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ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ 
 
ΠΡΟΙΟΓΟ 
 

1. ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

1.1. Ν πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ 
Αηφκνπ) Λφκνο ηνπ 2001 (Λ. 138(Η)/2001) 

 

11 

1.2.  Ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα 

 

11 

1.3. Ρν Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ 13 

 
 
 

2. ΠΑΡΑΠΟΛΑ / ΘΑΣΑΓΓΔΙΗΔ 
  

2.1. Αλεπηζύκεηα δηαθεκηζηηθά κελύκαηα / Spam 18 

 2.1.1. Ξαξάπνλα πνπ ππνβιήζεθαλ 
 

18 

 2.1.2. Ππλδξνκεηηθέο ππεξεζίεο 

 

19 

 2.1.3. Απνζηνιή κελπκάησλ πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ 
 

20 

2.2. πιινγή ππεξβνιηθώλ ζηνηρείσλ 20 

 2.2.1. Θαηαγγειία ελαληίνλ ηεο Αζηπλνκίαο Θχπξνπ 
 

20 

 2.2.2. Ξαξάπνλα/θαηαγγειίεο πνιηηψλ  γηα ζπιινγή πξνζσπηθψλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εξσηεκαηνιφγην ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

Αλαδηάξζξσζεο δαλείσλ 
 

21 

 2.2.3. Κεραληζκνί Άξηεκηο/Αίαληαο 
 

21 

2.3. Θνηλνπνίεζε / αλαθνίλσζε / δεκνζίεπζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 22 

 2.3.1. Δηδηθνί Θαηάινγνη Γηνξηζηέσλ Δθπαηδεπηηθψλ κε αλαπεξίεο πνπ 

αλαξηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο πεξεζίαο 

(Δ.Δ..) ζην Γηαδίθηπν  
 

22 

 2.3.2. Θνηλνπνίεζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην Ππκβνχιην 
Απνρεηεχζεσλ Ξάθνπ  
 

24 

 2.3.3. Γηαλνκή θσηνγξαθηψλ αλειίθνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ρσξίο άδεηα, 
απφ θσηνγξαθείν 
 

25 

 2.3.4. Θνηλνπνίεζε ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ Άδεηα ιεηηνπξγίαο 
ππνζηαηηθνχ απφ ην Γήκν Ξαξαιηκλίνπ 
 

25 

 2.3.5. Αλάξηεζε θσηνγξαθίαο θαη άιισλ πξνζσπηθήο θχζεσο εγγξάθσλ 
ζε ρψξν αλαςπρήο 
 

26 

 2.3.6. Αλάξηεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε θνηλφηεηα  
 

27 
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 2.3.7. Ξαξνπζία αληηπξνζψπσλ ησλ θνκκάησλ ζηα εθινγηθά θέληξα θαηά 

ηε δηάξθεηα εθινγψλ θαη ηελ εθθψλεζε ηνπ νλφκαηνο θαη αξηζκνχ δειηίνπ 
ηαπηφηεηαο  ηνπ ςεθνθφξνπ 

 

27 

 2.3.8. Γεκνζίεπζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ρσξίο ζπγθαηάζεζε ηνπ 
ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ 
 

28 

 2.3.9. Γεκνζίεπζε ηνπ νλφκαηφο θαη ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο πνιίηε ζε 
δχν εθεκεξίδεο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηεο 

 

29 

2.4. Γηθαίσκα πξόζβαζεο / δηθαίσκα δηόξζσζεο 29 

 2.4.1. Ξξφζβαζε ζε θάθειν έξεπλαο 29 

 2.4.2. Κε ηθαλνπνίεζε αηηήκαηνο γηα παξαρψξεζε εθδνζείζαο 
πνιενδνκηθήο άδεηαο απφ ην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Ρκήκαηνο Ξνιενδνκίαο 

ζηελ Ξάθν  
 

30 

 2.4.3. Ιαλζαζκέλε αλαθνξά ζε έθζεζε ηεο ππεξεζίαο world - check ζε 

ζρέζε κε πνηληθφ κεηξψν ηνπ θ. Ε. Θ. (Γηθαίσκα Γηφξζσζεο) 
 

30 

 
 
 

3. ΔΡΩΣΖΚΑΣΑ / ΓΛΩΚΟΓΟΣΖΔΗ 
 

3.1. Θνηλνπνίεζε /αλαθνίλσζε /δεκνζίεπζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 31 

 3.1.1. Απνζηνιή θσηναληηγξάθνπ πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο πειαηψλ ζηε 

Γαιιία 

 

31 

 3.1.2. Ξαξαρψξεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε νρήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε 

θπθινθνξία γηα ζθνπνχο αλάιπζεο ηεο Θππξηαθήο αγνξάο αληαιιαθηηθψλ 
 

31 

 3.1.3. Θνηλνπνίεζε ιίζηαο ρξεσζηψλ απφ Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξεία θηηξίνπ 
 

32 

 3.1.4. Πχλδεζκνο ζε ηζηνζειίδα γηα εθηχπσζε πηζηνπνηεηηθνχ αζθάιηζεο  
 

32 

 3.1.5. Θαηάινγνο ππαιιήισλ κε θσηνγξαθία ζην ελδνδίθηπν (intranet) 
 

32 

 3.1.6. Ιήςε ζηνηρείσλ ησλ κειψλ ηνπ Ρακείνπ Ππληάμεσλ Αξρήο 

Ζιεθηξηζκνχ Θχπξνπ   
 

33 

 3.1.7. Θνηλνπνίεζε ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο κειψλ Ππλδέζκνπ ζε άιιν 

κέινο  
 

33 

 3.1.8. Αλάξηεζε επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο νδεγνχ ζην άλσ θεληξηθφ 

κέξνο ηεο θνλζφιαο ηνπ νρήκαηνο ηνπ  
 

34 

 3.1.9. Ξαξνρή Ξιεξνθνξηψλ/Ξηζηνπνηεηηθνχ Έξεπλαο απφ ην Ρκήκα 

Θηεκαηνινγίνπ θαη Σσξνκεηξίαο ζε δηθεγφξνπο γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ 
ηνπο 
 

35 

 3.1.10. Απαιιαγή απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ 
 

35 

 3.1.11. Ξαξαρψξεζε Κεηξψνπ Καζεηψλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ 
Ππλδέζκνπ Γνλέσλ   
 

36 
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 3.1.12. Δξψηεκα Α.Ζ.Θ αλαθνξηθά κε ηε ιήςε ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ ηεο 

απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο 
 

36 

3.2. Ηαηξηθά ζέκαηα 37 

 3.2.1. Ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ησλ θνηηεηψλ 
 

37 

 3.2.2. Αλαγξαθή ησλ παζήζεσλ ησλ αζζελψλ ζηηο ζπληαγέο πνπ 
εθδίδνληαη απφ ηνπο ηαηξνχο 

 

38 

 3.2.3. Γεκνζίεπζε ηνπ Κεηξψνπ Νδνληηάηξσλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Γεκνθξαηίαο 
 

38 

 3.2.4. Θνηλνπνίεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πγείαο θπιαθηζκέλσλ, 

αλειίθσλ θαη αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 
 

39 

 3.2.5. Ξαξνρή πιεξνθφξεζεο ζε ζπγγελείο αζζελνχο γηα ηελ θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπ αζζελή 
 

40 

 3.2.6. Θνηλνπνίεζε Κεηξψνπ Ηαηξψλ θαη Ξαξαταηξηθψλ Δπαγγεικάησλ 

 

40 

 3.2.7. Δμαζθάιηζε πιεξνθνξηψλ απφ θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο πνπ 
εξγνδνηνχλ ηαηξηθνχο επηζθέπηεο  
 

42 

 3.2.8. Δπηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο εγγεγξακκέλσλ εζεινληψλ 

δνηψλ κπεινχ ησλ νζηψλ ηνπ Θαξατζθάθεηνπ Ηδξχκαηνο  

 

42 

3.3. Θνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο  

 

43 

 3.3.1. Θνηλνπνίεζε ζπκβνιαίνπ ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Θξαηηθήο Δηαηξείαο 
δξνγνλαλζξάθσλ Θχπξνπ  

 

43 

 3.3.2. Θνηλνπνίεζε νλνκαζηηθνχ θαηαιφγνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

Θππξηαθέο Αεξνγξακκέο 
 

44 

3.4 Γηθαίσκα πξόζβαζεο 

 

45 

 3.4.1. Αίηεκα παξαιαβήο θαθέινπ απφ αλήιηθν 

 

45 

 3.4.2. Ξξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ζπζηαηηθήο επηζηνιήο 
 

45 

3.5. Δξγαζηαθά ζέκαηα  

 

46 

 3.5.1. Δγθαηάζηαζε θάκεξαο ζηελ Ξχιε ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  46 

 3.5.2. πνγξαθή εθ κέξνπο ςπρηθά δηαηαξαγκέλνπ ππαιιήινπ  
 

47 

 3.5.3. Ζρνγξάθεζε ηειεθσληθψλ ζπλνκηιηψλ φπσο επίζεο θαη ησλ 
εζσηεξηθψλ ζπλνκηιηψλ κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ζηα γξαθεία 

ηνπξηζηηθνχ/ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ 
 

47 

 3.5.4. Ξξφζβαζε απφ ηελ ΑλΑΓ ζε έγγξαθα πνπ απνηεινχλ πξνζσπηθά 

δεδνκέλα 
 

48 

 3.5.5. Ξαξαρψξεζε ζηνηρείσλ απφ ην Fulbright πξνο ηε Κνλάδα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 
 

49 

 3.5.6. Ξνιηηηθή Αξρείνπ Κελπκάησλ Ζιεθηξνληθνχ Ραρπδξνκείνπ 49 
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3.6. Θιεηζηά Θπθιώκαηα Βηληεν-Παξαθνινύζεζεο (ΘΘΒΠ) / 
Οπηηθνγξάθεζε  

 

50 

 3.6.1. Νπηηθνγξάθεζε ζρνιηθψλ αγψλσλ  
 

50 

 3.6.2. ATM - Ξξνεηδνπνηεηηθή Ξηλαθίδα γηα βηληενπαξαθνινχζεζε 

 

50 

3.7. Σξαπεδηθά / Υξεκαηνπηζησηηθά ζέκαηα 

 

50 

 3.7.1. Ππιινγή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πειαηψλ απφ ηξίηνπο 
 

50 

 3.7.2. Ππιινγή Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ απφ ηελ USB Bank γηα ζθνπνχο 

αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ 
 

51 

 3.7.3. Ιεμηπξφζεζκεο θαη θαζπζηεξεκέλεο νθεηιέο /Αλάζεζε επεμεξγαζίαο 

 

52 

 3.7.4. Δπηζχλαςε θαηάζηαζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηελ ππνβνιή 

αίηεζεο γηα ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα  

 

52 

3.8. Άιια ζέκαηα 

 

53 

 3.8.1. Ζρνγξάθεζε Γηαιέμεσλ 
 

53 

 3.8.2. Απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ SMS ζηνπο αζθαιηζκέλνπο 

παξαγσγνχο 
 

53 

 3.8.3. Φσηνγξαθηθφο Γηαγσληζκφο “Αζθάιεηα ζηηο νηθνδνκέο ζηελ Θχπξν” 
 

54 

 3.8.4. Ππκθσλία FATCA – US Foreign Account Tax Compliance Act 

 

54 

 

 
 

4. ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ 

 
4.1. Απφθαζε ηνπ Δπηηξφπνπ εκεξνκελίαο 13 Νθησβξίνπ 2014 γηα αδπλακία 

εληνπηζκνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ θ. Κ.Ρ., αζζελή ηνπ Γεληθνχ 
Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο 

 

55 

4.2. Απφθαζε ηνπ Δπηηξφπνπ εκεξνκελίαο 13 Νθησβξίνπ 2014 γηα αδπλακία 
εληνπηζκνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηεο θ. Λ.Ξ., αζζελνχο ηνπ Γεληθνχ 

Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο 

 

58 

4.3. Απφθαζε ηνπ Δπηηξφπνπ εκεξνκελίαο 26 Απγνχζηνπ 2014 γηα επεμεξγαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αλήιηθεο γηα ζθνπνχο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ 
ηδησηηθφ θξνληηζηήξην ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ 

 

60 

4.4. Απφθαζε ηνπ Δπηηξφπνπ αλαθνξηθά κε ηε δεκνζηνπνίεζε πηζησηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ θαη/ή ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ βνπιεπηή 

θ. Αληξέα Θεκηζηνθιένπο ζηε ΠΞΔ Θξαζνρσξίσλ ζε δεκνζηεχκαηα  ηεο 
εθεκεξίδαο «Σαξαπγή» 

  

61 

4.5. Απφθαζε ηνπ Δπηηξφπνπ γηα πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο θ. Κ. Π. κε ηε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηψλ ηεο  

ζηελ εθεκεξίδα «ΞΝΙΗΡΖΠ» 

69 
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4.6. Απφθαζε ηνπ Δπηηξφπνπ εκεξνκελίαο 18 Γεθεκβξίνπ 2014 γηα κε 
ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα πγείαο θαη απψιεηα 

θαη/ή παξάιεηςε ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη/ή απαγνξεπκέλε δηάδνζε 

δεδνκέλσλ πγείαο ζε κε δηθαηνχκελα πξφζσπα 
 

74 

4.7. Απνθάζεηο (3) Δπηηξφπνπ εκεξνκελίαο 27 Απγνχζηνπ 2014, γηα απνζηνιή 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ παξαιεπηψλ  
 

81 

 4.7.1. Ξαξάπνλν ελαληίνλ ηεο εηαηξείαο Φπιιίο γηα απνζηνιή  
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ 

 

81 

 4.7.2. Ξαξάπνλν ελαληίνλ ησλ θαηαζηεκάησλ Prince Oliver γηα απνζηνιή  
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ 

 

83 

 4.7.3. Ξαξάπνλν ελαληίνλ ησλ θαηαζηεκάησλ Corso Italia γηα απνζηνιή  
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ 

 

84 

 
 
 

5. ΓΛΩΣΟΠΟΗΖΔΗ / ΑΓΔΗΔ / ΔΙΔΓΥΟΗ 
 

5.1. Γλσζηνπνηήζεηο 

 

86 

5.2. Άδεηεο Γηαζχλδεζεο 
 

87 

5.3. 4   Άδεηεο Γηαβίβαζεο 
 

90 

5.4. Έιεγρνη 
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 5.4.1. Δπηηφπηα έξεπλα ζρεηηθά κε παξάπνλν πνπ καο ππνβιήζεθε ζε 
ζρέζε κε ην Θιεηζηφ Θχθισκα Βηληενπαξαθνινχζεζεο (ΘΘΒΞ) ζε ρψξν 

θαθεηέξηαο (Θαθέ 16 Ιηδ) 
 

95 

 5.4.2.Δπηηφπηα έξεπλα ζρεηηθά κε Θιεηζηφ Θχθισκα Αζθαιείαο ζην ρψξν  

ηνπ Ρκήκαηνο Αηπρεκάησλ θαη Δπεηγφλησλ Ξεξηζηαηηθψλ (Ρ.Α.Δ.Ξ.) ηνπ 

Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ξαξαιηκλίνπ 

96 

 
 
 

6. ΛΟΚΟΘΔΣΗΘΔ ΡΤΘΚΗΔΗ  
 

6.1.  Λνκνζρέδην πνπ θαζηεξψλεη  ζε πνιίηεο ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε 

έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ηνπ Γεκφζηνπ θαη Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα 
 

97 

6.2. Λνκνζρέδην γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα 

 

97 

6.3.  Ππκκεηνρή ζε Θνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ 

 
97 
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7. ΤΛΔΡΓΑΗΑ ΚΔ ΓΖΚΟΗΔ ΑΡΥΔ 
 

7.1. Θπβεξλεηηθή Απνζήθε Ξιεξνθνξηψλ (ΘΑΞ) 

 

98 

7.2. Γηαβνχιεπζε κε ην Ρκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία Ππζηήκαηνο Δπθπνχο Κεηαθνξψλ (ΠΔΚ) γηα ηελ νδηθή 

θπθινθνξία   

 

98 

7.3. Αλάπηπμε Κεραλνγξαθεκέλνπ Ππζηήκαηνο απφ ηνλ Δπίηξνπν 

Δζεινληηζκνχ 

 

99 

 
 

 
8. ΘΔΚΑΣΑ ΠΟΤ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΤΛ 

 
8.1. Γηαθξαηηθή Ππκθσλία FATCA «Foreign Account Tax Compliance Act» 

 

99 

8.2. Γλσζηνπνίεζε Πχζηαζεο θαη Ιεηηνπξγίαο Αξρείνπ/Έλαξμεο Δπεμεξγαζίαο 

Θιεηζηψλ Θπθισκάησλ Βηληενπαξαθνινχζεζεο (ΘΘΒΞ)  
 

100 

8.3. Θέζεηο ηνπ Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα 

ζρεηηθά κε ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ θαηφρσλ θαη ρξεζηψλ ηειεθσλίαο 
πξνπιεξσκέλνπ ρξφλνπ νκηιίαο  

 

101 

8.4. Ππδήηεζε ηνπ δεχηεξνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 
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ΠΡΟΙΟΓΟ 

Ζ Έθζεζε απηή αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ κνπ γηα ην έηνο 2014 θαη είλαη ε ηειεπηαία πνπ 

ζπληάζζσ θαζφηη ζηηο 26/09/2015 ιήγεη ε ηεηξαεηήο ζεηεία κνπ σο Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 
Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (27/09/2011 κέρξη 26/09/2015). 

 
Ξέξαζαλ κφιηο 13 ρξφληα πνπ ν Λφκνο 138(Η)/2001 – Ν πεξί Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα 

(Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Λφκνο ηνπ 2001, ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηα πιαίζηα 

ελαξκφληζεο κε ην Θνηλνηηθφ Γίθαην θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Νδεγία 95/46/ΔΘ. 
 

 

Ξηζηεχσ φηη παξ‟ φιε ηε κηθξή, αλ κπνξψ λα πσ, ειηθία ηεο 

Λνκνζεζίαο πεξί Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ φπσο 

πεξηεθηηθά είλαη γλσζηή θαη αληηιεπηή ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

πνιηηψλ καο ν Λφκνο απηφο, είλαη παξαδεθηφ φηη κέξα κε ηε 

κέξα φιν θαη πεξηζζφηεξνο θφζκνο αληηιακβάλεηαη ηε 

ζεκαζία θαη αμία ηνπ. 

Π‟ απηφλ ηνλ ηειεπηαίν πξφινγν κνπ ζέισ λα ηνλίζσ αθφκε 

κηα θνξά δχν αξρέο θαη/ή δηθέο κνπ ζέζεηο: 
 

Α) Ρν Λφκν πεξί Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 
ζε ΘΑΚΗΑ πεξίπησζε δχλαηαη θάπνηνο λα ηνλ επηθαιεζηεί 

σο αζπίδα πξνζηαζίαο νπνηαζδήπνηε ΞΑΟΑΛΝΚΗΑΠ. 

 
Β) Ζ αηνκηθή καο επζχλε.  Ξξψηνο πξνζηάηεο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ είλαη ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο 
Γεδνκέλσλ αιιά ν ίδηνο ν ΔΑΡΝΠ καο. 

 
Σαίξνκαη πνπ ην 2014 ππήξμε έλαο ρξφλνο πνπ αλάδεημε πνιιά ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ν θφζκνο θαηαθεχγεη ζην Γξαθείν καο φηαλ λνηψζεη ηελ αλάγθε ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

Ηδησηηθήο θαη Νηθνγελεηαθήο ηνπ δσήο. Ρν Γξαθείν καο έρεη ππνρξέσζε απηή ηελ πξνζηαζία λα ηελ παξέρεη 
γηαηί ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ππνρξεσηηθή, δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε πξναηξεηηθή. 

