώο/κατάλογο με μόνα στοιχεία τα ονοματεπώνυμα των 

φοιτούντων /αποφοίτων του εν λόγω Κολλεγίου,  

 

3. το ΥΠΠ δεν ήταν σε θέση να ενημερώσει πριν ή κατά την αιτούμενη κοινοποίηση του 

Καταλόγου τους αποφοιτήσαντες κατά το έτος 1975 αφού δεν διατηρούσε τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους,  

 

Αποφάσισε, όπως, δυνάμει των εξουσιών που του απένειμαν οι διατάξεις του άρθρου 11(3)(β) 

του Νόμου επειδή υπό τις περιστάσεις η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων 

αποδεικνυόταν αδύνατη και /ή προϋπέθετε δυσανάλογη προσπάθεια, απαλλάξει το ΥΠΠ από την 

υποχρέωση να ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων (αποφοίτους του έτους 1975 του 

Κολλεγίου) σχετικά με την επικείμενη κοινοποίηση των ονοματεπωνύμων τους στον αιτητή με 

σκοπό την πρόσκλησή τους σε Συνεστίαση που θα διοργάνωνε και με την προϋπόθεση ότι το 

ΥΠΠ θα επιβεβαίωνε προηγουμένως ότι ο αιτητής περιλαμβανόταν στον εν λόγω κατάλογο ως 

απόφοιτος του Κολλεγίου κατά το έτος 1975. 

 
 
4.5.13. Ερώτημα από Δήμο σχετικά με τη νομιμότητα της δημοσιοποίησης 

πρακτικών  

 
Υποβλήθηκε στο Γραφείο μας ερώτημα από Δήμο αναφορικά με τη νομιμότητα της 

δημοσιοποίησης των πρακτικών και της αιτιολογίας των πράξεων και αποφάσεων των οργάνων 

ανάθεσης των Δημοσίων Συμβάσεων και των Πολεοδομικών Αποφάσεων του Δήμου.  

 

Πληροφορήσαμε το Δήμο ότι, αντικείμενο της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων είναι η 

διαφύλαξη της ιδιωτικής ζωής των φυσικών προσώπων. Δεν θεωρήσαμε ότι παραβιάζεται, κατά 

κανόνα, η ιδιωτική ζωή των συμμετεχόντων σε συλλογικά όργανα, πόσο μάλλον, που η 

δημοσιοποίηση των πρακτικών προνοείται ρητά και από το Νόμο με αρ.158(Ι)/1999, όπως 

τροποποιήθηκε με το Νόμο με αρ.99(Ι)/2014.  

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 21(1) και (2) της πιο πάνω νομοθεσίας:  

 

«Το συλλογικό όργανο πρέπει να συνεδριάζει με νόμιμη σύνθεση. Δεν είναι νόμιμα 

συντεθειμένο, αν στη συνεδρίαση του παρίσταται πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο από 

το Νόμο, έστω και αν έλαβε μέρος στη ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για υπάλληλο που είναι 

αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών».  

«Δεν συνιστά κακή σύνθεση του οργάνου η παρουσία στη συνεδρία του συλλογικού οργάνου 

αρμόδιων υπηρεσιακών ή άλλων προσώπων με σκοπό την παροχή κατατοπιστικών πληροφοριών 

ή την προσαγωγή στοιχείων, εφόσον αυτά αποχωρήσουν πριν από τη διαβούλευση για λήψη της 

απόφασης».  

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 24(3) αυτής: 

«Τα λεπτομερή πρακτικά, που τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, που 

αφορούν αφενός την κατακύρωση δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τον περί του Συντονισμού 

των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του 

Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή 

Θέματα Νόμο, τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων 

Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο, τον περί του Συντονισμού 
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των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών 

που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και 

της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται, και αφετέρου τις Πολεοδομικές Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του περί 

Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

δημοσιοποιούνται, για σκοπούς διαφάνειας, στην ιστοσελίδα του συλλογικού οργάνου, αμέσως 

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και χωρίς επηρεασμό των κατά περίπτωση ισχυουσών 

διατάξεων αναφορικά με τη γνωστοποίησή τους στα ενδιαφερόμενα μέρη ή με τις προθεσμίες 

για τη λήψη μέτρων από κάθε διοικούμενο που έχει έννομο συμφέρον.»                                                                                                                     

 

Ως εκ τούτου, ενημερώσαμε το Δήμο ότι: 

 

H εξαίρεση από την υποχρέωση της δημοσιοποίησης, που προβλέπεται στο άρθρο 24(4)(β) της 

σχετικής νομοθεσίας, θεωρήσαμε ότι δεν είχε ισχύ στην προκειμένη περίπτωση, διότι, η 

δημοσιοποίηση των ονομάτων των παρακαθήμενων στη συνεδρίαση καθώς και των υπεύθυνων 

λειτουργών του κάθε έργου που θα αναγράφονταν στα πρακτικά, δεν φαινόταν να περιείχαν 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, επομένως δεν ετίθετο θέμα παραβίασης των διατάξεων του 

Νόμου.  

 

 

4.5.14. Παροχή από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης της 

διεύθυνσης αλλοδαπού 

 
Δικηγόρος ζήτησε να ενημερωθεί κατά πόσο επιτρεπόταν το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης να ανακοινώσει σε πελάτισσα του την παρούσα διεύθυνση διαμονής αλλοδαπού 

με σκοπό την επίδοση δικαστικών αποφάσεων από το Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11(3)(α) του Νόμου, οποτεδήποτε ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τρίτους, το υποκείμενο των 

δεδομένων ενημερώνεται  κατά την καταχώρησή τους ή όπου τα δεδομένα προβλέπεται να 

ανακοινωθούν σε τρίτους, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται το αργότερο πριν από 

την πρώτη ανακοίνωσή τους, εκτός αν έχει ήδη ενημερωθεί. Το εδάφιο (1) του ίδιου άρθρου 

προβλέπει ότι, η εν λόγω ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: 

(α) Την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, 

(β) το σκοπό της επεξεργασίας,  

(γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, και 

(δ) την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και διόρθωσης. 

 

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 (1) του Νόμου, στις περιπτώσεις των παραγράφων (δ) και 

(ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να αντιταχθεί 

οποτεδήποτε, για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που σχετίζονται άμεσα με την προσωπική 

του κατάσταση, στην επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. 

 

Ενόψει των ανωτέρω, αναφέραμε στο Δικηγόρο ότι ο αλλοδαπός θα έπρεπε να ενημερωθεί ότι 

προσωπικά του δεδομένα (δηλ. η παρούσα διεύθυνση διαμονής του) θα του κοινοποιούντο από 

το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για σκοπούς επίδοσης δικαστικών αποφάσεων 

από το Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού και αν δεν έφερε οποιαδήποτε αντίρρηση, η 

συγκεκριμένη πληροφορία μπορούσε να του δοθεί βάσει του άρθρου 5 (2) (ε) του Νόμου. 
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4.5.15. Αποστολή πληροφοριών προς το Τμήμα Περιβάλλοντος σε σχέση με 

τους εισαγωγείς ηλεκτρικών συσκευών 

 

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ενημέρωσε γραπτώς τον/την Επίτροπο ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 

των «περί Αποβλήτων νόμου (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών 

του 2015», η Αρχή Λιμένων Κύπρου θα ενημέρωνε το Τμήμα Περιβάλλοντος για κάθε φορτίο 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού το οποίο θα εισαγόταν μέσω των Κυπριακών λιμανιών, 

για το οποίο δεν υπήρχε συμμόρφωση με τις πρόνοιες του εν λόγω Κανονισμού. 

 

Σε απάντησή της ο/η Επίτροπος ανέφερε τα εξής: 

 

(α) Δεδομένα που αφορούν νομικά πρόσωπα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και 

έτσι δεν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων. 

 

(β) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στην προκειμένη περίπτωση 

η Αρχή Λιμένων Κύπρου, θα έπρεπε να υποβάλει στο Γραφείο του/της το έντυπο 

«Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου / Έναρξης Επεξεργασίας» για το αρχείο που 

θα διατηρούσε και θα περιελάμβανε τα προσωπικά δεδομένα των εισαγωγέων (φυσικών 

προσώπων). 

 

(γ) Δεδομένου ότι τα είδη/κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που θα κοινοποιούνταν στο 

Τμήμα Περιβάλλοντος θα ήταν τα ίδια κάθε φορά καθώς επίσης και ο σκοπός που θα 

κοινοποιούνταν θα ήταν ο ίδιος κάθε φορά (δηλ. ο έλεγχος από μέρους του Τμήματος 

Περιβάλλοντος ότι εφαρμόζονταν οι πρόνοιες των «περί Αποβλήτων νόμου (Απόβλητα 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών του 2015)», η Αρχή Λιμένων Κύπρου δεν 

όφειλε να υποβάλλει κάθε φορά Γνωστοποίηση στον/στην Επίτροπο για το εν λόγω αρχείο.  

 

(δ) Σε τέτοια περίπτωση, θα θεωρείτο ότι θα ίσχυε η αρχική Γνωστοποίηση και μόνο εάν υπήρχε 

ουσιαστική μεταβολή των στοιχείων που δηλώθηκαν σε αυτή θα έπρεπε η Αρχή Λιμένων Κύπρου 

να ενημερώσει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση σχετικά τον/την Επίτροπο (άρθρο 7 (2) (5) 

του Νόμου). 

 

(ε) Τόσο η Αρχή Λιμένων Κύπρου ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου όσο και το Τμήμα 

Περιβάλλοντος, ως ο εκτελών την επεξεργασία, όφειλαν να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 10 

του Νόμου αναφορικά με το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας.  

 

(στ)  Για πλήρη συμμόρφωση με το Νόμο, στη σύμβαση που θα υπογραφόταν μεταξύ της Αρχής 

Λιμένων Κύπρου και του Τμήματος Περιβάλλοντος θα έπρεπε ανάλογα να περιλαμβανόταν σε 

αυτή ρητή πρόνοια που να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων θα γινόταν σύμφωνα 

με τις πρόνοιες του άρθρου αυτού. 

 

 

4.5.16. Κοινοποίηση Στοιχείων Μισθοδοσίας Προσωπικού της ΑΤΗΚ στο 

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων 

 

Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) έθεσε ερώτημα στον/στην Επίτροπο κατά πόσον ο 

μισθός, τα επιδόματα και ο αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων του προσωπικού της ΑΤΗΚ που 

απασχολείτο για την παροχή υπηρεσιών προς το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων, 

μπορούσαν να κοινοποιηθούν στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. 
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Επειδή όμως η ΑΤΗΚ δεν ανέφερε τους λόγους που το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ζήτησε να 

του κοινοποιηθούν ο μισθός, τα επιδόματα και ιδιαίτερα ο αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων του 

προσωπικού της ΑΤΗΚ, δεδομένου ότι πληρούνταν οι αρχές του άρθρου 4 (1) του Νόμου για τη 

νομιμότητα της επεξεργασίας, τα εν λόγω στοιχεία μπορούσαν να κοινοποιηθούν εφόσον το 

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας αποδείκνυε ότι εφαρμόζεται μία από τις εξαιρέσεις του άρθρου 5 

(2) του Νόμου, σύμφωνα με το οποίο η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και 

χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. 

 

 

4.5.17. Προσωπικά δεδομένα φορέων εκμετάλλευσης στεγνοκαθαριστηρίων 

 
Ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας έθεσε ερώτημα στο Γραφείο μας με το 

οποίο ζητούσε να ενημερωθεί κατά πόσο μπορούσε να παραχωρήσει στο Σύνδεσμο 

Στεγνοκαθαριστηρίων Λευκωσίας κατάλογο των 11 φορέων εκμετάλλευσης 

στεγνοκαθαριστηρίων, των οποίων οι αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών 

απορρίφθηκαν από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

Ο/Η Επίτροπος ανέφερε σε απαντητική του επιστολή τα πιο κάτω: 

Η κοινοποίηση καταλόγου που περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα των 11 φορέων 

εκμετάλλευσης στεγνοκαθαριστηρίων, εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου. 

 

Ο σκοπός που ο Σύνδεσμος Στεγνοκαθαριστηρίων Λευκωσίας ζητούσε τον κατάλογο αυτό 

αποσκοπούσε στη βοήθεια των μελών του για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί 

Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου του 2013 

(Ν. 184(Ι)/2013) για χορήγηση της απαιτούμενης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών. 

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 (1) του Νόμου, «η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα επιτρέπεται όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή 

του.».  

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και δεδομένου ότι, ο σκοπός που ο Σύνδεσμος 

Στεγνοκαθαριστηρίων Λευκωσίας ζητούσε τον συγκεκριμένο κατάλογο δεν ήταν ασυμβίβαστος 

με το σκοπό για τον οποίο τηρούσε τον κατάλογο το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ο/η 

Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι: 

 

(α) Η παραχώρηση/κοινοποίηση του από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προς τον Σύνδεσμο 

Στεγνοκαθαριστηρίων Λευκωσίας ήταν νόμιμη και σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου.  

 

(β) Για να μπορούσε όμως το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να προβεί στην εν λόγω 

παραχώρηση/κοινοποίηση θα έπρεπε να είχε εξασφαλίσει την εκ των προτέρων συγκατάθεση 

των επηρεαζόμενων προσώπων. 

 

 

4.5.18. Έκδοση Φοιτητικής Ταυτότητας (European Youth Card Student) σε 

φοιτητές εσωτερικού και εξωτερικού 

 

Η Αναπληρώτρια Εκτελεστική Γραμματέας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου ζήτησε να 

ενημερωθεί κατά πόσο ήταν νόμιμο να λάβει τα προσωπικά δεδομένα των πρωτοετών φοιτητών 

που υπέβαλλαν αίτηση στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων με σκοπό την έκδοση 

Φοιτητικής Ταυτότητας. 
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Ο/Η Επίτροπος κατέληξε ότι η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων για να ήταν σε θέση να 

ανακοινώσει /κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα των πρωτοετών φοιτητών στον Οργανισμό 

Νεολαίας Κύπρου θα έπρεπε να είχε εξασφαλίσει την εκ των προτέρων συγκατάθεσή τους. 

 

Ένας τρόπος που θα μπορούσε η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων να συνεργαστεί με τον 

Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου αναφορικά με το θέμα αυτό είναι να ενημερώνει η Υπηρεσία 

Χορηγιών και Επιδομάτων τους πρωτοετείς φοιτητές για την έκδοση Φοιτητικής Ταυτότητας από 

τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου καθώς και για τα ωφελήματα που θα είχαν και όσοι φοιτητές 

ενδιαφέρονταν να την αποκτήσουν να επικοινωνούσαν οι ίδιοι με τον Οργανισμό Νεολαίας 

Κύπρου. 

 

 

4.5.19. Ερώτημα του Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως σχετικά με  

διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ 

 
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως υπέβαλε στο Γραφείο μας ερωτήματα 

αναφορικά με πρόταση των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) για σύναψη Διμερούς 

Συμφωνίας και/ ή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Δημοκρατίας και του ΗΒ, για τη 

δημιουργία υποχρέωσης σε αερομεταφορείς που πραγματοποιούν πτήσεις από την Κύπρο στο 

ΗΒ, να διαβιβάζουν στις εκεί Αρχές, δεδομένα επιβατών PNR, εκφράζοντας, ταυτόχρονα, τις 

επιφυλάξεις του Υπουργείου για τη νομιμότητα τέτοιας Συμφωνίας/ Μνημονίου. 

 

Το Γραφείο του/της Επιτρόπου, αφού έλαβε υπόψη το εφαρμοστέο Δίκαιο της Οδηγίας 

95/46/ΕΚ, τις διατάξεις του Νόμου, σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΔΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), τις αρμοδιότητες της 

Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΗΒ που σχετίζονται με την εποπτεία των Αρχών 

Επιβολής του Νόμου, καθώς και το ότι, εκκρεμούν ενώπιον των συν-νομοθετικών Οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόταση Κανονισμού που θα αντικαταστήσει την Οδηγία 95/46/ΕΚ και 

Πρόταση Οδηγίας για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού PNR, κατέληξε στο ότι, η εισήγηση του ΗΒ 

στερείται νομιμότητας και εισηγήθηκε στο Υπουργείο όπως αναστείλει τη λήψη πολιτικής 

απόφασης επί του θέματος αυτού, μέχρι να τεθούν σε ισχύ ο Κανονισμός και η Οδηγία PNR. Με 

τις θέσεις του Γραφείου μας συμφώνησε και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. 

 

 

4.5.20. Ενημέρωση αθλητικών ομάδων και υπεύθυνων ασφαλείας σταδίων 

για πρόσωπα εναντίον των οποίων εκδόθηκε διάταγμα απαγόρευσης εισόδου 

σε αθλητικούς χώρους 

 
Η Νομική Υπηρεσία ζήτησε τις απόψεις του Γραφείου μας σχετικά με ερώτημα που είχε υποβάλει 

ο Αρχηγός Αστυνομίας στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για το αν η Αστυνομία μπορούσε 

να ενημερώνει αθλητικές ομάδες και υπεύθυνους ασφάλειας σταδίων για πρόσωπα εναντίον των 

οποίων εκδόθηκε διάταγμα απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικούς χώρους, στα πλαίσια των 

προσπαθειών της για πάταξη της βίας στα γήπεδα και του φαινομένου του χουλιγκανισμού.  

 

Το Γραφείο μας απάντησε στο Γενικό Εισαγγελέα ότι, τα μέτρα αυτά συνιστούν επεξεργασία 

ευαίσθητων δεδομένων, αφού αφορούν ποινικές διώξεις ή καταδίκες και ότι, η εφαρμογή τους 

επιτρέπεται με βάση το άρθρο 6(2)(ζ) του Νόμου, που προνοεί ότι, η επεξεργασία τέτοιων 

δεδομένων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον γίνεται από την Αστυνομία και αφορά τη λήψη 

μέτρων ασφάλειας. Εξ’ άλλου, ανάλογα μέτρα εφαρμόζονται και σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ.  
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Αντίστοιχο ερώτημα υποβλήθηκε στο Γραφείο μας και από την Αστυνομία και αφορούσε στη 

δυνατότητα ενημέρωσης ποδοσφαιρικής ομάδας, για συγκεκριμένους οπαδούς της, εναντίον των 

οποίων εκδόθηκε διάταγμα απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικούς χώρους από Δικαστήριο άλλου 

Κράτους Μέλους, λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή αγώνα στην Κύπρο, με σκοπό τη λήψη μέτρων 

εκ μέρους της ομάδας, για να αποτρέψει την είσοδό τους στο γήπεδο. Το Γραφείο μας, αφού 

μελέτησε τις σχετικές διατάξεις του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους 

Αθλητικούς Χώρους Νόμου, του περί Αστυνομίας Νόμου και του Νόμου για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, ενημέρωσε την Αστυνομία ότι, αν υπάρχουν πληροφορίες ή εύλογη 

υποψία ότι, οι οπαδοί αυτοί επρόκειτο να συμβάλουν ή να προκαλέσουν ή να συμμετάσχουν σε 

πράξη βίας ή παραβατικής συμπεριφοράς στον επικείμενο αγώνα η Αστυνομία μπορούσε να 

δώσει στην ομάδα τα στοιχεία των οπαδών για τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας, 

νοουμένου ότι, αυτό δεν αντέκρουε στις διατάξεις άλλου Νόμου. 

 

Σε άλλη περίπτωση, κατόπιν αιτήματος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), ο/η 

Επίτροπος είχε συνάντηση στο Γραφείο του/της με εκπρόσωπους του ΚΟΑ και της KPMG, στην 

οποία ο ΚΟΑ ανάθεσε την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για τη διαχείριση 

του Μητρώου Φιλάθλων. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε τόσο η νομική όσο και η τεχνική 

πτυχή του θέματος και, σε εύθετο χρόνο, αποστάληκε στον ΚΟΑ και στην KPMG σχετικό 

σημείωμα που συνόψιζε τις θέσεις του Γραφείου μας για τα θέματα που εγέρθηκαν στη 

συνάντηση.  

 

 

 4.6. Ηλεκτρονικά Μέσα 
 

4.6.1. Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΠΒ) στον ΚΟΑΠ 
 

Το Γραφείο του/της Επιτρόπου έγινε αποδέκτης ερωτήματος από πολίτη αναφορικά με τη 

νομιμότητα της παρακολούθησης μέσω ΚΚΠΒ, της εισόδου των κτιρίων του ΚΟΑΠ και του 

συστήματος ελέγχου της ώρας προσέλευσης/αναχώρησης των υπαλλήλων.  

 

Του 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 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.     

 

Επίσης, στην προκειμένη περίπτωση, η καταγραφή του εξωτερικού χώρου του κτιρίου γινόταν 

για λόγους ασφαλείας του κτιρίου, της προστασία του προσωπικού και των εν γένει 

εισερχομένων και γενικά, για την αποτροπή κακόβουλων/παράνομων ενεργειών.                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                            

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε πληροφοριακά στον πολίτη, 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/της Επιτρόπου, του είχαμε απαντήσει ότι: «H πιο πάνω 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 
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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.».  

 

Του αναφέρθηκε επίσης, η σχετική η Απόφαση του/της Επιτρόπου, που αφορούσε την 

εγκατάσταση του συστήματος της συλλογής και επεξεργασίας δακτυλικών αποτυπωμάτων των 

εργαζομένων σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ημερομηνίας 2.10.2012, η οποία βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα του Γραφείου μας, στο μέρος «Αποφάσεις-Γνωμοδοτήσεις-Συστάσεις». 

 
 

4.6.2. Κλειστό Κύκλωμα Βιντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε Ιδιωτικό Σχολείο  

 

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μας από Διευθυντή Ιδιωτικού Σχολείου (στο εξής “ο Διευθυντής”), 

Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου/ Έναρξης Επεξεργασίας Κλειστού Κυκλώματος 

Βιντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως 

τροποποιήθηκε, σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία ΚΚΒΠ στους εξωτερικούς χώρους 

του Ιδιωτικού Σχολείου καθώς και εσωτερικά (στις εισόδους/εξόδους, στο χώρο της 

Γραμματείας, στους διαδρόμους, στην καφετέρια, στο roof garden και στην αποθήκη), με σκοπό 

την ασφάλεια του Σχολείου.  

                                                                                                                                                     

Επισημάναμε στο Διευθυντή ότι, η συνεχής παρακολούθηση των μαθητών και καθηγητών, κατά 

κανόνα, δεν επιτρέπεται αφού ο διαρκής έλεγχος των χώρων στους οποίους οι μαθητές 

δραστηριοποιούνται και οι καθηγητές εργάζονται, με μέσα παρακολούθησης, προσβάλλει την 

αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα τους και αντιβαίνει στις πιο πάνω Αρχές. Τον παραπέμψαμε στις 

σχετικές Οδηγίες που έχει εκδώσει το Γραφείο μας για τη Βίντεο-παρακολούθηση, για τις οποίες 

θα μπορούσε να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα του Γραφείου μας και συγκεκριμένα στο σημείο 

Οδηγίες: Βίντεο-παρακολούθηση και Εργασιακές Σχέσεις.   

 

Επιπρόσθετα, του αναφέρθηκε πληροφοριακά 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, εσωκλείοντας για ενημέρωσή του αντίγραφο της εγκυκλίου. 