 
Ρέινο, ζπγραίξσ θαη επραξηζηψ ηνπο Ιεηηνπξγνχο ηνπ Γξαθείνπ κνπ, ην Γξακκαηεηαθφ θαη ην Υξνκίζζην 

πξνζσπηθφ πνπ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηα θαζήθνληά ηνπο. 
 

Δχρνκαη ζην λέν Δπίηξνπν πνπ ζα αλαιάβεη ζε ιίγνπο κήλεο θάζε επηηπρία ζην έξγν ηνπ. 

 

 
 

 
Γηάλλνο Γαληειίδεο 

Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 
Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα 

 
Απξίιηνο 2015 
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

1.1. Ο πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) 

Λόκνο ηνπ 2001 (ζην εμήο «ν Λόκνο 138(Η)/2001) 

Ν Λφκνο 138(Η)/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ςεθίζηεθε ζηα πιαίζηα ελαξκφληζεο κε ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη 
ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Νδεγία 95/46/ΔΘ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. 

 
Ν Λφκνο 138(Η)/2001, ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία θαη ην ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε φια 
ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έρεη δηπιφ ραξαθηήξα: αθελφο θαηνρπξψλεη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

αηφκσλ (ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ) φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ θαη 

αθεηέξνπ ζέηεη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ζε φζνπο ρεηξίδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα (ππεχζπλνπο 
επεμεξγαζίαο). 

Πηελ πξάμε ν Λφκνο: 
 

Ξαξέρεη ζηνλ πνιίηε νξηζκέλα δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο πνπ ηεξνχληαη ζε δηάθνξα αξρεία 
αλαθνξηθά κε ην άηνκφ ηνπ. Ν πνιίηεο έρεη ην δηθαίσκα λα γλσξίδεη πνηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα ηπγράλνπλ 

επεμεξγαζίαο θαη γηα πνην ζθνπφ. 

 
 Θαζνξίδεη ηηο αξρέο κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο, φρη κφλν γηα 

ηε κέγηζηε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία 

ησλ αξρείσλ πνπ δηαηεξνχλ θαη πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

 Δθαξκφδεηαη ζην δεκφζην ηνκέα, ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ) 

θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 Δθαξκφδεηαη γηα απηνκαηνπνηεκέλα, κεξηθψο απηνκαηνπνηεκέλα θαη, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, κε 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.   

 Ξξνβιέπεη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Ξξνβιέπεη γηα ην δηνξηζκφ Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα γηα πεξίνδν 4 

ρξφλσλ, ν νπνίνο κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα αθφκα κηα ζεηεία.  

Ν πνιίηεο κπνξεί λα πξνκεζεπηεί αληίγξαθν ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπηηξφπνπ: www.dataprotection.gov.cy.  

 
 

1.2. Ο Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα 
 
Ν Δπίηξνπνο είλαη Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή επηθνξηηζκέλε κε ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηνπ Λφκνπ θαη 

άιισλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα. Ν Δπίηξνπνο αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ην Λφκν 138(Η)/2001 ή νπνηνδήπνηε 

άιιν Λφκν. 

 
Ν Δπίηξνπνο εθπξνζσπεί ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία ζηα αξκφδηα ξγαλα θαη Δπηηξνπέο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, θαζψο θαη άιισλ Γηεζλψλ Νξγαληζκψλ. 

 
 
Αξκνδηόηεηεο ηνπ Δπηηξόπνπ 

   
Ν Δπίηξνπνο έρεη ζχκθσλα κε ην Λφκν 138(Η)/2001, κεηαμχ άιισλ, ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 
 Δθδίδεη νδεγίεο, θαλφλεο, θαη θψδηθεο δενληνινγίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ, ηε ιεηηνπξγία 

επαγγεικαηηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο 

επεμεξγαζίαο. 

http://www.dataprotection.gov.cy/
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 Σνξεγεί ηηο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Λφκν (άδεηεο δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πξνο ηξίηεο ρψξεο θαη άδεηεο δηαζχλδεζεο αξρείσλ).  

 Απεπζχλεη ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο ζηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο ή ηνπο ηπρφλ εθπξνζψπνπο ηνπο 

θαη δίδεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ δεκνζηφηεηα ζε απηέο. 

 Απνθαίλεηαη γηα θάζε ξχζκηζε πνπ αθνξά ηελ επεμεξγαζία θαη πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα. 

 Δλεξγεί δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο ζε νπνηνδήπνηε αξρείν, είηε απηεπάγγειηα είηε χζηεξα απφ θαηαγγειία. 

 Δμεηάδεη παξάπνλα θαη θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Λφκνπ. 

 Θαηαγγέιιεη ηηο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λφκνπ ζηηο αξκφδηεο αξρέο. 

 Δπηβάιιεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα παξαβάζεηο ηνπ Λφκνπ. 

 Ρεξεί ηα Κεηξψα πνπ πξνβιέπεη ν Λφκνο: Κεηξψν Αξρείσλ θαη Δπεμεξγαζηψλ, Κεηξψν Αδεηψλ 

Γηαβίβαζεο, Κεηξψν Γηαζπλδέζεσλ θαη Κεηξψν Απφξξεησλ Αξρείσλ. 

 Ππλεξγάδεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο Αξρέο άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

Ν Δπίηξνπνο κεηέρεη ζηελ Νκάδα Δξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 29 ηεο Νδεγίαο 95/46/ΔΘ, ε νπνία είλαη έλα 
αλεμάξηεην ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο 

δσήο, πνπ απαξηίδεηαη απφ αληηπξνζψπνπο ησλ αξρψλ ειέγρνπ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
ησλ αξρψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα ηα φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ηεο 

Δπηηξνπήο.  

 
Ν Δπίηξνπνο εθπξνζσπεί ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία ζην Θνηλφ Δπνπηηθφ ξγαλν ηεο Eurojust θαη κεηέρεη, 

επίζεο, ν ίδηνο ή εθπξφζσπνο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ ζηελ Θνηλή Δπνπηηθή Αξρή γηα ην Πέλγθελ, ζηελ Θνηλή 
Δπνπηηθή Αξρή ηεο Δπξσπφι, ζηελ Δπηηξνπή Ξξνζθχγσλ Δπξσπφι, ζηελ Θνηλή Δπνπηηθή Αξρή Ρεισλείσλ, 

ζηελ Νκάδα Διέγρνπ Eurodac, ζηελ Νκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Αζηπλνκία θαη Γηθαηνζχλε (WPPJ), ζηε Γηεζλή 

Νκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Ξξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ ζηηο Ρειεπηθνηλσλίεο, ζηελ Νκάδα CNSA (Contact 
Network of Spam Authorities) θαη ζηε Ππκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηε Πχκβαζε 108(T-PD) ηνπ Ππκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο.  
 

 

Πξόζζεηεο αξκνδηόηεηεο  
 
Πηα πιαίζηα ελαξκφληζεο ηεο Θππξηαθήο λνκνζεζίαο κε ην θνηλνηηθφ δίθαην νη δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 
2002/58/ΔΘ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην Κέξνο 14 ηνπ πεξί Οπζκίζεσο 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκηθψλ πεξεζηψλ Λφκνπ ηνπ 2004 (Λφκνο 112(Η)/2004), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε. 

 
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Κέξνπο 14 ηνπ Λφκνπ απηνχ παξέρνληαη ζηνλ Δπίηξνπν 

πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο πέξαλ απφ εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Λφκν.  

 
Ππγθεθξηκέλα, ν Δπίηξνπνο έρεη εμνπζία λα επηιακβάλεηαη ππνζέζεσλ θαη θαηαγγειηψλ γηα πηζαλέο παξαβηάζεηο 

ησλ άξζξσλ 99, 100, 101, 105 θαη 106 ηα νπνία αθνξνχλ ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ, ηα δεδνκέλα 
θίλεζεο θαη ρξέσζεο, ηα δεδνκέλα ζέζεο, ηνπο ηειεθσληθνχο θαηαιφγνπο ζπλδξνκεηψλ θαη ηηο απηφθιεηεο 

θιήζεηο (κε ζθνπφ ηελ απ‟ επζείαο εκπνξηθή πξνψζεζε). Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 98Α, ν 
Δπίηξνπνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Δπίηξνπν Οπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκηθψλ 

πεξεζηψλ.  
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1.3. Σν Γξαθείν ηνπ Δπηηξόπνπ 
 
Θαηά ηελ ελάζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ν Δπίηξνπνο έρεη Γξαθείν, ην πξνζσπηθφ ηνπ νπνίνπ απνηειείηαη απφ 

ιεηηνπξγνχο πνπ είλαη κέιε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 
Ρν Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ ζπζηάζεθε ην Κάην 2002 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014 είρε ηελ αθφινπζε 

ζηειέρσζε: 

 
 

 
1 Αλψηεξνο Γηνηθεηηθφο Ιεηηνπξγφο 

 
2 Γηνηθεηηθνί Ιεηηνπξγνί Α΄ 

 

3 Γηνηθεηηθνί Ιεηηνπξγνί 
 

1 Έθηαθηε Γηνηθεηηθφο Ιεηηνπξγφο 
 

1 Ιεηηνπξγφο Ξιεξνθνξηθήο 

 
1 Έθηαθηνο Ιεηηνπξγφο Ξιεξνθνξηθήο 

 
1 Γξακκαηεηαθφο Ιεηηνπξγφο 

 

2 Βνεζνί Γξακκαηεηαθνί Ιεηηνπξγνί 
 

3 Έθηαθηνη Βνεζνί Γξακκαηεηαθνί Ιεηηνπξγνί 
 

1 Θιεηήξαο 
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Σν γξακκαηεηαθό πξνζσπηθό ηνπ Γξαθείνπ 
 

 

 

 

Λίθε Σξύθσλνο 

Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Ιεηηνπξγφο 

 

 

 

Άληξε Θαιιή 
Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο 

Ιεηηνπξγφο 

 

 

 
Φσηεηλή ηαύξνπ 

Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Ιεηηνπξγφο 

 

 

 
Άληξε Λεξνύηζε 

Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο 

Ιεηηνπξγφο 

 

 

 
Θνύιια Αλαζηαζίνπ 

Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Ιεηηνπξγφο 

 

 

Άξηεκηο Ιακπή 
Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο 

Ιεηηνπξγφο 

 

 
 

   Ιεηηνπξγνί                             Όλνκα – ζέζε – Email 
 

  

 

Λίθνο Αλησληάδεο 

Αλψηεξνο Γηνηθεηηθφο Ιεηηνπξγφο 
Email:  
nantoniades@dataprotection.gov.cy 

 
 

 

Ινπίδα Καξθίδνπ 

Γηνηθεηηθφο Ιεηηνπξγφο 
Email: lmarkidou@dataprotection.gov.cy 

 

 

 

Κάξηνο Παπαρξηζηνδνύινπ 
Γηνηθεηηθφο Ιεηηνπξγφο Α΄ 

Email: 
mpapachristodoulou@dataprotection.gov.cy 
 

 

 

Λόλε Αβξαάκ 
Γηνηθεηηθφο Ιεηηνπξγφο 

Email: navraam@dataprotection.gov.cy 

 

 

 
Ησάλλα Αλαζηαζηάδνπ 

Γηνηθεηηθφο Ιεηηνπξγφο Α΄ 
Email: ianastasiadou@dataprotection.gov.cy 

 

 

 
Κηράιεο Θηηξνκειίδεο 

Ιεηηνπξγφο Ξιεξνθνξηθήο 
Email: mkitromilides@dits.mof.gov.cy 

 

 

 

 

Θσλζηαληίλνο Γεσξγηάδεο 
Γηνηθεηηθφο Ιεηηνπξγφο 

Email: cgeorgiades@dataprotection.gov.cy 

 

 

 

Αλδξέαο Γηαλλαθνύ 
Ιεηηνπξγφο Ξιεξνθνξηθήο 

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. ΠΑΡΑΠΟΛΑ / ΘΑΣΑΓΓΔΙΗΔ 

 
 
Ρν 2014, ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά 253 γξαπηά παξάπνλα. Ν αξηζκφο ησλ παξαπφλσλ έρεη κεησζεί ζε ζρέζε κε 

ηα πξνεγνχκελα έηε. Ν κηθξφηεξνο απηφο αξηζκφο πηζηεχνπκε φηη νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη αξθεηνί 

απνζηνιείο έρνπλ ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηα απηφκαηεο δηαγξαθήο φπνπ ζηα κελχκαηα πνπ απνζηέιινπλ 
πεξηιακβάλεηαη αξηζκφο ρσξίο ρξέσζε ζηνλ νπνίν νη παξαιήπηεο ησλ κελπκάησλ κπνξνχλ λα ηειεθσλνχλ ή 

λα απνζηέιινπλ κήλπκα γηα λα δηαγξάθνληαη απφ ηνλ θαηάινγν απνζηνιήο ησλ κελπκάησλ. Πηνλ πην θάησ 
Ξίλαθα θαίλεηαη ν αξηζκφο παξαπφλσλ αλά θαηεγνξία πνπ ππνβιήζεθαλ ην 2014 ζε ζχγθξηζε κε ην 2013.  

 

 

Αξηζκόο παξαπόλσλ αλά θαηεγνξία 
 

Θαηεγνξία / Θέκα Αξηζκόο παξαπόλσλ  2013 Αξηζκόο παξαπόλσλ  2014 
Spam (email, sms, fax) 332 122 

πεξβνιηθά Πηνηρεία (Αξρή 

Αλαινγηθφηεηαο) 

14 11 

Απνθάιπςε – Θνηλνπνίεζε 23 20 

Γηθαίσκα Ξξφζβαζεο – 

Αληίξξεζεο 

5 9 

Video Cameras, Θαηαγξαθή 
ήρνπ 

3 3 

Δθηφο αξκνδηφηεηαο 59 44 

Αλαγθαζηηθή Ππγθαηάζεζε _ 5 

Ππιινγή ζηνηρείσλ (πεγέο) 11 3 

Ιήςε ζπγθαηάζεζεο - 7 

Βηνκεηξηθά Γεδνκέλα 2 _ 

Κε εμνπζηνδνηεκέλε 
Ξξφζβαζε 

_ 8 

Internet 1 5 

Απφξξεην - κέηξα αζθάιεηαο 2 2 

Απψιεηα / θαηαζηξνθή / 
θιείδσκα δεδνκέλσλ 

4 2 

Δξκελεία 3 _ 

Σξνληθφ δηάζηεκα δηαηήξεζεο 
δεδνκέλσλ  / Γηαγξαθή 

_ 3 

Ξεδίν εθαξκνγήο 1 3 

Ξηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα / 
Καχξεο Ιίζηεο 

_ 1 

Λνκηκφηεηα 

 

_ 2 

Δλεκέξσζε / αθξίβεηα 
δεδνκέλσλ 

2 _ 

Δλεκέξσζε ππνθεηκέλσλ ησλ 
δεδνκέλσλ 

2 _ 

Ξαξνρή ππεξεζηψλ εμ 

απνζηάζεσο (ηαρπδξνκείν & 
ηει.) 

1 2 

Δηζπξαθηηθέο εηαηξείεο 

 

_ 1 

ύλνιν 465 253 

 
ζνλ αθνξά ηελ εμέηαζε ησλ παξαπφλσλ, απφ ηα 253 παξάπνλα πνπ ππνβιήζεθαλ, ηα 214 δηεθπεξαηψζεθαλ 
εληφο ηνπ 2014. 
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Αξηζκόο παξαπόλσλ πνπ δηεθπεξαηώζεθαλ αλά απνηέιεζκα 
 
Ν αξηζκφο ησλ παξαπφλσλ πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ αλά απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ Ξίλαθα. Λα 

ζεκεησζεί φηη νη πην θάησ ζηαηηζηηθέο αθνξνχλ κφλν ηα παξάπνλα πνπ ππνβιήζεθαλ θαη δηεθπεξαηψζεθαλ ην 
έηνο 2014, δελ πεξηιακβάλνπλ δειαδή ηα παξάπνλα πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ κελ ην 2014 αιιά είραλ ππνβιεζεί 

ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 
 

Απνηειέζκαηα Αξηζκόο 
παξαπόλσλ 

πέξ Ξαξαπνλνχκελνπ - κε ζπκκφξθσζε ηνπ θαζ'νπ ην παξάπνλν / κε 

ζπζηάζεηο ηνπ Δπηηξφπνπ 

114 

Γηαθνπή έξεπλαο ιφγσ αλαξκνδηφηεηαο 51 

Απφξξηςε παξαπφλνπ - Αβάζηκν 13 

πέξ Ξαξαπνλνχκελνπ - κε απφθαζε ηνπ Δπηηξφπνπ 1 

Δπηβνιή δηνηθεηηθήο θχξσζεο 8 

Ππζηάζεηο Δπηηξφπνπ 5 

Γηαθνπή έξεπλαο ιφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ 4 

Γηαθνπή έξεπλαο ιφγσ ηθαλνπνίεζεο παξαπνλνχκελνπ 2 

Απφξξηςε παξαπφλνπ - Αδηθαηνιφγεην 7 

Γηαθνπή έξεπλαο - εθθξεκεί ππφζεζε ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ 
 

2 

Απφζπξζε παξαπφλνπ απφ παξαπνλνχκελν 3 

Απφξξηςε παξαπφλνπ - άιινη ιφγνη / δηαθξηηηθή επρέξεηα Δπηηξφπνπ 4 

ύλνιν 214 

 

Απφ ηνλ πην πάλσ Ξίλαθα θαίλεηαη φηη απφ ηα 214 παξάπνλα πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ ην 2014, ηα 114 έιεμαλ 
ππέξ ηνπ παξαπνλνχκελνπ. 

 

 

78%

11%

11%

Πνζνζηά παξαπόλσλ αλά ηνκέα

Ηδησηηθόο Σνκέαο 

(197 παξάπνλα)

Γεκόζηνο Σνκέαο 

(28 παξάπνλα)

Λνκηθά Πξόζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

(28 παξάπνλα)
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Απφ ηελ πην πάλσ γξαθηθή παξάηαζε θαίλεηαη φηη απφ ηα 253 παξάπνλα πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Γξαθείν ηνπ 

Δπηηξφπνπ, ηα 197 ήηαλ ελαληίνλ ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα, 28 ελαληίνλ ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα θαη 28 ελαληίνλ 
Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.  

 
 

Γηνηθεηηθέο Θπξώζεηο – Απνθάζεηο ηνπ Δπηηξόπνπ 
 
Ν Δπίηξνπνο κπνξεί λα επηβάιεη ζηνπο ππεπζχλνπο επεμεξγαζίαο ή ζηνπο ηπρφλ εθπξνζψπνπο ηνπο ή ζε 

ηξίηνπο ηηο αθφινπζεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, γηα παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην 
Λφκν (άξζξν 25 ηνπ Λφκνπ): - 

 

(α)  Ξξνεηδνπνίεζε, κε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα άξζε ηεο παξάβαζεο, 
 

(β)  ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη €30,000, 
 

(γ)  πξνζσξηλή αλάθιεζε άδεηαο, 

 
(δ)  νξηζηηθή αλάθιεζε άδεηαο, 

 
(ε)  θαηαζηξνθή αξρείνπ ή δηαθνπή επεμεξγαζίαο θαη θαηαζηξνθή ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Νη θπξψζεηο επηβάιινληαη κε ηελ έθδνζε Απφθαζεο απφ ηνλ Δπίηξνπν. Ρν 2014 επηβιήζεθαλ ζπλνιηθά 8 
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζε αληίζηνηρεο ππνζέζεηο φπσο θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ Ξίλαθα: 

 
Ρξεηο ππνζέζεηο αθνξνχζαλ παξάπνλα πνπ ππνβιήζεθαλ ην 2013 θαη πέληε αθνξνχζαλ παξάπνλα πνπ 

ππνβιήζεθαλ ην 2014. 

 
 

Απνθάζεηο ηνπ Δπηηξόπνπ πνπ εθδόζεθαλ ην 2014 
 

Οξγαληζκόο / Άηνκν Αξηζκόο Απόθαζεο Γηνηθεηηθή Θύξσζε 

Γεληθφ Λνζνθνκείν Ιεπθσζίαο Α/Ξ 32/2014 Σξεκαηηθή πνηλή €3000 
 

 
Γεληθφ Λνζνθνκείν Ιεπθσζίαο 

 
Α/Ξ 44/2014 

 
Σξεκαηηθή πνηλή €3000 
 

Ηδησηηθφ Φξνληηζηήξην Α/Ξ 38/2014 Σξεκαηηθή πνηλή €200 
 

Δθεκεξίδα Σαξαπγή Α/Ξ 53/2013 Σξεκαηηθή πνηλή €500 
 

Δθεκεξίδα Ξνιίηεο Α/Ξ 63/2014 Θακία (ε επεμεξγαζία ησλ 
δεδνκέλσλ θξίζεθε λφκηκε) 
 

Ηδηψηεο ηαηξφο Γξ. Ε. Α/Ξ 24/2014 Σξεκαηηθή πνηλή €500 
 

Δηαηξεία Φπιιίο Α/Ξ 4/2013 Σξεκαηηθή πνηλή €500 
 

Θαηαζηήκαηα Prince Oliver Α/Ξ 66/2013 Σξεκαηηθή πνηλή €500 
 

Θαηαζηήκαηα Corso Italia Α/Ξ 3/2014 Σξεκαηηθή πνηλή €1000 
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2.1. Αλεπηζύκεηα δηαθεκηζηηθά κελύκαηα / Spam 

 

Γηα ηελ απνζηνιή δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ κε ζηφρν ηελ απ‟ επζείαο εκπνξηθή πξνψζεζε κε ειεθηξνληθά 
κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email), ησλ κελπκάησλ ζε θηλεηά ηειέθσλα 

(sms) θαη ησλ ζπζθεπψλ ηειενκνηνηππίαο (fax) απαηηείηαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ ζπγθαηάζεζε ησλ ιεπηψλ ησλ 
κελπκάησλ. Ν Λφκνο επηηξέπεη ηελ απνζηνιή κελπκάησλ ζε πειάηεο ππφ ηνλ φξν φηη ηνπο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα αληηηαρζνχλ ζηε ιήςε ησλ κελπκάησλ κε εχθνιν ηξφπν θαη αηειψο. 

 
πάξρεη εηδηθφ έληππν ππνβνιήο παξαπφλνπ γηα αλεπηζχκεηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα (Spam) αλαξηεκέλν 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ην νπνίν κπνξεί λα ιεθζεί θαη απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο CYTA, ΚΡΛ θαη ηα 
Θέληξα Δμππεξέηεζεο ηνπ Ξνιίηε, ην νπνίν ην θνηλφ κπνξεί λα ζπκπιεξψλεη θαη λα ην απνζηέιιεη γηα 

δηεξεχλεζε ηνπ παξαπφλνπ ηνπ.  
 

 

2.1.1. Παξάπνλα πνπ ππνβιήζεθαλ 

 

Θαηά ην 2014, ππνβιήζεθαλ ζην Γξαθείν καο, 122 παξάπνλα γηα αλεπηζχκεηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα.  

 
Πηνλ πην θάησ Ξίλαθα θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ παξαπφλσλ γηα αλεπηζχκεηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ηα 

ηειεπηαία 4 ρξφληα. 

 

 
 
Ν αξηζκφο ησλ παξαπφλσλ έρεη κεησζεί ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε. Ν κηθξφηεξνο απηφο αξηζκφο 
πηζηεχνπκε φηη νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη αξθεηνί απνζηνιείο έρνπλ ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηα απηφκαηεο 

δηαγξαθήο φπνπ ζηα κελχκαηα πνπ απνζηέιινπλ πεξηιακβάλεηαη αξηζκφο ρσξίο ρξέσζε ζηνλ νπνίν νη 
παξαιήπηεο ησλ κελπκάησλ κπνξνχλ λα ηειεθσλνχλ ή λα απνζηέιινπλ κήλπκα γηα λα δηαγξάθνληαη απφ ηνλ 

θαηάινγν απνζηνιήο ησλ κελπκάησλ. 
 

Ρν είδνο ησλ κελπκάησλ γηα ηα νπνία ην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ δέρηεθε ηα πεξηζζφηεξα παξάπνλα γηα 

αλεπηζχκεηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα (SPAM), είλαη γηα κελχκαηα ζε θηλεηά ηειέθσλα (sms), ηα νπνία 
δηαθήκηδαλ δηάθνξα θαηαζηήκαηα / εζηηαηφξηα. Ξαξαηεξνχκε φηη θαηά ην 2014 είραλ κεησζεί ηα παξάπνλα γηα 

κελχκαηα ηα νπνία δηαθεκίδνπλ αξηζκνχο ηειεπιεξνθφξεζεο, πνπ αξρίδνπλ απφ 900 ή 909, π.ρ. ζρεηηθά κε 
γλσξηκίεο, αζηξνινγία θαη ηππνδξνκηαθά/πνδνζθαηξηθά ζηνηρήκαηα, γηα ηα νπνία δερφκαζηαλ ηα πεξηζζφηεξα 

παξάπνλα ηα πξνεγνχκελα έηε.  

 

465

251

332

253
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Αξηζκόο παξαπόλσλ πνπ ππνβιήζεθαλ γηα 
αλεπηζύκεηα δηαθεκηζηηθά κελύκαηα 

ηα έηε 2011- 2014
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Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα παξάπνλα ελαληίνλ θαηαζηεκάησλ / εζηηαηνξίσλ είλαη κεκνλσκέλα, ελεκεξψλνληαη 

νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο γηα ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη θαινχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κ‟ απηέο. 
Απνζηέιινληαη, επίζεο, ζηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο θαη Νδεγίεο γηα απ‟ επζείαο εκπνξηθή πξνψζεζε 

πψιεζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην Γξαθείν ηνπ 
Δπηηξφπνπ γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ηνπο, ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία.  

 
Πηηο πεξηπηψζεηο παξαπφλσλ πνπ δηαθεκίδνληαη δηάθνξνη αξηζκνί ηειεπιεξνθφξεζεο, παξνπζηάδνληαη 

νξηζκέλεο δπζθνιίεο ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ απνζηνιέα, θαζψο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη παξνρείο 

ηειεπηθνηλσληψλ, εθρσξνχλ ηηο γξακκέο 900 ζε άιιεο εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη, αθνινχζσο, νη εηαηξείεο 
απηέο παξέρνπλ ηηο γξακκέο ζε πειάηεο ηνπο καδί κε ππεξεζίεο καδηθήο απνζηνιήο κελπκάησλ. Ξνιιέο θνξέο 

δελ είλαη δπλαηφ λα εμαζθαιηζηνχλ πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηε δηεχζπλζε δηακνλήο ή ηα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνζηνιέα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα κελχκαηα 

ζηέιλνληαη κέζσ θηλεηψλ κε θάξηεο πξνπιεξσκέλεο νκηιίαο. 

 
Νη εηαηξείεο πνπ απνζηέιινπλ καδηθά κελχκαηα sms είραλ θιεζεί ζην παξειζφλ, φπσο θξνληίζνπλ λα δίλεηαη 

ζηνπο παξαιήπηεο ε δπλαηφηεηα δηαγξαθήο, παξέρνληαο ηνπο θάπνην αξηζκφ ρσξίο ρξέσζε (πνπ λα αξρίδεη 
απφ 800) γηα ην ζθνπφ απηφ αλαγξάθνληαο ζην ηέινο ησλ κελπκάησλ ην θείκελν «ΡΝ STOP SMS CALL FREE 

… » αθνινπζνχκελν απφ αξηζκφ πνπ αξρίδεη απφ 800 ζηνλ νπνίν κπνξνχλ νη παξαιήπηεο ησλ κελπκάησλ λα 
ηειεθσλνχλ γηα λα δηαγξαθνχλ απφ ηνλ θαηάινγν παξαιεπηψλ ησλ κελπκάησλ. 

 

Αξθεηνί απφ ηνπο παξαιήπηεο ησλ κελπκάησλ δελ είραλ θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ησλ πην πάλσ 
θσδηθνπνηεκέλσλ θξάζεσλ (φπσο «STOP SMS») ή έζηειλαλ κήλπκα ζηνλ αξηζκφ 800 (αληί λα ηνλ θαιέζνπλ) 

ή πνιιέο θνξέο θαινχζαλ ηνλ αξηζκφ απηφ απφ ην ζηαζεξφ ηνπο ηειέθσλν (αληί απφ ην θηλεηφ πνπ 
ιακβάλνπλ ηα κελχκαηα) κε απνηέιεζκα λα κε δηαγξάθνληαη απφ ηνλ θαηάινγν παξαιεπηψλ ησλ κελπκάησλ 

θαη λα ζπλερίδνπλ λα δέρνληαη κελχκαηα. Πεκεηψλεηαη φηη, ε ζπκπεξίιεςε ηνπ αξηζκνχ απηνχ απφ κφλε ηεο 

δε λνκηκνπνηεί ηελ απνζηνιή ησλ κελπκάησλ, ρξεηάδεηαη δειαδή θαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ ζπγθαηάζεζε ησλ 
παξαιεπηψλ ησλ κελπκάησλ (ή νη παξαιήπηεο ησλ κελπκάησλ λα ήηαλ πειάηεο ηνπ απνζηνιέα) θαη ν 

αξηζκφο 800 δίλεηαη γηα απφζπξζε ηεο ζπγθαηάζεζεο.  
 

 

2.1.2. πλδξνκεηηθέο ππεξεζίεο 
 

Ρν 2014, ζπλερίζηεθε επίζεο ε ππνβνιή παξαπφλσλ ζρεηηθά κε ρξεψζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνχο θηλεηψλ 
ηειεθψλσλ ηα νπνία δελ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ. Ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα εμεηάδεη παξάπνλα γηα ιήςε αλεπηζχκεησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ρσξίο 
ζπγθαηάζεζε αιιά δελ έρεη νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηηο ρξεψζεηο. Ρα ζέκαηα ησλ ρξεψζεσλ εμεηάδεη ην Γξαθείν 

Δπηηξφπνπ Οπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ θαη ε πεξεζία Αληαγσληζκνχ θαη 

Ξξνζηαζίαο Θαηαλαισηή ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ. 
 

Ρα παξάπνλα απηά μεθίλεζαλ λα ππνβάιινληαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, φηαλ άξρηζε λα πξνζθέξεηαη απφ 
εηαηξείεο ε δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ζπλδξνκεηηθψλ ππεξεζηψλ (κε ηε κέζνδν Mobile Termination), φπνπ νη 

θάηνρνη ησλ θηλεηψλ κπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ζπλδξνκεηηθέο ππεξεζίεο γηα λα ιακβάλνπλ κελχκαηα ζε 

ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα ρξεψλνληαη γηα ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλνπλ.  
 

Αξθεηνί ρξήζηεο θαίλεηαη λα κελ είραλ αληηιεθζεί φηη είραλ εγγξαθεί ζε ζπλδξνκεηηθή ππεξεζία κε 
απνηέιεζκα λα ην αληηιεθζνχλ κεηά ην ηέινο ηνπ κήλα πνπ ιάκβαλαλ ην ινγαξηαζκφ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ 

ηνπο θαη πεξηιακβάλνληαλ ζ‟ απηφλ ρξεψζεηο γηα ηα κελχκαηα απηά. 

 
Αξθεηνί πνπ είραλ ρξεσζεί, αθνχ επηθνηλψλεζαλ κε ηνπο παξφρνπο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ηνπο γηα λα 

ππνβάινπλ παξάπνλν γηα ηε ρξέσζε, είραλ παξαπεκθζεί ζην Γξαθείν καο. Ρα παξάπνλα φκσο απηά δελ 
εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα.  

 
Κεηά απφ εξσηήκαηα ηνπ Γξαθείνπ καο, νη πάξνρνη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ καο ελεκέξσλαλ ζρεηηθά κε 

ηελ εκεξνκελία, ψξα θαη ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο είραλ ελεξγνπνηήζεη ηελ ελ ιφγσ ζπλδξνκεηηθή 

ππεξεζία (γηα ηελ νπνία είραλ ππνβάιεη παξάπνλν ζην Γξαθείν καο), νπφηαλ θάλεθε φηη, ζε φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο ηα κελχκαηα δελ ήηαλ αλεπηζχκεηα αιιά νη ζπλδξνκεηηθέο ππεξεζίεο είραλ ελεξγνπνηεζεί κε ηε 
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ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ1 θαη ηα κελχκαηα πνπ ιάκβαλαλ δελ ήηαλ δηαθεκηζηηθά 

αιιά πεξηείραλ ζχλδεζκν link γηα ιήςε πεξηερφκελνπ γηα θηλεηφ (π.ρ. εηθφλεο ή ήρνπο), νπφηε δελ εθαξκφδεηαη 
ην άξζξν 106 ηνπ Λφκνπ 112(Η)/2004 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε δηαθεκηζηηθά κελχκαηα (κε ζθνπφ ηελ απ‟ 

επζείαο πξνψζεζε πψιεζεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ). 
 

Ρν Γξαθείν καο ελεκέξσζε επίζεο ηνπο παξαπνλνχκελνπο γηα ηα αθφινπζα:  
 

Γηα ηε δηαθήκηζε αξηζκψλ κε ρξέσζε φπνπ δελ αλαγξάθεηαη ην χςνο ηεο, κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηνλ 

Δπίηξνπν Οπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκείσλ.  
 

Δάλ έρεη απνζπαζζεί ε ζπγθαηάζεζε ηνπο γηα ελεξγνπνίεζε ζπλδξνκεηηθήο ππεξεζίαο κέζσ παξαπιαλεηηθήο 
δηαθήκηζεο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηελ πεξεζία Αληαγσληζκνχ θαη Ξξνζηαζίαο Θαηαλαισηψλ ηνπ 

πνπξγείνπ Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη Ρνπξηζκνχ. 

 

 

2.1.3. Απνζηνιή κελπκάησλ πνιηηηθνύ πεξηερνκέλνπ 
 
Δλφςεη ησλ επξσεθινγψλ ηνπ 2014, ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ είραλ ππνβιεζεί γχξσ ζηα 20 παξάπνλα γηα 

ιήςε κελπκάησλ πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Νη ππνςήθηνη ελεκεξψζεθαλ γξαπηψο γηα ηηο πξφλνηεο ηεο 

λνκνζεζίαο θαη θιήζεθαλ λα ζηακαηήζνπλ λα απνζηέιινπλ κελχκαηα ζηνπο αξηζκνχο ησλ παξαπνλνχκελσλ 
θαζψο επίζεο θαη λα θξνληίζνπλ ψζηε ζηα κελχκαηα πνπ απνζηέιινπλ λα ππάξρεη δσξεάλ αξηζκφο γηα 

δηαγξαθή απφ ηνλ θαηάινγν απνζηνιήο ησλ κελπκάησλ.   

 

 

2.2. πιινγή ππεξβνιηθώλ ζηνηρείσλ  

2.2.1. Θαηαγγειία ελαληίνλ ηεο Αζηπλνκίαο Θύπξνπ 
 

πνβιήζεθε παξάπνλν/θαηαγγειία ζην Γξαθείν καο απφ κέινο ηεο Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο πνπ ππεξεηεί 

ζηνλ Ξπξνζβεζηηθφ Πηαζκφ Ξάθνπ ζην νπνίν ηζρπξηδφηαλ φηη: 

 
(α) Πην έληππν πνπ ζπκπιεξψλνπλ  ηα κέιε ηνπ Πηαζκνχ γηα ζθνπνχο εμαζθάιηζεο άδεηαο απνπζίαο απφ ηελ 

εξγαζία γηα ην εμσηεξηθφ ηνπο δεηνχληαη ππεξβνιηθά ζηνηρεία φπσο γηα ην πνπ ζα πάλε θαη πνπ ζα δηακέλνπλ. 
 

(β) Ρν Βηβιίν Αδεηψλ Αζζελείαο βξίζθεηαη αθχιαθην ζην ηειεθσλείν ηνπ Πηαζκνχ κε επαθφινπζν λα κπνξεί 

λα έρεη πξφζβαζε ζ‟ απηφ νπνηνδήπνηε άηνκν πνπ ππεξεηεί ζην Πηαζκφ. 
 

(γ) Ρα κέιε ηεο Ξπξνζβεζηηθήο θαινχληαη φπσο ζπκπιεξψλνπλ έληππν ζην νπνίν λα δίλνπλ φια ηα ζηνηρεία 
πνπ αθνξνχλ ηα ηδησηηθά νρήκαηα ηνπο (αξ. άδεηαο θπθινθνξίαο, αξηζκφο αζθάιεηαο, αξηζκφο ΚΝΡ θ.ι.π.), 

γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο ηνπ Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο, θάηη πνπ ζεσξεί αρξείαζην θαη ππεξβνιηθφ. Ρν θάηι δε, 
ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα έληππα θπιάζζεηαη κέζα ζην Γξαθείν Ινρηψλ θαη ε πξφζβαζε ζ‟ απηφ απφ ηνλ 

νπνηνδήπνηε είλαη παλεχθνιε. 

 
Ν Δπίηξνπνο απέζηεηιε επηζηνιή ζηνλ Αξρεγφ Αζηπλνκίαο κε ηελ νπνία έζεζε ππφςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 4 (1) (β) θαη (γ), 5 (2) θαη 10(3) ηνπ Λφκνπ θαη δήηεζε ηηο ζέζεηο / ζρφιηα / απφςεηο ηνπ γηα ηα πην 
πάλσ θαη ηδηαίηεξα γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ή πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο. 

 
Πηελ απάληεζή ηνπ, ν Αξρεγφο Αζηπλνκίαο δηαβεβαίσζε ηνλ Δπίηξνπν φηη πεξηνξίζηεθε ν αξηζκφο ησλ 
ππνρξεσηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη ζην έληππν γηα ππνβνιή άδεηαο αλάπαπζεο θαη φηη ιήθζεθαλ φια 

ηα αλαγθαία κέηξα γηα πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Βηβιίν Αδεηψλ Αζζελείαο. ζνλ 
αθνξά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα ηδησηηθά νρήκαηα ησλ κειψλ ηεο Ξπξνζβεζηηθήο 

πεξεζίαο ζε εηδηθφ έληππν,  απηή ξπζκίδεηαη απφ ηελ Αζηπλνκηθή Γηάηαμε 2/25 θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

παξαβηάδεηαη ν λφκνο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

                                                 
1
 Ρν θαηά πφζν ε ζπγθαηάζεζε ησλ ρξεζηψλ απνζπάζηεθε κε παξαπιαλεηηθφ ηξφπν εμεηάδεη ε ππεξεζία Αληαγσληζκνχ 

θαη Ξξνζηαζίαο Θαηαλαισηψλ ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ 
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2.2.2. Παξάπνλα/θαηαγγειίεο πνιηηώλ  γηα ζπιινγή πξνζσπηθώλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 
ζε εξσηεκαηνιόγην ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο Αλαδηάξζξσζεο δαλείσλ  
 
Ρν Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ έγηλε απνδέθηεο αξθεηψλ παξαπφλσλ πνπ αθνξνχζαλ ην λέν εξσηεκαηνιφγην πνπ 
θαηαξηίζηεθε απφ ηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα ηεο Θχπξνπ θαη είρε ελζσκαησζεί σο Κέξνο ΗΗΗ «Θαηάζηαζε 

Ξξνζσπηθψλ Νηθνλνκηθψλ Πηνηρείσλ» ζηελ Νδεγία ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο κε ηίηιν «ε ηεο Γηαρείξηζεο 

Θαζπζηεξήζεσλ Νδεγία ηνπ 2013» θαη αθνξνχζε ηηο πεξηπηψζεηο Αλαδηάξζξσζεο δαλείσλ. 
 