Με βάση τα όσα αναφέρονται πιο πάνω και ενόψει του σκοπού που είχε δηλωθεί στη 

Γνωστοποίηση για την αναγκαιότητα της ύπαρξης καμερών στους χώρους του Σχολείου, 

θεωρήσαμε ότι ήταν δικαιολογημένη, εφόσον και υπό τον όρο ότι, οι κάμερες θα 

ενεργοποιούνταν μετά το πέρας των μαθημάτων, όταν οι μαθητές και οι καθηγητές θα είχαν 

φύγει από το Σχολείο, ώστε να καταγράφονταν ενδεχόμενες παραβατικές 

συμπεριφορές/παράνομες ενέργειες.  

 

 

4.6.3. Συλλογή, τήρηση και αποθήκευση της γεωμετρίας της παλάμης των 

πελατών της Ancoria Bank 

  
Η Ancoria Bank ζήτησε να πληροφορηθεί κατά πόσο επιτρεπόταν η συλλογή, τήρηση και 

αποθήκευση της γεωμετρίας της παλάμης των πελατών της κατόπιν συγκατάθεσης τους. 

 

Είχαμε την άποψη ότι η συλλογή της γεωμετρίας της παλάμης των πελατών της Ancoria Bank 

κατόπιν συγκατάθεσης τους με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας τους πριν από την 

παροχή πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και/ή υπηρεσίες της Ancoria Bank και με δεδομένο ότι θα 

είχαν την ελευθερία της επιλογής, επιτρέπεται νοουμένου ότι: 

 



91 

 

(α) Τηρούνταν οι αρχές του σκοπού, της αναλογικότητας και της διατήρησης που προβλέπονται 

στο άρθρο 4 (1) του Νόμου, 

 

(β) Η συγκατάθεση που θα λαμβανόταν από τους πελάτες θα ήταν ελεύθερη, δηλαδή οι πελάτες 

θα είχαν τη δυνατότητα να την αποσύρουν ανά πάσα στιγμή χωρίς αυτή τους η ενέργεια να είχε 

οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα οποιοδήποτε οικονομικό κόστος. Να 

σημειωθεί επίσης ότι, ακόμα και στην περίπτωση που θα είχε ληφθεί η συγκατάθεση των 

πελατών, αν η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων προσέκρουε σε μία 

από τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του άρθρου 4 του Νόμου τότε η 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν θα ήταν νόμιμη. 

 

(γ) Τηρούνταν οι διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου. 

 

 

4.6.4. Εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) 

στην εταιρεία USM Management Cyprus Limited 

 

Ο Διευθυντής της εταιρείας USM Management Cyprus Limited επισύναψε στο Γραφείο μας 

σχεδιάγραμμα με τα σημεία που επιθυμούσε να εγκαταστήσει ΚΚΒΠ και τον πληροφορήσαμε τα 

πιο κάτω: 

 

(α) Η λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με κλειστό κύκλωμα 

παρακολούθησης που λειτουργεί μονίμως κατά κανόνα δεν επιτρέπεται, διότι προσβάλλει την 

προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή του ατόμου.  

 

(β) Κατ’ εξαίρεση, τέτοιου είδους λήψη και επεξεργασία είναι νόμιμη, χωρίς τη συγκατάθεση του 

υποκειμένου των δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5(2) του Νόμου και ειδικότερα 

με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (ε) το οποίο προνοεί ότι η επεξεργασία δεδομένων 

επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όταν είναι απαραίτητη 

για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας (όπως 

για παράδειγμα για σκοπούς ασφάλειας και αποτροπής βανδαλισμών) 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. 

 

Με βάση τα πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της νομοθεσίας περί προσωπικών 

δεδομένων, είχαμε την άποψη ότι, η εγκατάσταση και λειτουργία καμερών στους δύο 

ανελκυστήρες αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου  4(1)(γ) του Νόμου, επειδή ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας (δηλαδή η εταιρεία USM Management Cyprus Limited) θα σύλλεγε περισσότερα 

δεδομένα από όσα απαιτούνταν για την ικανοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας. 

 

Οι κάμερες που θα εστίαζαν τις εισόδους του κτιρίου (μπροστινή και πίσω είσοδο) και το 

διάδρομο που κατέληγε από τις εισόδους στους ανελκυστήρες θα μπορούσαν να εγκατασταθούν, 

δεδομένου ότι δεν θα διέθεταν τη δυνατότητα καταγραφής ήχου.  

 
 
4.6.5. Δημοσίευση στο YOUTUBE βίντεο από κινητά τηλέφωνα, dash cams ή 

drones 

 

Το Γραφείο μας απάντησε σε δύο ερωτήματα που υποβλήθηκαν από την Αστυνομία και έδωσε 

κατευθυντήριες γραμμές  για το χειρισμό περιπτώσεων όπως τις πιο πάνω. Η μια περίπτωση 

αφορούσε ανάρτηση βίντεο στο YOUTUBE που λήφθηκε από κινητό τηλέφωνο, στο οποίο 
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φαίνονταν πρόσωπα να εμπλέκονται σε μια οικογενειακή διαμάχη. Το Γραφείο μας, αφού 

εξέτασε το βίντεο, τα περιστατικά της υπόθεσης και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, 

ενημέρωσε την Αστυνομία ότι, σε κάθε παρόμοια υπόθεση, η Αστυνομία θα πρέπει να εξετάζει 

κατά πόσο αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και τη νομιμότητα, τόσο της 

συλλογής των δεδομένων όσο και της δημοσίευσής τους. Τέτοιας φύσεως υποθέσεις είναι 

καλύτερα να εξετάζονται από Αστικά Δικαστήρια. Η Αστυνομία έχει υποχρέωση να εξετάζει 

τέτοιας φύσεως καταγγελίες, αλλά είναι στην εξουσία του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 

να κρίνει αν δικαιολογείται η ποινική δίωξη για μια υπόθεση ή αν αυτή αποτελεί ΜΑΦΥ (Μη 

Αστυνομικής Φύσεως Υπόθεση). 

 

Σε άλλο ερώτημα που αφορούσε την ανάρτηση βίντεο στο YOUTUBE που λήφθηκε από dash 

cam και αφορούσε επικίνδυνη οδήγηση άλλου αυτοκινήτου το Γραφείο του/της Επιτρόπου 

ενημέρωσε την Αστυνομία ότι, η κάθε υπόθεση πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. Σε 

δημόσιους χώρους πρέπει να αναμένουμε ένα χαμηλότερο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής μας 

ζωής, από αυτό που μας προσφέρει η οικία μας. H ανάρτηση βίντεο στο διαδίκτυο βίντεο από 

dash cams επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, όμως, η ανάρτηση 

βίντεο που γίνεται στα πλαίσια της πρακτικής «name it and shame it», με σκοπό να δοθεί στη 

δημοσιότητα μια πράξη που αντιβαίνει το Νόμο ή τα χρηστά ήθη, κατά κανόνα υπερέχει των 

δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων και 

επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεσή του. 

 

Η δημοσίευση δεδομένων που αφορούν σε δημόσιο πρόσωπο, στα πλαίσια άσκησης του 

δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης, υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και 

θεμελιωδών ελευθεριών του προσώπου αυτού, ιδιαίτερα όταν, συνειδητά και συστηματικά θέτει 

τον εαυτό του στη δημοσιότητα Η ανάρτηση βίντεο στο διαδίκτυο εικόνων/ βίντεο από dash 

cams που δείχνουν τραυματισμένα πρόσωπα συνιστά επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων και, 

κατά κανόνα, απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται με βάση το άρθρο 6(2)(θ) του Νόμου, 

χωρίς τη συγκατάθεση των προσώπων αυτών, όταν γίνεται αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς 

σκοπούς, εφόσον δεν παραβιάζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα προστασίας της 

ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Από σχετικές αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και άλλων 

Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τεκμαίρεται ότι, οι δημοσιογραφικοί σκοποί 

μπορούν να εξυπηρετούνται και από πρόσωπα που δεν ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με τη 

δημοσιογραφία, νοούμενου ότι το αντικείμενο της δημοσίευσης αποτελεί θέμα δημοσίου 

ενδιαφέροντος, που υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών του 

υποκειμένου των δεδομένων. 

 

Αντίστοιχο ερώτημα υποβλήθηκε στο Γραφείο μας και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξεως, κατόπιν ερωτήματος που είχε υποβάλει στο Υπουργείο Βουλευτής σχετικά με 

την αυξανόμενη χρήση drones και κλειστών κυκλωμάτων βίντεο παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε 

πολυκατοικίες. Για το θέμα των drones το Γραφείο του/της Επιτρόπου ενημέρωσε το Υπουργείο 

ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση με τίτλο «A new era for aviation – Opening the 

aviation market to the civil use of remotely piloted aircraft systems in a safe and substantial 

manner» (COM (2014) 207), με την οποία γνωστοποιεί την πρόθεσή της να παρουσιάσει, σε 

εύθετο χρόνο, εναρμονιστική νομοθετική πρόταση, ότι, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 

ετοιμάζει σχετικούς Κανονισμούς και επισύναψε σχετική Γνωμοδότηση που υιοθέτησε η Ομάδα 

του Άρθρου 29, στην οποία συνοψίζονται οι ανησυχίες των Αρχών Προστασίας των Προσωπικών 

Δεδομένων των Κρατών Μελών, για το θέμα των drones. 

 

Για το θέμα των ΚΚΒΠ σε πολυκατοικίες, το Γραφείο μας ενημέρωσε το Υπουργείο ότι, το πεδίο 

εφαρμογής του Νόμου εξαιρεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται από φυσικό 

πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών και ότι, ο/η 

Επίτροπος, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της, έχει εξουσία να εισέρχεται 
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σε γραφεία, επαγγελματικά υποστατικά ή μεταφορικά μέσα, αλλά όχι σε οικίες. Σε περίπτωση 

όπου, πολίτης διαπιστώνει ή έχει εύλογη υποψία ότι πρόσωπο κάνει χρήση drones ή ΚΚΒΠ, κατά 

παράβαση του Νόμου, μπορεί να την καταγγείλει στην Αστυνομία, που έχει εξουσία αλλά και 

καθήκον να τη διερευνήσει. Με βάση δε, το άρθρο 23(1)(ε) του Νόμου, αν ο/η Επίτροπος, κατά 

τη διερεύνηση υπόθεσης διαπιστώσει τέτοια περίπτωση, έχει υποχρέωση να την καταγγείλει στις 

αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, δηλαδή το Γενικό Εισαγγελέα ή τον Αρχηγό Αστυνομίας. 

 

 

4.7. Άλλα θέματα 

 
4.7.1. Υπηρεσίες φιλοξενίας (data hosting) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
εταιρίας παροχής συναφών υπηρεσιών (cloud computing)   
 

Εταιρεία έθεσε στο Γραφείο μας ερωτήματα σχετικά με την πρακτική και /ή πολιτική που 

ακολουθεί το Γραφείο του/της Επιτρόπου αναφορικά με τις υπηρεσίες CLOUD (υπολογιστικό 

νέφος) που παρέχονται σε εταιρείες/υπεύθυνους επεξεργασίας που εδρεύουν στην Κύπρο. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9(3) του Νόμου: 

«(3)  Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), ο Επίτροπος δύναται 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 την άσκηση των 

δικαιωμάτων αυτών, οι εγγυήσεις δε αυτές μπορεί να  απορρέουν από κατάλληλες συμβατικές 

ρήτρες.». 

 

Η υποβολή Αίτησης για Άδεια Διαβίβασης στο Γραφείο του/της Επιτρόπου κρίνεται υποχρεωτική, 

εφόσον η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ και η μετέπειτα διαδοχική διαβίβαση και φιλοξενία 

τους από υπεργολάβους σε τρίτες χώρες όπως Μεξικό, Ινδία, Ιαπωνία κ.α τότε μόνο θα είναι 

νόμιμη εφόσον έχει ληφθεί η σχετική Άδεια Διαβίβασης από τον/την Επίτροπο. 

 

Η Αίτηση για Άδεια Διαβίβασης θα πρέπει να συνοδεύεται από τις κατάλληλες Τυποποιημένες 

Συμβατικές Ρήτρες (εγκεκριμένες με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2010/87/ΕΚ) 

υπογεγραμμένες από την εταιρεία εξαγωγέα των δεδομένων και την εταιρεία εισαγωγέα των 

δεδομένων και εργολάβο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της Άδειας θα ήταν η 

συμπερίληψη σχετικού Παραρτήματος με τις εταιρείες εισαγωγείς/υπεργολάβους οι οποίες θα 

παρείχαν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους στα διαβιβασθέντα δεδομένα (ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) της εταιρείας εξαγωγέα των δεδομένων. 

 

Ο/Η Επίτροπος καταλήγοντας τόνισε την υποχρέωση της εταιρείας, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, 

όπως τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11(1) του Νόμου ενημερώσει, μεταξύ άλλων, τα 

υποκείμενα των δεδομένων δηλαδή τα άτομα (πελάτες, συνεργάτες κλπ) της εταιρείας τα οποία 

επικοινωνούν με την εταιρεία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, σχετικά με την ενδεχόμενη 

διαβίβαση των δεδομένων τους και την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους από την 

εταιρεία εισαγωγέα και εργολάβο των δεδομένων στις ΗΠΑ και θυγατρικές της τελευταίας ως 

υπεργολάβους σε Ευρώπη και τρίτες χώρες αλλά και σχετικά με τη δυνατότητά τους να 

ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης. 
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4.7.2. Αποστολή μαζικών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα για σκοπούς 
ενημέρωσης για θέματα αλιείας  

 

Υποβλήθηκε στο Γραφείο του/της Επιτρόπου επιστολή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων 

Ερευνών (ΤΑΘΕ), σχετικά με την πρόθεση του να αποστέλλει μαζικά μηνύματα σε κινητά 

τηλέφωνα αδειούχων αλιέων, για σκοπούς πληροφόρησης, κυρίως για υπενθύμιση της 

ανανέωσης της άδειάς τους και γενικά για θέματα που θα αφορούσαν στην αλιεία. 

 

Με βάση τα όσα αναφέρονταν στην επιστολή του ΤΑΘΕ, θεωρήσαμε ότι, η ενημέρωση των 

αλιέων είχε ως σκοπό την βελτίωση της επικοινωνίας τους με το ΤΑΘΕ και την ενημέρωσή τους 

για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους και ήταν σύμφωνη με τις πρόνοιες του άρθρου 4 (1) 

του Νόμου. 

                                                           

Επίσης, κρίναμε ότι στην προκειμένη περίπτωση, ίσχυε η εξαίρεση του άρθρου 5(2)(ε) του 

Νόμου, όπου η επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου 

των δεδομένων και δεν φαινόταν να θίγονται τα δικαιώματα αυτών, αντίθετα, η επεξεργασία 

απέβλεπε, εκτός από την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επεδίωκε το ΤΑΘΕ, στην 

ενημέρωσή των υποκειμένων των δεδομένων για θέματα που τους αφορούσαν άμεσα. 

Επομένως, κρίναμε ότι, η αποστολή μηνυμάτων στους αλιείς, χωρίς την προηγούμενη λήψη της 

συγκατάθεσής τους ήταν νόμιμη και επιτρεπτή. 

Επιπρόσθετα, ενημερώσαμε το ΤΑΘΕ, ότι, ως υπεύθυνος επεξεργασίας που ήταν, είχε τη 

διακριτική ευχέρεια με γνώμονα το συμφέρον των αλιέων και εάν θεωρούσε ότι ήταν καλή 

πρακτική, να ζητήσει τη συγκατάθεσή τους με την αποστολή ενός πρώτου μηνύματος σε 

αυτούς, ώστε να τους παρέχει τη δυνατότητα να αποδεχτούν ή να απορρίψουν την προσφορά 

του ΤΑΘΕ. 

 

 
4.7.3. Αίτημα του Εφόρου Φορολογίας για άρση της υποχρέωσης ενημέρωσης 
των υποκειμένων των δεδομένων 

 
Κατόπιν αιτήματος που υποβλήθηκε από τον Έφορο Φορολογίας δόθηκε άδεια στο Τμήμα 

Φορολογίας για άρση της υποχρέωσης ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων βάσει της 

εξουσίας που παρέχει το εδάφιο (4) του άρθρου 11 του Νόμου στον/στην Επίτροπο Προστασίας 

Δεδομένων.  

 

Ο/Η Επίτροπος αποφάσισε να άρει την υποχρέωση του Τμήματος Φορολογίας (καθώς και 

οποιουδήποτε υπεύθυνου επεξεργασίας κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα στο Τμήμα Φορολογίας) 

για ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τα εδάφια (1), (2) και  (3), 

εφόσον η συλλογή των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου των δεδομένων γίνεται για 

σκοπούς διερεύνησης, διακρίβωσης και δίωξης ποινικών αδικημάτων και διεξάγεται από το 

Τμήμα  Φορολογίας υπό την ιδιότητα ανακριτικής αρχής σε ποινική διερεύνηση συγκεκριμένης 

υπόθεσης. Ο/Η Επίτροπος κατέληξε στην απόφαση αυτή αφού έλαβε υπόψη και την απαλλαγή 

του εν λόγω Τμήματος από την υποχρέωση διασφάλισης της Αρχής του Σκοπού και της Αρχής 

της Αναλογικότητας (επιτρεπτή η μεταγενέστερη επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς 

διερεύνησης, διακρίβωσης και δίωξης ποινικών αδικημάτων) βάσει του άρθρου 4(1)(β)(γ) του 

Νόμου. 

 

Επιπλέον λήφθηκαν υπόψη οι καθοδηγητικές παράγραφοι (40), (43) και (50), καθώς και τα 

άρθρα 11(2) και 13(1)(ε) της Οδηγίας 95/46/ΕΚ της 24ης Οκτωβρίου 1995, που συνηγορούσαν 

στην απαλλαγή του Τμήματος από την υποχρέωση διασφάλισης της Αρχής του Σκοπού και της 

Αρχής της Αναλογικότητας (επιτρεπτή η μεταγενέστερη επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς 
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άσκησης των εξουσιών του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων) και οι διατάξεις 

του άρθρου 4(1)(β)(γ) του Νόμου.  

 

Το εδάφιο (4) του άρθρου 11 του Νόμου παρέχει εξουσία στον/στην Επίτροπο να άρει την 

υποχρέωση του Τμήματος Φορολογίας για ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων εφόσον 

η συλλογή των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου των δεδομένων γίνεται για λόγους 

σημαντικού οικονομικού ή χρηματοοικονομικού συμφέροντος του Κυπριακού κράτους, 

συμπεριλαμβανομένων και φορολογικών θεμάτων.  

 

Στις περιπτώσεις που η συλλογή των προσωπικών δεδομένων από μητρώα προσιτά στο κοινό 

και/ή τα οποία τηρούνταν από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία είχαν εκ του νόμου 

υποχρέωση να δημοσιεύουν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καταλόγους 

προσοντούχων επαγγελματιών που  με εκδιδόμενη άδεια ασκούσαν επάγγελμα (Δικηγορικός 

Σύλλογος, Ιατρικός Σύλλογος, ΕΤΕΚ, Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Συμβούλιο 

Εγγραφής Κομμωτών, Φαρμακοποιών κλπ ), ο Έφορος Φορολογίας μπορούσε να συλλέξει και 

τον αριθμό δελτίου ταυτότητας για σκοπούς εξέτασης φορολογικών θεμάτων, με άρση της 

υποχρέωσης  ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων.  Ο/Η Επίτροπος κατέληξε σε αυτήν 

την απόφαση  αφού έλαβε υπόψη ότι η ανακοίνωση των δεδομένων από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας προς το Τμήμα Φορολογίας στις πιο πάνω περιπτώσεις προβλεπόταν ρητώς από 

νόμο (π.χ. άρθρα 9 και 10 του Ν. 95(Ι)/2000). 

 

 

 
5. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 
 
5.1. Απόφαση Επιτρόπου ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2015 για αποστολή 
διαφημιστικών μηνυμάτων από Alpha Pizza. 
 
 

Παρατίθεται αυτούσια πιο κάτω. 

 

Τονίζεται ότι, σχετικά με υποθέσεις αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων ο/η Επίτροπος 

εξέδωσε επίσης αποφάσεις κατά των καταστημάτων Micro και κατά των καταστημάτων Toronto 

Pizza, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Γραφείου του/της στο μέρος «Αποφάσεις – 

Γνωμοδοτήσεις - Συστάσεις». 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Στις 10 Οκτωβρίου 2014 υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από τον κ. Δ.Α., στο εξής «ο 

παραπονούμενος», εναντίον των καταστημάτων Alpha Pizza (στο εξής «καθ’ ού το παράπονο») 

ότι έλαβε από τον καθ’ ού το παράπονο διαφημιστικό μήνυμα sms χωρίς να υπάρχει δωρεάν 

αριθμός με τον οποίο να μπορεί να ζητήσει να σταματήσει η αποστολή των μηνυμάτων και ενώ 

είχε υποβάλει ξανά παράπονα κατά του καθ΄ού το παράπονο στο παρελθόν. 

 

2. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος είχε υποβάλει στο παρελθόν παράπονα, στις 2/7/2014 και 

19/7/2014 για λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων από τον καθ’ ού το παράπονο χωρίς να υπάρχει 

δωρεάν αριθμός με τον οποίο να μπορεί να ζητήσει να σταματήσει η αποστολή των μηνυμάτων, 

για τα οποία είχα αποστείλει επιστολές στον καθ’ ού το παράπονο στις 9/7/2014 και 24/7/2014 

αντίστοιχα, με τις οποίες έφερα εις γνώση του τις πρόνοιες της νομοθεσίας και τον κάλεσα να 

διαγράψει τον αριθμό του παραπονούμενου και να σταματήσει να του αποστέλλει μηνύματα. 
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3. Όσον αφορά το νέο παράπονο (ημερομηνίας 10/10/2014), στις 22/10/2014 απέστειλα στον 

καθ’ ού το παράπονο επιστολή με την οποία τον καλούσα να απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα 

και να υποβάλει τις απόψεις / σχόλια / παρατηρήσεις του σχετικά με το παράπονο  

 

4. Ο καθ’ ού το παράπονο, με επιστολή του μέσω τηλεομοιότυπου ημερομηνίας 23/10/2014 με 

πληροφόρησε μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

  

α) Τα στοιχεία του παραπονούμενου είχαν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα όταν αυτός 

είχε τηλεφωνήσει για να καταχωρήσει παραγγελία, η οποία του παραδόθηκε, 

 

β) Το δεύτερο μήνυμα πιθανό να το έχει λάβει από λάθος δικό τους 

 

γ) Δεν ήταν ενημερωμένος ότι θα έπρεπε να υπάρχει δωρεάν αριθμός διαγραφής από τον 

κατάλογο αποστολής μηνυμάτων και 

 

δ) Απολογήθηκε για την ταλαιπωρία του πελάτη.  

 

5.1 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. 

 

5.2. Με βάση το άρθρο 107 του Νόμου 112(Ι)/2004, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν 

πιθανές παραβιάσεις, μεταξύ άλλων, του άρθρου 106, ασκώντας τις αρμοδιότητες που του 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». 

 

6.1 Με βάση το άρθρο 23(στ) του Νόμου o Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλλει τις κατά τα 

άρθρα 23A και 25 διοικητικές κυρώσεις.  

 

6.2 Με βάση το άρθρο 25 του Νόμου, ο 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 4/11/2014 ενημέρωσα τον καθ’ ού το παράπονο ότι υπάρχει εκ 

πρώτης όψεως παράβαση επειδή απέστειλε μηνύματα χωρίς να δώσει στον παραλήπτη των 

μηνυμάτων τη δυνατότητα να ζητήσει ατελώς τον τερματισμό της αποστολής τους και τον 

κάλεσα να αναφέρει τυχόν λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να του επιβληθεί 

οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κυρώσεις. 
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8. Ο καθ΄ου το παράπονο με επιστολή του μέσω τηλεομοιότυπου ημερομηνίας 11/12/2014 με 

πληροφόρησε μεταξύ άλλων, ότι:  

 

α) σε ορισμένες περιπτώσεις ενήργησε λανθασμένα, 

 

β) δεν ήταν σωστά ενημερωμένος για τη νομοθεσία που ρυθμίζει την αποστολή διαφημιστικών 

μηνυμάτων, αλλά τώρα έχει σταματήσει να στέλλει μηνύματα με αυτόν τον τρόπο και  

 

δ) αντιλαμβάνεται ότι έχει παραβιάσει τις διατάξεις της νομοθεσίας και απολογείται 

 

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 ζητήσει να σταματήσει να τα λαμβάνει ατελώς και με εύκολο τρόπο.  

 

10. Αφού έλαβα υπόψη μου ότι ο παραπονούμενος είχε υποβάλει ξανά παράπονο για λήψη 

μηνύματος από τον καθ΄ού το παράπονο και τον είχα ενημερώσει στις 9/7/2014 και 24/7/2014 

με επιστολές μου για τις πρόνοιες της νομοθεσίας και τον κάλεσα να διαγράψει τον αριθμό του 

παραπονούμενου και να σταματήσει να του αποστέλλει μηνύματα 

 

και λαμβάνοντας υπ’ όψιν μου επίσης και ότι 

 

α) ο παραπονούμενος υπήρξε πελάτης του καθ’ ού το παράπονο στο παρελθόν, 

 

β) την παραδοχή και απολογία του καθ’ού το παράπονο, 

 

γ) την δέσμευση 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 €600,00 (εξακοσίων 

ευρώ). 

 

 

5.2. Απόφαση Επιτρόπου αναφορικά με κοινοποίηση/διάδοση προσωπικών 

δεδομένων πολίτη σε φρουρό ασφάλειας της Τράπεζας Κύπρου.  

 
Παρατίθεται η Απόφαση του/της Επιτρόπου ημερομηνίας 06.02.2015. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Το Γραφείο του Επιτρόπου εξέτασε παράπονο που υποβλήθηκε από πολίτη εναντίον της 

Τράπεζας Κύπρου το οποίο αφορούσε παράνομη, όπως ισχυρίστηκε, κοινοποίηση/διάδοση 

προσωπικών του δεδομένων σε φρουρό ασφάλειας της Τράπεζας. Τα γεγονότα της υπόθεσης 

έχουν ως εξής:  

 

 

Παράπονο από ιδιώτη εναντίον της Τράπεζας Κύπρου για κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων 

σε τρίτο 
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Γεγονότα: 

 

(α) Ο παραπονούμενος υπέβαλε επιστολή στο Γραφείο μου, ημερομηνίας 26.9.2014, αναφορικά 

με το θέμα της κοινοποίησης εμπιστευτικών και προσωπικών πληροφοριών, δικών του, της 

συζύγου και του γιού του, από υπάλληλο της Τράπεζας Κύπρου. Συγκεκριμένα, ο 

παραπονούμενος ισχυρίζεται ότι ο ιδιωτικός φρουρός της Τράπεζας είχε στην κατοχή του 

απαντητική επιστολή της Τράπεζας που περιείχε προσωπικά στοιχεία αυτού, της συζύγου και του 

γιού του και όταν ο παραπονούμενος εισήλθε στην Τράπεζα για να την παραλάβει, αντιλήφθηκε 

ότι ο φρουρός είχε σε κλειστό φάκελο την επιστολή του και κρατούσε αντίγραφο αυτής, της 

οποίας είχε λάβει γνώση του περιεχομένου της. 

 

(β) Αποταθήκαμε στην Τράπεζα (Τμήμα Ανάκτησης Χρεών Λιανικής και Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων Περιφέρειας Λευκωσίας), με την επιστολή μας, ημερομηνίας 2.10.2014, στην οποία 

θέσαμε αυτούσιο το παράπονο και ζητήσαμε τη δική της θέση επί των ισχυρισμών.  

 

(γ) Η Τράπεζα μας απάντησε με επιστολή, ημερομηνίας 20.10.2014, παραθέτοντας τις θέσεις 

της, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν αποτελεί συνήθη πρακτική της Τράπεζας να παραδίδει 

τις επιστολές στους φρουρούς ασφάλειας για να τις παραδίδουν στους πελάτες της. Στην 

προκειμένη περίπτωση, αυτό έγινε, κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας του παραπονούμενου 

με την αρμόδια λειτουργό της Τράπεζας, που χειρίζεται την υπόθεσή του (banker) και επειδή τον 

ανέμεναν να πάει εκεί για να του παραδοθεί η επιστολή, η λειτουργός, καλοπροαίρετα και 

θεωρώντας ότι ήταν για δική του γρήγορη εξυπηρέτηση και  ευκολία, παρέδωσε τη σφραγισμένη 

επιστολή μαζί με το ανοικτό αντίγραφό της στο φρουρό στην είσοδο, για να την παραλάβει απ’ 

αυτόν.  Επιπρόσθετα, ο  φρουρός ασφάλειας διαβεβαίωσε την Τράπεζα ότι δεν ανέγνωσε την 

επιστολή αλλά, εν πάση περιπτώσει, η εταιρεία ασφάλειας που της παρέχει την υπηρεσία αυτή 

δεσμεύεται με γραπτή συμφωνία εμπιστευτικότητας (CONFIDENTIALITY AND NON-DISCLOSURE 

AGREEMENT),  με την οποία, οι υπάλληλοι της δεσμεύονται ότι θα τηρούν εμπιστευτικότητα και 

εχεμύθεια για ότι περιέρχεται εις γνώση τους σε σχέση με τους πελάτες, και ως εκ τούτου, 

αποκλείεται ο κίνδυνος εκροής των προσωπικών δεδομένων των πελατών, με αντίγραφο της 

οποίας η Τράπεζα έχει εφοδιάσει το Γραφείο μας.  

δ) Με επιστολή μας, ημερομηνίας 11.11.2014, αναφέραμε τις θέσεις της Τράπεζας στον 

παραπονούμενο, ο οποίος επανήλθε με επιστολή του, ημερομηνίας 13.11.2014, απορρίπτοντας 

τις θέσεις της Τράπεζας και επιμένοντας στους ισχυρισμούς του.  

 

Συγκεκριμένα, με την επιστολή του ο παραπονούμενος αμφισβητεί τη γνησιότητα της 

Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας που συνήψε η Τράπεζα με την Εταιρεία Ασφάλειας και το πότε 

αυτή υπογράφηκε, όπως επίσης αμφισβητεί την διαβεβαίωση του φρουρού ασφαλείας για το ότι 

δεν ανέγνωσε το περιεχόμενο της επιστολής του διότι, σε νέα επίσκεψή του στην Τράπεζα, ο 

φρουρός του είπε: “ότι και να κάνεις εν να σου τα πουλήσουν ούλλα”, δείχνοντας ότι γνώριζε για 

τις υποθέσεις του με την Τράπεζα. 

Επιπρόσθετα, δεν δέχεται τη δικαιολογία ότι, στις 26.9.2014, η προσωπική του επιστολή δόθηκε 

από την υπάλληλο της Τράπεζας στο φρουρό για να του την παραδώσει για γρήγορη 

εξυπηρέτηση και ευκολία του, διότι σε άλλες περιπτώσεις, τις επιστολές του τις παρέδιδαν 

υπάλληλοι της Τράπεζας και, δεν είχε αναφέρει ότι τη συγκεκριμένη ημέρα βιαζόταν. 

 

(ε) Αποταθήκαμε, εκ νέου, στην Τράπεζα με την επιστολή μας, ημερομηνίας 28.11.2014, στην 

οποία θέσαμε αυτούσια την επιστολή του παραπονούμενου, ζητώντας τη θέση της επί των 

ισχυρισμών του, η οποία επανήλθε με την επιστολή της, ημερομηνίας 11.12.2014, παραθέτοντας 

την απάντηση της επί των ισχυρισμών του παραπονούμενου. 

 

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα μας ανέφερε ότι, η συμφωνία εμπιστευτικότητας μεταξύ αυτής και της 

εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας υπογράφτηκε την 3η Σεπτεμβρίου 2014 και προνοείται 
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από το Security Manual της Τράπεζας το οποίο τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα. Όσον αφορά τον 

ισχυρισμό του παραπονούμενου για το ότι ο φρουρός του είπε “ότι και να κάνεις εν να σου τα 

πουλήσουν ούλλα”, ο φρουρός το αρνείται και η Τράπεζα μας επισύναψε αναφορά του 

συμβάντος από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, στην οποία ο φρουρός 

εργοδοτείται, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2014, που παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για το 

συγκεκριμένο συμβάν. Εν πάση περιπτώσει, μας δόθηκε  διαβεβαίωση από τον υπεύθυνο 

λειτουργό της Τράπεζας ότι δεν θα επαναληφθεί αυτή η ενέργεια και οι πελάτες θα 

παραλαμβάνουν τις επιστολές τους από τον αρμόδιο υπάλληλο της Τράπεζας προσωπικά.                                                                         

 

Νομική βάση: 

 

Ο άρθρο 10(3) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 

Ατόμου) Νόμου του 2001, όπως τροποποιήθηκε (στο εξής “ο Νόμος”), επιβάλλει στον υπεύθυνο 

επεξεργασίας (στην περίπτωση αυτή την Τράπεζα) υποχρέωση για λήψη 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. 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”.  

 

Κατάληξη: 

 

Το Γραφείο μου δεν έχει τρόπο να εξετάσει το τι διαμείφθηκε μεταξύ του παραπονούμενου και 

του φρουρού της Τράπεζας, ούτε θεωρώ ότι αυτό είναι σχετικό με την ουσία της υπόθεσης, η 

οποία είναι η υποχρέωση της Τράπεζας για συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 

Νόμου. 

 

Αποδέχομαι τον ισχυρισμό της Τράπεζας ότι η συνήθης πρακτική που υιοθέτησε και ακολουθεί, 

προνοεί επίδοση των επιστολών στους παραλήπτες/πελάτες της από τους Υπάλληλους της 

Τράπεζας και όχι από τους Φρουρούς ασφάλειας. Εξάλλου, ο ισχυρισμός αυτός δεν απορρίφθηκε 

από τον παραπονούμενο. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε Λειτουργός του Γραφείου 

μου με Υπάλληλους της Τράπεζας, αυτοί ισχυρίζονται, ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η 

απόκλιση από τη συνήθη πρακτική έγινε κατά παράκληση του παραπονούμενου επειδή αυτός 

βιαζόταν, ισχυρισμό τον οποίο απορρίπτει ο παραπονούμενος. Ακόμη και αν το Γραφείο μου 

μπορούσε να εξετάσει αυτούς τους αντικρουόμενους ισχυρισμούς, θεωρώ ότι αυτό δεν 

σχετίζεται άμεσα με την ουσία της υπόθεσης. 

 

Με βάση τα πιο πάνω καταλήγω στο ότι το παράπονο είναι βάσιμο αφού, με παραδοχή της 

Τράπεζας, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε απόκλιση από την τήρηση της συνήθους 

πρακτικής, είτε αυτή έγινε κατά παράκληση του παραπονούμενου είτε όχι και είτε αυτή είχε σαν 

αποτέλεσμα να αναγνώσει ο φρουρός το περιεχόμενο της επιστολής της Τράπεζας προς τον 

παραπονούμενο είτε όχι και, ως εκ τούτου, κρίνω ότι υπήρξε εκ μέρους της Τράπεζας παράβαση 

των διατάξεων του άρθρου 10 του Νόμου. 

Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι: 

 

 η περίπτωση αυτή ήταν μεμονωμένο περιστατικό, 

 η Τράπεζα έχει συνάψει Συμφωνία εμπιστευτικότητας με την Εταιρεία Ασφάλειας, 

 ενδεχομένως η Τράπεζα να είχε ενεργήσει καλόπιστα για γρηγορότερη εξυπηρέτηση του 

παραπονούμενου και 

 τη διαβεβαίωση της Τράπεζας για προσήλωση στη συνήθη πρακτική επίδοσης των 

επιστολών                                                                                                                      
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αποφάσισα ότι, στην περίπτωση αυτή, δεν συντρέχουν λόγοι επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής 

κύρωσης στην Τράπεζα, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 του Νόμου. 

 

 

Σύσταση: 

 

Με βάση την εξουσία που μου παρέχει το άρθρο 23(1)(γ) του Νόμου απευθύνω Σύσταση προς 

την Τράπεζα όπως, στο μέλλον ακολουθεί πιστά τη συνήθη πρακτική που επιβάλλει όπως οι 

επιστολές επιδίδονται στους παραλήπτες/πελάτες της Τράπεζας από τους Υπάλληλους της 

Τράπεζας και όχι από τους Φρουρούς Ασφάλειας. 

 

Σε περίπτωση που στο μέλλον διαπιστωθεί απόκλιση της Τράπεζας από τη συνήθη πρακτική, η 

Σύσταση αυτή θα ληφθεί υπόψη για την ενδεχόμενη επιβολή διοικητικής κύρωσης, με βάση το 

άρθρο 25 του Νόμου. 

 

 

5.3. Απόφαση Επιτρόπου αναφορικά με κοινοποίηση πιστοποιητικού έρευνας 

ακίνητης ιδιοκτησίας και αναλυτικής κατάστασης αποδοχών για τα έτη 2012-

2014 στο δικηγορικό γραφείο Α. Καριτζή & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. 

 
Παρατίθεται αυτούσια η Απόφαση του/της Επιτρόπου ημερομηνίας 28.04.2015. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Παράπονο του κ. Χ για κοινοποίηση πιστοποιητικού έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας του 

και αναλυτικής κατάστασης αποδοχών του για τα έτη 2012-2014 στο δικηγορικό 

γραφείο Α. Καριτζή & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., χωρίς τη συγκατάθεση και/ή την 

προηγούμενη ενημέρωση του. 

 
Ο κ. Χ με επιστολή του προς τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με 

ημερομηνία 28.1.2015 υπέβαλε παράπονο για κοινοποίηση πιστοποιητικού έρευνας ακίνητης 

ιδιοκτησίας του και αναλυτικής κατάστασης αποδοχών του για τα έτη 2012-2014 στο δικηγορικό 

γραφείο Α. Καριτζή & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., χωρίς τη συγκατάθεση και/ή την προηγούμενη 

ενημέρωση του από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

 

2. Με επιστολή μας προς τους Διευθυντές του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και 

των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων με Αρ. Φακ.: 11.17.001.5/2015 και ημερομηνία 

3.2.2015 υποβάλαμε κάποια ερωτήματα και τους ζητήσαμε να υποβάλουν τα 

σχόλια/απόψεις/θέση τους για το πιο πάνω παράπονο. Επίσης με επιστολή μας ημερομηνίας 

3.2.2015 ενημερώσαμε σχετικά τον παραπονούμενο. 

 

3. Ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός Λεμεσού με απαντητική επιστολή του με Αρ. Φακ.: 

05.19.001.28 και ημερομηνία 24.2.2015 μας πληροφόρησε ότι κατόπιν γραπτού αιτήματος 

ημερομηνίας 10.12.2014 και καταβολής των νενομισμένων τελών δόθηκαν πληροφορίες σχετικά 

με την ακίνητη περιουσία του παραπονούμενου σε δικαιούμενο πρόσωπο που είχε υπέρτερο 

έννομο συμφέρον αφού παρουσίασε αγωγή με αιτητή τον παραπονούμενο και καθ’ ης η αίτηση 

το πρόσωπο που ζήτησε τις πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 51Α(2) του περί Ακίνητης 

Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224 και την εγκύκλιο του Τμήματος 
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με αρ. 827.5(η). Παραδέχθηκε όμως ότι λόγω φόρτου εργασίας εκ παραδρομής δεν 

ενημερώθηκε ο παραπονούμενος για τις πληροφορίες που δόθηκαν  αναφορικά με την ακίνητη 

ιδιοκτησία του. Με επιστολή μας με ημερομηνία 10.3.2015 ενημερώσαμε τον παραπονούμενο για 

την εν λόγω απαντητική επιστολή του Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού Λεμεσού. 

 

4. Με επιστολή μας προς το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ημερομηνία 

10.3.2015 τον καλέσαμε ξανά να απαντήσει στα ερωτήματα που του υποβάλαμε και να υποβάλει 

τα σχόλια/απόψεις/θέση του αναφέροντας τυχόν συνέπειες που προβλέπονται στη νομοθεσία σε 

περίπτωση που δεν υποβληθούν. 

 

5. Ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων με απαντητική επιστολή του με Αρ. Φακ.: 

12.10.3 και ημερομηνία 16.4.2015 μας πληροφόρησε ότι η κατάσταση αποδοχών του 

παραπονούμενου κοινοποιήθηκε στο δικηγορικό γραφείο Α. Καριτζή & Συνεργάτες χωρίς τη 

συγκατάθεση του, με βάση τα άρθρα 5(2)(ε) και6(2)(ε) 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». Για το 

χειρισμό αυτών των αιτημάτων ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων είχε 

κυκλοφορήσει τη σχετική εγκύκλιο με Αρ. Φακ. 5.13.01 με ημερομηνία 25.11.2010 (Εγκύκλιος 

αρ. 21/2010). Ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην απαντητική επιστολή του 

με Αρ. Φακ.: 12.10.3 και ημερομηνία 16.4.2015 παραδέχεται ότι στην περίπτωση του κ. Χ. οι 

Υπηρεσίες περιορίστηκαν στο περιεχόμενο επιστολής που έλαβαν από το Γραφείο Επιτρόπου 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε άλλη παρόμοια περίπτωση, χωρίς να 

προχωρήσουν και στην ενημέρωση του παραπονούμενου για την κοινοποίηση της κατάστασης 

των αποδοχών του στο δικηγορικό γραφείο Α. Καριτζή & Συνεργάτες. Έχοντας αντιληφθεί ότι σε 

αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ενημερώνεται το υποκείμενο των δεδομένων, προχωρούν στην 

ετοιμασία σχετικής εγκυκλίου. Με επιστολή μας με ημερομηνία 21.4.2015 ενημερώσαμε τον 

παραπονούμενο για την εν λόγω απαντητική επιστολή του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

 

6.1. Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι οι εν λόγω Αναλυτικές Καταστάσεις Αποδοχών 

Ασφαλισμένου εκδόθηκαν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 10.12.2014 και 

ακολούθως κατατέθηκαν από το Δικηγορικό Γραφείο Α. Καριτζής & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. σε 

Δικαστήριο,  χωρίς να έχει αναφερθεί από το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι 

είχε προηγηθεί γραπτό αίτημα και καταβολή των νενομισμένων τελών. 

 

6.2.  Επιπλέον παρατηρούμε ότι στο περιεχόμενο της εγκυκλίου αρ. 21/2010 που εκδόθηκε από 

το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 25.11.2010 επισύρεται η προσοχή του 

προσωπικού να μην κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη ρητή 

συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, αλλά αυτή η εγκύκλιος δεν αναφέρει τις 

περιπτώσεις στις οποίες κατ‘ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων και χωρίς τη 

συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων  (άρθρα 5(2) και 6(2)(β)(γ)(ε)(ζ)(η)(ι) του 

Νόμου), αλλά με υποχρέωση για ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 11 του 

Νόμου): 

 
«5.-(1)  Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται όταν το υποκείμενο των 

δεδομένων έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του.  

(2)  Επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των 

δεδομένων όταν- 

(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· 
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(β)  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· 

(γ)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου 

των δεδομένων· 

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

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

είτε σε τρίτο, στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα· 

(ε)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που 

επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και 

θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων. 

(3)  Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, ύστερα από εισήγηση του Επιτρόπου να εκδίδει ειδικούς 

κανόνες επεξεργασίας για τις πλέον συνήθεις κατηγορίες επεξεργασιών και αρχείων. 
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, 

(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.». 

 

 
7.1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα ενημέρωσης βάσει του άρθρου 11 του Νόμου: 
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«11.-(1)  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείμενο των δεδομένων, εκτός αν αυτό έχει ήδη 

ενημερωθεί, να το ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή για τα εξής τουλάχιστο 
στοιχεία: 

(α)  Την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του, 
(β)  το σκοπό της επεξεργασίας, 

(γ)  τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων, και 

(δ)  την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και διόρθωσης. 
 

(2)  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει επίσης το υποκείμενο των δεδομένων για το αν 
αυτό υποχρεούται ή όχι να παράσχει τη συνδρομή του, με βάση ποιες διατάξεις, καθώς και 

τις τυχόν συνέπειες της άρνησής του, δεδομένου ότι η ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη για 

την εξασφάλιση, σε κάθε περίπτωση, θεμιτής επεξεργασίας.  

 
(3)(α) Οποτεδήποτε ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

από τρίτους, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εδαφίου (1) κατά την καταχώρησή τους ή, όπου τα δεδομένα προβλέπεται να ανακοινωθούν 

σε τρίτους, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

εδαφίου (1) το αργότερο πριν από την πρώτη ανακοίνωσή τους, εκτός αν έχει ήδη 
ενημερωθεί.». 
 
7.2. Το άρθρο 13 του Νόμου παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων το δικαίωμα να αντιταχθεί 

στην επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης): 
 

«13.-(1)  Στις περιπτώσεις των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5, το 

υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να αντιταχθεί οποτεδήποτε, για επιτακτικούς και 
νόμιμους λόγους που σχετίζονται άμεσα με την προσωπική του κατάσταση, στην επεξεργασία 

των δεδομένων που το αφορούν. 
 

(2)  Το δικαίωμα αντίρρησης ασκείται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας ο οποίος έχει 

υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως στον αιτητή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε 
ημερών, δηλώνοντας την πρόθεσή του να κάνει αποδεκτό το αίτημα του υποκειμένου των 

δεδομένων ή αιτιολογώντας την πρόθεσή του να απορρίψει το αίτημά του. Η απάντηση σε 
περίπτωση απόρριψης του αιτήματος κοινοποιείται στον Επίτροπο. 

 
(3) Αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εμπρόθεσμα ή η απάντησή του δεν είναι 

ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στον Επίτροπο και 

να ζητήσει την εξέταση του αιτήματός του. Αν ο Επίτροπος κρίνει το αίτημά του εύλογο και 
ότι συντρέχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του υποκειμένου των δεδομένων από τη συνέχιση 

της επεξεργασίας, δύναται να επιβάλει την άμεση αναστολή της επεξεργασίας μέχρις ότου 
εκδώσει οριστική απόφαση επί των αντιρρήσεων.». 

 
8. Από τα πιο πάνω καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η κοινοποίηση των δεδομένων του 

παραπονούμενου σε δικηγορικό γραφείο για σκοπούς αναγνώρισης ή άσκησης ή υπεράσπισης 
δικαιώματος ενώπιον συγκεκριμένου Δικαστηρίου ήταν επιτρεπτή βάσει των άρθρων 5(2)(ε) και 

6(2)(ε) του Νόμου (ικανοποίηση υπέρτερου έννομου συμφέροντος τρίτου, καθώς και για 
σκοπούς αναγνώρισης ή άσκησης ή υπεράσπισης δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, αντίστοιχα). 

Όμως, όπως παραδέχθηκαν ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός Λεμεσού και ο Διευθυντής 

Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπήρξε παράβαση της εκ του άρθρου 11 του Νόμου 
υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων για ενημέρωση του παραπονούμενου 

για την κοινοποίηση των δεδομένων του σε τρίτο. 
 