Ν Δπίηξνπνο θιήζεθε απφ ηνπο πνιίηεο λα ηνπνζεηεζεί ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηνπ ελ ιφγσ 
εξσηεκαηνινγίνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Κέξνπο Γ πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Κεληαία Έμνδα Λνηθνθπξηνχ», ζην νπνίν 

δεηνχληαλ ζηνηρεία φπσο κεληαία έμνδα έλδπζεο θαη ππφδεζεο. 

 
Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Δπίηξνπνο θάιεζε άκεζα ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο θαη ηνπ Ππλδέζκνπ 

Ρξαπεδψλ ζην Γξαθείν ηνπ γηα ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη πηζαλή επίιπζή ηνπ. Θαηά ηε ζπλάληεζε απηή 
δφζεθαλ ζην Γξαθείν ηνπ νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν είρε 

θαηαξηηζηεί ζπλεπεία ππνρξέσζεο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο απνξξένπζαο απφ ηε Κλεκνληαθή Πχκβαζε κε 
ηνπο δαλεηζηέο, (Ρξφτθα). 

 

Όζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Δπηηξφπνπ ζπκθσλήζεθε φπσο ην ελ ιφγσ εξσηεκαηνιφγην δηακνξθσζεί κε ζθνπφ 
λα γίλεηαη απνινγηζκφο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ κεληαίσλ εμφδσλ σο αθνινχζσο:  

Κε ηελ πξνζζήθε κηαο επεμεγεκαηηθήο ζεκείσζεο (ππνζεκείσζεο) ζην Κέξνο Γ ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 
αηηεηέο θαινχληαη λα θαηαρσξνχλ κφλν ηα ζπλνιηθά έμνδα γηα θάζε θαηεγνξία εμφδσλ θαη φρη ην ζπγθεθξηκέλν 

πνζφ έθαζηνπ είδνπο εμφδνπ π.ρ έλδπζε, φπσο πξνβιεπφηαλ πξνεγνπκέλσο. Γηα παξάδεηγκα: Νηθηαθά έμνδα 

ζα θαηαγξάθνληαη κφλν ηα ζπγθεληξσηηθά /θαηά πξνζέγγηζε /ζπλνιηθά κεληαία πνζά θαη φρη ηα επηκέξνπο 
πνζά πνπ αθνξνχλ θάζε επηκέξνπο έμνδν ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. 

 
Κεηά απφ ηελ πην πάλσ εμέιημε ε ζέζε ηνπ Δπηηξφπνπ ήηαλ φηη ε θαηαγξαθή θαη/ή αλαθνξά γεληθψλ θαη/ή 

ζπλνιηθψλ θαηά πξνζέγγηζε πνζψλ δελ θαίλεηαη λα ζπληζηά παξάβαζε ηεο Αξρήο ηεο Αλαινγηθφηεηαο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4(1)(γ) ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη σο εθ 

ηνχηνπ ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ απφ ηα Ρξαπεδηθά Ηδξχκαηα  θαίλεηαη λα είλαη 

απφιπηα ζρεηηθή, σο κε ππεξβνιηθή ζε ζρέζε κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ πνπ είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο 
δηαδηθαζίαο αλαδηάξζξσζεο δαλείσλ. 

 
Υο απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηεπζέηεζεο ε Θεληξηθή Ρξάπεδα ηεο Θχπξνπ πξνρψξεζε ζε ηξνπνπνίεζε ηεο 

πην πάλσ Νδεγίαο σο ε εηζήγεζε ηνπ Δπηηξφπνπ ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ηεο πην πάλσ ππνζεκείσζεο, ε 

νπνία δεκνζηεχζεθε ζηηο 14/2/2014 ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο: «ε πεξί ηεο Γηαρείξηζεο 
Θαζπζηεξήζεσλ (Ρξνπνπνηεηηθή) Νδεγία ηνπ 2014», Δ.Δ Ξαξ. ΗΗΗ(Η), Αξ. 4759, 14.2.2014, Θ.Γ.Ξ 57/2014, θαη 

ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ πξνγελέζηεξε νκφηηηιε Νδεγία ηνπ 2013. 
 

 

2.2.3. Κεραληζκνί Άξηεκηο/Αίαληαο 
 

πνβιήζεθαλ ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ παξάπνλα ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο Άξηεκηο Ρξαπεδηθά Ππζηήκαηα Ξιεξνθνξηψλ Ιηδ αιιά θαη ηνπ Αίαληα. 

 

Ρν Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ ελεκέξσζε ηνπο πνιίηεο ζρεηηθά κε φιεο ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη ηελ 
πθηζηάκελε θαηάζηαζε πξαγκάησλ απφ λνκνζεηηθήο απφςεσο  ηφζν ζε ζρέζε κε ην κεραληζκφ Άξηεκηο φζν 

θαη ην κεραληζκφ Αίαληα.  
 

Ν κεραληζκφο Αίαληαο πεξηιακβάλεη φια ηα δεδνκέλα /πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο ησλ 
Ππλεξγαηηθψλ Ξηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ, εθεμήο ΠΞΗ θαη ν κεραληζκφο Άξηεκηο αληίζηνηρα αθνξά ηνπο πειάηεο 

ησλ Ρξαπεδψλ. Ρφζν ηα ΠΞΗ φζν θαη νη Ρξάπεδεο είλαη Αδεηνδνηεκέλα Ξηζησηηθά Ηδξχκαηα (ΑΞΗ) θαη 

ιεηηνπξγνχλ δπλάκεη ηνπ πεξί Δξγαζηψλ Ξηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Λφκνπ (Λ. 66(Η)/1997) φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη.  

 
Ν Ρξνπνπνηεηηθφο Λφκνο 102(Η)/2013 απνηέιεζε ηε λνκνζεηηθή βάζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πην πάλσ 

κεραληζκψλ θαζψο ε δεκηνπξγία ελφο θεληξηθνχ κεηξψνπ πηζησηψλ (central credit register) ήηαλ ππνρξέσζε 

ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ απφξξεε απφ ην Κλεκφλην Ππλαληίιεςεο κε ηνπο δαλεηζηέο.  Ππγθεθξηκέλα, 
ζηελ παξάγξαθν 1.7 ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Κλεκνλίνπ αλαθεξφηαλ  ξεηά φηη «The CBC will also create a 
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central credit register…». Αληί ηεο δεκηνπξγίαο λένπ θεληξηθνχ Κεηξψνπ, ε Θεληξηθή Ρξάπεδα ηεο Θχπξνπ 

(ΘΡΘ) απνθάζηζε ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο κε ηελ αμηνπνίεζε/ ελνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ 
ζπζηεκάησλ/κεραληζκψλ ΑΟΡΔΚΗΠ θαη ΑΗΑΛΡΑΠ.  

 
Νπφηε, κε ηελ παξαπάλσ λνκνζεζία ε ΘΡΘ ζεζκνζέηεζε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε 

Γηαζχλδεζε ησλ δχν κεραληζκψλ, χζηεξα απφ ηελ Άδεηα Γηαζχλδεζεο πνπ ρνξήγεζε ν Δπίηξνπνο. 
 

Νη Κεραληζκνί πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία γηα φιεο ηηο ρνξεγήζεηο ησλ πειαηψλ εμππεξεηνχκελεο ή κε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28Γ(2) ηνπ πην πάλσ Λφκνπ. Ζ ΘΡΘ κε Νδεγίεο ηεο θαζνξίδεη ηα ζηνηρεία πνπ 
ζπιιέγνληαη απφ ηνπο κεραληζκνχο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28Γ(4): 

«ια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, πνπ ππφθεηληαη ζηελ επνπηεία ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο ζε ελνπνηεκέλε βάζε 
ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Λφκν θαη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο κεραληζκνχο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ΑΗΑΛΡΑΠ θαη 
ΑΟΡΔΚΗΠ έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη ζηνπο ελ ιφγσ κεραληζκνχο, κε θχξην 
ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αμηφρξενπ ησλ πειαηψλ ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ 
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ή θαη άιισλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ.» 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 Δ(3)  
«(3) Ξξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη ζε κεραληζκφ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ παξέρεηαη δηα ηνπ 
παξφληνο Λφκνπ ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα ή ζε νπνηνδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηή πξφζσπν.». 
Ν Δπίηξνπνο ζχκθσλα κε ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ απνλέκνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001 

έθαλε απνδεθηφ ην αίηεκα ησλ δχν κεραληζκψλ γηα Γηαζχλδεζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπο θαη ηνπο 

ρνξήγεζε ηελ αηηεζείζα  Άδεηα Γηαζχλδεζεο κε φξνπο. Δπίζεο ν Δπίηξνπνο ζχκθσλα κε ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 
ρνξεγνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11(3)(β) ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001 ρνξήγεζε ηελ πξνβιεπφκελε Άδεηα γηα 

άξζε ηεο ππνρξέσζεο γηα αηνκηθή ελεκέξσζε ζηνπο δχν κεραληζκνχο νη νπνίνη έιαβαλ νδεγίεο λα 
πξνρσξήζνπλ ζε δηά ηνπ ηχπνπ ελεκέξσζε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Πηηο 30/9/2014 κε Αλαθνίλσζε ηνπο νη δχν Κεραληζκνί ζε φιεο ηηο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο, ελεκέξσζαλ ηνπο 
πνιίηεο /ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. 

 
Νη φξνη βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξήγεζε ν Δπίηξνπνο ηελ Άδεηα Γηαζχλδεζεο δηαζθαιίδνπλ θαηά ην κέγηζην δπλαηφ 

ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηελ ειεγρφκελε θαη απνιχησο πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 
ησλ κεραληζκψλ. 

 

 

2.3. Θνηλνπνίεζε / αλαθνίλσζε / δεκνζίεπζε πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ 

 

2.3.1. Δηδηθνί Θαηάινγνη Γηνξηζηέσλ Δθπαηδεπηηθώλ κε αλαπεξίεο πνπ αλαξηνύληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο (Δ.Δ.Τ.) ζην Γηαδίθηπν  
 

Ρν Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ απφ ην 2011 είρε γίλεη απνδέθηεο θαηαγγειηψλ θαη /ή αηηήζεσλ ζρεηηθά κε ηε 
λνκηκφηεηα απφ ηελ Δ.Δ.. ηεο αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζην δηαδίθηπν θαηαιφγνπ κε πξνζσπηθά 

δεδνκέλα Γηνξηζηέσλ Δθπαηδεπηηθψλ κε Αλαπεξίεο ζε ειεχζεξε πξφζβαζε απφ νπνηνδήπνηε. 
 

Ζ ζέζε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπηηξφπνπ θαζψο θαη νη ππνδείμεηο ηνπ γηα ζπλαηλεηηθή επίιπζε ηνπ ζέκαηνο παξφιν 

πνπ είραλ θαη‟ επαλάιεςε θνηλνπνηεζεί ζηελ ΔΔ κε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ηνπ 2011 θαη 2012 δελ είραλ 
πινπνηεζεί κέρξη ην 2014. 

 
Νη Δηδηθνί Θαηάινγνη Γηνξηζηέσλ Δθπαηδεπηηθψλ κε αλαπεξίεο φπσο δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.. 

ζην Γηαδίθηπν θαζίζηαληαη δεκφζηα πξνζβάζηκνη κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ 

ή απεπζείαο απφ ηε ζειίδα ηεο ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ελδηαθεξφκελν ή φρη.  
 

Νη Θαηάινγνη πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ πξνζσπηθά δεδνκέλα φπσο νλνκαηεπψλπκν, φλνκα παηξφο θαη 
εκεξνκελία γέλλεζεο. Ζ ζπκπεξίιεςε νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο απφ κφλε ηεο 

απνθαιχπηεη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπ αηφκνπ απηνχ θαη επνκέλσο επαίζζεηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα θαη ηνπ πξνζδίδεη ηελ εηηθέηα ηνπ «αλάπεξνπ» αθφκε θαη ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε 
αλαπεξία δελ είλαη έθδεια εκθαλήο/νξαηή. 



23 

 

Ζ Δ.Δ.. θαη‟ επαλάιεςε επηθαιέζηεθε σο ζθνπφ ηεο αλάξηεζεο ησλ ελ ιφγσ Θαηαιφγσλ ζην δηαδίθηπν ηε 

δηαζθάιηζε δηαθάλεηαο ηεο δηαδηθαζίαο θαη επνκέλσο νη εηζεγήζεηο ηνπ Δπηηξφπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, θαη 
εθείλεο γηα παξνρή ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θσδηθψλ πξφζβαζεο ψζηε ε πξφζβαζε ζηνπο ελ ιφγσ 

Θαηαιφγνπο λα θαηαζηεί απφ απεξηφξηζηε θαη αλεμέιεγθηε ζε πεξηνξηζκέλε/ειεγρφκελε πξφζβαζε, ζα 
απνηεινχζαλ ζνβαξφ πιήγκα γηα ηε δηαθάλεηα θαη ζα πξνθαινχζε έληνλεο αληηδξάζεηο απφ πιεπξάο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο Ξίλαθεο Γηνξηζηέσλ. 
 

Ρν Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ ζπκθψλεζε κε ηελ πάγηα ζέζε ηεο Δ.Δ.. αλαθνξηθά κε ηελ πξναγσγή ηεο 

δηαθάλεηαο ε νπνία απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ησλ δηνξηζκψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαίδεπζε κέζσ ησλ πηλάθσλ 
δηνξηζηέσλ, εθείλν φκσο πνπ ηφληζε ηδηαίηεξα είλαη φηη νη εηδηθνί θαηάινγνη δηνξηζηέσλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

αλαπεξίεο απνθαιχπηνπλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα /δεδνκέλα πγείαο (ηδηφηεηα ηνπο σο αλάπεξνη) θαη ε 
νλνκαζηηθή αλαθνξά ησλ αηφκσλ απηψλ κέζσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ηνπο ζηνπο πην πάλσ θαηαιφγνπο δεινί φηη 

πάζρνπλ απφ θάπνηα αλαπεξία ε νπνία πνιιέο θνξέο δπλαηφλ λα κελ είλαη νξαηή.  

 
Ηδίσο ε αλάξηεζε ησλ ελ ιφγσ θαηαιφγσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο ζην δηαδίθηπν, ε νπνία ηνπο 

θαζηζηά πξνζηηνχο θαη πξνζβάζηκνπο κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν  
ελδηαθεξφκελν ή κε, θαη επνκέλσο  ππεξβαίλεη ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ηεο δηαθάλεηαο, αθνχ επηηξέπεη ηελ 

πξφζβαζε ζηα επαίζζεηα δεδνκέλα ησλ πην πάλσ αηφκσλ αλεμέιεγθηα θαη ζε απεξηφξηζην αξηζκφ 
ελδηαθεξνκέλσλ ή κε πξνζψπσλ, θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4(1)(γ) ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε. 

 
Ππγθεθξηκέλα, ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ηεο δηαθάλεηαο ππεξβαίλεη ε απνθάιπςε ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ 

ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ ζην δηαδίθηπν (ηδηφηεηα ηνπο σο αλάπεξνη) θαη ε δπλαηφηεηα γλψζεο ηνπο, αθφκε 
θαη ηπραία, απφ ηξίηα πξφζσπα. 

 

Ρν Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ εηζεγήζεθε φπσο ε Δ.Δ.. πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε λα 
ππάξρεη πεξηνξηζκέλε θαηά ην δπλαηφλ πξφζβαζε ζηνπο εηδηθνχο θαηαιφγνπο εθπαηδεπηηθψλ κε αλαπεξίεο, 

απφ φινπο ηνπο ππνςεθίνπο /αηηεηέο είηε ηνπ γεληθνχ είηε θαη ηνπ εηδηθνχ θαηαιφγνπ, εθφζνλ θξίλεη φηη ππφ 
ηηο πεξηζηάζεηο έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ λα γλσξίδνπλ, παξέρνληαο ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο, κε ζθνπφ ηε 

δηαθχιαμε ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ελ γέλεη ηδησηηθήο δσήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 
αλαπεξίεο θαη πεξηνξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πξφζβαζε κφλν ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο / έρνληεο 

έλλνκν ζπκθέξνλ λα γλσξίδνπλ. 

 
Ζ Δ.Δ.. αληίηεηλε φηη ε ιχζε πνπ εηζεγήζεθε ην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ γηα παξνρή πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο 

ζηνπο εηδηθνχο θαηαιφγνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε αλαπεξίεο πνπ αλαξηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζην 
δηαδίθηπν δελ είλαη  πινπνηήζηκε έλεθα, κεηαμχ άιισλ, ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο 

νπνίνπο ζα πξέπεη λα παξαζρεζεί εηδηθφο θσδηθφο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο.  

 
Αθνινχζσο, ν Δπίηξνπνο πξφηεηλε άιιεο πηζαλέο ιχζεηο κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

φπσο: 
- Απάιεηςε ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ηνλ αξηζκφ ηνπ δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο ή δηαδεπθηηθά,  
- Αλάξηεζε κφλν ησλ αξρηθψλ ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ θαη παηξψλπκνπ ή ζπδχγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

παξάδεηγκα Σ.Γ.Κ ρσξίο ηελ πξνζζήθε ηνπ αξηζκνχ ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπο.   

 
Γειαδή, ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ηαπηφρξνλα ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν αξηζκφο 

δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπ αλαπήξνπ ζηελ ηζηνζειίδα ζαο ζην δηαδίθηπν.   
Ζ Δ.Δ.. ελεκέξσζε ηνλ Δπίηξνπν εθ λένπ φηη νη εηζεγήζεηο ηνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ εθφζνλ ηα 

ζηνηρεία εθείλα είλαη απαξαίηεηα θαη επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν απφ θάζε «ελδηαθεξφκελν» πξφζσπν. 
 

Αθνινχζεζε ζπλάληεζε ηνπ Δπηηξφπνπ ζηα Γξαθεία ηεο Δ.Δ.. κε ηνλ Ξξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο ην Κάην ηνπ 

2012 σο κηα χζηαηε πξνζπάζεηα εμεχξεζεο κηαο θνηλά απνδεθηήο θαη πινπνηήζηκεο ιχζεο φπνπ ν Δπίηξνπνο 
εηζεγήζεθε ζηελ Δ.Δ.. ηε ιχζε ηεο ξεηήο ζπγθαηάζεζεο απφ ηα άηνκα πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο νηθείνπο θαηαιφγνπο, γηα ζθνπνχο αλάξηεζεο/δεκνζίεπζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 
δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν. 

Φάλεθε πψο ε πην πάλσ ππφδεημε/ιχζε πνπ πξφηεηλε ν Δπίηξνπνο βξήθε πξφζθνξν έδαθνο νπφηε θαη 

ζεσξήζεθε ην ζέκα ιήμαλ.  
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κσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014, κε αθνξκή λέα εξσηήκαηα / παξάπνλα / θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα 

ηεο ελ ιφγσ πξαθηηθήο ηεο Δ.Δ.. πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ δηαπηζηψζεθε φηη είρε 
πινπνηεζεί ε ππφδεημε ηνπ Δπηηξφπνπ απφ ηελ Δ.Δ.. αθνχ ζην έληππν αίηεζεο γηα εγγξαθή ζηνπο νηθείνπο 

θαηαιφγνπο δελ είρε πεξηιεθζεί ζρεηηθή παξάγξαθνο γηα ιήςε ηεο ζπγθαηάζεζεο ησλ αηηεηψλ γηα ηελ 
αλάξηεζε/δεκνζίεπζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν. 

 
Δλφςεη φισλ ησλ πην πάλσ θιήζεθε κε επηζηνιή ε Δ.Δ.. φπσο εληφο ηξηψλ εβδνκάδσλ ππνβάιεη ηα ζρφιηα 

θαη /ή ηηο ζέζεηο ηεο αλαθνξηθά κε ελδερφκελε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 4(1)(γ) θαη 6 ηνπ Λφκνπ 

θαη, ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξάβαζεο, ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θαηά ηε γλψκε ηεο δελ ζα έπξεπε 
λα ηεο  επηβιεζεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 25(1) ηνπ Λφκνπ, ην 

νπνίν πξνλνεί ηα αθφινπζα:  
 

«25.-(1)  Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ν Δπίηξνπνο κπνξεί λα επηβάιεη ζηνπο ππεπζχλνπο 

επεμεξγαζίαο ή ζηνπο ηπρφλ εθπξνζψπνπο ηνπο ή ζε ηξίηνπο ηηο αθφινπζεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, γηα 
παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα Λφκν θαη απφ θάζε άιιε ξχζκηζε πνπ 

αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα:  
(α)  Ξξνεηδνπνίεζε, κε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα άξζε ηεο παξάβαζεο, 

(β)  ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ (€30,000), 
(γ)  πξνζσξηλή αλάθιεζε άδεηαο, 

(δ)  νξηζηηθή αλάθιεζε άδεηαο, 

(ε)  θαηαζηξνθή αξρείνπ ή δηαθνπή επεμεξγαζίαο θαη θαηαζηξνθή ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ».  
 

Αθνινχζεζε επηζηνιή απφ ηελ Δ.Δ.. ε νπνία εηνίκαζε ζρεηηθφ πξνηεηλφκελν  ιεθηηθφ, γηα ιήςε ξεηήο 
ζπγθαηάζεζεο απφ ηνπο αηηεηέο γηα ζπκπεξίιεςε ζηνπο Δηδηθνχο Θαηαιφγνπο Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ην νπνίν 

ην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ ζρνιίαζε σο αθνινχζσο: 

 
Ζ αλάξηεζε /δεκνζίεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.. σο κνξθή επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ε νπνία δελ απνηειεί πξνυπφζεζε θαη πνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ ζα έπξεπε λα απνηειεί 
πξνυπφζεζε θαη/ή φξν γηα ζθνπνχο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο/αηηήκαηνο ηνπ αηηεηή γηα ζπκπεξίιεςε ζηνλ Δηδηθφ 

Θαηάινγν, ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί θαη/ή λα απνηειέζεη μερσξηζηή παξάγξαθν ζην έληππν σο ρσξηζηή 
ζπγθαηάζεζε ηελ νπνία ζα ππνγξάθνπλ ζε εζεινχζηα βάζε κφλν φζνη επηζπκνχλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

ηνπο λα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.. ζην δηαδίθηπν. 

Ρα πην πάλσ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξκελεία πνπ απνδίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001) 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζηνλ φξν «ζπγθαηάζεζε». 

 
Ν Δπίηξνπνο θαηέιεμε φηη ε αλάξηεζε/δεκνζίεπζε ηνπ θαηαιφγνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κφλν ηνπο 

δηνξηζηένπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη έρνπλ ζπγθαηαηεζεί ζηελ αλάξηεζε/δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο 

ζηνλ Δηδηθφ Θαηάινγν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.. ζην δηαδίθηπν. 
 

Γηεπθξίληζε δε φηη νπνηνζδήπνηε εθπαηδεπηηθφο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ δχλαηαη απηνπξνζψπσο λα πξνζέιζεη 
ζηα Γξαθεία ηεο Δ.Δ.. θαη επηζεσξήζεη/ή ειέγμεη ην ζρεηηθφ εηδηθφ θαηάινγν ζηνλ νπνίν είλαη θαηαρσξεκέλα 

ηα ζηνηρεία φισλ ησλ δηνξηζηέσλ εθπαηδεπηηθψλ κε αλαπεξίεο δειαδή θαη εθείλσλ πνπ δελ ελίζηαληαη ζηε 

ζρεηηθή αλάξηεζε/δεκνζίεπζε αιιά θαη εθείλσλ πνπ ελίζηαληαη, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελ ιφγσ αλάξηεζε 
ζηα Γξαθεία ηεο Δ.Δ.. πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

 
*Ζ πην πάλσ ππφζεζε αλακέλεηαη λα ιήμεη νξηζηηθά κε ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηεο Δ.Δ.. εληφο ηνπ 2015 ην 

αξγφηεξν. 

 
 
2.3.2. Θνηλνπνίεζε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ από ην πκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Πάθνπ  
 
Ξνιίηεο ππέβαιε παξάπνλν ζην Γξαθείν καο, κε ην νπνίν καο πιεξνθνξνχζε φηη, ζηα πιαίζηα εμέηαζεο ηνπ 

αηφκνπ ηνπ απφ ιεηηνπξγνχο ηνπ Ρκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Ξξνζφδσλ, ην Ππκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Ξάθνπ, 

παξαρψξεζε ζε απηνχο πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 2006-2011, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. 
 

Ν Γηεπζπληήο ηνπ Ρκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Ξξνζφδσλ, ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ εμνπζηψλ ηνπ δπλάκεη ηεο 
νηθείαο λνκνζεζίαο (πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Λφκνπ ηνπ 2002 θαη ηνπ πεξί Βεβαηψζεσο θαη 

Δηζπξάμεσο Φφξσλ Λφκνπ), έρεη εμαηξεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Αξρψλ ηεο Λνκηκφηεηαο, ηνπ Πθνπνχ θαη 
ηεο Αλαινγηθφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 (1) ηνπ Λφκνπ 138 (Η) / 2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε.  
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Νη δηαηάμεηο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ  κε εθείλεο ηνπ άξζξνπ 5(1) θαη (2)(α) ηνπ Λφκνπ, νη νπνίεο πξνλννχλ φηη, 

«ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, ε νπνία 
επηβάιιεηαη απφ λφκν ή Θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη λφκνπ ή Θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο», 

παξέρνπλ ηελ εμνπζία ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Ρκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Ξξνζφδσλ λα δεηά θαη λα ιακβάλεη 
πξνζσπηθά δεδνκέλα απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, γηα ζθνπνχο εθηέιεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ 

θαη εμνπζηψλ ηνπ, πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο νηθείεο λνκνζεζίεο, κε απιή ελεκέξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 
δεδνκέλσλ, ψζηε λα γλσξίδεη γηα ηελ αλαθνίλσζή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζην Ρκήκα Δζσηεξηθψλ Ξξνζφδσλ,  

φπσο ην άξζξν 11(1) θαη (3) ηνπ Λφκνπ πξνλνεί.  

     
Ιακβάλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ, απαληήζακε ζηνλ παξαπνλνχκελν, φηη, ν Γηεπζπληήο ηνπ Ππκβνπιίνπ 

Απνρεηεχζεσλ Ξάθνπ είρε ππνρξέσζε λα δψζεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία ζηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ Ρκήκαηνο 
Δζσηεξηθψλ Ξξνζφδσλ θαη ν ηειεπηαίνο είρε ην δηθαίσκα ηεο ζπιινγήο απηψλ, κε ελεκέξσζε ηνπ 

παξαπνλνχκελνπ, απφ ηνλ πξψην, φπσο θαη έγηλε, κέζσ ηνπ ινγηζηή ηνπ.  

 

  
2.3.3. Γηαλνκή θσηνγξαθηώλ αλειίθνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
ρσξίο άδεηα, από θσηνγξαθείν 
 

 

Διήθζε παξάπνλν ζην Γξαθείν καο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο λνκηκφηεηαο ηεο θπθινθνξίαο ζε dvd (δηζθάθη), 
θσηνγξαθηψλ πνπ εηθνλίδνπλ ηελ παξαπνλνχκελε θαη ην γηφ ηεο, πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηε ηειηθή γηνξηή ησλ 

απνθνίησλ, ζην ζρνιείν πνπ απηή εξγάδεηαη σο δαζθάια, ρσξίο ηε ιήςε πξνεγνχκελεο ζπγθαηάζεζήο ηεο. 
 

H “Φσηνγξαθία” ζπληζηά «δεδνκέλν πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα», ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη ζηνλ φξν 

απηφ ζην άξζξν 2 ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε. Δπνκέλσο, απηφ ζεκαίλεη φηη, φηαλ ζε κηα 
θσηνγξαθία θαηαγξάθεηαη θάπνην αλαγλσξίζηκν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζηε δσή, απηή ε εηθφλα ζπληζηά 

δεδνκέλν πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ε επεμεξγαζία ηεο εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Λφκνπ. 
 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 5(1) ηνπ Λφκνπ, “επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα επηηξέπεηαη φηαλ ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δψζεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ.” 
 

Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θξίλακε φηη, ε ιήςε ησλ θσηνγξαθηψλ είρε γίλεη κε ηε ζπγθαηάζεζή ηεο 
παξαπνλνχκελεο. Ρν γεγνλφο φηη, εθ ησλ πζηέξσλ, απηέο ελζσκαηψζεθαλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε δηζθάθη 

θαη δφζεθαλ ζηνπο γνλείο, απηφ δελ απαηηνχζε εηδηθή ζπγθαηάζεζε απφ ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, γηαηί 
είρε ήδε ζπκθσλεζεί λα γίλεη κε ηνλ ηξφπν απηφ, απφ ην Πχλδεζκν Γνλέσλ θαη ησλ γνληψλ ησλ ηειεηνθνίησλ. 

Δπίζεο,  δηελεξγήζεθε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηνπ θσηνγξάθνπ, ρσξίο λα απνηειεί κεηαγελέζηεξε 

επεμεξγαζία θαη ρσξίο λα ήηαλ δπλαηφλ απηφο λα γλσξίδεη θαηά πφζν θάπνηνο παξεπξηζθφκελνο δελ είρε 
ζπκθσλήζεη επεηδή δελ ήηαλ γνλέαο απνθνίηνπ.   

 
Αλεμάξηεηα απφ ηα πην πάλσ, ππνδείμακε ζηελ παξαπνλνχκελε φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη 

ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ 

άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ απνθιεηζηηθά πξνζσπηθψλ ή νηθηαθψλ (άξζξν 3(2) ηνπ Λφκνπ). 
 

Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη θσηνγξαθίεο πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηα δηζθάθηα, δφζεθαλ ζηνπο γνλείο ησλ 
απνθνίησλ ζην πιαίζην πξνζσπηθψλ ή νηθηαθψλ αξκνδηνηήησλ, επνκέλσο, ε ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία 

εμαηξείηαη ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ Λφκνπ.    

 
 
2.3.4. Θνηλνπνίεζε ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ Άδεηα ιεηηνπξγίαο 
ππνζηαηηθνύ από ην Γήκν Παξαιηκλίνπ 
 

 
 
Ξνιίηεο ππέβαιε παξάπνλν ζην Γξαθείν καο θαη ζηελ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο, ζην νπνίν ηζρπξηδφηαλ φηη ν 

Γήκνο ζηνλ νπνίν δηακέλεη, παξαβίαζε πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα, κε ηελ θνηλνπνίεζε ζε ηξίηνπο, ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ, ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ Άδεηα Ιεηηνπξγίαο ππνζηαηηθνχ πνπ είρε εθδνζεί ζην φλνκα ηεο 
Δηαηξείαο ζηελ νπνία είλαη ηδηνθηήηεο / κέηνρνο, θαζψο θαη Βεβαίσζε φηη απηφο είρε εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ηνπ Γήκνπ, ηα νπνία νη απνδέθηεο παξνπζίαζαλ, κέζσ ηνπ Γηθεγφξνπ ηνπο, ζην 
Γηθαζηήξην Διέγρνπ Δλνηθηάζεσλ . 



26 

 

Δπηζεκάλακε ζηνλ παξαπνλνχκελν φηη, ν Λφκνο πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηπγράλεη εθαξκνγήο ζε θπζηθά 

πξφζσπα (άηνκα), αιιά φρη ζε λνκηθά πξφζσπα (εηαηξείεο θ.ιπ.) αθνχ ε Άδεηα Ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζηαηηθνχ 
(εζηηαηφξην), εθδφζεθε ζην φλνκα Δηαηξείαο, γη‟ απηφ θαη ε εμέηαζε ηνπ παξαπφλνπ ηνπ δελ εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Λφκνπ, νχηε θαη ην                                                                                                                                                                                                                   
Γξαθείν καο έρεη αξκνδηφηεηα λα εμεηάδεη ηε λνκηκφηεηα ησλ Αδεηψλ Ιεηηνπξγίαο ππνζηαηηθψλ πνπ εθδίδνληαη 

απφ  αξκφδηεο αξρέο.                                                                                    
 

Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηα πην πάλσ, αθφκα θαη αλ νη πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ αθνξνχζαλ ην πξφζσπφ ηνπ 

παξαπνλνχκελνπ, φηαλ ηίζεηαη ζέκα παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα δηθαζηηθή ππφζεζε, γηα ζθνπνχο παξνπζίαζεο 
ηνπο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, ηζρχεη ην άξζξν 6(2)(ε) ηνπ Λφκνπ πνπ πξνλνεί φηη:  “θαη‟ εμαίξεζε 

επηηξέπεηαη ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία επαίζζεησλ –θαη θαη‟ επέθηαζε θαη κε επαίζζεησλ- πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ, «φηαλ ε επεμεξγαζία αθνξά απνθιεηζηηθά δεδνκέλα ηα νπνία ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ 

δεκνζηνπνηεί ή είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλαγλψξηζε ή άζθεζε δηθαηψκαηνο ή ππεξάζπηζε δηθαηψκαηνο ελψπηνλ 

δηθαζηεξίνπ».  
 

Δπνκέλσο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, εάλ ηα ελ ιφγσ έγγξαθα δεηήζεθαλ απφ ηξίηνπο θαη εθδφζεθαλ απφ 
ην Γήκν, πνπ είλαη ε αξκφδηα αξρή, κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ηνπο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, ν Λφκνο 

επηηξέπεη ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ρσξίο ηε ιήςε ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ 
παξαπνλνχκελνπ. Γεδνκέλνπ δε φηη, ππήξρε ππφζεζε ζε εμέιημε ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζεσξήζακε φηη, ην 

ζέκα ηεο λνκηκφηεηαο ηεο έθδνζεο ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα εμεηαζηεί κέζα ζην πιαίζην ηεο 

δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Δμάιινπ, απνηειεί πάγηα ηαθηηθή ηνπ Γξαθείνπ καο λα κελ παξεκβαίλεη ζε ππνζέζεηο 
πνπ βξίζθνληαη ελψπηνλ Γηθαζηεξίσλ, γηαηί θάηη ηέηνην ζα ζπληζηνχζε παξέκβαζε ζην έξγν ηεο Γηθαηνζχλεο.  

 
 

 
2.3.5. Αλάξηεζε θσηνγξαθίαο θαη άιισλ πξνζσπηθήο θύζεσο 
εγγξάθσλ ζε ρώξν αλαςπρήο 
  
 

Ν παξαπνλνχκελνο ηζρπξίδεηαη φηη, ε ηδηνθηήηξηα ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ αλαςπρήο, πνπ πξνεγνπκέλσο αλήθε 
ζηνλ παππνχ ηνπ, αλήξηεζε ζε ηνίρν θσηνγξαθία ηνπ πνπ ηνλ απεηθφληδε καδί κε ηνπο γνλείο ηνπ, θαζψο θαη 

έγγξαθα κε πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ γνληψλ ηνπ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ.  
 

H “Φσηνγξαθία” ζπληζηά «δεδνκέλν πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα», ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη ζηνλ φξν 
απηφ ζην άξζξν 2 ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε. Δπνκέλσο, απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ζε κηα 

θσηνγξαθία θαηαγξάθεηαη θάπνην αλαγλσξίζηκν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζηε δσή, απηή ε εηθφλα ζπληζηά 

δεδνκέλν πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ε επεμεξγαζία ηνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Λφκνπ. 
 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 5(1) ηνπ  Λφκνπ ε “επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα επηηξέπεηαη φηαλ 
ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη δψζεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ.” 

Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θξίλακε φηη, ε αλάξηεζε ησλ θσηνγξαθηψλ ζε θνηλή ζέα, είρε γίλεη ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ παξαπνλνχκελνπ. 
 

Ρν Γξαθείν  καο επηθνηλψλεζε κε ηελ ηδηνθηήηξηα ηνπ ρψξνπ αλαςπρήο, ε νπνία καο πιεξνθφξεζε φηη ν 
ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο αλαςπρήο, πνπ δηαηεξείην ζε αλαπαιαησκέλν θηίξην, είρε ζε έλα νιφθιεξν ηνίρν ηνπ, 

αλαξηεκέλεο πνιιέο παιηέο θσηνγξαθίεο θαη έγγξαθα, ιφγσ ηεο ηζηνξίαο ηνπ θηηξίνπ θαη κεηαμχ απηψλ, 

ππήξραλ θαη νη ελ ιφγσ θσηνγξαθίεο. Καο ελεκέξσζε επίζεο φηη ν παξαπνλνχκελνο είρε ήδε απνηαζεί 
απεπζείαο ζε απηήλ, κε επηζηνιή, κέζσ δηθεγφξνπ, κε απαίηεζε φπσο νη ελ ιφγσ θσηνγξαθίεο, θαζψο θαη ην 

πξνηθνζχκθσλν, πνπ αθνξνχζε ηνπο γνλείο ηνπ παξαπνλνχκελνπ, ζηακαηήζνπλ λα εθηίζεληαη ζε δεκφζηα 
ζέα.  

 
Ζ ηδηνθηήηξηα καο δηαβεβαίσζε φηη ζην κεηαμχ, θαηφπηλ ησλ ππνδείμεσλ πνπ ηηο έγηλαλ απφ ην δηθεγφξν ηνπ 

παξαπνλνχκελνπ, ζπκκνξθψζεθε ακέζσο θαη πξνέβεθε ζηελ αθαίξεζε ησλ ελ ιφγσ θσηνγξαθηψλ, θαζψο 

θαη ηνπ πξνηθνζχκθσλνπ, απφ ην ρψξν φπνπ ήηαλ αλαξηεκέλα θαη φηη, πιένλ, δελ ππήξραλ αλαξηεκέλα 
νπνηνδήπνηε έγγξαθα / θσηνγξαθίεο πνπ λα πεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ παξαπνλνχκελνπ ή ησλ 

γνληψλ ηνπ.  
 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ελεκεξψζακε ηνλ παξαπνλνχκελν φηη δελ ζα πξνρσξήζνπκε πεξαηηέξσ ζηελ εμέηαζε 

ηεο νπζίαο ηνπ παξαπφλνπ δηφηη ζεσξήζακε φηη δεδνκέλεο ηεο εμέιημεο ην ζέκα είρε ιήμεη. 
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2.3.6. Αλάξηεζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζε θνηλόηεηα  
 

 
 
Ξνιίηεο ππέβαιε παξάπνλν ζην Γξαθείν καο, αλαθνξηθά κε ηελ αλάξηεζε ησλ θαηαιφγσλ θνξνινγίαο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ δηακέλεη, ζε πεξίνπηε ζέζε, ζην θαθελείν ηεο θνηλφηεηαο, απφ ηνλ Θνηλνηάξρε. 
 

Ζ δεκφζηα γλσζηνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ θαηφρσλ αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, πνπ είλαη ρξεψζηεο  θνξνινγηψλ, απφ 

ην Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην, ζπλάδεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  46 (ε) ηνπ πεξί Θνηλνηήησλ Λφκνπ 
(Λ.86(Η)/99), φπσο ηξνπνπνηήζεθε, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο, θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηα ηνπ 

Θνηλνηάξρε, ην νπνίν πξνβιέπεη φηη ν Θνηλνηάξρεο «Δλεκεξψλεη ηελ θνηλφηεηα γηα φιεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο, 
ηηο πξνθεξχμεηο, θαη ηα άιια επίζεκα έγγξαθα πνπ ηπρφλ απνζηέιινληαη ζε απηφλ απφ ηνλ Έπαξρν ή απφ 
άιιε αξρή ηεο Γεκνθξαηίαο.» 