9.1. Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει αρμοδιότητα βάσει των 
άρθρων 23(1)(στ) και 25(1) του Νόμου να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις: 

 
«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 
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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.». 

 
9.2. Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω εξηγήσεις/δικαιολογίες που έδωσαν ο Επαρχιακός 

Κτηματολογικός Λειτουργός Λεμεσού και ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 
απαντητικές επιστολές τους για τους λόγους που δεν εκπληρώθηκε η υποχρέωση ενημέρωσης 

του παραπονούμενου,  

 
Αποφάσισα όπως: 

 

(α) επιβάλω στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τη διοικητική κύρωση της 
προειδοποίησης για μη επανάληψη παρόμοιας παράβασης, βάσει του άρθρου 25(1)(α) του 

Νόμου, 
 

(β) επιβάλω στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη διοικητική κύρωση της προειδοποίησης 
για μη επανάληψη παρόμοιας παράβασης, βάσει του άρθρου 25(1)(α) του Νόμου, 

και 

 
(γ) μέχρι την 28η Μαΐου 2015, ο  Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων να 

κυκλοφορήσει νέα εγκύκλιο, στην οποία να επισημαίνει στο προσωπικό του τμήματος του που 
επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ότι επιβάλλεται εκ του Νόμου η υποχρέωση ενημέρωσης του 

υποκειμένου των δεδομένων, ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες κατ’ εξαίρεση είναι 

επιτρεπτή η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεση του 
υποκειμένου των δεδομένων. 

 
Αντίγραφο της εν λόγω εγκυκλίου επιστολής κοινοποιήθηκε στο Γραφείο μου με επιστολή του 

Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων με Αρ. Φακ: 12.10.03/4, 5.13.1/4 και ημερομηνία 
15.5.2015. 
 

 

5.4. Απόφαση Επιτρόπου ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2015 για αδυναμία 
εντοπισμού ιατρικού φακέλου της κ. Σ. Δ., ασθενούς του Νοσοκομείου 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. 
 
Παρατίθεται αυτούσια πιο κάτω. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Παράπονο για αδυναμία εντοπισμού ιατρικού φακέλου της κ. Σ. Δ., ασθενούς του 

Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ 
  

Η κυρία Σ. Δ., με επιστολή της προς τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα με ημερομηνία 2.6.2015, υπέβαλε καταγγελία για την αδυναμία εντοπισμού του 
ιατρικού φακέλου της από τον Ιανουάριο 2015 στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄, 

αφού όπως της επιβεβαιώθηκε από την Πρόεδρο Ε.Ε.Π.Α. που εξέτασε το παράπονο με Αρ. 641, 
πράγματι ο φάκελος της χάθηκε. 

 
2. Με επιστολή μου με Αρ. Φακ.: Α/Π 11.17.001.40/2015 και ημερομηνία 15.6.2015 ζήτησα από 
τον Εκτελεστικό Διευθυντή ΝΑΜ ΙΙΙ να υποβάλει τα σχόλια/απόψεις/θέση του για τα πιο πάνω. 

 

3. Ο  Εκτελεστικός Διευθυντή ΝΑΜ ΙΙΙ σε απαντητική επιστολή του με Αρ. Φακ: ΝΑΜ 
ΙΙΙ.12.10.002 και ημερομηνία 13.7.2015 παραδέχεται ότι ο συγκεκριμένος φάκελος ασθενή δεν 
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ανευρίσκεται από τη μέρα που η ασθενής πήρε εξιτήριο και παραθέτει σειρά νέων μέτρων που 

λήφθηκαν για τη ασφαλή διακίνηση και φύλαξη των ιατρικών φακέλων. 

 
4. Με επιστολή μου προς τον  Εκτελεστικό Διευθυντή ΝΑΜ ΙΙΙ με Αρ. Φακ.: Α/Π 

11.17.001.40/2015 και ημερομηνία 3.8.2015 τον πληροφόρησα ότι αφού επιβεβαίωσε ότι 
πράγματι ο φάκελος της παραπονούμενης δεν μπορεί να ανευρεθεί, εκ πρώτης όψεως το 

Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ έχει παραβεί την εκ του άρθρου 10(3) του Νόμου 

υποχρέωση του για τη λήψη των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την 
ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή τυχαία 

απώλεια, γι’  αυτό  ζήτησα να υποβάλει τυχόν σχόλια/απόψεις/θέση του για ποιους λόγους 
θεωρεί ότι δεν πρέπει να επιβληθεί διοικητική κύρωση στον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

 

5. Ο  Εκτελεστικός Διευθυντή ΝΑΜ ΙΙΙ σε απαντητική επιστολή του με Αρ. Φακ: ΝΑΜ 
ΙΙΙ.12.10.002 και ημερομηνία 25.8.2015 αναφέρει σε μεγαλύτερη έκταση και πιο λεπτομερώς τα 

νέα μέτρα που λήφθηκαν για τη ασφαλή διακίνηση και φύλαξη των ιατρικών φακέλων, μεταξύ 
των οποίων είναι και η έναρξη μηχανογράφησης της διακίνησης των ιατρικών φακέλων των 

ασθενών, και επιπλέον διευκρινίζει ότι ο εν λόγω φάκελος δεν έχει ανευρεθεί μέχρις στιγμής, 
παρά τις καθημερινές προσπάθειες του προσωπικού του ιατρικού αρχείου προς ανεύρεση του, 

επειδή κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει επιστραφεί στο ιατρικό αρχείο από τη μέρα που η 

ασθενής έλαβε εξιτήριο ή σε περίπτωση επιστροφής του ιατρικού φακέλου από το θάλαμο στο 
ιατρικό αρχείο επειδή τηρείτο το παλαιό σύστημα φύλαξης και υπάρχει το ενδεχόμενο 

λανθασμένης τοποθέτησης, καθώς εισέρχονται 700 ιατρικοί φάκελοι ημερησίως και 
τοποθετούνται από ανθρώπινο δυναμικό. Θεωρεί λοιπόν ότι δεν πρέπει να επιβληθεί διοικητική 

κύρωση λόγω του ότι τα παλαιά μέτρα δεν ευνοούσαν τη σωστή φύλαξη, με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται πολλές απώλειες ιατρικών φακέλων, αλλά η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά 
με την εφαρμογή των νέων μέτρων, που συνεχώς παρακολουθούνται και αναβαθμίζονται.  

 
6. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του περί Κατοχύρωσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των 

Ασθενών Νόμου του 2004 (Ν. 1(Ι)/2005), ο αρμόδιος παροχέας υπηρεσιών υγείας, οφείλει να 
τηρεί ιατρικά αρχεία, όπου εμφαίνεται η πορεία της θεραπείας του ασθενή.  Τα αρχεία αυτά 

περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητα του ασθενή και του 

αρμόδιου παροχέα υπηρεσιών υγείας, καθώς και ιατρική πληροφόρηση αναφορικά με τη 
θεραπεία που λαμβάνει ο ασθενής, το προηγούμενο ιατρικό ιστορικό του, τη διάγνωση της 

παρούσας ιατρικής κατάστασης του και της θεραπευτικής αγωγής που παρέχεται. 
 

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, σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(δ) 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) που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

Νόμος». 

 
7. Βάσει του άρθρου 18 του Ν. 1(Ι)/2005, ο ασθενής έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και 

αντίρρησης σε σχέση με πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο και  οι οποίες περιλαμβάνονται στα 
ιατρικά αρχεία.  Κατά την  άσκηση  του δικαιώματος πρόσβασης εφαρμόζονται αντίστοιχα, 

τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 12 του Νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το 
Νόμο 105(Ι)/2012, το οποίο υποχρεώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας να παρέχει αντίγραφο με 

τα προσωπικά δεδομένα στο υποκείμενο των δεδομένων, όπου αυτό δεν προϋποθέτει 

δυσανάλογη προσπάθεια. 
 

8. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 25 του Ν. 1(Ι)/2005, παροχέας υπηρεσιών υγείας που 
παραβιάζει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου 17 είναι ένοχος αδικήματος και, 

τηρουμένων των αναλογιών, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 25 και 26 των περί 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 
2003.   

 
9. Το εδάφιο (3) του άρθρου 10 του Νόμου, αναθέτει στον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας 

την υποχρέωση για τη λήψη των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την 
ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία 



106 

 

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. 

10. Τα άρθρα 23(στ) και 25(1) του Νόμου παρέχουν στον 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 : 
 

«25.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 26, ο Επίτροπος μπορεί να επιβάλει στους 
υπεύθυνους επεξεργασίας ή στους τυχόν εκπροσώπους τους ή σε τρίτους τις ακόλουθες 

διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το Νόμο και 

από κάθε άλλη ρύθμιση που αφορά την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα: 

(α) Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης, 
(β) χρηματική ποινή μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30,000), 

(γ) προσωρινή ανάκληση άδειας,  
(δ) οριστική ανάκληση άδειας, 

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

 
(2) Οι υπό στοιχεία (β), (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 

επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου 
του. Είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα της παράβασης που καταλογίζεται. Οι υπό στοιχεία (γ), 

(δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής καθ’ υποτροπήν 

παράβασης. Χρηματική ποινή δύναται να επιβληθεί σωρευτικά και με τις υπό στοιχεία (γ), (δ) και 
(ε) κυρώσεις. Αν επιβληθεί η κύρωση της καταστροφής αρχείου, για την καταστροφή ευθύνεται 

ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρχείου, στον οποίο δύναται να επιβληθεί και χρηματική ποινή για μη 
συμμόρφωση.». 

 
11. Στο παρελθόν, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με βάση την 

αρμοδιότητα που του παρέχουν τα άρθρα 23(στ) και 25 του Νόμου, επέβαλε χρηματική ποινή 

ύψους €3000 (τριών χιλιάδων ευρώ) στο Νοσοκομείο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ για παράβαση του 
άρθρων 10(3) του Νόμου λόγω της έκθεσης σε πάγκο σε διάδρομο του Νοσοκομείου των 

αποτελεσμάτων ευαίσθητων δεδομένων υγείας των ασθενών και συγκεκριμένα των 
αποτελεσμάτων των αναλύσεων των κλινικών εργαστηρίων κατά το Σεπτέμβριο του 2010 (Α/Π 

75/2010, Απόφαση εκδόθηκε στις 22.2.2011). 

 
12. Διοικητικές κυρώσεις επιβλήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας σε παρόμοιες 

περιπτώσεις αδυναμίας εντοπισμού φακέλων ασθενών, μετά από εξέταση των παραπόνων με 
αριθμούς Α/Π 5/2008 (απόφαση εκδόθηκε στις 24.7.2008), Α/Π 51/2012 (απόφαση εκδόθηκε 

στις 23.10.2012), Α/Π 32.2014 και Α/Π 44/2014 (απoφάσεις εκδόθηκαν στις 13.10.2014). 

Υπάρχει λοιπόν προηγούμενο  επιβολής χρηματικών ποινών ύψους δύο χιλιάδων ευρώ ως 
διοικητικών κυρώσεων σε κάθε παρόμοιο παράπονο (Α/Π 5/2008 και Α/Π 51/2012), καθώς και 

τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000,00) σε κάθε παράπονο στα Α/Π 32/2014 και Α/Π 44/2014 και ότι 
στα δύο τελευταία κοινοποιήθηκαν οι Αποφάσεις στον Υπουργό ως πολιτικό προϊστάμενο και 

στον τότε Αν. Γενικό Διευθυντή ως διοικητικό προϊστάμενο του Υπουργείου Υγείας για την 
προώθηση άμεσης λήψης μέτρων για επίλυση του προβλήματος. 

 

13. Με επιστολή μου με Αρ. Φακ.: Α/Π 11.17.001.54/2013 και ημερομηνία 16.1.2014 προς τον 
τότε Υπουργό Υγείας, τον τότε Αν. Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας και τον τότε Εκτελεστικό 

Διευθυντή Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας,  υπέδειξα αδυναμίες στα μέτρα ασφάλειας και 
προστασίας των δεδομένων των ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και ζήτησα να 

ληφθούν μέτρα. Αυτά τα μέτρα δεν έχουν φθάσει στον επιθυμητό βαθμό και εξακολουθούν να 

φθάνουν πληροφορίες στο Γραφείο μας για αδυναμία εντοπισμού φακέλων. 
 

14. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να παραβλέψω ότι τα νέα μέτρα που πληροφορήθηκα ότι 
έχουν ληφθεί στο Νοσοκομείο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ είναι σημαντικά και συνάδουν με υποδείξεις 

που είχαν υποβληθεί από το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα στο παρελθόν για βελτίωση των μέτρων ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων 
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(τοποθέτηση θυρών ασφάλειας στο ιατρικό αρχείο, διακίνηση φακέλων από εντεταλμένο 

προσωπικό, ασφαλής φύλαξη δεδομένων στο χώρο των θαλάμων υπό την επιτήρηση 

νοσηλευτή) και μηχανογράφηση της διακίνησης των φακέλων. 
 

15.  Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και ιδιαίτερα ότι υπήρξε προηγούμενο  επιβολής χρηματικών 
ποινών ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (Α/Π 5/2008 και Α/Π 51/2012) και τριών χιλιάδων ευρώ (Α/Π 

32/2014 και Α/Π 44/2014 ) ως διοικητικών κυρώσεων σε κάθε παρόμοιο παράπονο, αλλά 

λαμβάνοντας υπόψη και ότι έχουν ληφθεί νέα μέτρα για την προστασία των δεδομένων τα οποία 
παρακολουθούνται και θα βελτιώνονται, αποφάσισα βάσει της εξουσίας που μου παρέχει το 

άρθρο 25(1) του Νόμου την επιβολή της διοικητικής κύρωσης της χρηματικής ποινής των δύο 
χιλιάδων ευρώ (€2.000,00) για την παράβαση της εκ του εδαφίου (3) του άρθρου 10 του Νόμου 

υποχρέωσης του Νοσοκομείου Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 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. Σ. Δ., να 

κοινοποιήσω αυτή την Απόφαση μου στον Υπουργό ως πολιτικό προϊστάμενο και στη Γενικό 
Διευθυντή ως διοικητική προϊσταμένη του Υπουργείου Υγείας για την προώθηση άμεσης λήψης 

μέτρων για επίλυση του προβλήματος, ιδιαίτερα του μέτρου της μηχανογράφησης, και να 
προειδοποιήσω ότι σε περίπτωση επανάληψης οι διοικητικές κυρώσεις που θα επιβληθούν θα 

είναι αυστηρότερες.  

 
Σε μία δεύτερη καταγγελία για αδυναμία εντοπισμού ιατρικού φακέλου της Μ.Χ. από τον Ιούνιο 

2015 και σχηματίστηκε ο φάκελος παραπόνου Α/Π 70/2015, αλλά μετά από αλληλογραφία με το 
Διευθυντή Νοσοκομείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ καταβλήθηκε προσπάθεια και ο φάκελος 

βρέθηκε όπως μας ενημέρωσε ο Διευθυντής ΝΑΜ ΙΙΙ με επιστολή του ημερομηνίας 31.12.2015 

και η παραπονούμενη δήλωσε ότι ικανοποιήθηκε.  

 
 

6. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΑΔΕΙΕΣ / ΕΛΕΓΧΟΙ 
 

6.1. Γνωστοποιήσεις 
 

Τα άτομα ή οργανισμοί που επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες έχουν υποχρέωση 

υποβολής Γνωστοποίησης προς τον/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 στον/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. 
 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) καταχωρίζονται στο Μητρώο Αρχείων και 
Επεξεργασιών που τηρεί ο/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 στον/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 καταχωρημένες στο Μητρώο είναι 
2953. 
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Κατά το 2015 υποβλήθηκαν 298 Γνωστοποιήσεις για σύσταση και λειτουργία αρχείου / έναρξη 

επεξεργασίας ως ακολούθως: 

 

 

 

 

Κατηγορία 

Αριθμός 

Γνωστοποιήσεων 

2015 

Δημόσιος Τομέας 36 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου  

13 

Ιδιωτικός Τομέας 249 

Σύνολο 298 

 

 

 

6.2. Άδειες Διασύνδεσης 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου «διασύνδεση» σημαίνει «μορφή επεξεργασίας που 
συνίσταται στη δυνατότητα συσχέτισης των δεδομένων ενός αρχείου με δεδομένα αρχείου ή 

αρχείων που τηρούνται από άλλο ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από τον 
ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για άλλο σκοπό.  

 

Η διασύνδεση των αρχείων επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα 
άρθρα 5 και 8 του Νόμου 138 (Ι) / 2001, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος. 
 

Κάθε διασύνδεση γνωστοποιείται στον/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 του/της Επιτρόπου. Η άδεια διασύνδεσης χορηγείται ύστερα από ακρόαση 

των υπεύθυνων επεξεργασίας των αρχείων αν κριθεί απαραίτητο από τον/την Επίτροπο. 

 
 

Κατά το έτος 2015 χορηγήθηκαν  18  άδειες διασύνδεσης αρχείων ως ακολούθως: 

 

Αρ. Υπεύθυνος Επεξεργασίας 1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας 2 

1. Αστυνομία Κύπρου Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

2. Αστυνομία Κύπρου Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

3. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

4. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης 

5. Τμήμα Εργασίας Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης 

6. Αρχείο Στρατολογικών Υπηρεσιών 

της Εθνικής Φρουράς 

Αρχείο Εγγραφής Κατοίκων και 

Αρχείο Προσώπων που αποκτούν 

Κυπριακή Ιθαγένεια – Υπουργείο 

Εσωτερικών 

7. Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

Ατόμων με Αναπηρίες 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

8. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης 

Αστυνομία Κύπρου 
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9. Υπουργείο Εσωτερικών Αστυνομία Κύπρου 

10. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

11. Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών 

Πληρωμών 

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

12. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

13. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας Αστυνομία Κύπρου 

14. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων 

Πρόνοιας 

Κεντρικός Φορέας Ισότιμης 

Κατανομής Βαρών 

15. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων 

Πρόνοιας 

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

16. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων 

Πρόνοιας 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

17. Τμήμα Οδικών Μεταφορών Τμήμα Φορολογίας 

18. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 

Κύπρου 

Τμήμα Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας 

 

 
Επιπρόσθετα, ο/η Επίτροπος χορήγησε 25 ανανεώσεις αδειών διασύνδεσης ως ακολούθως: 

 

Αρ. Υπεύθυνος Επεξεργασίας 1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας 2 

1. Υπηρεσία Ασύλου Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης 

2. Υπηρεσία Ασύλου Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 

3. Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείο Υγείας 

4. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Τμήμα Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας 

5. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Υπηρεσία Μερίμνης και 

Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων 

6. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων 

7. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Τμήμα Εργασίας 

8. Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών 

Πληρωμών 

Υπουργείο Εσωτερικών 

9. Τμήμα Κτηματολογίου & 

Χωρομετρίας 

Υπουργείο Εσωτερικών 

10. Υπουργείο Εξωτερικών Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης 

11. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

12. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

13. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

Ατόμων με Αναπηρίες 

14. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αρχείο Στρατολογικών Υπηρεσιών 

της Εθνικής Φρουράς 

15. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Εργασίας 

16. Αστυνομία Κύπρου Αρχείο Στρατολογικών Υπηρεσιών 

της Εθνικής Φρουράς 

17. Τμήμα Φορολογίας Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 

18. Τμήμα Φορολογίας Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

19. Τμήμα Φορολογίας Τμήμα Τελωνείων 

20. Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών 

Κύπρου 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

21. Τμήμα Τελωνείων Μονάδα Καταπολέμησης 

Αδικημάτων Συγκάλυψης 
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22. Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 

23. Υπουργείο Εσωτερικών Πολιτική Άμυνα 

24. Υπουργείο Άμυνας Στρατολογικό Γραφείο της Εθνικής 

Φρουράς 

25. Υπουργείο Υγείας Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 

 

 

6.3. Άδειες Διαβίβασης  

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 (4) του Νόμου, η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή κράτη συμβαλλόμενα μέρη του Ε.Ο.Χ. (Νορβηγία, 
Ισλανδία, 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 Αυστραλία, Transfer of Passenger Name Record Data (PNR), ο Καναδάς 
(Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act) και Transfer of 

Passenger Name Record Data (PNR), η Ελβετία, τα νησιά Φαρόε, η νήσος Guernsey, το Ισραήλ, 
το Isle of Man, το Jersey, η Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης, οι ΗΠΑ (Transfer of 

Passenger Name Record Data (PNR)) και οργανισμοί και επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο 

σύστημα Ασφαλούς Λιμένα (Safe Harbour) του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, παρέχουν 
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.  

 
Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς οποιαδήποτε άλλη χώρα επιτρέπεται ύστερα από 

άδεια του/της Επιτρόπου. 
 

Ο/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, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, με άδεια του/της Επιτρόπου εφόσον συντρέχει μία ή 

περισσότερες από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 9 (2) του 
Νόμου. 

 

Ο/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 τον/την Επίτροπο της σχετικής άδειας διαβίβασης 

δεδομένων. 