 
Ν ζθνπφο ηεο αλάξηεζεο ηνπ ελ ιφγσ θαηαιφγνπ ζε πεξίνπηα κέξε ηεο θνηλφηεηαο είλαη, αθελφο, ε 

ελεκέξσζε ησλ επεξεαδφκελσλ πξνζψπσλ/θνξνινγνπκέλσλ θαη, αθεηέξνπ, ε παξνρή ζε απηνχο ηεο 
δπλαηφηεηαο λα ππνβάινπλ έλζηαζε ζηελ πεξίπησζε πνπ, ζε ζρέζε κε άιινπο θνξνινγνχκελνπο, ζεσξνχλ 

φηη έρνπλ αδηθεζεί.  
Ρα απνιχησο απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ,  είλαη ην φλνκα ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ, ε δηεχζπλζε ηνπ θαη ην πνζφ ηεο επηβιεζείζαο θνξνινγίαο. 

 
Δπηπξφζζεηα, ην ζέκα είρε ηχρεη ρεηξηζκνχ θαη επίιπζεο απφ ην Γξαθείν καο, ζε ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, κε θαηάιεμε ηελ έθδνζε εγθπθιίνπ επηζηνιήο, απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ πνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ, εκεξνκελίαο 10.1.2011 πξνο φινπο ηνπο Δπάξρνπο. 

 

Ππγθεθξηκέλα, ε εγθχθιηνο αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, φηη:  
« Ζ δεκφζηα γλσζηνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ζηνρεχεη ζηελ παξνρή δπλαηφηεηαο ζηνλ θάζε θνξνινγνχκελν λα 
εμεηάζεη ζπγθξηηηθά ηνλ θαηάινγν θνξνινγίαο, ψζηε, αλ ην θξίλεη ζθφπηκν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζε ζρέζε κε 
άιινπο θνξνινγνχκελνπο, έρεη αδηθεζεί, λα ππνβάιεη ηελ έλζηαζή ηνπ. Απνηειεί δειαδή πάλσ απ‟ φια κηα 
δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, απαξαίηεηεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ 
Θνηλνηηθψλ Ππκβνπιίσλ. Υο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κφλν ηα απνιχησο απαξαίηεηα ζηνηρεία ζε 
ζρέζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο.  
H δεκνζίεπζε/αλάξηεζε ηνπ θαηαιφγνπ ζε πεξίνπην κέξνο ηεο θνηλφηεηαο δελ θαίλεηαη λα αληηβαίλεη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηεί ε 
αλάξηεζε. Ν θαηάινγνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κφλν ηα απνιχησο απαξαίηεηα ζηνηρεία ζε ζρέζε  κε ηνπο 
επηδησθφκελνπο ζθνπνχο, θαη απηά είλαη ην φλνκα, ε δηεχζπλζε θαη ην πνζφ ηεο εηζθνξάο.  Ρν επάγγεικα θαη ν 
αξηζκφο ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο είλαη ππεξβνιηθά θαη ζε θακηά πεξίπησζε απαξαίηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο 
επηδησθφκελνπο ζθνπνχο.». 

 

Κε βάζε ηα πην πάλσ, πιεξνθνξήζακε ηνλ παξαπνλνχκελν φηη επηηξέπεηαη απφ ην Λφκν ε αλάξηεζε ηνπ 

θαηαιφγνπ θνξνινγηψλ ζε πεξίνπηα κέξε, αιιά απηή λα πεξηιακβάλεη κφλν ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. 
 

 

2.3.7. Παξνπζία αληηπξνζώπσλ ησλ θνκκάησλ ζηα εθινγηθά θέληξα 
θαηά ηε δηάξθεηα εθινγώλ θαη ηελ εθθώλεζε ηνπ νλόκαηνο θαη 
αξηζκνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο  ηνπ ςεθνθόξνπ 
  
 
O θ. Γ. Α. ππέβαιε παξάπνλν ζηνλ Δπίηξνπν ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία αληηπξνζψπσλ ησλ θνκκάησλ ζηα 

εθινγηθά θέληξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηελ εθθψλεζε ηνπ νλφκαηνο θαη αξηζκνχ δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο ηνπ ςεθνθφξνπ. 
 

Ρνλ πιεξνθνξήζακε, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα: 
 

(α) Ζ παξνπζία αληηπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ ή ησλ ζπλδπαζκψλ  πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 28(3) ησλ πεξί 

Δθινγήο Κειψλ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ Λφκσλ ηνπ 1979 κέρξη 1997: 
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(β) Ζ απαγγειία ηνπ νλφκαηνο θαη ε ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν πεξηγξαθή ηνπ ςεθνθφξνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 29(5): 
 

(γ) Πχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ πεξί Δθινγήο ησλ Κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ Λφκνπ ηνπ 2004 
γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζ‟ απηφλ ην Λφκν εθαξκφδνληαη, θαη‟ αλαινγία, νη δηαηάμεηο ησλ εθινγηθψλ λφκσλ. 

 
Κε βάζε ηα πην πάλσ, ν Δπίηξνπνο έθξηλε φηη, ε παξνπζία αληηπξνζψπσλ ησλ θνκκάησλ ζηα εθινγηθά θέληξα 

θαηά ηε δηάξθεηα εθινγψλ θαη ε εθθψλεζε ηνπ νλφκαηνο θαη αξηζκνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπ ςεθνθφξνπ 

είλαη επηηξεπηή κνξθή επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 
5(2)(α) ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001, αθνχ απηά επηβάιινληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο (άξζξα 

28(3) θαη 29(5) Λ. 72/1979 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη άξζξν 27 ηνπ Λ. 10(Η)/2004).  
 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ν Δπίηξνπνο πιεξνθφξεζε ηνλ 

παξαπνλνχκελν φηη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ (30) ζην πξννίκην ηεο Νδεγίαο 95/46/ΔΘ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα αλαθνηλψλνληαη ζε ηξίηνπο γηα εκπνξηθνχο ή δηαθεκηζηηθνχο 

ζθνπνχο πνπ επηδηψθνληαη απφ ελψζεηο πνιηηηθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ 
επηηξέπνπλ ζηα πξφζσπα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα λα αληηηαρζνχλ ρσξίο αηηηνιφγεζε θαη άλεπ 

δαπάλεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηα αθνξνχλ.  
 

Ζ Θνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Λνκηθψλ πξνψζεζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο  γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαη κε ην άξζξν 16 ζηνλ ηξνπνπνηεηηθφ Λ. 105(Η)/2012 έγηλε ε πξνζζήθε ηνπ άξζξνπ 15 Α ζην 
Λφκν βάζεη ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ νλνκάησλ θαη ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα ή εθινγηθνχο ζπλδπαζκνχο ή εθάζηνηε 
ππνςεθίνπο, γηα ζθνπνχο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο θαη απνζηνιήο κέζσ ηαρπδξνκείνπ πιηθνχ γηα ηελ πξνψζεζε 

πνιηηηθψλ ζέζεσλ ή ηεο ππνςεθηφηεηαο ηνπο: 

 
Δπίζεο, ηνλ πιεξνθφξεζε φηη, ν εθινγηθφο θαηάινγνο δηαηίζεηαη ζε θάζε εθινγηθή αλακέηξεζε κεηά ηελ 

Απφθαζε ηνπ πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ κε Αξ. 34.361 θαη εκεξνκελία 1.11.1990. Γηα ην ζέκα ηεο πξαθηηθήο 
πνπ αθνινπζεί ε Θεληξηθή πεξεζία Δθινγψλ γηα ηε δηάζεζε ηνπ εθινγηθνχ θαηαιφγνπ ζηνπο εθπξνζψπνπο 

ησλ θνκκάησλ θαη ηνπο ππνςεθίνπο δηεμήρζε εθηεηακέλε αιιεινγξαθία ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπηηξφπνπ κε ηνλ 
Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Γη‟ απηφ ν Γεληθφο Έθνξνο Δθινγψλ κε επηζηνιή ηνπ δήηεζε 

γλσκάηεπζε απφ ην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ην ζέκα ηεο παξαρψξεζεο ηνπ εθινγηθνχ 

θαηαιφγνπ ζηα θφκκαηα/ζπλδηαζκνχο πνπ κεηέρνπλ ζηηο εθινγέο.  
 

Ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο κε επηζηνιή ηνπ δήηεζε ηηο απφςεηο ηνπ Δπηηξφπνπ, νη νπνίεο ηνπ 
δηαβηβάζηεθαλ γξαπηψο. Ρν ζέκα ζπδεηήζεθε ζε ζχζθεςε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε εθπξνζψπνπο 

θνκκάησλ/ζπλδπαζκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Αθνινχζεζε ε Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο 

Γεκνθξαηίαο ζηελ νπνία θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εθινγηθνί λφκνη, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ κε 
ηελ εθινγή κειψλ ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ, δελ πξνλννχλ νηηδήπνηε θαη, ζπλαθφινπζα δελ απαγνξεχνπλ ηε 

δηάζεζε ηνπ εθινγηθνχ θαηαιφγνπ ζηα Θφκκαηα, ηδηαίηεξα ελφςεη ηεο δηεμαγσγήο εθινγψλ. 
 

Πηε Γλσκάηεπζε ηνπ φκσο αλαθέξεη φηη ν αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ε εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ παηέξα δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ Θνκκάησλ ζηηο εθινγέο θαη, 
επνκέλσο, ζα πξέπεη λα δηαγξαθνχλ απφ ηνπο θαηαιφγνπο πνπ ζα δνζνχλ ζηα θφκκαηα, ζέζε κε ηε νπνία 

ζπκθψλεζε ε πξψελ Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα φπσο αλαθέξεη ζε επηζηνιή 
ηεο πξνο ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ πνπξγείνπ  Δζσηεξηθψλ κε εκεξνκελία 20.4.2011.  

 
 

2.3.8. Γεκνζίεπζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ρσξίο ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 
δεδνκέλσλ 
 

Ν θ. Γ. Α.  κε επηζηνιή ηνπ εκεξνκελίαο 4.6.2014 πξνο ηνλ Δπίηξνπν ππέβαιε θαηαγγειία ελαληίνλ 

δεκνζηνγξάθνπ επεηδή δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «ΞΝΙΗΡΖΠ» ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνζσπηθά 
δεδνκέλα ηνπ. Ξεξαηηέξσ ν παξαπνλνχκελνο αλέθεξε ζηελ ελ ιφγσ επηζηνιή ηνπ φηη ε ππφζεζε έρεη 

θαηαγγειζεί ζηελ Αζηπλνκία. 
 

Ρν Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ θαηά πάγηα θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ηνπ δελ εμεηάδεη παξάπνλα γηα ηα νπνία ππάξρεη 
θαηαγγειία ζηελ Αζηπλνκία θαη εμεηάδεηαη πνηληθφ αδίθεκα. Πχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (ηβ) ηνπ εδαθίνπ (1) 

ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λφκνπ: «Ν Δπίηξνπνο απνθαζίδεη , θαηά ηελ θξίζε ηνπ, αλ ζα πξνβεί ζε εμέηαζε ηνπ 
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παξαπφλνπ, ηεο θαηαγγειίαο ή ηεο αίηεζεο ή αλ ζα ζπλερίζεη ή αλ ζα δηαθφςεη ηελ εμέηαζε αλαθνξηθά κε 
παξάπνλν, θαηαγγειία ή αίηεζε πνπ ππνβιήζεθε ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν.».  
 

Κε βάζε ηα πην πάλσ θαη ηδηαίηεξα ιφγσ ηνπ φηη είρε ππνβιεζεί θαηαγγειία ζηελ Αζηπλνκία ε νπνία εμέηαδε 
ελδερφκελν δηάπξαμεο πνηληθνχ αδηθήκαηνο ν Δπίηξνπνο απνθάζηζε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα δηαθφςεη ηε 

δηνηθεηηθήο θχζεσο εμέηαζε ηνπ ελ ιφγσ παξαπφλνπ/θαηαγγειίαο, αθνχ παξαβηάζεηο ηνπ Λφκνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ απφ ηελ Αζηπλνκία πνπ εμέηαδε ηελ ππφζεζε. Ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο 

Γεκνθξαηίαο είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηνο γηα λα απνθαζίζεη αλ ζα θηλήζεη, δηεμάγεη, επηιεθζεί θαη ζπλερίζεη ή 

δηαθφςεη νηαλδήπνηε δηαδηθαζία ή δηαηάμεη δίσμε θαζ‟ νηνπδήπνηε πξνζψπνπ ζηε Γεκνθξαηία γηα νπνηνδήπνηε 
αδίθεκα, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 113 ηνπ Ππληάγκαηνο.  

 

 
2.3.9. Γεκνζίεπζε ηνπ νλόκαηόο θαη ηεο δηεύζπλζεο θαηνηθίαο 
πνιίηε ζε δύν εθεκεξίδεο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηεο 
  
 

Ζ παξαπνλνχκελε απνηάζεθε ζην Γξαθείν καο κε ην παξάπνλν φηη δεκνζηεχηεθε ην φλνκα ηεο θαη ε 
δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηεο ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο, κε ζθνπφ απηή λα ηχρεη ελεκέξσζεο θαη λα παξαζηεί 

ζηελ εθδίθαζε δηαθνξάο ηεο πνπ πξνέθπςε κε Ππλεξγαηηθφ Ξηζησηηθφ Ίδξπκα (ΠΞΔ),  κε ηε δηαδηθαζία ηεο 
δηαηηεζίαο.  

 

Γηαβηβάζακε επηζηνιή ζε αξκφδην ιεηηνπξγφ ηεο ΠΞΔ, παξαζέηνληαο ηα γεγνλφηα, φπσο καο αλαθέξνληαλ 
ζηελ επηζηνιή ηεο παξαπνλνχκελεο θαη δεηψληαο ηηο ζέζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε 

απφ ηε ΠΞΔ πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηεο παξαπνλνχκελεο ζηνλ 
εκεξήζην ηχπν.  

 

Ν αξκφδηνο ιεηηνπξγφο ηεο ΠΞΔ καο απάληεζε, κεηαμχ άιισλ ηα εμήο: Δπεηδή ην δάλεην ην νπνίν δηαηεξνχζε 
ε παξαπνλνχκελε κε ηε ΠΞΔ παξνπζίαδε θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνπιεξσκή ηνπ, ηεο είραλ απνζηείιεη 

πξνεηδνπνηεηηθέο επηζηνιέο ελψ κε άιιε ζπγθεθξηκέλε επηζηνιή, ε νπνία ηεο επηδφζεθε κε ηδηψηε επηδφηε, 
ηεξκαηίζηεθε ε ζπκθσλία δαλείνπ. Αθνινχζσο, αθνχ εμαληιήζεθαλ φια ηα κέζα γηα δηεπζέηεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ, ε ππφζεζε παξαπέκθζεθε ζε Γηαηηεζία, φπσο πξνλνεί ν πεξί Ππλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Λφκνο. 
Ν Έθνξνο Ππλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ δηφξηζε ηφηε θάπνην Γηαηηεηή θαη ε Γηαηηεζία νξίζηεθε γηα εθδίθαζε.  

 

Ζ εηδνπνίεζε φκσο γηα ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο Γηαηηεζίαο δελ θαηέζηε δπλαηφ λα ηεο επηδνζεί, παξά 
ηηο επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ επηδφηε, επεηδή, φπσο αλάθεξε ζηελ έλνξθε ηνπ Γήισζε, θαλείο δελ ηνπ 

άλνηγε ηελ πφξηα ζηε δηεχζπλζε ηεο παξαπνλνχκελεο. Υο εθ ηνχηνπ, ε ΠΞΔ δήηεζε απφ ην Γηαηηεηή, φπσο 
πξνρσξήζεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο ππνθαηάζηαηεο επίδνζεο ηεο εηδνπνίεζεο γηα παξαπνκπή ηεο ζε Γηαηηεζία, 

κε ηε δεκνζίεπζε ηεο εηδνπνίεζεο ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο θαη ν Γηαηηεηήο ελέθξηλε ην αίηεκα.                                                                                                  

 
Κε βάζε φζα καο αλαθέξζεθαλ απφ ηε ΠΞΔ, ζεσξήζακε φηη, πξνηνχ δεκνζηεπηνχλ ηαζηνηρεία ηεο 

παξαπνλνχκελεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν, είραλ ιεθζεί φια ηα αλαγθαία κέηξα, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί 
Ππλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Λφκν θαη ηνπο Θεζκνχο ηεο Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, πνπ δηέπνπλ ηελ, ελ γέλεη, επίδνζε 

δηθαζηηθψλ εγγξάθσλ θαη εηδηθφηεξα ηελ ππνθαηάζηαην επίδνζε εγγξάθσλ θαη φηη νη ελέξγεηέο ηεο ΠΞΔ ήηαλ 

λφκηκεο θαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηαηηεηή θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ ζπλέηξεραλ ιφγνη πεξαηηέξσ 
δηεξεχλεζεο ηνπ παξαπφλνπ.  

 
 

2.4. Γηθαίσκα πξόζβαζεο / δηθαίσκα δηόξζσζεο 
 
2.4.1. Πξόζβαζε ζε θάθειν έξεπλαο 

 
Ζ παξαπνλνχκελε ππέβαιε παξάπνλν ζην Γξαθείν καο, κε ην νπνίν καο αλέθεξε φηη, είρε δεηήζεη απφ ην 
πνπξγείν Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνχ (ζην εμήο “ην πνπξγείν”), λα αζθήζεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην θάθειν 

έξεπλαο πνπ αθνξνχζε θαηαγγειία ηεο ελαληίνλ θαζεγήηξηαο, ζε ζρέζε κε επεηζφδην πνπ ζεκεηψζεθε κεηαμχ 

θαζεγήηξηαο θαη ηεο θφξεο ηεο αιιά ην αίηεκά ηεο δελ ηθαλνπνηήζεθε. Ζ θαηαγγειία αθνξνχζε ζέκα δηαγσγήο 
ηεο θφξεο ηεο. 
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Ππγθεθξηκέλα, ε παξαπνλνχκελε, αλάθεξε φηη ελψ γηα ηελ θαηαγγειία ηεο δηελεξγείην ζρεηηθή έξεπλα απφ 

Δπηζεσξεηή ηεο Κέζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνχ, δελ ελεκεξσλφηαλ ελδηάκεζα 
γηα ηελ πνξεία ηεο ελψ ην δεηνχζε, κέρξη πνπ έιαβε απάληεζε απφ ην πνπξγείν ζρεηηθά κε ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα απηήο. Υο εθ ηνχηνπ,  δήηεζε γξαπηψο, κέζσ ηνπ δηθεγφξνπ ηεο, φπσο έρεη πξφζβαζε ζην 
θάθειν ηεο έξεπλαο, ψζηε λα ελεκεξσζεί ιεπηνκεξέζηεξα γηα ηελ πνξεία θαη εμέιημή ηεο, ελεξγψληαο εθ 

κέξνπο ηεο θφξεο ηεο, πνπ θαηά ηνλ νπζηψδε ρξφλν ήηαλ αλήιηθε.  
 

πσο φκσο καο είρε πιεξνθνξήζεη, ζην κεηαμχ ε θφξε ηεο, είρε πιένλ ελειηθησζεί θαη δελ λνκηκνπνηείηαη λα 

αζθήζεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο αιιά ε ίδηα ε θφξε ηεο, κε ηε ζπλνδεία ηεο κεηέξαο ηεο, εάλ ην επηζπκνχζε, 
ή/θαη ηνπ δηθεγφξνπ ηεο. 