 

Κατά το έτος 2015 χορηγήθηκαν  18  άδειες διαβίβασης ως ακολούθως: 
 

Αρ. Υπεύθυνος Επεξεργασίας 1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας 2 
1. UNITEAM MARINE LIMITED Σιγκαπούρη 
2. USB BANK PLC Λίβανο 

3. Orangefield (Cyprus) Ltd Χώρες που είναι εγκατεστημένοι οι 

εισαγωγείς των δεδομένων 
4. American Life Insurance Company (CY) 

Ltd 

ΗΠΑ 

5. Επίτροπος Προεδρίας και Ανθρωπιστικών 

Θεμάτων 

ΗΠΑ 

6. ZEINCRO Cyprus Ltd ΗΠΑ 
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7. Τμήμα Φορολογίας ΗΠΑ 

8. Noble Energy International Ltd ΗΠΑ 

9. GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd ΗΠΑ 
10. GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd Ινδία 

11. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Ρωσία 
12. Melivia Investigations Security Co. Ltd Ρωσία 

13. V.M.L. Venture Management Ltd Ρωσία 

14. CYTA Σε εταιρείες μέλη του Ομίλου Oracle 
15. Hellas-Sat Consortium Ltd Σαουδική Αραβία 

16. ETIHAD Airways (Cyprus Branch) Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
(χορηγήθηκαν 3 άδειες σε μια 

εταιρεία) 

 
 
Επιπρόσθετα, ο/η Επίτροπος χορήγησε  52 ανανεώσεις αδειών διαβίβασης ως ακολούθως: 

 
Αρ. Υπεύθυνος Επεξεργασίας 1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας 2 
1. ATONLINE LTD Ρωσία (χορηγήθηκε 1 άδεια για 

διαβίβαση προς μια εταιρεία και 2 
άδειες προς άλλη εταιρεία –από 

16.02.2013 μέχρι 15.02.2015 και 
16.02.2015 μέχρι 15.02.2017) 

2. AC Nielsen Cyprus Ltd ΗΠΑ (χορηγήθηκε 1 άδεια για 
διαβίβαση προς μια εταιρεία και 2 
άδειες για διαβίβαση προς άλλη 
εταιρεία – από 07.02.2014 μέχρι 
06.02.2015 και 06.02.2015 μέχρι 
05.02.2015) 

3. EDAC EXECUTIVE DEVELOPMENT 
ASSESSMENT CENTRE LTD 

Ινδία 

4. EDAC EXECUTIVE DEVELOPMENT 
ASSESSMENT CENTRE LTD 

Κίνα 

5. EDAC EXECUTIVE DEVELOPMENT 
ASSESSMENT CENTRE LTD 

Κολομβία 

6. EDAC EXECUTIVE DEVELOPMENT 

ASSESSMENT CENTRE LTD 

Νότιο Αφρική 

7. EDAC EXECUTIVE DEVELOPMENT 

ASSESSMENT CENTRE LTD 

Βραζιλία 

8. EDAC EXECUTIVE DEVELOPMENT 

ASSESSMENT CENTRE LTD 

Ομάν 

9. EDAC EXECUTIVE DEVELOPMENT 
ASSESSMENT CENTRE LTD 

Ζιμπάμπουε 

10. ERICSSON AB (Cyprus Branch) Φιλιππίνες 
11. Αστυνομία Κύπρου Κατάρ 

12. O.T.A Orphanides Trust Agency Ρωσία 
13. KORPUS PRAVA (CYPRUS) LTD Ρωσία 

14. SA & PM (Cyprus) Limited Ρωσία (χορηγήθηκαν 2 άδειες για 
διαβίβαση προς 2 διαφορετικές 
εταιρείες) 

15. SIB (Cyprus) LIMITED Ρωσία (χορηγήθηκαν 2 άδειες για 
διαβίβαση προς 2 διαφορετικές 
εταιρείες) 

16. IBL BANK S.A.L. – LIMASSOL BRANCH Λίβανο 
17. Credit Libanais SAL Λίβανο 

18. Societe Generale Bank – Cyprus Limited Λίβανο 
19. BANQUE BEMO SAL  Λίβανο 

20. GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd Ινδία και ΗΠΑ (χορηγήθηκε 1 άδεια 
για διαβίβαση προς 4 διαφορετικές 
εταιρείες στην Ινδία και σε 1 
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εταιρεία στις ΗΠΑ) 

21. GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd ΗΠΑ 

22. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΗΠΑ 
23. TSYS Card Tech Services Ltd ΗΠΑ 

24. CYTA ΗΠΑ 
25. Weatherford Global Products Limited ΗΠΑ 

26. Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ΗΠΑ 

27. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ΗΠΑ 
28. AIG Europe Limited ΗΠΑ (χορηγήθηκε 1 άδεια για 

διαβίβαση προς μία εταιρεία και 4 
άδειες για διαβίβαση προς άλλη 
εταιρεία)    

29. AIG Europe Limited Ινδία 
30. American Life Insurance Company (CY) 

Ltd 
1. Αίγυπτο 
2. Αυστραλία 

3. Βραζιλία 
4. ΗΠΑ 

5. Ιαπωνία 
6. Ινδία 

7. Κίνα 

8. Τουρκία 
9. Κολομβία 

10. Κορέα 
11. Μεξικό 

12. Ουκρανία 

13. Πακιστάν 
14. Ρωσία 

15. Σερβία 
16. Χιλή 

17. Χονγκ Κονγκ 
31. LGS Handling Ltd Αεροπορικές εταιρείες ή αρμόδιες Αρχές 

Ελέγχου 

32. ERNST & YOUNG CEA (SOUTH) 
SERVICES LTD 

Σε εταιρείες/οντότητες του Ομίλου 
εταιρειών Ernst & Young 

33. ERNST & YOUNG SOUTHEAST EUROPE 
BUSINESS ADVISORY SERVICES LTD 

Σε εταιρείες/οντότητες του Ομίλου 
εταιρειών Ernst & Young 

34. ERNST & YOUNG CEA (SOUTH) 

HOLDINGS LTD 

Σε εταιρείες/οντότητες του Ομίλου 

εταιρειών Ernst & Young 
35. ERNST & YOUNG SOUTHEAST EUROPE 

HUMAN CAPITAL SERVICES LTD 

Σε εταιρείες/οντότητες του Ομίλου 

εταιρειών Ernst & Young 
36. ERNST & YOUNG SOUTHEAST EUROPE 

PUBLIC LTD 

Σε εταιρείες/οντότητες του Ομίλου 

εταιρειών Ernst & Young 

37. ERNST & YOUNG CYPRUS LTD Σε εταιρείες/οντότητες του Ομίλου 
εταιρειών Ernst & Young 

38. ERNST & YOUNG (Συνεταιρισμός) Σε εταιρείες/οντότητες του Ομίλου 
εταιρειών Ernst & Young 

39. PRIVATBANK CYPRUS BRANCH LTD Ουκρανία 
40. Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων 

Συγκάλυψης Κύπρου 

Αναλόγως των αντίστοιχων Συμβάσεων 

στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία είναι 

μέρος    
41. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Στις αντίστοιχες Αρχές που έχουν 

υπογράψει το Πολυμερές Μνημόνιο 
Συνεργασίας του Διεθνούς Οργανισμού 

Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς 

42. M.C.MICHAEL & ASSOCIATES LLC 
(Member firm of Ernst & Young Global 

Ltd) 

Σε εγκεκριμένες member firms και 
οντότητες του Ομίλου Ernst & Young 
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6.4. ΕΛΕΓΧΟΙ 

 
6.4.1. Έλεγχος στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την 
εγκατάσταση συστήματος βιντεοπαρακολούθησης 
 
Μετά από την υποβολή ανώνυμου παραπόνου στο Γραφείο του/της Επιτρόπου στις 24.04.2015, 
Λειτουργοί του Γραφείου του/της, επισκέφθηκαν στις 30.04.2015 το Τυπογραφείο της 

Δημοκρατίας με σκοπό να ελέγξουν τη νομιμότητα του συστήματος βιντεοπαρακολούθησης και 
ιδιαίτερα της χρήσης των εικόνων για σκοπούς ελέγχου του ωραρίου του προσωπικού, βάσει της 

εξουσίας που παρέχει στον/στην Επίτροπο το άρθρο 23 (1) (η) του Νόμου 138 (Ι)/2001. 

 
Οι Λειτουργοί του Γραφείου του/της Επιτρόπου διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν πινακίδες που να 

προειδοποιούν ότι ο χώρος παρακολουθείται από κάμερες βιντεοπαρακολούθησης. Για το θέμα 
αυτό το Γραφείο μας έχει εκδώσει δύο σχετικές Οδηγίες, με τίτλους «Βιντεο-Παρακολούθηση» 

και «Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στον Τομέα των Εργασιακών Σχέσεων», οι οποίες 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Γραφείου www.dataprotection.gov.cy, τις οποίες 

προτρέψαμε τον Διευθυντή να μελετήσει και οι οποίες αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι «Για να 
συμμορφωθούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας/ χειριστές με την υποχρέωση τους για ενημέρωση, 
είναι αποδεκτό και ικανοποιητικό να αναρτούν πινακίδες σε σημεία έξω από το πεδίο 
οπτικογράφησης, οι οποίες θα προειδοποιούν ότι πραγματοποιείται οπτικογράφηση. Μπορεί να 
είναι αρκετό η πινακίδα να δείχνει μόνο την εικόνα μιας κάμερας. Πρέπει όμως, να αναγράφει 
τουλάχιστον την ταυτότητα του ατόμου ή του οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργία της κάμερας και το σκοπό της οπτικογράφησης. Είναι επίσης επιθυμητό να 
αναγράφονται ορισμένες πληροφορίες για επικοινωνία, όπως διεύθυνση και το τηλέφωνο του 
υπεύθυνου.». 
 

Δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε άλλη παράβαση των διατάξεων του Νόμου. 

 
Τονίσαμε στον Διευθυντή ότι, με βάση την Απόφαση του Επιτρόπου ημερ. 02.10.2012 που 

αφορά το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
μας, είναι νόμιμη η τοποθέτηση κάμερας πάνω από το μηχάνημα κάρτας. Κατά αναλογία 

επιτρέπεται η χρήση των εικόνων που λαμβάνονται από τις βιντεοκάμερες για σκοπούς έλεγχου 
του ωραρίου του προσωπικού.  

 

Οι εικόνες όμως που λαμβάνονται από τις βιντεοκάμερες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
σκοπούς ελέγχου του ωραρίου του προσωπικού αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς αξιολόγησης του ή παρακολούθησης του κατά τη διάρκεια της 
εργασίας του.  

 

Ενόψει των ανωτέρω, καλέσαμε τον Διευθυντή του Τυπογραφείου όπως φροντίσει άμεσα να 
τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες και να μας ενημερώσει σχετικά. 

Με επιστολή του ημερομηνίας 24.08.2015, ο Διευθυντής μας πληροφόρησε ότι τοποθετήθηκαν 
οι προειδοποιητικές πινακίδες σύμφωνα με τις οδηγίες του Γραφείου μας. 

 
 
6.4.2. Αυτεπάγγελτος έλεγχος ύστερα από Δημοσίευμα στην εφημερίδα 
Χαραυγή ημερομηνίας 25/05/2015 που έφερε τον τίτλο «Κανονικό 
Φακέλωμα στο χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου»   
 
Ύστερα από οδηγίες του/της Επιτρόπου, με αφορμή σχετικό δημοσίευμα στο οποίο 
απεικονιζόταν μία φωτογραφία με την κάρτα εισόδου στο χώρο στάθμευσης του Αερολιμένα 

στην οποία αναγραφόταν ο αριθμός εγγραφής του αυτοκινήτου του πολίτη που έστειλε τη 

φωτογραφία, πραγματοποιήθηκε αιφνίδιος και απροειδοποίητος έλεγχος στο χώρο στάθμευσης 
του Αερολιμένα Λάρνακας από λειτουργούς του Γραφείου του/της για σκοπούς επιβεβαίωσης 

των πληροφοριών του δημοσιεύματος. 
 

Ακολούθως, στάληκε επιστολή στη Διαχειρίστρια, του χώρου στάθμευσης, εταιρεία για την  
υποβολή των θέσεών της αναφορικά με τα ακόλουθα σημεία: 
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α) Περιγραφή του συστήματος που είχε εγκατασταθεί και λειτουργεί στις εισόδους και εξόδους 

του χώρου στάθμευσης του Αερολιμένα από τη Διαχειρίστρια εταιρεία ως υπεύθυνος 
επεξεργασίας και αν πρόκειτο για σύστημα Automatic Number Plate Recognition (APNR) το οποίο 

είναι σύστημα επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων. 
 

β) Το είδος επεξεργασίας που επιδέχονταν οι αριθμοί εγγραφής των οχημάτων π.χ συλλογή, 

χρησιμοποίηση, διατήρηση κ.λπ  εκτός από την αυτόματη καταγραφή των στοιχείων αυτών στην 
κάρτα εισόδου των ατόμων που εισέρχονταν στο χώρο στάθμευσης. 

 
γ) Σκοπός της εγκατάστασης και λειτουργίας του εν λόγω συστήματος και της εν γένει 

επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (αριθμός εγγραφής του οχήματος) και τη νομική βάση 

στην οποία βασιζόταν η νομιμότητα της επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αναφορά 
Νόμου. 

 
δ) Τους λόγους για τους οποίους κρινόταν εντελώς απαραίτητη η συλλογή και επεξεργασία του 

αριθμού εγγραφής των οχημάτων σε σχέση πάντοτε με τον επιδιωκόμενο σκοπό της 
επεξεργασίας. 

 

ε) Τους λόγους για τους οποίους δεν είχε γνωστοποιηθεί στο Γραφείο του/της Επιτρόπου η 
σχετική επεξεργασία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7(1) του Νόμου. 

 
Οι θέσεις της εταιρείας ήταν ότι τα υπό αναφορά συστήματα δεν έχρηζαν προστασίας 

προσωπικών δεδομένων κυρίως επειδή δεν γινόταν ταυτοποίηση των αριθμών εγγραφής του 

οχήματος με το φυσικό πρόσωπο /ιδιοκτήτη του οχήματος. 

 
Ο/Η Επίτροπος εξέφρασε τη διαφωνία του/της και κάλεσε την εταιρεία να υποβάλει τις σχετικές 

Γνωστοποιήσεις δεδομένου ότι η συλλογή και επεξεργασία των αριθμών εγγραφής των 
εισερχόμενων, στους χώρους στάθμευσης των Αερολιμένων, οχημάτων, συνιστά από μόνη της 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 

 
Ο/Η Επίτροπος αφού έλαβε υπόψην του/της ότι: 

 

1. Η εταιρεία υπέβαλε τις Γνωστοποιήσεις ως οι οδηγίες του/της, 
 

2. ο σκοπός για τον οποίο εγκαταστάθηκε το εν λόγω σύστημα (αποτροπή της παράνομης 
εισόδου /εξόδου στο χώρο στάθμευσης των Αερολιμένων καθώς επίσης και η βελτίωση της 

εξυπηρέτησης του κοινού αφού το νέο αυτό σύστημα θα καθιστά ταχύτερη την εξυπηρέτηση 

στους χώρους στάθμευσης), ήταν σύννομος, 
 

3. λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και κυρίως τα 
προσωπικά δεδομένα (αριθμοί εγγραφής οχημάτων) αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων SQL 

σε κρυπτογραφημένη μορφή και πρόσβαση έχουν μόνο οι διαχειριστές του συστήματος, 

 
4.  το σύστημα προβαίνει σε αυτόματη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων 48 ώρες μετά 

από την έξοδο του οχήματος από το χώρο στάθμευσης, 
 

κατέληξε, ότι το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας που λειτουργεί η 
Διαχειρίστρια εταιρεία στους χώρους Στάθμευσης των Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου δεν 

αντιβαίνει στις διατάξεις του Νόμου και ως εκ τούτου έδωσε οδηγίες για την καταχώρησή των 

σχετικών Γνωστοποιήσεων στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών που τηρεί στο Γραφείο 
του/της.  

 
 

 
 
 
 



115 

 

7. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
7.1. Πρόταση Νόμου που τροποποιεί τους περί Άδειας Οδήγησης Νόμους του 
2001 μέχρι 2012 
 
Ο/Η Επίτροπος απέστειλε στις 24.02.2015 επιστολή στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφορικά με τη  σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο 

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στις 19.2.2015 για συζήτηση της Πρότασης 

Νόμου που τροποποιεί τους περί Άδειας Οδήγησης Νόμους του 2001 μέχρι 2012, με την οποία 

τον πληροφόρησε τα εξής: 

 

«Η εν λόγω Πρόταση Νόμου αποσκοπεί στο να θέτει ερώτημα αν ο αιτητής άδειας οδήγησης 

επιθυμεί να είναι δότης οργάνων σε περίπτωση θανάτου του και όπως προβλέπει η εν λόγω 

Πρόταση ο αιτητής πρέπει να απαντήσει υποχρεωτικά  θετικά ή αρνητικά.  

 

Δηλαδή όπως είναι διατυπωμένη η Πρόταση Νόμου, ο αιτητής άδειας οδήγησης δεν έχει την 

ελεύθερη επιλογή να μην απαντήσει καθόλου ή να ζητήσει να δηλώσει την επιθυμία του 

αργότερα αφού λάβει περισσότερες πληροφορίες. Η τρίτη επιλογή στο προτεινόμενο έντυπο 

λήψης της δήλωσης  (που είναι προς την ορθή κατεύθυνση) δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της 

Πρότασης Νόμου. 

 

Παρά την επιβολή υποχρεωτικής απάντησης, δεν προβλέπεται στην εν λόγω Πρόταση Νόμου 

κάποια έννομη συνέπεια σε περίπτωση που ο αιτητής δεν απαντήσει.  

 
Επιπρόσθετα, δεν φαίνεται στην Πρόταση Νόμου ότι αν δεν ανταποκριθεί ο αιτητής αυτό θα έχει 

ως συνέπεια να μην εξεταστεί η αίτηση του για έκδοση άδειας οδήγησης.  Αφήνεται όμως η 

εντύπωση ότι αν δεν απαντήσει ο αιτητής δεν θα εκδοθεί η άδεια οδήγησης. Πρόκειται για 

εκβιαστική λήψη προσωπικών δεδομένων από  Κυβερνητικό Τμήμα που βρίσκεται σε σχέση 

υπεροχής έναντι του αιτητή άδειας οδήγησης, έτσι ώστε να δώσει τα προσωπικά δεδομένα του 

για σκοπούς επεξεργασίας τους τόσο από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών όσο και από έναν τρίτο, 

το Εθνικό Μητρώο Δυνητικών Δοτών  του Υπουργείου Υγείας. Σε περίπτωση που δεν θα εκδοθεί 

η άδεια τίθεται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσον θα παραβιάζεται η εναρμονιστική κυπριακή 

νομοθεσία για την έκδοση άδειας οδήγησης αφού θα θέτει πρόσθετους περιορισμούς για την 

έκδοση της.». 

 

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης λέχθηκε ότι η εν λόγω δήλωση του αιτητή είναι απλή έκφραση 

επιθυμίας. Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά στην υπό εξέταση Πρόταση Νόμου ξεκάθαρα αναφέρεται 

ότι σε περίπτωση θετικής απάντησης του αιτητή η συγκατάθεση του αναγράφεται στην άδεια 

οδήγησης και ταυτόχρονα η συγκατάθεση του αιτητή διαβιβάζεται από τον Έφορο 

Μηχανοκινήτων Οχημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και καταχωρείται στο 

Εθνικό Μητρώο Δυνητικών Δοτών. Ξεκάθαρα λοιπόν πρόκειται για λήψη συγκατάθεσης και όχι 

για απλή έκφραση επιθυμίας. 

 

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης λέχθηκε κατ’ επανάληψη ότι δεν διενεργείται αφαίρεση οργάνων 

αν δεν συγκατατεθεί ο νενομισμένος αντιπρόσωπος του δότη. Όμως στον περί Αφαιρέσεων και 

Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμο του 2012 είναι ξεκάθαρο, τόσο 

από την ερμηνεία του όρου «νενομισμένος αντιπρόσωπος δυνητικού πτωματικού δότη» που 

δίδεται στο άρθρο 2, όσο και από το εδάφιο (3) του άρθρου 20, ότι μόνο αν ο δυνητικός 

πτωματικός δότης δεν είχε εκφράσει τη συναίνεση ή την άρνηση του ζητείται η συγκατάθεση 

του νενομισμένου αντιπροσώπου του. 
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Στο προσχέδιο του εντύπου λήψης συγκατάθεσης το λεκτικό δεν αναφέρεται σε δυνητικό 

πτωματικό δότη αλλά σε δωρητή οργάνων, αφού ερωτά αν επιθυμεί κάποιος να γίνει δωρητής 

οργάνων χωρίς να αναφέρει οπουδήποτε «δότης οργάνων σε περίπτωση θανάτου του». Από το 

λεκτικό του προσχεδίου  του εντύπου για τη λήψη της συγκατάθεσης που παρουσιάστηκε στη 

σύσκεψη προκύπτει το ερώτημα αν αφήνει το περιθώριο λήψης συγκατάθεσης για αφαίρεση 

οργάνου από ζώντα δότη για την οποία όμως απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση και ελεύθερη, 

συγκεκριμένη και ειδική συναίνεση του πιθανού ζώντος δότη. 

 
 

Συνεπώς ο/η Επίτροπος είχε την άποψη ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθεί το λεκτικό στο έντυπο 

λήψης συγκατάθεσης, έτσι ώστε να αφορά μόνο δυνητικό πτωματικό δότη. 

 

Το «ενημερωτικό» κείμενο που θα συνοδεύει το πεδίο λήψης της δήλωσης δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να θεωρηθεί ότι είναι ικανοποιητικό για τη λήψη των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Η ενημέρωση πρέπει να προηγείται του πεδίου της δήλωσης/λήψης των δεδομένων 

και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 138(Ι)/2001 όπως τροποποιήθηκε, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας των δεδομένων οφείλει να ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων κατά το 

στάδιο συλλογής των δεδομένων με τρόπο πρόσφορο και σαφή για τα εξής τουλάχιστον 

στοιχεία: 

 

«(α)  Την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του,  

(β)  το σκοπό της επεξεργασίας, 

(γ)  τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων, και  

(δ)  την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και διόρθωσης.  
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(2) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει επίσης το υποκείμενο των δεδομένων για το αν αυτό 

υποχρεούται ή όχι να παράσχει τη συνδρομή του, με βάση ποιες διατάξεις, καθώς και τις τυχόν 

συνέπειες της άρνησής του, δεδομένου ότι η ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη για την 

εξασφάλιση, σε κάθε περίπτωση, θεμιτής επεξεργασίας.». 

 

Με βάση τα πιο πάνω, ο/η Επίτροπος έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων των αιτητών έκδοσης άδειας οδήγησης για σκοπούς δήλωσης τους αν επιθυμούν να 

γίνουν δότες οργάνων χωρίς την προηγούμενη πλήρη ενημέρωση τους.  

 

Θα πρέπει λοιπόν να προηγείται η πλήρης ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων και μετά 

να ακολουθεί το πεδίο λήψης των προσωπικών δεδομένων. 

 

Η απαίτηση για πλήρη προηγούμενη ενημέρωση επιβάλλεται και από τη νομοθεσία της 

βιοηθικής. Επίσης είναι απαραίτητη η προηγούμενη επαρκής πληροφόρηση ανήλικου αιτητή 

σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που κυρώθηκε με το Νόμο 243/1990, 

όπως επεξηγεί στο Σημείωμα της ημερομηνίας 19.2.2014 η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων 

του Παιδιού. 

 

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την Πρόταση Νόμου από τον 

Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων και σε περίπτωση συγκατάθεσης του αιτητή ως δότη θα 

διαβιβάζεται στο Υπουργείο Υγείας για καταχώρηση στο Μητρώο Δυνητικών Δοτών. Καμία 

ρύθμιση δεν υπάρχει για το τι θα απογίνονται οι αρνητικές απαντήσεις, οι οποίες είναι εξίσου 

σημαντικές, αφού σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 20 του Νόμου 127(Ι)/2012 όπως 

τροποποιήθηκε οι αρνητικές  απαντήσεις ισχύουν και δεν πρέπει να ερωτάται κανένας άλλος. 

 

Η νομική βάση για τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΔΕΝ  μπορεί να είναι η 

υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας η οποία επιβάλλεται από νόμο (άρθρο 5(2)(α) του 

Νόμου 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε) γιατί η επώνυμη δήλωση κάποιου ότι επιθυμεί να 

γίνει δότης οργάνων συνιστά ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο που αφορά την υγεία του.  

 

Για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων υγείας απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου 

των δεδομένων (6(2)(α) του Νόμου138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε)). Τα δεδομένα υγείας 

(π.χ. όρασης) που λαμβάνονται για σκοπούς έκδοσης άδειας οδήγησης προβλέπονται στην 

Οδηγία 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης και συγκεκριμένα στο Παράρτημα 3, ενώ δεν 

υπάρχει Οδηγία που να καθιστά υποχρεωτική τη λήψη δεδομένων για σκοπούς εγγραφής στο 

Μητρώο Δυνητικών Δοτών.  

 

Ως γενικό καταληκτικό σχόλιο, ο/η Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι η εισήγηση του Γενικού 

Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων που έγινε κατά τη διάρκεια της 

σύσκεψης, σύμφωνα με την οποία οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα έπρεπε να αφορούν την 

επανέκδοση άδειας οδήγησης που γίνεται στην πιο ώριμη ηλικία των 33 ετών, θα πρέπει να 

μελετηθεί από τον εισηγητή της Πρότασης Νόμου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, αφού 

προϋποθέτει ενημέρωση και λήψη μιας τόσο σημαντικής απόφασης σε μια πιο ώριμη ηλικία, ενώ 

δεν αποκλείει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να δηλώσουν τη βούληση τους να γίνουν 

δότες οργάνων και σε μικρότερη ηλικία. Λόγω την πολυπλοκότητας του θέματος και των 

διαφορετικών προσεγγίσεων, ο/η Επίτροπος θεώρησε χρήσιμη τη λήψη γνωμοδότησης και του 

Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όπως αποφάσισε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.   
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7.2. Διμερείς Συμφωνίες Υπουργείου Δικαιοσύνης που υποβάλλονται στο 
Γραφείο του/της Επιτρόπου για την υποβολή σχολίων 
 
 
1. Συμφωνία Κύπρου – Ρωσίας για συνεργασία στην Καταπολέμηση του Εγκλήματος και 

ιδιαίτερα των Οργανωμένων Μορφών του. 