 
Κε βάζε ηα πην πάλσ, ηελ ελεκεξψζακε φηη, ε θφξε ηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε κφλν ζηα ζεκεία ηνπ 

θαθέινπ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά πξνζσπηθά ζηνηρεία ηεο θφξεο ηεο, ζηελ παξνπζία Ιεηηνπξγνχ ηνπ 

πνπξγείνπ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ Ιεηηνπξγνχ, πνπ ζα δηαρψξηδε ην πεξηερφκελν 
ηνπ θαθέινπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κε ηεο θνηλνπνηεζνχλ ζηνηρεία ηεο θαζεγήηξηαο ή άιισλ αηφκσλ πνπ 

είραλ εκπιαθεί ζην ζπκβάλ θαη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη 
αληίγξαθα ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ θαη φηη ε θφξε ηεο είρε ην δηθαίσκα πξφζβαζεο, κε βάζε ην άξζξν 12 ηνπ 

Λφκνπ θαη κπνξνχζε λα ην αζθήζεη. 

 

 

2.4.2. Κε ηθαλνπνίεζε αηηήκαηνο γηα παξαρώξεζε εθδνζείζαο πνιενδνκηθήο άδεηαο από 
ην Δπαξρηαθό Γξαθείν Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο ζηελ Πάθν  

 
Ζ πνιενδνκηθή άδεηα εκπίπηεη ζηελ εξκελεία ηνπ φξνπ «δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» φπσο δίδεηαη ζην 
άξζξν 2 ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, αθνχ ζε απηήλ πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ θπζηθά πξφζσπα σο ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. 
 

Ζ επεμεξγαζία φκσο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ είλαη επηηξεπηή θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ φηαλ θνηλνπνηνχληαη ζε ηξίην πξφζσπν πνπ έρεη ππέξηεξν έλλνκν ζπκθέξνλ λα γλσξίδεη απηά ηα 
δεδνκέλα (άξζξν 5(2)(ε) ηνπ Λφκνπ), ηδηαίηεξα εθφζνλ ην ηξίην πξφζσπν απνζθνπεί ζε επεμεξγαζία ησλ ελ 

ιφγσ δεδνκέλσλ γηα λα πξνζθχγεη ζηε δηθαηνζχλε κε ηε θαηαρψξεζε αγσγήο ή πξνζθπγήο.  
 

Ππλεπψο, αλαθέξακε ζηελ παξαπνλνχκελε φηη, ε Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Ξάθνπ θαη/ή ην Δπαξρηαθφ Γξαθείν 

Ρκήκαηνο Ξνιενδνκίαο θαη Νηθήζεσο Ξάθνπ ζα κπνξνχζε, αθνχ εθ ηνπ λφκνπ επηηξέπεηαη, λα ηεο 
θνηλνπνηήζεη ηελ πνιενδνκηθή άδεηα ζπγθεθξηκέλνπ ηεκαρίνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζθχγεη ζην Γηθαζηήξην, φκσο 

ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο  (ε Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Ξάθνπ ή ην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Ρκήκαηνο Ξνιενδνκίαο θαη 
Νηθήζεσο Ξάθνπ, αλαιφγσο) φθεηιε βάζεη ηνπ άξζξνπ 11(1)(3)(α) ηνπ Λφκνπ λα ελεκεξψζεη ην ππνθείκελν 

ησλ δεδνκέλσλ (ηδηνθηήηε ηνπ ηεκαρίνπ) γηα ηελ ελ ιφγσ θνηλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ζε 

ηξίην πξφζσπν, θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ηεκαρίνπ, αλ ην επηζπκνχζε,  ζα κπνξνχζε λα αζθήζεη ην δηθαίσκα 
αληίξξεζεο πνπ ηνπ παξέρεη ην άξζξν 13 ηνπ Λφκνπ.  

 
 

2.4.3. Ιαλζαζκέλε αλαθνξά ζε έθζεζε ηεο ππεξεζίαο world - check ζε ζρέζε κε πνηληθό 
κεηξών ηνπ θ. Ε. Θ. (Γηθαίσκα Γηόξζσζεο) 
 

O θ. Z. K. απέζηεηιε ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηνλ Δπίηξνπν ζρεηηθά κε ην πην πάλσ ζέκα. 
Ρνπ εμεγήζακε φηη έπξεπε λα απνηαζεί ζηελ εηαηξεία T.R. ε νπνία απνηεινχζε παξάξηεκα ηεο ππεξεζίαο 

World Check πνπ θαηείρε ηα δεδνκέλα ηνπ θαη λα αζθήζεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα πνπ ηνλ αθνξνχζαλ θαη απνηέιεζαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ 

Λφκνπ.  

 
Ρν δηθαίσκα πξφζβαζεο αζθείηαη κε γξαπηφ αίηεκα θαη ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ  €17 (δεθαεπηά 

επξψ) ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 4 ηεο Θ.Γ.Ξ. 538/2002. Ρν πνζφ απηφ 
επηζηξέθεηαη αλ ην αίηεκα γηα δηφξζσζε ή δηαγξαθή θξηζεί βάζηκν.  

 

Αλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ παξαπνλνχκελνπ ηα νπνία είρε ζην αξρείν ηεο ε ελ ιφγσ εηαηξεία ήηαλ 
ιαλζαζκέλα, ν παξαπνλνχκελνο κπνξνχζε λα δεηήζεη ηε δηφξζσζε ή δηαγξαθή ηνπο θαη ν ππεχζπλνο 
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επεμεξγαζίαο (ην ινγηζηηθφ γξαθείν πνπ θαηέρεη ηα δεδνκέλα ηνπ) είρε ππνρξέσζε λα ηνπ ρνξεγήζεη δσξεάλ 

αληίγξαθν ηνπ  δηνξζσκέλνπ  κέξνπο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ηνλ αθνξά. 
 

Αλ ε εηαηξεία δελ ηνπ απαληνχζε κέζα ζε ηέζζεξηο εβδνκάδεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ή δελ ηνλ 
ηθαλνπνηνχζε κε ηελ απάληεζε ηεο, ηφηε είρε ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη παξάπνλν ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ 

ζχκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λφκνπ.   
 

 

3. ΔΡΩΣΖΚΑΣΑ / ΓΛΩΚΟΓΟΣΖΔΗ 

  

3.1. Θνηλνπνίεζε /αλαθνίλσζε /δεκνζίεπζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

3.1.1. Απνζηνιή θσηναληηγξάθνπ πνιηηηθήο ηαπηόηεηαο πειαηώλ ζηε Γαιιία 
 

πνβιήζεθε ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ εξψηεκα θαηά πφζν ε απνζηνιή / θνηλνπνίεζε θσηναληίγξαθνπ ηεο 

πνιίηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ εηαηξείαο πψιεζεο ειεθηξηθψλ εηδψλ ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο 

ζηε Γαιιία, αληηβαίλεη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Λφκνπ 138 (Η) / 2001. 
 

Δπηζεκάλακε ζηελ εηαηξεία φηη, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα βεβαηψλεηαη φηη ηα δεδνκέλα πνπ 
ζπιιέγεη είλαη κφλν εθείλα πνπ είλαη απαξαίηεηα θαη εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, πνπ ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε πψιεζε θαη/ή επηζθεπή θαη/ή εγγχεζε ειεθηξηθψλ εηδψλ.  
 

Ξαξφιν πνπ δελ ελεκεξσζήθακε γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ε εηαηξεία ζηε Γαιιία δεηνχζε θσηναληίγξαθν 

ηεο πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο ζηελ Θχπξν, εθθξάζακε ηελ άπνςε φηη, εθ πξψηεο 
φςεσο ε απνζηνιή / θνηλνπνίεζε ηνπ θσηναληίγξαθνπ ηεο πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο παξαβηάδεη ηηο πξφλνηεο ηνπ 

άξζξνπ 4 (1) (β) θαη (γ) ηνπ Λφκνπ (αξρέο ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο), δεδνκέλνπ φηη αθελφο κελ 
έλα δειηίν ηαπηφηεηαο πεξηιακβάλεη πνιχ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ φζα κία εηαηξεία ειεθηξνληθψλ εηδψλ 

ρξεηάδεηαη γηα ζθνπνχο πψιεζεο θαη/ή επηζθεπήο θαη/ή εγγχεζεο ειεθηξνληθψλ εηδψλ, αθεηέξνπ δε, νη 

επηδησθφκελνη ζθνπνί κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ θαη ρσξίο ηε ζπιινγή ησλ θσηναληηγξάθσλ ησλ δειηίσλ 
ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ κε ηελ απιή επίδεημε ηεο απφδεημεο πιεξσκήο γηα ζθνπνχο επηβεβαίσζεο ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ζπζθεπήο. 
 

 

3.1.2. Παξαρώξεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε νρήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε θπθινθνξία γηα 
ζθνπνύο αλάιπζεο ηεο Θππξηαθήο αγνξάο αληαιιαθηηθώλ 
 
Ρν Ρκήκα Νδηθψλ Κεηαθνξψλ (ΡΝΚ) ππέβαιε ζην Γξαθείν καο ην εξψηεκα, θαηά πφζν λνκηκνπνίεην λα 

παξαρσξήζεη ζε Δηαηξεία εηζαγσγήο θαη πψιεζεο αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ, ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ 
αξηζκφ νρεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε θπθινθνξία κε Ξηζηνπνηεηηθφ Θαηαιιειφηεηαο θαη Άδεηα Θπθινθνξίαο ζε 

ηζρχ, γηα ζθνπνχο αλάιπζεο ηεο Θππξηαθήο αγνξάο αληαιιαθηηθψλ.  
 

Ππγθεθξηκέλα, ηα δεηεζέληα ζηνηρεία, ζε Microsoft Excell ήηαλ ηα εμήο: θαηαζθεπή, ηχπνο, παξαιιαγή, 

εθδνρή, ηχπνο ακαμψκαηνο, εκπνξηθή νλνκαζία, θαηεγνξία νρήκαηνο, θπβηζκφο κεραλήο, απφδνζε κεραλήο, 
θαχζηκα, κνληέιν κεραλήο, εκεξνκελία πξψηεο εγγξαθήο, εκεξνκελία πξψηεο εγγξαθήο ζηελ Θχπξν θαη 

εκεξνκελία θαηαζθεπήο, γηα νρήκαηα εγγεγξακκέλα ζηε Γεκνθξαηία,  
 

Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θξίλακε φηη, ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα πνπ δεηνχληαλ λα παξαρσξεζνχλ, 

αθνξνχζαλ απιά ζηνηρεία/πιεξνθνξίεο πνπ δελ ζπληζηνχζαλ πξνζσπηθά δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λφκνπ, γηα λα έρεη εθαξκνγή ν Λφκνο, θαη σο εθ ηνχηνπ, πιεξνθνξήζακε ην ΡΝΚ φηη 

λνκηκνπνηείηαη λα ηα παξαρσξήζεη.  
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3.1.3. Θνηλνπνίεζε ιίζηαο ρξεσζηώλ από Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξεία 
θηηξίνπ 
 

 
Δηαηξεία, ζηελ νπνία είρε αλαηεζεί απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή  πνιπθαηνηθίαο λα ελεξγεί εθ κέξνπο ηεο, 

απνηάζεθε ζην Γξαθείν καο θαη δήηεζε λα πιεξνθνξεζεί θαηά πφζν, ε θνηλνπνίεζε ησλ νθεηιφκελσλ 
θνηλφρξεζησλ εμφδσλ ελφο ηδηνθηήηε πνιπθαηνηθίαο ζηνπο άιινπο ηδηνθηήηεο, κε ηελ απνζηνιή ηεο ιίζηαο κε 

ηα νλφκαηα θαη ηηο νθεηιέο απηψλ, ηαρπδξνκηθψο ή ειεθηξνληθά, παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 138 (Η) / 
2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε. 

 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αθίλεηεο Ηδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Λφκνπ Θεθ.224 
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα δηαιακβαλφκελα ζην ζρεηηθφ Ξίλαθα Ξξφηππσλ Θαλνληζκψλ γηα ηε Οχζκηζε θαη 

Γηαρείξηζε Θνηλφθηεησλ Νηθνδνκψλ (βι. ΚΔΟΝΠ VI ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ – ΘΑΛ. 46), πξνβιέπεηαη φηη 
«θάζε θχξηνο κπνξεί ζε εχινγν ρξφλν λα επηζεσξεί ηηο θαηαζηάζεηο εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη ηηο ζρεηηθέο 

απνδείμεηο θαη ζηνηρεία.»                                                                                                                                        

 
Απφ  ηελ αλαθνξά απηή, ζεσξήζακε φηη πξνθχπηεη πσο, νη θχξηνη ησλ κνλάδσλ έρνπλ δηθαίσκα ελεκέξσζεο 

θαη πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, θαη ηελ θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ 
θνηλφρξεζησλ θαη άιισλ δαπαλψλ, ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο ζηελ νπνία δνπλ. Υο εθ 

ηνχηνπ, θξίλακε φηη, ε θνηλνπνίεζε απφ ηελ Δηαηξεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνπο ηδηνθηήηεο, δελ 
ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ Λφκνπ πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εθφζνλ ε πιεξνθφξεζε δελ ζα γηλφηαλ ζε ηξίηα 

πξφζσπα αιιά κφλν ζηνπο ζπληδηνθηήηεο γηαηί θάηη ηέηνην δελ ζα ζπληζηνχζε κεηαγελέζηεξε επεμεξγαζία 

αζπκβίβαζηε κε ηνλ αξρηθφ ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο.  
 

 

3.1.4. ύλδεζκνο ζε ηζηνζειίδα γηα εθηύπσζε πηζηνπνηεηηθνύ αζθάιηζεο  
 
Ρέζεθε ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ ην εξψηεκα απφ Ρξαπεδηθφ Νξγαληζκφ ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ελφο 
ζπλδέζκνπ ζε έλα δηαδηθηπαθφ ρψξν αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο φπνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πειάηεο ή ππάιιεινη 

ηνπ Ρξαπεδηθνχ Νξγαληζκνχ ζπλεξγάηε ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο κε ηελ θαηαρψξεζε ηνπ 8ςήθηνπ αξηζκνχ 
δαλείνπ λα εθηππψζνπλ ην ζρεηηθφ  πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα: νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε πειάηε, αξηζκφ δαλείνπ, αζθαιηζκέλν πνζφ θαη ην εηήζην αζθάιηζηξν. 

 
Κε ζθνπφ ην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ λα έρεη ηδίαλ αληίιεςε ησλ φζσλ αλαθέξνληαλ ζηελ επηζηνιή ηνπ 

Ρξαπεδηθνχ Νξγαληζκνχ, κέζσ ζπγθεθξηκέλεο κεραλήο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν εληφπηζε ην ζπγθεθξηκέλν 
ζχλδεζκν φπνπ κε ηελ θαηαρψξεζε κφλν ηνπ  αξ. ινγαξηαζκνχ ηνπ αζθαιηδφκελνπ πειάηε (αξηζκνχ δαλείνπ) 

κπνξνχζε λα εθηππσζεί ην πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ.  

 
Ζ ζέζε ηνπ Δπηηξφπνπ ήηαλ ε αθφινπζε: επεηδή ε αλάξηεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν εινρεχεη 

ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε θχζε ηνπ δηαδηθηχνπ π.ρ ειεχζεξε, θαζνιηθή, θαη κε ειεγρφκελε 
πξφζβαζε ζηνλ ηζηνρψξν κέζσ ηεο ρξήζεο κεραλψλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ νινέλα θαη 

κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, εηζεγήζεθε φπσο εθηφο απφ ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ / 
αξηζκφ δαλείνπ, έθαζηνο ελδηαθεξφκελνο λα θαιείηαη λα θαηαρσξήζεη ηνπιάρηζηνλ αθφκε έλα πξνζσπηθφ 

δεδνκέλν γηα παξάδεηγκα ηελ εκεξνκελία γελλήζεσο ηνπ πειάηε, θαη θαηέιεμε φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

ειαρηζηνπνηνχλην νη πηζαλφηεηεο λα δνζεί πξφζβαζε ζε άηνκα ηξίηα κε έρνληεο δηθαίσκα λα ιάβνπλ γλψζε 
ησλ ζηνηρείσλ/δεδνκέλσλ απηψλ. 

 

 

3.1.5. Θαηάινγνο ππαιιήισλ κε θσηνγξαθία ζην ελδνδίθηπν (intranet) 
 
πνβιήζεθε ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ εξψηεκα απφ ηε Ππλεξγαηηθή Θεληξηθή Ρξάπεδα (ΠΘΡ) ζρεηηθά κε ηε 

λνκηκφηεηα ηεο αλάξηεζεο ζην ελδνδίθηπν ηνπ Νξγαληζκνχ,  ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ κε ηα ζηνηρεία ησλ 

ππαιιήισλ φισλ ησλ Ππλεξγαηηθψλ Ξηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΠΞΗ) ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη θαη ηε ςεθηαθή 
θσηνγξαθία ηνπο. 
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Ν Δπίηξνπνο ελεκέξσζε ηε ΠΘΡ φηη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 (1) ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001, ε 

ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηεο θσηνγξαθίαο ησλ ππαιιήισλ ζα κπνξνχζε λα αλαξηεζεί θαη /ή πεξηιεθζεί ζην 
ελδνδίθηπν κφλν κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ππαιιήισλ. 

 
Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ «ζπγθαηάζεζε» πνπ απνδίδεη ν Λφκνο ζην άξζξν 2, ζα 

έπξεπε λα δηαζθαιηζηεί φηη, νη ππάιιεινη ζα ήηαλ ειεχζεξνη λα απνθαζίζνπλ εάλ επηζπκνχζαλ ή φρη λα 
πεξηιεθζεί ε θσηνγξαθία ηνπο ζηνλ θαηάινγν ζην ελδνδίθηπν. 

 

 

3.1.6. Ιήςε ζηνηρείσλ ησλ κειώλ ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Αξρήο Ζιεθηξηζκνύ Θύπξνπ   

 
πνβιήζεθε εξψηεκα απφ ην Ρακείν Ππληάμεσλ Αξρήο Ζιεθηξηζκνχ Θχπξνπ (ΑΖΘ), αλαθνξηθά κε ηε ιήςε 
ζηνηρείσλ ησλ κειψλ ηνπ ηακείνπ πνπ είραλ ιάβεη δάλεην απφ ην Ρακείν, απφ ην Θεληξηθφ Αξρείν 

Γαλεηνιεπηψλ, κέζσ ηνπ Ππλεξγαηηθνχ Ρακηεπηεξίνπ παιιήισλ Ρειεπηθνηλσληψλ, Δλέξγεηαο θαη Ρξαπεδψλ 

(ΠΡΡΔΡ). 
 

Ν Δπίηξνπνο ζην εξψηεκα ηεο ΑΖΘ ηνπνζεηήζεθε σο εμήο: 
 

Ζ ζχζηαζε ηνπ «Θεληξηθνχ Αξρείνπ Γαλεηνιεπηψλ» ήηαλ απφξξνηα κλεκνληαθήο ππνρξέσζεο ηεο Γεκνθξαηίαο 

κε ηνπο Γαλεηζηέο ηεο θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ην ζέκα είρε ξπζκηζηεί λνκνζεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πεξί  
Δξγαζηψλ Ξηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Λφκσλ ηνπ 2013. Ζ ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ 

Αίαληα θαη Άξηεκηο ζθνπφ έρεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ ή άιισλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ 
θαη ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πειαηψλ θαη δπλεηηθψλ πειαηψλ ησλ 

Αδεηνδνηεκέλσλ Ξηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΑΞΗ) θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Γεκνθξαηία 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 10Α ησλ πεξί Δξγαζηψλ Ξηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Λφκσλ θαζψο θαη  γηα ηνπο ζθνπνχο 

άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο ηεο Θχπξνπ θαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πηζαλφηεηαο αζέηεζεο θαη ηεο δεκίαο ιφγσ αζέηεζεο. 
 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 Δ (2) θαη (3) ησλ πεξί Δξγαζηψλ Ξηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Λφκσλ: 
 

«(2) Γηα ζθνπνχο άζθεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο, ε Θεληξηθή Ρξάπεδα ή νπνηνδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηήλ 

πξφζσπν έρεη δηθαίσκα εηζφδνπ θαη πξφζβαζεο ζε φια ηα ζπζηήκαηα, ζηνηρεία θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ 
κεραληζκνχ ή ζπζηήκαηνο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ.  