 

2. Συμφωνία Κύπρου – Ρωσίας για συνεργασία στην Καταπολέμηση του Εγκλήματος. 

 

3. Προσχέδιο Συμφωνίας Κύπρου – Ισραήλ για Συνεργασία σε θέματα Δημόσιας Ασφάλειας. 

 

4. Προσχέδιο Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Ιορδανίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του 

Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων Ουσιών και 

των Πρόδρομών τους, της Παράνομης Μετανάστευσης και άλλων Ποινικών Αδικημάτων. 

 

5. Συμφωνία Κύπρου - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για Συνεργασία σε Θέματα Ασφάλειας, 

Καταπολέμησης Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας. 

 

 
7.3. Νομοσχέδιο που ρυθμίζει το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες 
 
Κατόπιν διαδικασίας διαβούλευσης με Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα και με οργανωμένα 

σύνολα πολιτών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως παρουσίασε προσχέδιο 

νομοσχεδίου 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.  

 

Ο/Η Επίτροπος δεσμεύτηκε με επιστολή του/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 2015, ο/η Επίτροπος είχε αριθμό 

συναντήσεων με την Έφορο Κρατικού Αρχείου και εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας για το 

σκοπό αυτό και έγινε σημαντικό έργο προς βελτίωση του αρχικού νομοσχεδίου. Η αρμοδιότητα 

για την εφαρμογή του Νόμου αυτού θα ανατεθεί στο Γραφείο μας. 

 

 
7.4. 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 μας είχε εκτενή διαβούλευση με τη Νομική Υπηρεσία 

και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για την ετοιμασία του οικείου νομοσχεδίου.  

 

Το άρθρο 5 του Νόμου αυτού προβλέπει για τη σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης με 

αρμοδιότητα να εξετάζει παράπονα για μη ικανοποίηση αιτημάτων πρόσβασης σε πληροφορίες. 

Ως Μέλη της πενταμελούς Επιτροπής διορίζονται εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών,  του 

Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Κρατικού Αρχείου και του Γραφείου μας, με 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.  
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7.5. Οι περί Προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας 
(Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων και Πρόσβαση σε Καταγεγραμμένο 
Περιεχόμενο Ιδιωτικής Επικοινωνίας) Νόμοι του 1996 και 2015 
 
Το 2015 υιοθετήθηκε ο Νόμος 216(Ι)/2015 που τροποποιεί το βασικό Νόμο 92(Ι)/2015. Ο Νόμος 

αυτός, μεταξύ άλλων, επιτρέπει στην Αστυνομία, υπό προϋποθέσεις, να χρησιμοποιεί 

καταγεγραμμένα περιεχόμενα ιδιωτικών επικοινωνιών όπως, για παράδειγμα, ηλεκτρονικά 

μηνύματα (emails), sms, mms κλπ, για σκοπούς πρόληψης, διακρίβωσης και δίωξης σοβαρών 

ποινικών αδικημάτων.  

 

Το Γραφείο μου μελέτησε το τροποποιητικό νομοσχέδιο και υπέβαλε γραπτά σχόλια τα οποία 

έγιναν αποδεκτά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και το Γενικό Εισαγγελέα 

της Δημοκρατίας και συμμετείχε σε συναντήσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών κατά 

τις οποίες συζητήθηκε το εν λόγω νομοσχέδιο.  

 

 

8. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 
 
8.1. Υποχρέωση φωτοτυπίας του δελτίου πολιτικής ταυτότητας  
 
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει εκδώσει την Οδηγία για την Παρεμπόδιση του Ξεπλύματος 

Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας η οποία αναφέρει τον τρόπο 
εφαρμογής των διατάξεων του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2014 ("ο Νόμος"). 
 

Ο εν λόγω Νόμος απαιτεί από όλα τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές αλλά και 

άλλες δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται καταλυτικά στο άρθρο 2 του Νόμου και 

διεξάγονται από: 

 

 πιστωτικά ιδρύματα (δηλαδή τράπεζες και συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα),  

 ιδρύματα πληρωμών, 

 ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, 

 κτηματομεσίτες που διεξάγουν κτηµατικές συναλλαγές, σύμφωνα με τον περί 

Κτηματομεσιτών Νόμο, ως εκάστοτε ισχύει, 

 ελεγκτές, εξωτερικοί λογιστές και φορολογικοί σύμβουλοι που ασκούν επαγγελματικές 
δραστηριότητες για λογαριασμό των πελατών τους κ.τ.λ.:  
 

Να ιδρύσουν και διατηρήσουν τέτοια συστήματα και διαδικασίες επίβλεψης των επιχειρήσεων και 
γενικά του οικονομικού συστήματος, με σκοπό να γίνεται εύκολος ο εντοπισμός ύποπτων 

συναλλαγών και να διασφαλίζεται η αρχή «γνώριζε τον πελάτη σου». 

 
Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 61 (1) του Νόμου προβλέπει τις διαδικασίες προσδιορισμού 

ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, οι οποίες περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα: 

 

«(α) Την εξακρίβωση και τον έλεγχο της ταυτότητας του πελάτη βάσει εγγράφων, στοιχείων ή 
πληροφοριών που εκδίδονται ή λαμβάνονται από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή· 

 
(β) την εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου και τη λήψη ευλόγων 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.» 
 

Το άρθρο 62 του Νόμου προβλέπει το χρόνο εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας και 
προσδιορισμού ταυτότητας σύμφωνα με το οποίο: 
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«62. (1) Η εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου 

πραγματοποιείται πριν τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή τη διενέργεια μεμονωμένης 

συναλλαγής. 
………………………………………………………………………………………… 

(6) Οι διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον 
πελάτη πρέπει να εφαρμόζονται όχι μόνο σε νέους πελάτες, αλλά και στους υφιστάμενους 

πελάτες, την κατάλληλη χρονική στιγμή, ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου εμπλοκής τους σε 

αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας.». 

 
Ωε εκ τούτου, όλα τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές και άλλες δραστηριότητες 

δικαιούνται να φωτοτυπούν το δελτίο ταυτότητας των πελατών τους, στο πλαίσιο οποιασδήποτε 

χρηματοοικονομικής ή άλλης σχετικής δραστηριότητας. 
 

 
 Το πλήρες κείμενο του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 

από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 έως 2013 καθώς και του τροποποιητικού 
Νόμου του 2014 βρίσκεται στο ακόλουθο link: 

 

http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=13709 

 

8.2. Εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες είσπραξης και/ή ειδοποίησης  για 
ληξιπρόθεσμες οφειλές 

Γενικές αρχές/συστάσεις που τέθηκαν σε εταιρείες με συναφές αντικείμενο δεδομένης της 
απουσίας ειδικής νομοθεσίας η οποία να ρυθμίζει τους όρους λειτουργίας και τις υποχρεώσεις 

των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες είσπραξης και/ή ειδοποίησης για ληξιπρόθεσμες οφειλές 

(συμπεριλαμβανομένων και Δικηγορικών Γραφείων) με βάση τις διατάξεις και τις βασικές αρχές 
της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. 

(α)Οι εταιρείες αυτές συστήθηκε όπως υπέχουν ιδιότητα του εκτελούντα την επεξεργασία 
σύμφωνα με την ερμηνεία που αποδίδεται στον όρο του άρθρου 2 της νομοθεσίας περί 

προσωπικών δεδομένων. 

(β) Ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων πρέπει να λαμβάνει χώρα από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας σχετικά με την επικείμενη κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν 

στις υπό αναφορά εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11(1) του Νόμου. Αυτό 
μπορεί να γίνεται και μέσω της σύμβασης με τον πελάτη του υπεύθυνου επεξεργασίας. 

 
(γ) Η ανάθεση της σχετικής επεξεργασίας σε εταιρείες (οι οποίες θα ενεργούν ως εκτελούντες 

την επεξεργασία εκ μέρους και για λογαριασμό των εταιρειών /δανειστών- υπεύθυνων 

επεξεργασίας), θα πρέπει να γίνεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10(4) του Νόμου με 
γραπτή σύμβαση σύμφωνα με την οποία θα καθορίζονται μεταξύ άλλων οι όροι εντολής και το 

πλαίσιο εντός του οποίου θα ενεργούν οι εν λόγω εταιρείες με σκοπό τη διασφάλιση της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των οφειλετών. Στην εν λόγω σύμβαση ανάθεσης θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται και όροι σχετικά με την επιστροφή ή καταστροφή των δεδομένων με 

τη λήξη της σύμβασης. 
 

(δ) Ακρίβεια των δεδομένων και επικαιροποίηση: Οι δανειστές (υπεύθυνοι επεξεργασίας) έχουν 
υποχρέωση να τηρούν ενημερωμένα δεδομένα σχετικά με τις οφειλές των πελατών τους. Αυτό 

συνεπάγεται ότι οι δανειστές θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τις οφειλές και να προβαίνουν σε 
ταυτοποίηση των οφειλετών πριν από κάθε όχληση του πελάτη από τους ίδιους ή πριν από την 

κοινοποίηση των δεδομένων τους στις πιο πάνω εταιρείες. 

 
(ε) Υποχρέωση για υποβολή Γνωστοποίησης στον Επίτροπο υπέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή 

τυχόν εκπρόσωπός του αλλά σε καμία περίπτωση ο εκτελών την επεξεργασία ο οποίος απλά 
ενεργεί επεξεργασία εκ μέρους και για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας. 

 

http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=13709
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8.3. Ανακοίνωση Επιτρόπου προς εταιρείες / οργανισμούς εξαγωγείς 
προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ  

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (CJEU) με την  Απόφαση του στην Υπόθεση Maximilian Schrems v 

Data Protection Commissioner, στις 6 Οκτωβρίου 2015, κήρυξε ανίσχυρη και /ή άκυρη την 

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Αρ. 520/2000/EC, σύμφωνα 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 που εγκαθίστανται στις ΗΠΑ οι οποίες είχαν  υιοθετήσει τις Αρχές του Ασφαλούς 

Λιμένα και ήταν εντεταγμένες στο ‘Safe Harbour List’. 

 
Με βάση τις πιο πάνω εξελίξεις, ο/η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
ενημερώνει όλες τις εταιρείες /οργανισμούς εξαγωγείς δεδομένων προς εταιρείες /οργανισμούς 

στις ΗΠΑ (εντεταγμένους στο σύστημα Ασφαλούς Λιμένα) όπως: 
 

1. τερματίσουν πάραυτα κάθε συναφή διαβίβαση δεδομένων η οποία πραγματοποιείται με 
νομική βάση τις Αρχές του Ασφαλούς Λιμένα   

 

και 
 

2. Υποβάλουν σχετική Αίτηση για Άδεια Διαβίβασης στο  Γραφείο της. 
 

Για τους σκοπούς εξέτασης της σχετικής Αίτησης  οι υπεύθυνοι επεξεργασίας μπορούν να 

χρησιμοποιούν ως δικαιολογητικά και /ή νομικά εργαλεία τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες* 
(εγκεκριμένες με τις οικείες Αποφάσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής):  2001/497/ΕΚ (από υπεύθυνο 

επεξεργασίας προς υπεύθυνο επεξεργασίας), 2004/915/ΕΚ (από υπεύθυνο επεξεργασίας προς 
υπεύθυνο επεξεργασίας) και 2010/87/EU (από υπεύθυνο επεξεργασίας προς εκτελούντα την 

επεξεργασία) ή τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανονισμούς (Binding Corporate Rules) εφόσον 

υπάρχουν διαθέσιμοι. 
 

* Συνιστάται όπως οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεν μεταβάλλουν το περιεχόμενο των ρητρών. 

 

 
8.4. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών Νόμος του 2004 Ν. 112(Ι)/2004, ως εκάστοτε τροποποιείται 

 
Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους 

παροχείς δημόσια διαθέσιμων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών   

 

Σε συνέχεια από το 2014, ύστερα από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις με το Γραφείο του 

Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ) σχετικά με την 

κατάρτιση του Διατάγματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 98Α (Γνωστοποίηση 

παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων) του Νόμου 112(Ι)/2004, μετά το πέρας της δημόσιας 

διαβούλευσης, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29/5/2015 το 

Διάταγμα, ως Κ.Δ.Π με Αρ. 190/2015 και φέρει τον τίτλο ως «το περί της Γνωστοποίησης 

Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους Παροχείς Δημόσια Διαθέσιμων Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα του 2015». 

 

Ύστερα από συνάντηση των δύο Γραφείων του ΕΡΗΕΤ και του/της Επιτρόπου κρίθηκε σκόπιμο 

όπως επιλεγεί ένα ευέλικτο νομικό εργαλείο, το οποίο θα ρύθμιζε λεπτομερώς τα στάδια της 

συνεργασίας μεταξύ των δύο Γραφείων αλλά και τη διαδικασία καθαυτή, η οποία θα λάμβανε 

χώρα για σκοπούς υλοποίησης των προνοιών του Νόμου αλλά και του Διατάγματος. 
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Τελικά, επιλέγηκε η λύση του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ των δύο 

Επιτρόπων, ως πιο ευέλικτου εργαλείου ρύθμισης της μεταξύ των δύο Γραφείων συνεργασίας. Η 

κατάρτιση του εν λόγω Μνημονίου ορίστηκε να γίνει από το Γραφείο του/της Επιτρόπου. 

 

Σκοπός του Μνημονίου θα ήταν η δημιουργία πλαισίου διαδικασίας και κατάλληλων μηχανισμών 

για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία των δύο Γραφείων κατά την 

παραλαβή και /ή λήψη και διεκπεραίωση περιπτώσεων Γνωστοποίησης παραβίασης  προσωπικών 

δεδομένων από τους Παροχείς Δημόσια Διαθέσιμων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

 

Το Μνημόνιο αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του 2016. 

 
 
8.5. Πρόσκληση Επιτρόπου προς κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή 
ενδιαφέροντος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα 
HORIZON 2020 (H2020-DS-2015-1) 
 
Υποβλήθηκε στο Γραφείο του/της Επιτρόπου σχετικό αίτημα (πρόταση) από τον μη Κυβερνητικό 

Οργανισμό Future Worlds Center (Cyprus Neuroscience & Technology Institute) για συμμετοχή 

του Γραφείου του/της ως τοπικού εταίρου στην πιο πάνω ερευνητική πρόταση που θα 

υποβαλλόταν από τον πιο πάνω μη Κυβερνητικό Οργανισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά 

με το Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο Η2020 Horizon 2020. Η πρόσκληση 

για το εν λόγω Πρόγραμμα αφορούσε, μεταξύ άλλων, στην προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων των πολιτών από λογισμικά κυβερνοασφάλειας στον κυβερνοχώρο.  

 

Στο πλαίσιο εξέτασης του αιτήματος του πιο πάνω Οργανισμού και σχετικά με το πιο πάνω 

Πρόγραμμα ο/η Επίτροπος με Ανακοίνωσή του/της ως η ενδεδειγμένη διαδικασία κάλεσε 

οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο Οργανισμό όπως το αργότερο μέχρι τις 21/8/2015 κοινοποιούσε το 

ενδιαφέρον του για συμμετοχή του Γραφείου του ως εταίρου στη σχετική ερευνητική  πρόταση 

στο ως άνω πρόγραμμα που θα υποβαλλόταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Δεν υποβλήθηκε καμία σχετική πρόταση από άλλο ενδιαφερόμενο Οργανισμό εντός της 

ταχθείσας προθεσμίας. 

 

 
8.6. Διεξαγωγή Παγκύπριας Μελέτης για τον επιπολασμό και τη βαρύτητα του 
βρογχικού άσθματος και αλλεργίας 
 
Σχετικό αίτημα για πραγματοποίηση της πιο πάνω έρευνας υπεβλήθη στο Γραφείο του/της 

Επιτρόπου. 

 

Σύμφωνα με τους αιτητές η εν λόγω έρευνα θα πραγματοποιείτο ως ακολούθως: 

 

Με τη λήψη τυχαίου δείγματος από πληροφορίες του τηλεφωνικού καταλόγου με την 

πραγματοποίηση κλήσεων κατά τις οποίες αφού ο ερευνητής πληροφορούσε το κληθέν άτομο 

σχετικά με την έρευνα και τους σκοπούς της στη συνέχεια θα τον ρωτούσε αν επιθυμούσε να 

συμμετάσχει στην εν λόγω έρευνα.  

 

Στην περίπτωση που ο κληθείς απαντούσε καταφατικά τότε θα τίθετο στη διάθεση του ερευνητή 

ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα καλείτο να απαντήσει  κατά την τηλεφωνική επικοινωνία.  

Ακολούθως θα οριζόταν ημερομηνία συνάντησης με σκοπό την υπογραφή των σχετικών 

εντύπων συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της συγκατάθεσης με βάση το Νόμο. 
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Ο/Η Επίτροπος τόνισε στους αιτητές ότι σε περίπτωση που τα άτομα δεν προσέλθουν για 

σκοπούς υποβολής της συγκατάθεσής τους και συνέχισης της έρευνας τότε τα δεδομένα τους 

που αφορούσαν στις απαντήσεις που είχαν δώσει τηλεφωνικά στο ερωτηματολόγιο θα έπρεπε να 

διαγραφούν /καταστραφούν εντός τακτής προθεσμίας, δεδομένου ότι δεν θα αποτελούσαν 

μέρος της εν λόγω έρευνας. 

 

Τους κάλεσε επίσης να καταρτίσουν ειδικό έντυπο συγκατάθεσης με την έννοια που αποδίδουν 

οι διατάξεις του Νόμου, (όχι με βάση τις προϋποθέσεις /όρους/ έντυπα της Εθνικής Επιτροπής 

Βιοηθικής), το οποίο θα έπρεπε απαραιτήτως να περιλαμβάνει την ταυτότητα του υπεύθυνου 

επεξεργασίας, το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων (σκοπός της έρευνας), τυχόν 

αποδέκτες των δεδομένων αν υπάρχουν, τυχόν διαβίβασή τους σε άλλη χώρα, την ύπαρξη του 

δικαιώματος πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων του αλλά και τη δυνατότητα ανάκλησης 

της συγκατάθεσης αν ο ίδιος το επιθυμεί στο μέλλον. 

 
 
8.7. Μεταρρύθμιση 

 
Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας αποφασίστηκε η διεξαγωγή μελέτης 

αναδιάρθρωσης του Γραφείου του/της Επιτρόπου από εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων που διαθέτουν εμπειρία από τη συμμετοχή τους σε επιτροπές 

αξιολογήσεων άλλων κρατών. Δύο εμπειρογνώμονες επισκέφθηκαν το Γραφείο του/της 

Επιτρόπου στα πλαίσια της διερευνητικής αποστολής τους και για ένα τριήμερο είχαν επαφές με 

τον/την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων και το προσωπικό του Γραφείου του/της, καθώς και 

συναντήσεις με τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το 

Βοηθό Επίτροπο και μέλη του προσωπικού τους, το Διευθυντή Τμήματος Πληροφορικής, την 

Έφορο Κρατικού Αρχείου, Διευθυντές και Ανώτερους Λειτουργούς του Τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου 

Οικονομικών, της Ομάδας Μεταρρύθμισης Δημόσιας Υπηρεσίας, Προεδρία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, καθώς και ανώτερα στελέχη της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου, στις οποίες 

συμμετείχε και ο/η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μαζί με 

λειτουργούς του Γραφείου του/της. 

 
 
8.8. Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ) 
 
Το Δεκέμβριο του 2015 ολοκληρώθηκε η τεχνική ανάπτυξη και ξεκίνησε η λειτουργία της 

Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (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 

οφελών 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. 
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Λειτουργοί του Γραφείου του/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. 

 

 
8.9. Ανάπτυξη Μηχανογραφημένου Συστήματος από τον Επίτροπο 
Εθελοντισμού 
 
Το Γραφείο μας είχε στενή συνεργασία με τον Επίτροπο Εθελοντισμού για την ανάπτυξη 

μηχανογραφημένου συστήματος, το οποίο, θα παρέχει σε εθελοντικές οργανώσεις και κοινωνικά 

παντοπωλεία που επιθυμούν να συνδεθούν με αυτό, τη δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης 

ευάλωτων ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης, συντονισμού 

των εθελοντικών οργανώσεων και αποφυγής του ενδεχομένου καταχρήσεων, με σεβασμό 

πάντοτε, στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής των συμπολιτών μας. Η ανάπτυξη του συστήματος 

αυτού κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, τον 

αποτελεσματικότερο συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων και την αποφυγή περιπτώσεων 

κατάχρησης του συστήματος εθελοντισμού.   

 
 
8.10. Πρόταση Οδηγίας για τη χρήση των δεδομένων επιβατών (PNR) για την 
πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών 
εγκλημάτων 
 
Η Πρόταση αυτή θα επιτρέψει σε Αρχές Επιβολής του Νόμου των Κρατών Μελών να συλλέγουν, 

επεξεργάζονται και ανταλλάσσουν δεδομένα επιβατών αερομεταφορών, για σκοπούς πάταξης 

της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος. Κατά τη συζήτηση της Πρότασης, υπήρξαν 

διιστάμενες απόψεις για το κατά πόσο η υποχρέωση παροχής δεδομένα επιβατών, από τους 

αερομεταφορείς στις Αρχές Επιβολής του Νόμου, έπρεπε να κάλυπτε μόνο πτήσεις από τρίτες 

χώρες, ή αν θα επεκτεινόταν και σε πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, εντατικοποιήθηκαν οι 

συζητήσεις για την οριστικοποίηση του κειμένου της πιο πάνω Πρότασης, η οποία αναμένεται να 

υιοθετηθεί στις αρχές του 2016. Στις αρχές του 2015 όμως, διαφαινόταν ότι, η προοπτική 

υιοθέτησης της Πρότασης αυτής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν μάλλον απόμακρη. Την 

περίοδο αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθάρρυνε τα Κράτη Μέλη να αναπτύξουν εθνικά 

συστήματα επεξεργασίας δεδομένων επιβατών (Passengers Name Records - PNR), τα οποία 

ήταν και έτοιμη να συγχρηματοδοτήσει.  

 

Τον Ιανουάριο του 2015, Λειτουργός του Γραφείου του/της Επιτρόπου συμμετείχε με 

εκπρόσωπο της Αστυνομίας σε συνάντηση που διοργάνωσε η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 

Βρυξέλλες με σκοπό την προώθηση θέσπισης εθνικών νομοθεσιών και τεχνικών συστημάτων 

επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων PNR. Κατά τη συνάντηση έγιναν παρουσιάσεις από 

εκπροσώπους Κρατών Μελών που έχουν τέτοιες νομοθεσίες και συστήματα, όπως το Ηνωμένο 

Βασίλειο και τη Γαλλία και συζητηθήκαν θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων των 

επιβατών. 

 

Οι εργασίες της συνάντησης κατέδειξαν ότι, η θέσπιση εθνικών νομοθεσιών και τεχνικών 

συστημάτων PNR, στην απουσία μιας εναρμονιστικής νομοθεσίας, παρουσιάζει αρκετά νομικά 

αλλά και τεχνικά προβλήματα. Όσον αφορά τη νομική πτυχή του θέματος, ορισμένα Κράτη Μέλη 

έχουν θεσπίσει νομοθεσίες που περιορίζουν τη συλλογή δεδομένων επιβατών μόνο σε δεδομένα 

PNR ενώ, οι νομοθεσίες άλλων Κρατών Μελών επεκτείνονται και στη συλλογή δεδομένων API 
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(Aviation Passengers Information). Όσον αφορά το τεχνικό μέρος, διαφάνηκε ότι, η ανάπτυξη 

ξεχωριστών εθνικών συστημάτων PNR με διαφορετικές τεχνικές δυνατότητες και αρχιτεκτονικές 

δομές, δεν διασφαλίζει τη συμβατότητά τους, ώστε να είναι δυνατή η μεταξύ τους ανταλλαγή 

πληροφοριών. 

 

 
8.11. Ανάθεση της έκδοσης Αδειών Οδήγησης σε εταιρεία που εδρεύει στην 
Ρουμανία 
 
Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) γνωστοποίησε στο Γραφείο του/της Επιτρόπου την 

ανάθεση της έκδοσης των Αδειών Οδήγησης σε εταιρεία που εδρεύει στην Ρουμανία, κατόπιν 

Ευρωπαϊκού διαγωνισμού. 

 

Το Γραφείο μας, αφού μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού, ενημέρωσε με επιστολή του το 

ΤΟΜ ότι, ικανοποιήθηκε ότι, σε αυτά περιλαμβάνονται επαρκή μέτρα και διαδικασίες ασφάλειας, 

που πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου και, ως εκ τούτου, η ανάθεση της έκδοσης 

των Αδειών Οδήγησης από το ΤΟΜ στην εταιρεία που εδρεύει στη Ρουμανία, που ενεργεί ως ο 

εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του ΤΟΜ, δηλαδή του υπεύθυνου επεξεργασίας των 

δεδομένων που απαιτούνται για την έκδοση των εν λόγω Αδειών, είναι σύμφωνη με το Νόμο. 

 

 

9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
9.1. Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 28η Ιανουαρίου 
2015 
 
Η 28η Ιανουαρίου καθιερώθηκε το 2006 από το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με αφορμή τη 

συμπλήρωση 25 χρόνων από την ημερομηνία κατά την οποία άνοιξε για υπογραφή στο 

Στρασβούργο η Σύμβαση 108, για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη 

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που σηματοδότησε τη θέσπιση του πρώτου 

νομοθετικού εργαλείου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη. 

Κάθε χρόνο, αυτή την ημερομηνία, οι Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

διοργανώνουν διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις με σκοπό να τονίσουν τη σημασία της 

ημέρας αυτής και να ενημερώσουν τους πολίτες για τα δικαιώματα τους που απορρέουν από τη 

σχετική με την προστασία των προσωπικών δεδομένων νομοθεσία. Οι δραστηριότητες που 

διεξήγαγε το Γραφείο του/της Επιτρόπου την Ημέρα αυτή ήταν:  

(α) Δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο και στην ιστοσελίδα του Γραφείου σχετικής Ανακοίνωσης 

του/της Επιτρόπου με το μήνυμα της ημέρας.  

 

(β) Ζωντανή συνέντευξη του/της Επιτρόπου σε ραδιοφωνικό σταθμό με παρεμβάσεις από 

ακροατές. 

 

(γ) Παρουσιάσεις / Διαλέξεις επ’ ευκαιρία της ημέρας σε Γυμνάσια στο πλαίσιο επιμόρφωσης του 

διδακτικού προσωπικού. 

 

(δ) Διάθεση σχετικής αφίσας σε Υπουργεία, Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Τμήματα, Δήμους και 

Πανεπιστήμια. 
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(ε) Κατά την ημέρα «28η Ιανουαρίου 2015» το Γραφείο του/της Επιτρόπου άνοιξε τις πόρτες 

του για το κοινό για συζήτηση και καθοδήγηση.  

 
9.2. 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/της Επιτρόπου, τη σχετική νομοθεσία, τα 

διάφορα έντυπα που συμπληρώνουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας (όπως για παράδειγμα το 
Έντυπο Γνωστοποίησης Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου / Έναρξη Επεξεργασίας, την Αίτηση 

για Άδεια  Διαβίβασης προς τρίτες χώρες, τη Δήλωση Διασύνδεσης Αρχείων, κ.α.). 

  
Υπάρχουν, επίσης, αναρτημένες στην ιστοσελίδα όλες οι Οδηγίες που έχει εκδώσει το Γραφείο 

για πιο λεπτομερή ρύθμιση συγκεκριμένων θεμάτων όπως για παράδειγμα την 
βιντεοπαρακολούθηση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων (στον 

τομέα των εργασιακών σχέσεων). 
 

Στην ιστοσελίδα αναρτούνται επίσης οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών, οι αποφάσεις 

που εκδόθηκαν από τον/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 
 
 
 
 
 
 

http://www.dataprotection.gov.cy/
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9.3. Εκπαίδευση προσωπικού 

 
Ένας Διοικητικός Λειτουργός Α΄ και ένας Διοικητικός Λειτουργός ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή 

τους στα σεμινάρια που διεξήχθησαν στο Cyprus International Institute of Management (CIIM) 
στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τη Στρατηγική, 

Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας», με συνδιοργανωτές την 
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), το CIIM και την PricewaterhouseCoopers (pwc).  

 

Ένας Διοικητικός Λειτουργός Α΄ συμμετείχε σε ημερίδες του εν λόγω έργου με τα εξής θέματα: 
«Η πρόκληση καταπολέμησης της διαφθοράς και κακοδιοίκησης», «Ποιότητα, Αριστεία και 

Διαχείριση Αλλαγής: Μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης» και 
«Μάθηση για εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας: Ο ρόλος της Στρατηγικής, Ηγετικής και 

Διευθυντικής Ανάπτυξης». 

 
Ένας Διοικητικός Λειτουργός Α΄ συμμετείχε στο εργαστήριο της ΚΑΔΔ με θέμα: «Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτών – Τεχνικές Παρουσιάσεων». Μία Διοικητικός Λειτουργός και ένας Λειτουργός 
Πληροφορικής παρακολούθησαν την  ημερίδα της ΚΑΔΔ με θέμα: «Διαθέτω Δεδομένα – 

Προωθώ την Διαφάνεια, Συμβάλλω στην Ανάπτυξη». 

 

 
9.4. Σεμινάρια /Διαλέξεις 
 
Το 2015, Λειτουργός του Γραφείου του/της Επιτρόπου παρέδωσε διαλέξεις για θέματα 
προστασίας προσωπικών σε Μέλη της Αστυνομίας, στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

που διοργάνωσε η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Οι διαλέξεις εστιάστηκαν τόσο στη νομική 
πτυχή του θέματος αλλά και σε πρακτικούς τρόπους χειρισμού ποινικών υποθέσεων που 

αφορούν λ.χ. την εγκατάσταση και λειτουργία καμερών σε οικίες και υποστατικά κατά παράβαση 

των διατάξεων του Νόμου. 
 

Επίσης, στα πλαίσια εξειδικευμένου προγράμματος που διοργάνωσε η  Αστυνομική Ακαδημία 
Κύπρου για την εκπαίδευση των Μελών της στη χρήση του συστήματος πληροφορικής Σένγκεν 

δεύτερης γενιάς (SISII), Λειτουργός του Γραφείου μας παρέδωσε αριθμό διαλέξεων για τους 

ειδικούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπουν η Απόφαση 
2007/533/ΔΕΥ και οι Κανονισμοί 1986/2006 και 1987/2006, αντίστοιχα, οι οποίοι ρυθμίζουν τη 

λειτουργία του SIS II. 
 

Κατόπιν πρόσκλησης του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, Λειτουργός του 

Γραφείου μας παρέδωσε δύο διαλέξεις σε πρωτοετής φοιτητές νομικής, στη Λεμεσό και στη 
Λευκωσία, με θέμα, την ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 

του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης. 
 

Στα πλαίσια Ημερίδας που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με την Microsoft, 
Λειτουργός του Γραφείου μας παρέδωσε διάλεξη για θέματα προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών σύννεφου (cloud computing).  

 

 

10. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

10.1. Το νέο νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην 
Ε.Ε. 

 
Τον Ιανουάριο 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πακέτο προτάσεων με σκοπό την 
αντικατάσταση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το 

πακέτο αυτό αποτελείται από την Πρόταση (γενικού) Κανονισμού για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων στην Ε.Ε., η οποία θα αντικαταστήσει την Οδηγία 95/46/ΕΚ και την 

Πρόταση Οδηγίας που ρυθμίζει ειδικά την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα της 

Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης σε ποινικές υποθέσεις, που θα καταργήσει την Απόφαση Πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ. Η θέσπιση του νέου νομικού πλαισίου κρίθηκε απαραίτητη για σκοπούς 
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εκσυγχρονισμού με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η Συνθήκη της Λισσαβόνας αλλά και για 

σκοπούς καλύτερης αντιμετώπισης των προκλήσεων που παρουσιάζουν οι τεχνολογικές εξελίξεις 

και η παγκοσμιοποίηση.  
 

Η Πρόταση Κανονισμού, μεταξύ άλλων, εισάγει το «δικαιώματα λήθης», δηλαδή το δικαίωμα 
προσώπου να ζητήσει την αφαίρεση από το διαδίκτυο, συνδέσμων (links) σε πληροφορίες που 

τον αφορούν, την αρχή της λογοδοσίας, δηλαδή την υποχρέωση υπεύθυνου επεξεργασίας να 

συμμορφώνεται αλλά και να επιδείχνει τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του Κανονισμού, το 
μηχανισμό ενιαίας θυρίδας (one stop shop) που στοχεύει στην απλούστευση των διοικητικών 

διαδικασιών επιτρέποντας σε επιχειρήσεις και πολίτες να απευθύνονται μόνο σε μία Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το μηχανισμό συνοχής που παρέχει στις εποπτικές 

Αρχές τη δυνατότητα λήψης κοινών δράσεων και διασφαλίζει την ομοιόμορφη επιβολή 

κυρώσεων και επίλυση διαφορών, όπου προκύπτουν. Επίσης, δημιουργεί υποχρεώσεις σε 
κατασκευαστές να εισάγουν δικλίδες ασφαλείας στο στάδιο σχεδιασμού μιας καινούργιας 

τεχνολογίας (privacy by design) και να διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνου (privacy impact 
assessments) πριν την εφαρμογή μέτρων που συνεπάγονται κάποια μορφή παρέμβασης στην 

ιδιωτική ζωή. 
 

Η Πρόταση Οδηγίας δημιουργεί σε Αρχές Επιβολής του Νόμου των Κρατών Μελών, υποχρέωση 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας σε εθνικό επίπεδο, ή 
ανταλλάσσονται με Αρχές άλλων Κρατών Μελών ή διαβιβάζονται σε Αρχές τρίτων Χωρών, για 

σκοπούς πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων, χωρίς όμως να εμποδίζει το αστυνομικό έργο των Αρχών. Κατά τη 

συζήτηση της Οδηγίας εκφράστηκαν πολλές επιφυλάξεις λόγω σημαντικών διαφορών στα 

ποινικά, νομικά και δικαστικά συστήματα των Κρατών Μελών και η επίτευξη πολιτικής 
συμφωνίας επί του τελικού κειμένου ήταν αποτέλεσμα επίπονων διαβουλεύσεων.  

  
Το Δεκέμβριο του 2015, επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο της ΕΕ πολιτική συμφωνία για το εν λόγω 

πακέτο, το οποίο μετά από επιτυχή διαδικασία τριλόγου με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο 
υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου η αρμόδια Επιτροπή LIBE εξέδωσε θετική Γνώμη 

για παραπομπή του στην Ολομέλεια για ψήφιση. Το πακέτο αναμένεται να υιοθετηθεί την άνοιξη 

του 2016 και να τεθεί σε ισχύ το 2018, ώστε να δοθεί χρόνος στις επιχειρήσεις και στις Αρχές 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να προετοιμαστούν κατάλληλα για την πλήρη 

εφαρμογή του.   

 

 
10.2. Συμμετοχή σε θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης 
 
Λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού, το 2015, η εκπροσώπηση του Γραφείου του/της 

Επιτρόπου σε θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε 

άλλα διεθνή Φόρα, ήταν επιλεκτική, με βάση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των 
συνεδριάσεων που κρίθηκαν ως τα πιο σημαντικά. Το Γραφείο του/της Επιτρόπου όμως, είχε 

ενεργό συμμετοχή, έστω εκ του μακρώθεν, στην παραγωγή εγγράφων που υιοθέτησαν τα 
Όργανα αυτά. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι, η συστηματική απουσία από τις συνεδριάσεις 

Οργάνων, στα οποία έχουμε εκ του Νόμου υποχρέωση συμμετοχής, εκ των πραγμάτων, καθιστά 
όλο και πιο δύσκολη την παρακολούθηση θεμάτων που συζητούνται σε βάθος χρόνου, γεγονός 

που επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία του Γραφείου του/της Επιτρόπου και την ανεξαρτησία 

του θεσμού του/της Επιτρόπου.  

 

Συμμετοχή σε θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

10.2.1. 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 
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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 κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Ομάδα το 2015, ήταν το πακέτο 

νομοθετικών Προτάσεων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Ιανουάριο 2012, για την 
αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το 

πακέτο αυτό απαρτίζεται από την πρόταση Κανονισμού που αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ 
και τυγχάνει εφαρμογής σε διάφορους τομείς της Ενιαίας Αγοράς, τόσο στο δημόσιο όσο και 

στον ιδιωτικό τομέα και την Πρόταση Οδηγίας που αντικαθιστά την Απόφαση Πλαίσιο 

2008/977/ΔΕΥ και ρυθμίζει ειδικά την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα της 
Αστυνομικής και Δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Τον Δεκέμβριο του 2015, η 

Ομάδα εξέδωσε Γνώμη για την Πρόταση Οδηγίας, την οποία απέστειλε στην Επιτροπή, στο 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, με σκοπό να υποβοηθήσει τις συζητήσεις για την υιοθέτησή της, 

στα πλαίσια του τριλόγου μεταξύ της Επιτροπής και των συν-νομοθετικών οργάνων της Ένωσης.   
 

Τον Οκτώβριο του 2015, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εξέδωσε μια πολύ 

σημαντική Απόφαση, κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος που υποβλήθηκε από το Ανώτατο 
Δικαστήριο της Ιρλανδίας για την υπόθεση Maximillian Schrems vs Irish Commissioner. Η 

υπόθεση αυτή αφορούσε Προσφυγή του κ. Schrems ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για 
άρνηση του Ιρλανδού Επίτροπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  να εξετάσει παράπονό 

του, σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων ευρωπαίων πολιτών από το Facebook Ireland στο 

Fecebook Inc California, στη βάση της Απόφασης Επάρκειας της Επιτροπής για το Safe Harbor, η 
οποία καθιστά ελεύθερη τη διαβίβαση δεδομένων από την ΕΕ σε οργανισμούς στις ΗΠΑ που είναι 

εισηγμένοι στο Safe Harbor και δεσμεύονται να εφαρμόζουν στα δεδομένα αυτά επίπεδο 
προστασίας ανάλογο με το Ευρωπαϊκό.  

 
Ο κ. Schrems ισχυρίστηκε ότι, κατόπιν των αποκαλύψεων του κ. Edward Snowden για το εύρος 

της παρακολούθησης που υφίστανται τα δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών από τις μυστικές 

Υπηρεσίες των ΗΠΑ, η Απόφαση Safe Harbor δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ότι παρέχει επαρκές 
επίπεδο προστασίας και κάλεσε τον Ιρλανδό Επίτροπο όπως τερματίσει ή αναστείλει τη 

διαβίβαση δεδομένων από το Facebook Ireland στο Fecebook Inc California. Η άρνηση του 
Ιρλανδού Επίτροπου να εξετάσει το παράπονο του κ. Schrems βασίστηκε στο ότι, η Απόφαση 

Επάρκειας για το Safe Harbor αποτελεί μέρος του Κεκτημένου αφού, λήφθηκε από την Επιτροπή 

με βάση τις εξουσίες που τις παρέχουν οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και, η αμφισβήτησή 
της υπεκφεύγει των αρμοδιοτήτων του/της Επιτρόπου.       

      
Το ΔΕΕ, στην Απόφασή του, έκρινε ότι, η ακύρωση μιας Απόφασης Επάρκειας αποτελεί 

αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου αλλά, οι Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

μπορούν, κατά περίπτωση, να αμφισβητούν και να ελέγχουν τη νομιμότητά της, διαπίστωσε ότι, 
κατά τη λήψη της Απόφασης Safe Harbor η Επιτροπή δεν έκανε δέουσα έρευνα για τη 

νομοθεσία των ΗΠΑ που υποχρεώνει οργανισμούς εισηγμένους στο Safe Harbor να 
αποκαλύπτουν δεδομένα στις Αρχές επιβολής του νόμου και στις Αρχές εθνικής ασφάλειας των 

ΗΠΑ, ερμήνευσε ότι, επαρκές επίπεδο προστασίας, στην ουσία σημαίνει επίπεδό ανάλογο με 
αυτό που απολαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, ως εκ τούτου, 

έκρινε ως άκυρη την Απόφαση Safe Harbor και κάλεσε τον Ιρλανδό Επίτροπο όπως προχωρήσει 

στην εξέταση του παραπόνου του κ. Schrems με δέουσα προσοχή.     
 

Η Ομάδα του Άρθρου 29, αφού μελέτησε ενδελεχώς την πιο πάνω Απόφαση του ΔΕΕ, το 
Δεκέμβριο του 2015, κάλεσε την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη όπως εργαστούν με τις Αρχές των 

ΗΠΑ, στο ψηλότερο επίπεδο, για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας προς επίλυση των 

προβλημάτων που δημιουργεί η ακύρωση του Safe Harbor από το ΔΕΕ. Ακολούθως, η Επιτροπή, 
εξέδωσε Ανακοίνωση για την πρόθεσή της όπως διαβουλευτεί το θέμα με τις ΗΠΑ και όπως, 

παρουσιάσει προσχέδιο νέας Απόφασης Επάρκειας, σε αντικατάσταση του Safe Harbor, 
σύμφωνα με την Απόφαση του ΔΕΕ, εντός του πρώτου τριμήνου του 2016. 
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Άλλο κύριο θέμα που απασχόλησε την Ομάδα κατά το 2015, ήταν η αναθεώρηση της 

προηγούμενης Γνωμοδότησής της για το εφαρμοστέο Δίκαιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, που κρίθηκε 

αναγκαία κατόπιν της Απόφασης ορόσημο του ΔΕΕ στην υπόθεση Google Spain SL and Google 
Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González (C-131/12) 

ημερομηνίας 13/05/2014, με την οποία καθιερώθηκε το «δικαίωμα λήθης», δηλαδή το δικαίωμα 
των πολιτών να ζητούν και να εξασφαλίζουν, υπό προϋποθέσεις, από εργαλεία αναζήτησης όπως 

τη Google, τη διαγραφή από τη λίστα αποτελεσμάτων, συνδέσμων σε δημοσιεύματα, το 

περιεχόμενο των οποίων θίγει τα δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 
προσωπικών δεδομένων. 

 
Επίσης, η Ομάδα εξέδωσε Γνώμες για την προστασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια 

παροχής υπηρεσιών σύννεφου (cloud computing services) και για τη χρήση 

τηλεκατευθυνόμενων πτητικών μέσων τύπου «drone», Καθοδηγητικές Γραμμές για τα κριτήρια 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την αυτόματη 

ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς και δημοσίευσε Έκθεση με τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης των πρακτικών που ακολουθούνται στα Κράτη Μέλη σχετικά με τη 

χρήση λογισμικών προγραμμάτων τύπου «cookies».      
    

Όλα τα έγγραφα της Ομάδας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: 

 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm 

 

10.2.2. Κοινό Εποπτικό Σώμα (ΚΕΣ) για την EUROJUST 

Η EUROJUST ιδρύθηκε το 2002 με βάση την Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε από 
την Απόφαση 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 συμμετέχει και στο ΚΕΣ.  
 

Το 2015, 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. Τον Μάιο 2015, το ΚΕΣ εξέδωσε την τρίτη του Γνώμη σχετικά με την 
πρόταση αυτή, εκφράζοντας τις ανησυχίες του, τόσο για το επίπεδο προστασίας που παρέχει η 

Πρόταση, όσο και για την αλλαγή του μοντέλου εποπτείας της EUROJUST. Με βάση την 

πρόταση αυτή την εποπτεία της EUROJUST  θα ασκούν από κοινού ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι εθνικές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

των Κρατών Μελών έκαστος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 
 

Επίσης, περί το 2015, το ΚΕΣ εξέδωσε Γνώμες για την πρόταση αναθεώρησης των εσωτερικών 

κανόνων ασφαλείας της EUROJUST και για το προσχέδιο Συμφωνίας ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ της EUROJUST και της Ουκρανίας και συζήτησε προσχέδιο Γνώμης για την Πρόταση 

Κανονισμού για την καθίδρυση του Ευρωπαίου Δημόσιου Κατήγορου, η οποία αναμένεται να 
υιοθετηθεί και να δημοσιευτεί στις αρχές του 2016.   

 

Λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων, το Γραφείο του/της Επιτρόπου δεν συμμετείχε στις 
συναντήσεις του ΚΕΣ της EUROJUST κατά το 2015.  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
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10.2.3. Κοινό Εποπτικό Σώμα (ΚΕΣ) για την EUROPOL 

Η EUROPOL συστάθηκε το 1998, αρχικά ως ένα διακυβερνητικό σώμα συνεργασίας αστυνομικών 
αρχών, κατόπιν ιδρυτικής Σύμβασης που υπόγραψαν τα Κράτη Μέλη το 1995 και που τέθηκε σε 

ισχύ το 1998. Εδρεύει στη Χάγη. Το 2009 η EUROPOL εξελίχθηκε σε θεσμικό όργανο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ. Αποτελεί ένα 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 με τον περί 

Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) Νόμο του 2011 (Νόμος 102(Ι)/2011) ο οποίος, 
μεταξύ άλλων, ορίζει τον/την Επίτροπο ως αρμόδια εθνική εποπτική Αρχή.  

 

Το Κοινό Εποπτικό Σώμα (ΚΕΣ) της EUROPOL είναι ανεξάρτητο εποπτικό όργανο που συστάθηκε 
με βάση το Άρθρο 34 της Απόφασης 2009/371/ΔΕΥ. Απαρτίζεται από εκπρόσωπους των εθνικών 

Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Το ΚΕΣ εποπτεύει 
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από την EUROPOL σε κεντρικό 

επίπεδο 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 τις πρόνοιες 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 από πρόσωπα που διαμένουν 

στην ΕΕ, εναντίον της EUROPOL, σε σχέση με τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που 
αφορούν τα πρόσωπα αυτά.  

 
Τον Μάρτιο 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε Πρόταση Κανονισμού ο οποίος θα 

αντικαταστήσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την EUROPOL. Η Πρόταση αυτή 
ζητείται στην Ομάδα Εργασίας Επιβολής του Νόμου LEWP (Law Enforcement Working Party) του 

Συμβουλίου. Το 2014, το ΚΕΣ εξέδωσε την τρίτη του Γνώμη σχετικά με την πρόταση αυτή, 

εκφράζοντας τις ανησυχίες του, τόσο για το επίπεδο προστασίας που παρέχει η Πρόταση αυτή, 
όσο και για την μεταφορά της εποπτείας της EUROPOL από το ΚΕΣ στον Ευρωπαίο Επόπτη. Το 

Δεκέμβριο του 2015, επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο της ΕΕ πολιτική συμφωνία στο κείμενο του 
Κανονισμού, οποίος αναμένεται να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πρώτο εξάμηνο 

του 2016. 

 
Κατόπιν σχετικής Διακήρυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τα προγράμματα 

παρακολούθησης των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, τον Μάιο του 2015, το ΚΕΣ 
πραγματοποίησε τον τέταρτο έλεγχο της EUROPOL για την εφαρμογή της Συμφωνίας TFTP και 

τον Οκτώβριο του ίδιου έτους εξέδωσε σχετική Έκθεση (Inspection Report), την οποία υπόβαλε 
στο Κοινοβούλιο. Παρόλο που η Έκθεση δόθηκε στη δημοσιότητα, κατόπιν αιτήματος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της EUROPOL, μέρος της Έκθεσης που αφορούσε την τεχνική υποδομή 

του οργανισμού, διαβαθμίστηκε ως απόρρητο και δεν δημοσιεύτηκε.   
 

Άλλα θέματα που απασχόλησαν το ΚΕΣ της EUROPOL περί το 2015, ήταν η πρακτική 
δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της EUROPOL, καταλόγου με σημαντικά καταζητούμενα πρόσωπα 

(European Most Wanted List -EMWL), για την οποία το ΚΕΣ εξέδωσε Γνώμη στην οποία κατέληξε 

ότι, η δημοσίευση του καταλόγου EMWL στην ιστοσελίδα της EUROPOL αντιβαίνει στις διατάξεις 
της Απόφασης 2009/371/ΔΕΥ και στερείται νομιμότητας. Η Γνώμη αποστάληκε στην EUROPOL 

τον Οκτώβριο του 2015. Επίσης το ΚΕΣ συνέχισε την προηγούμενη έρευνά του για τις πρακτικές 
της EUROPOL σχετικά με την καταχώρηση/ ανταλλαγή δεδομένων για θύματα εμπορίας/ 

διακίνησης προσώπων (Traficking in Human Beings - THB) και για την πρόσβαση των Εθνικών 

Μονάδων Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) στο σύστημα της EUROPOL.  
 

Λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων, το Γραφείο του/της Επιτρόπου δεν συμμετείχε στις 
συναντήσεις του ΚΕΣ της EUROPOL κατά το 2015.  
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10.2.4. 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. Με τη λήψη αίτησης ασύλου, οι αρμόδιες εθνικές Αρχές 
καταχωρούν τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτητή 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 

καταχωρημένα στην κεντρική βάση δεδομένων, 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) 604/2013 (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 Κανονισμών (ΕΚ) 2725/2000 και 407/2002 έχουν μεταφερθεί στην εθνική 
νομοθεσία με τον περί Προσφύγων Νόμο του 2000 (Νόμος 6(Ι)/2000), όπως τροποποιήθηκε, ο 

οποίος, μεταξύ άλλων, ορίζει την Υπηρεσία Ασύλου ως αρμόδια Αρχή για την εξέταση αιτήσεων 
ασύλου και την καταχώρηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτητών στο EURODAC και, 

την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εθνική Εποπτική Αρχή. Το 

2015, η Υπηρεσία Ασύλου ετοίμασε νομοσχέδιο που τροποποιεί  το Νόμο 6(Ι)/2000, για την 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών Δουβλίνο ΙΙΙ και EURODAC. Οι 

ουσιώδεις αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός EURODAC αφορούν τη δυνατότητα των Αρχών 
Επιβολής του Νόμου να έχουν πρόσβαση, υπό προϋποθέσεις, στα δακτυλικά αποτυπώματα των 

αιτητών ασύλου, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων Αρχών των Κρατών Μελών 

για πρόσωπα που απολαμβάνουν συμπληρωματικής προστασίας και το εποπτικό μοντέλο του 
EURODAC. 

 
To 2015, η Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση για την πρόθεση της να παρουσιάσει πακέτο 

νομοθετικών προτάσεων για τα «έξυπνα σύνορα» (smart borders), εντός του 2016, στα πλαίσια 
του οποίου αναμένεται να παρουσιαστεί και Πρόταση για εκ νέου τροποποίηση του Κανονισμού 

EURODAC, ώστε αυτός να είναι συμβατός με τις άλλες προτάσεις του πακέτου. Σκοπός του 

πακέτου είναι ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των συνόρων και η καλύτερη αντιμετώπιση του 
μεταναστευτικού προβλήματος. 

 
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 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.  

     
Το 2015, η Ομάδα Εργασίας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του EURODAC είχε επαφές με 

εκπρόσωπους του EU-LISA για την τεχνική αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος EURODAC 

ώστε να φιλοξενήσει τις νομικές αλλαγές που επέφερε ο νέος Κανονισμός EURODAC και για την 
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ομαλή σύνδεση των εθνικών συστημάτων EURODAC με το αναβαθμισμένο κεντρικό σύστημα. 

Σημειώνεται ότι, λόγω διαδικαστικών και τεχνικών δυσκολιών, μέχρι το τέλος του 2015, δεν είχε 

ακόμη καταστεί δυνατή η σύνδεση του εθνικού συστήματος της Κύπρου με το κεντρικό 
σύστημα EURODAC. Επίσης, η Ομάδα διέξαγε συντονισμένο έλεγχο, με την αποστολή σχετικού 

ερωτηματολογίου, για να διαπιστώσει κατά πόσο τα Κράτη Μέλη εναρμονίστηκαν με τις νέες 
υποχρεώσεις  τους που επέφερε ο Κανονισμός EURODAC, τα αποτελέσματα του οποίου 

αναμένεται να υιοθετηθούν και να δημοσιευτούν εντός του 2016. 

 
Σε εθνικό επίπεδο, το 2015, το Γραφείο του/της Επιτρόπου είχε εκτενή συνεργασία με το 

Υπουργείο Εσωτερικών, την Υπηρεσία Ασύλου και την Αστυνομία για την καλύτερη εφαρμογή 
των διατάξεων του Κανονισμού EURODAC.  

 

Λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων, το Γραφείο του/της Επιτρόπου δεν συμμετείχε στις 
συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του EURODAC, κατά το 2015.  

 

10.2.5. 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 

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. 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 2007/533/ΔΕΥ και των Κανονισμών 

1986/2006 και 1987/2006, αντίστοιχα. Στην Κύπρο, αρμόδια Αρχή για τη λειτουργία του SIS ΙΙ 
και του SIRENE είναι η Αστυνομία και αρμόδια Εποπτική Αρχή είναι ο/η Επίτροπος Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  
 

Το 2015, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως ανακοίνωσε την πρόθεση ετοιμασίας 

νομοσχεδίου για τη ρύθμιση της σύστασης και λειτουργίας του εθνικού SIS ΙΙ. 
 

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 του/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.  
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Οι αρμοδιότητες της Ομάδας εστιάζονται στην εποπτεία του SIS ΙΙ, όσον αφορά τη 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 

την προστασία των δεδομένων προσώπων που καταχωρούνται στο σύστημα.  
 

Εντός του 2015, η Ομάδα σύνταξε και δημοσίευσε Έκθεση για τις πρακτικές που ακολουθούνται 
στα Κράτη Μέλη όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και για την ενημέρωση 

των ευρωπαίων πολιτών και των πολιτών τρίτων χωρών για τα δικαιώματα τους που απορρέουν 

από την Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ και τον Κανονισμό 1987/2006. Επίσης, ετοίμασε προσχέδια 
Εγγράφου Εργασίας για τη ν ανάπτυξη κοινής διαδικασίας ελέγχων και Κοινής Θέσης για την 

ερμηνεία του Άρθρου 38 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ, σχετικά με τη διαγραφή από το SIS ΙΙ 
καταχωρήσεων για οχήματα που έχουν κατασχεθεί ως τεκμήρια σε ποινικές διαδικασίες. Τα 

έγγραφα αυτά αναμένεται να υιοθετηθούν και να δημοσιευτούν εντός του 2016.  
 

Λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων, το Γραφείο του/της Επιτρόπου δεν συμμετείχε στις 

δύο συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του SIS ΙΙ, κατά το 2015. 

 

10.2.6. 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, οι 

λειτουργίες και οι αρμοδιότητες του VIS και οι προϋποθέσεις και διαδικασίες ανταλλαγής 

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 2015 η Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση για την πρόθεσή της να παρουσιάσει πακέτο 
νομοθετικών προτάσεων για τα «έξυπνα σύνορα» (smart borders), εντός του 2016, στα πλαίσια 

του οποίου αναμένεται να παρουσιαστεί και Πρόταση για τροποποίηση του Κοινού Κώδικα 
Θεωρήσεων Σένγκεν, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε τενική 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 του/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 Μάρτιο και τον Οκτώβριο του 2015 πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες η έκτη και έβδομη 

συνάντηση της Ομάδας, αντίστοιχα, στις οποίες το Γραφείο του/της Επιτρόπου δεν συμμετείχε 
λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων. Στις εν λόγω συναντήσεις έγινε ενημέρωση από 
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εκπρόσωπους του EU-LISA (EU Agency for Large Scale Information Technology Systems) για 

την επίδοση του VIS και για λειτουργικά προβλήματα που επιλύθηκαν από την τεχνική ομάδα 

του EU-LISA. Επίσης, η Ομάδα, κατόπιν συντονισμένου ελέγχου που διενεργήθηκε με την 
αποστολή ερωτηματολογίων σε αρμόδιες Αρχές των Κρατών Μελών, ετοίμασε προσχέδιο 

Έκθεσης για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στο VIS η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί 
και να δημοσιευτεί εντός του 2016. 

 

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 Παράρτημα 10 του Κώδικα Θεωρήσεων και εισηγήθηκε στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή την υιοθέτηση ενός πρότυπου συμβολαίου.  

 

10.2.7. 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 τη 
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 διερευνούνται 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. 

 
Τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες η ενδέκατη και 

δωδέκατη συνάντηση της Ομάδας, αντίστοιχα, στις οποίες το Γραφείο του/της Επιτρόπου δεν 
συμμετείχε λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων. Στις πιο πάνω συναντήσεις η Ομάδα 

ετοίμασε προσχέδια Καθοδηγητικών Γραμμών για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στο 

CIS και Έγγραφου Εργασίας για την υιοθέτηση κοινού μοντέλου διενέργειας εθνικών ελέγχων 
στο CIS, τα οποία αναμένεται να υιοθετηθούν και να δημοσιευτούν εντός του 2016. 
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10.2.8. 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. 

 
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 το Δεκέμβριο του 2015 όπου συζήτησε πρακτικούς και διαδικαστικούς τρόπους 
ενδυνάμωσης της συνεργασίας της με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων, για την αποτελεσματικότερη εποπτεία του CIS, στα πλαίσια των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους. Λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων, το Γραφείο του/της Επιτρόπου 

δεν εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση. Επίσης, η ΚΕΑ ετοίμασε προσχέδιο Έκθεσης για τη 

συμμόρφωση των Τελωνειακών Αρχών προς τις Συστάσεις που η ΚΕΑ έκδωσε περί το 2013, 
κατόπιν συντονισμένου ελέγχου που είχε διενεργηθεί στο CIS περί το 2011. Η Έκθεση 

αναμένεται να υιοθετηθεί και να δημοσιευτεί περί το 2016. 

 

10.2.9. 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/η 
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 
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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. 

 
Εντός του 2013 συζητήθηκε το ενδεχόμενο επέκτασης του ΙΜΙ σε πρόσθετες Πράξεις της 

Ένωσης σχετικά με την Κοινοποίηση διπλωμάτων/ προγραμμάτων εκπαίδευσης στα πλαίσια της 
νέας αναθεωρημένης Οδηγίας για τα Επαγγελματικά Προσόντα, τις Αναθεωρημένες Οδηγίες για 

τις Δημόσιες Συμβάσεις, την Οδηγία για τα Πολιτιστικά Αγαθά που διακινούνται παράνομα στα 

κράτη μέλη, την Επαγγελματική Κάρτα, τις Προειδοποιήσεις στα πλαίσια της Οδηγίας για τα 
Επαγγελματικά Προσόντα και την Εφαρμοστική Οδηγία για τα Επαγγελματικά Προσόντα. 

 
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.  
 

Η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη Συντονισμένη Εποπτεία του IMI 

πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2014, όπου συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι πρακτικές των εθνικών 
Αρχών σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης προσώπων τα δεδομένα των οποίων τυγχάνουν 

επεξεργασίας μέσω του IMI, η οποία απορρέει από το Άρθρο 18 του Κανονισμού ΙΜΙ και η 
μεθοδολογία διενέργειας συντονισμένων ελέγχων εντός του 2015. Η δεύτερη συνάντηση της 

Ομάδας ήταν προγραμματισμένη για το Δεκέμβριο του 2015 αλλά αναβλήθηκε λόγω των 

τρομοκρατικών επιθέσεων στις Βρυξέλλες. 
 

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Γραφείου μου, το 2015, σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή για 
το ΙΜΙ, διενεργήθηκε σε εθνικό επίπεδο συντονισμένος έλεγχος για τη συμμόρφωση των 

αρμοδίων Αρχών με τις πρόνοιες του Κανονισμού ΙΜΙ που ρυθμίζουν την ενημέρωση των 
πολιτών και την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Από τον 

έλεγχο διαφάνηκε ότι, μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 δεν είχαν ασκηθεί οποιαδήποτε από αυτά 

τα δικαιώματα σε αρμόδιες Αρχές ούτε είχαν υποβληθεί στο Γραφείο μου παράπονα σχετικά με 
τη Λειτουργία του ΙΜΙ που άπτονται θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε 

περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν πρακτικές ελλιπούς ενημέρωσης, οι αρμόδιες Αρχές κλήθηκαν να 
προβούν στη λήψη διορθωτικών μέτρων, όπως για παράδειγμα με τη δημοσίευση σχετικών 

ενημερωτικών κειμένων και συνδέσμων (links) στις ιστοσελίδες τους και/ ή στα έντυπα αιτήσεών 

τους και ελέγχθηκε η συμμόρφωση τους ενός καθορισμένης προθεσμίας.   
 

Συμμετοχή σε θεσμικά Όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης 

10.2.10. 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, 

τον/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 ο/η Επίτροπος Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.    
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Το 2011 η T-PD ξεκίνησε διαδικασία διαβούλευσης με σκοπό τον εκμοντερνισμό της Σύμβασης 

108, η οποία ολοκληρώθηκε περί το 2013, με την υιοθέτηση σχετικού κειμένου, το οποίο 

υποβλήθηκε στην αρμόδια Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για υιοθέτηση. Το 
νέο κείμενο παραμένει τεχνολογικά ουδέτερο, αλλά ταυτόχρονα, αποσκοπεί στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνεπάγονται οι ραγδαίες τεχνολογικές 
εξελίξεις, ιδιαίτερα στους τομείς του διαδικτύου και των επικοινωνιών και στην ενίσχυση των 

δικαιωμάτων των υποκείμενων των δεδομένων. Το Γραφείο του/της Επιτρόπου είχε ενεργό 

συμμετοχή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εκμοντερνισμού της Σύμβασης, τόσο κατά τις 
συναντήσεις της T-PD, όσο και με την υποβολή γραπτών σχολίων στη Γραμματεία της 

Επιτροπής. Το κείμενο για τον εκμοντερνισμό της Σύμβασης εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία, αναμένεται, εντός του 2016, να δώσει στην 

Ad Hoc Επιτροπή CAHDATA, όρους εντολής για την τελική υιοθέτησή του. 

 
Τον Ιούλιο του 2015, πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο η 32η συνάντηση της Ολομέλειας 

της Συμβουλευτικής Επιτροπής T-PD, η οποία υιοθέτησε Γνώμη για την μαζική παρακολούθηση 
δεδομένων πολιτών από Μυστικές Υπηρεσίες και Πρόγραμμα Εργασίας για την περίοδο 2016-

2017. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων στον 
τομέα της Αστυνομίας, την αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων για φορολογικούς σκοπούς και τις 

προκλήσεις που παρουσιάζουν καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τα big 

data.     
 

Λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων, το Γραφείο του/της Επιτρόπου δεν εκπροσωπήθηκε 
στην εν λόγω συνάντηση. 

 

 

10.2.11. Ad Hoc Επιτροπή CAHDATA για τον εκμοντερνισμό της Σύμβασης 
108 
 
Το 2013, η Συμβουλευτική Επιτροπή (T-PD) για τη Σύμβαση 108 υπέβαλε Πρόταση στην 

Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον εκμοντερνισμό της Σύμβασης. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Υπουργών εξουσιοδότησε τη σύσταση της Ad Hoc Επιτροπής Εργασίας 
CAHDATA, με όρους εντολής τη μελέτη της Πρότασης και την υποβολή στην Επιτροπή 

Υπουργών, απόψεων για την υιοθέτηση και/ ή τροποποίησή της και ζήτησε από τα Κράτη Μέλη 
του Συμβουλίου όπως ορίσουν εθνικό εκπρόσωπο για συμμετοχή στην Επιτροπή CAHDATA. 

Κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργείο Εσωτερικών, ορίστηκε ως εθνικός εκπρόσωπος της 

Δημοκρατίας στην εν λόγω Επιτροπή, Λειτουργός του Γραφείου του/της Επιτρόπου. 
 

Το 2013-2014 πραγματοποιήθηκαν στο Στρασβούργο τρείς συναντήσεις της CAHDATA, με βάση 
τους όρους εντολής της, όπου ολοκληρώθηκε η συζήτηση του κειμένου για τον εκμοντερνισμό 

της Σύμβασης 108, χωρίς όμως να επιτευχθεί συμφωνία επί τούτου. Η Προεδρία της Επιτροπής 
υπόβαλε σχετική Έκθεση Πεπραγμένων στην Επιτροπή Υπουργών, στην οποία καταγράφονται οι 

συγκλίσεις αλλά και οι επιφυλάξεις των μελών. Η Επιτροπή Υπουργών, αναμένεται να συγκαλέσει 

εκ νέου σύσταση της CAHDATA εντός του 2016, με νέους όρους εντολής για άρση των 
επιφυλάξεων που διατηρούν η Ρωσική Ομοσπονδία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την 

οριστικοποίηση και υιοθέτηση του τελικού κειμένου. 

 

 
10.2.12. Εαρινή Σύνοδος Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων  
 
Η Εαρινή Σύνοδος είναι ανεπίσημο Όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης με όρους εντολής να 

παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 
προσωπικών δεδομένων, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή 

συμμετέχουν, ως αναγνωρισμένα Μέλη, Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Κρατών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση 108 για την προστασία του 

ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και Αρχές Ευρωπαϊκών 
και άλλων χωρών που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

με καθεστώς παρατηρητή.  
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Τον Μάιο 2015, εκπρόσωπος του Γραφείου του/της Επιτρόπου συμμετείχε στην Εαρινή Σύνοδο 

που διοργανώθηκε στο Μάντσεστερ από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 
Ηνωμένου Βασιλείου (ICO). Κύρια θέματα της Συνόδου ήταν ο ρόλος των Αρχών Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων μέσα από το νέο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, δηλαδή τον εκμοντερνισμό της Σύμβασης 108 του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και τις Προτάσεις Κανονισμού και Οδηγίας που συζητούνται στο Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα αντικαταστήσουν την Οδηγία 95/46/ΕΚ και την Απόφαση 
Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ, αντίστοιχα.  

 
Από τις εργασίες της Συνόδου, καταγράφεται, ως κύρια ανησυχία των Αρχών Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων, η αδυναμία των ΚΜ να παράσχουν επαρκείς πόρους στις Αρχές 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ιδιαίτερα λόγω της οικονομικής ύφεσης, ώστε αυτές να 
εκπληρώσουν τις διευρυμένες υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και καθήκοντά τους που επιβάλλει το 

νέο νομικό πλαίσιο. Η Σύνοδος υιοθέτησε Ψηφίσματα, για νέο ρόλο των Αρχών Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων υπό το φως του νέου νομικού πλαισίου αλλά και από τις ραγδαίες 

τεχνολογικές εξελίξεις και για την αναγνώριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
της Ανδόρας ως Μέλος της Συνόδου.  

 

Η επόμενη Σύνοδος θα διοργανωθεί στη Βουδαπέστη από την Αρχή της Ουγγαρίας, την άνοιξη 
του 2016.  

 

 
10.3. Συμμετοχή σε άλλα Διεθνή Φόρα 

 

10.3.1. Διεθνές Συνέδριο Επιτρόπων Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής και των 
Προσωπικών Δεδομένων 
   
Το Συνέδριο αυτό αποτελεί τη 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 την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συνέδριο συνέρχεται μια φορά το χρόνο και έχει δύο 

μέρη. Στο κλειστό μέρος (closed session) συμμετέχουν εκπρόσωποι Αρχών Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων που έχουν αναγνωριστεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως Μέλη του 

Συνεδρίου. Στο ανοικτό μέρος 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 2015, ο/η Επίτροπος συμμετείχε με Λειτουργό του Γραφείου του/της στο 37ο 

Διεθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε στο Άμστερνταμ από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων της Ολλανδίας. Στο Κλειστό Μέρος του Συνεδρίου συζητήθηκαν θέματα ιατρικής και 
γενετικής, παρακολούθησης για σκοπούς εθνικής ασφάλειας, προστασίας της ιδιωτικής ζωής 

στην ψηφιακή εποχή και υιοθετήθηκαν σχετικά Ψηφίσματα. Επίσης, η Σύνοδος αναγνώρισε ως 
νέα Μέλη της τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Μεξικού, της Ουκρανίας, του 

Μπενίν, της Γεωργίας και της Ελβετίας και παραχωρήθηκε καθεστώς στον OECD (Organization 
for Economic Cooperation and Development) και στο DHS (Department of Homeland Security) 

των ΗΠΑ. Η αίτηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ακτής του 

Ελεφαντοστού θα εξεταστεί από το επόμενο Συνέδριο. Θέμα του Ανοικτού Μέρους του 
Συνεδρίου ήταν το «building bridges» όπου συζητήθηκαν τρόποι ανάπτυξης γεφυρών πρακτικής 

συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών, ιδιαίτερα με σημαντικούς εταίρους όπως τις ΗΠΑ και 
μεταξύ των Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της βιομηχανίας, ιδίως στον τομέα 

της επιστημονικής έρευνας. Το Building Bridges συντάχθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Επίτροπου της Ολλανδίας από ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες από την ΕΕ και τις ΗΠΑ. 
 

Το επόμενο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Μαρόκο, τον Οκτώβριο του 2016. 
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10.3.2. 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 2015, η Ομάδα υιοθέτησε Έγγραφα Εργασίας σχετικά με Location Tracking from 

Communications of Mobile Devices, Intelligent Video Analytics, Privacy and Wearable Computing 

Devices και Promoting accountability when governments access personal data held by 
companies. 

Τα Έγγραφα της Ομάδας είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της: 
 

www.datenschutz-berlin.de 

 
Το 2015, λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού, το Γραφείο του/της Επιτρόπου δεν συμμετείχε 

στις εργασίες της Ομάδας αυτής. 
 

 
 

                                               

http://www.datenschutz-berlin.de/