(3) Ξξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη ζε κεραληζκφ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ παξέρεηαη δηά ηνπ παξφληνο 
Λφκνπ ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα ή ζε νπνηνδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηή πξφζσπν.». 

 
Ν Δπίηξνπνο θαηέιεμε ζηεξηδφκελνο ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 πην πάλσ πψο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

πεξί Δξγαζηψλ Ξηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Λφκσλ νη νπνίνη είλαη εηδηθνί Λφκνη ζε ζρέζε κε ηνπο πεξί Δπεμεξγαζίαο 

Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Λφκνπο, φηη θαζ‟χιελ αξκφδηα λα απνθαζίζεη 
ζρεηηθά κε πηζαλή πξφζβαζε ηνπ Ρακείνπ Ππληάμεσλ ΑΖΘ ζηνπο ελ ιφγσ κεραληζκνχο /Θεληξηθφ Αξρείν 

Γαλεηνιεπηψλ είλαη ε Θεληξηθή Ρξάπεδα ηεο Θχπξνπ θαη φρη ην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ.  
 

 

3.1.7. Θνηλνπνίεζε ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο κειώλ πλδέζκνπ ζε άιιν κέινο  
 
πνβιήζεθε ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ ην εξψηεκα θαηά πφζν αληίθεηηαη ζην Λφκν ε θνηλνπνίεζε 

θαηαιφγνπ κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηεο Νξγάλσζεο/Ππλδέζκνπ ζε άιιν κέινο ηνπ κε ζθνπφ 
ηελ πξνψζεζε ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπ ζηηο επεξρφκελεο εθινγέο αλάδεημεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 

Ν Δπίηξνπνο ελεκέξσζε ηελ Νξγάλσζε/Πχλδεζκν φηη ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 
κπνξεί λα θνηλνπνηήζεη ηνλ θαηάινγν κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηεο Νξγάλσζεο ζηνλ αηηεηή ππφ 

ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο κέινο ηεο Νξγάλσζεο θαη φρη σο ηξίηνο, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ γηα ζθνπνχο 
πξνψζεζεο ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπ ζηηο επεξρφκελεο εθινγέο γηα αλάδεημε λένπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

 
πσο ζπλάγεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6(2)(δ) ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001,  ε ζπγθαηάζεζε ησλ κειψλ 

ηνπ Ππλδέζκνπ απαηηείηαη φηαλ ηα δεδνκέλα ηνπο πξφθεηηαη λα αλαθνηλσζνχλ /θνηλνπνηεζνχλ ζε ηξίηνπο κε 

κέιε ηνπ Ππλδέζκνπ. Ν Δπίηξνπνο αθνχ έιαβε ππφςε φηη ν αηηεηήο είλαη κέινο ηεο Νξγάλσζεο θαη φηη γηα 
ζθνπνχο πξνψζεζεο ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπ είρε δεηήζεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ 
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Ππλδέζκνπ, θαηέιεμε φηη ελδερφκελε θνηλνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ 

Ππλδέζκνπ ζηνλ αηηεηή  δελ θαίλεηαη λα παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ.  
 

ζνλ αθνξά ζην επηκέξνπο εξψηεκα ηεο Νξγάλσζεο/Ππλδέζκνπ ζρεηηθά κε πνηα ζηνηρεία ζα κπνξνχζαλ λα 
θνηλνπνηεζνχλ ζηνλ αηηεηή, ν Δπίηξνπνο ηνπνζεηήζεθε σο αθνινχζσο: 

 
πφ ηηο πεξηζηάζεηο ε θνηλνπνίεζε ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ην νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε 

ή ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπο. Δπεηδή φκσο νη εθινγέο ζα ήηαλ ζχληνκα, θαηέιεμε φηη ε θνηλνπνίεζε ηεο 

δηεχζπλζεο δελ ζα εμππεξεηνχζε ην ζθνπφ πνπ επηδίσθε ν αηηεηήο αθνχ ελδερνκέλσο θαη πνιχ πηζαλφλ νη 
επηζηνιέο λα ιακβάλνληαλ απφ ηνπο παξαιήπηεο κεηά απφ ηηο εθινγέο, εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ε 

Νξγάλσζε/Πχλδεζκνο ζα κπνξνχζε λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ αηηεηή θαηάινγν ησλ κειψλ κε ην νλνκαηεπψλπκν 
θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ηνπο.  

 

 

3.1.8. Αλάξηεζε επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο νδεγνύ ζην άλσ θεληξηθό κέξνο 
ηεο θνλζόιαο ηνπ νρήκαηνο ηνπ  

 
Δπαγγεικαηίαο νδεγφο έζεζε εξψηεκα θαηά πφζν ζπλάδεη κε ηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ε 

ππνρξέσζε γηα αλάξηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδεγνχ ζην άλσ θεληξηθφ κέξνο ηεο θνλζφιαο ηνπ 

νρήκαηφο ηνπ.  
 

Ζ αλάξηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδεγνχ ζην άλσ θεληξηθφ κέξνο ηεο θνλζφιαο ηνπ νρήκαηνο 
επηβάιιεηαη απφ ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ πεξί ηεο Δπαγγεικαηηθήο Άδεηαο Νδεγνχ Λφκνπ ηνπ 

2011 (Λ. 80(Η)/2011). 

 
Ρν άξζξν 9(α) ηνπ πεξί ηεο Δπαγγεικαηηθήο Άδεηαο Νδεγνχ Λφκνπ ηνπ 2011 επηβάιιεη ππνρξέσζε ζε θάζε 

αδεηνχρν νδεγφ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ, λα θέξεη θαη λα επηδεηθλχεη ζε 
νπνηνδήπνηε Διεγθηή ή Δπφπηε ή αζηπλνκηθφ κε ζηνιή ηελ άδεηα ηνπ γηα ην ζθνπφ εμέηαζεο ηεο 

θσηνγξαθίαο θαη δηαθξίβσζεο ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αδεηνχρνπ, ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ή 
αλαλέσζεο απηήο θαζψο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Γειαδή ζην άξζξν 9 ηνπ πεξί ηεο Δπαγγεικαηηθήο Άδεηαο Νδεγνχ Λφκνπ ηνπ 2011, ηφζν ζηελ παξάγξαθν (α) 
πνπ αθνξά ηελ επίδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο φζν θαη ζηελ παξάγξαθν (β) πνπ αθνξά ηελ αλάξηεζε 

ηεο ηαπηφηεηαο, δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο. Αθνχ δελ πεξηιακβάλεηαη 
ν αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ζηελ άδεηα πνπ επηδεηθλχεηαη ζε εληεηαικέλα πξφζσπα γηα ηε δηεμαγσγή 

ειέγρνπ (Διεγθηή ή Δπφπηε ή αζηπλνκηθφ κε ζηνιή) ζα ήηαλ αλεπίηξεπηε ππεξβνιή λα πεξηιακβάλεηαη ν 

αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ νδεγνχ πνπ αλαξηάηαη ζηελ θνλζφια ηνπ νρήκαηνο ηνπ θαη 
έηζη λα θνηλνπνηεί ηνλ  αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπ ζε νπνηνλδήπνηε. Ζ  θνηλνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο ζην θνηλφ είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλε θαη δελ ζπλάδεη κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 
Νδεγίαο 95/46/ΔΘ κε βάζε ηε νπνία πξέπεη λα ππάξρεη λνκηθή ξχζκηζε/πξφβιεςε  γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

αξηζκνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο. 

 
Βάζεη ηεο Αξρήο ηεο Αλαινγηθφηεηαο (άξζξν 4(1)(γ) ηνπ Λφκνπ 138(I)/2001), δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ν 

αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ζηελ αλαξηεκέλε ηαπηφηεηα αδεηνχρνπ επαγγεικαηία νδεγνχ, αθνχ δελ είλαη 

απνιχησο αλαγθαία απηή ε πιεξνθνξία θαη εθφζνλ ν ζθνπφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε επηφηεξν ηξφπν, 
ιηγφηεξν επαρζή γηα ηνλ επαγγεικαηία νδεγφ, αθνχ αξθεί ην φλνκα, ε θσηνγξαθία θαη ν αξηζκφο ηνπ 

νρήκαηνο ηνπ ή έλαο άιινο αξηζκφο επαγγεικαηία νδεγνχ πνπ κπνξεί λα δίδεηαη θαηά ηελ έθδνζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ.  

 

Θαηφπηλ ππφδεημεο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπηηξφπνπ πξνο ην πνπξγείν Ππγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, ν Αλ. 
Γηεπζπληήο ηνπ Ρκήκαηνο Νδηθψλ Κεηαθνξψλ κε εγθχθιην ηνπ κε Αξ. 15/2014 εκεξνκελίαο 21.3.2014, 

αλέθεξε φηη ηξνπνπνηήζεθε ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα έηζη ψζηε ν  αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο λα κελ 
εθηππψλεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή άδεηα νδεγνχ.  
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3.1.9. Παξνρή Πιεξνθνξηώλ/Πηζηνπνηεηηθνύ Έξεπλαο από ην 
Σκήκα Θηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο ζε δηθεγόξνπο γηα 
ινγαξηαζκό πειαηώλ ηνπο 
  
 
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ δήηεζε ηελ άπνςε ηνπ Δπηηξφπνπ θαηά πφζν απαηηείηαη 

δηάηαγκα δηθαζηεξίνπ γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ/πηζηνπνηεηηθνχ έξεπλαο απφ ην Ρκήκα Θηεκαηνινγίνπ θαη 

Σσξνκεηξίαο ζε δηθεγφξνπο γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ηνπο. 
 

Νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία θπζηθνχ πξνζψπνπ ελ δσή ζπληζηνχλ κε επαίζζεηα πξνζσπηθά 
δεδνκέλα (άξζξν 2 ηνπ Λφκνπ). 

 

Ζ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία θπζηθνχ πξνζψπνπ ελ δσή είλαη 
επηηξεπηή (λφκηκε) βάζεη ηνπ άξζξνπ 5(2)(ε) ηνπ Λφκνπ φηαλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

ππέξηεξνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηδηψθεη ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν αλαθνηλψλνληαη ηα δεδνκέλα. Γελ 
απαηηείηαη θαη‟ αλάγθελ λα ππάξρεη ζε εμέιημε δηθαζηηθή δηαδηθαζία. 

 

Θαηφπηλ ππφδεημεο καο ην Ρκήκα Θηεκαηνινγίνπ θαη Σσξνκεηξίαο εηνίκαζε έγγξαθν πνιηηηθήο ππφ κνξθή 
εγθπθιίνπ, κε ηελ νπνία θαζφξηζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο/θνηλνπνηεί δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε ηξίηνπο. Ζ πξνυπφζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ ελ ιφγσ Ρκήκαηνο 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία απαηηεί απφ δηθεγφξν πνπ δεηά πιεξνθνξίεο γηα αληίδηθν πειάηε ηνπ «λα πξνζθνκίδεη 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ππάξρεη ζε εμέιημε δηθαζηηθή δηαδηθαζία κε εκπιεθφκελν ηνλ πειάηε θαη ηνλ αληίδηθν 
γηα ην νπνίν δεηείηαη ε έξεπλα», είλαη απζηεξφηεξε/πην ζηελή αθφκα θαη απφ ηελ πξνυπφζεζε πνπ ζέηεη ην 

άξζξν 6(2)(ε) ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001 ζχκθσλα κε ηελ νπνία αξθεί ε επεμεξγαζία λα είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ή άζθεζε ή ππεξάζπηζε δηθαηψκαηνο ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ θαη δελ απαηηείηαη λα έρεη θαηαρσξηζηεί 
αγσγή ζε δηθαζηήξην.  

 
Ν Λφκνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ξπζκίδεη πφηε ζεσξείηαη επηηξεπηή ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη 

δελ επηβάιιεη ηελ θνηλνπνίεζε δεδνκέλσλ ζε ηξίηνπο, επνκέλσο δελ ππνρξεψλεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο 

λα θνηλνπνηήζεη ηα δεδνκέλα ζε ηξίην αλ ν ίδηνο δελ ην επηζπκεί. Δλδερνκέλσο φκσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε 
επεμεξγαζία λα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ε νπνία 

επηβάιιεηαη απφ άιιε λνκνζεζία. 
 

Θαηαιεθηηθά, ν Δπίηξνπνο εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη, δελ απαηηείηαη απαξαίηεηα ζρεηηθφ δηθαζηηθφ δηάηαγκα γηα 
ηε ελ ιφγσ επεμεξγαζία, αιιά αξθεί λα ππάξρεη ππέξηεξν έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ ηξίηνπ. Ρν Ρκήκα 

Θηεκαηνινγίνπ θαη Σσξνκεηξίαο έρεη θαζνξηζκέλε πνιηηηθή γηα ην ρεηξηζκφ απηψλ ησλ αηηεκάησλ, αιιά θάζε 

πεξίπησζε θξίλεηαη επί ηεο νπζίαο κε βάζε ηα δηθά ηεο πεξηζηαηηθά σο πξνο ηε λνκηκφηεηα/επηηξεπηφ ηεο 
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ/θνηλνπνίεζεο ηνπο ζε ηξίηνπο.  

 
 

3.1.10. Απαιιαγή από ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ 

 
πνςήθηνο δηδαθηνξηθφο θνηηεηήο ζην Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο ππέβαιε εξψηεκα ζηνλ Δπίηξνπν θαηά πφζν ε 
απνθάιπςε ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν ν καζεηήο ζηε δεκνηηθή θαη κέζε εθπαίδεπζε αηηείηαη απαιιαγή απφ ην 

κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ, πνπ ζπλεπάγεηαη κε ηελ απνθάιπςε θάπνηαο άιιεο ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο 
απνηειεί παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Ρν  Άξζξν 18 ηνπ Ππληάγκαηνο παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο αλεμηζξεζθίαο  θαη/ή αζεΐαο. 
Ρν  Άξζξνλ 20 ηνπ Ππληάγκαηνο παξέρεη ην δηθαίσκα ζε νπνηνλδήπνηε λα εθπαηδεχεηαη θαη ζε νπνηνδήπνηε 

άηνκν ή ίδξπκα λα παξέρεη εθπαίδεπζε ηεξνπκέλσλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιιεη λφκνο πξνο ην 
ζπκθέξνλ, κεηαμχ άιισλ, ηεο πνηφηεηαο ηεο παηδείαο ή πξνο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ 

άιισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ γνλέσλ φπσο δηαζθαιίδνπλ ππέξ ησλ παηδηψλ ηνπο 
εθπαίδεπζε πνπ ζπλάδεη κε ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο.  

 

Ζ δηδαζθαιία ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζηα ζρνιεία (φπσο θαη ηπρψλ άιισλ 
ζξεζθεηψλ) είλαη ζεκαληηθφ γλσζηνινγηθφ αληηθείκελν γη‟ απηφ πεξηιακβάλεηαη ζην δηδαθηηθφ πιηθφ. Ρν 

αλζξψπηλν δηθαίσκα ελφο ζπλεθηηκάηαη θαη κπνξεί αθφκα θαη λα πεξηνξίδεηαη απφ ην αλζξψπηλν δηθαίσκα 
άιινπ.  
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Ζ δηδαζθαιία νπνηαζδήπνηε λφκηκεο (ειεχζεξεο) ζξεζθείαο επηηξέπεηαη (παξάγξαθνο 4 ηνπ Άξζξνπ 18 ηνπ 

Ππληάγκαηνο). Ζ γλψζε δελ βιάπηεη, είλαη ε άγλνηα πνπ κπνξεί λα βιάπηεη.  ινη είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ 
λφκνπ, ηεο δηνηθήζεσο θαη ηεο δηθαηνζχλεο (Άξζξνλ 28 ηνπ Ππληάγκαηνο). 

 
Κε βάζε ηα πην πάλσ, ην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ ππέδεημε φηη ε αλαγξαθή ηνπ ζξεζθεχκαηνο ηνπ καζεηή ζην 

δειηίν επίδνζεο ηνπ δελ ζπλάδεη κε ηελ ππνρξέσζε γηα δηαζθάιηζε ηεο Αξρή ηεο Αλαινγηθφηεηαο πνπ 
επηβάιινπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λφκνπ (ππεξβνιηθή 

επεμεξγαζία δεδνκέλνπ, κε αλαγθαία γηα ηνλ ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο). 

 
κσο ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζηα ζρνιεία είλαη λφκηκε θαη ζεκηηή θαη ζπλάδεη κε ην 

Πχληαγκα ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Δμ φζσλ γλσξίδνπκε νη καζεηέο πνπ επηζπκνχλ απαιιαγή ηνπο απφ 
απηφ ην κάζεκα κπνξνχλ κε επηζηνιή ηνπο πξνο ην πνπξγείν Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνχ λα δεηήζνπλ θαη λα 

ηχρνπλ απαιιαγήο απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ. Ρν αίηεκα θαη νη ιφγνη πνπ αηηνχληαη απαιιαγήο ζα 

πξέπεη λα ηεξνχληαη ζε αξρείν κε θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ (πξνζηαζία ησλ 
δεδνκέλσλ) θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λφκνπ πνπ 

επηβάιιεη απηήλ ηελ ππνρξέσζε ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ.  
 

ζνλ αθνξά φκσο ηελ απαζρφιεζε ησλ καζεηψλ πνπ απαιιάζνληαη απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζε 
άιιε δξαζηεξηφηεηα, ε απιή γλψζε άιισλ αηφκσλ γηα ηελ ελ ιφγσ απαιιαγή εθφζνλ δελ εθηεινχλ 

ειεθηξνληθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ή ηεξνχλ αξρεία δελ ζπληζηά επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Αθφκα θαη αλ ηα ελ ιφγσ άηνκα πξαγκαηνπνηήζνπλ επεμεξγαζία απηψλ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ άζθεζε 
δξαζηεξηνηήησλ απνθιεηζηηθά πξνζσπηθψλ ή νηθηαθψλ, απηή ε επεμεξγαζία δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ Λφκνπ θαη δελ έρεη αξκνδηφηεηα ην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ λα ηελ εμεηάζεη (άξζξα 3(1)(2) θαη 23 ηνπ 
Λφκνπ).  

 
 
3.1.11. Παξαρώξεζε Κεηξώνπ Καζεηώλ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πλδέζκνπ 
Γνλέσλ   

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (Γ.Π.) Ππλδέζκνπ Γνλέσλ δήηεζε ηε γλψκε ηνπ Δπηηξφπνπ γηα ην αλ παξαβηάδεη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 138 (Η) / 2001 ε παξαρψξεζε ηνπ Κεηξψνπ Καζεηψλ πνπ δηαηεξεί ην ζρνιείν. 

 
Αλαθέξακε ζην Γ.Π. φηη ην ελ ιφγσ αίηεκα δελ κπνξνχζε λα ηθαλνπνηεζεί γηαηί αληίθεηηαη ζηελ Αξρή ηνπ 

Πθνπνχ (άξζξν 4(1)(β) ηνπ Λφκνπ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη ε κεηαγελέζηεξε επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ γηα ζθνπφ αζπκβίβαζην κε ηνλ αξρηθφ ζθνπφ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Ρν ζρνιείν είλαη μερσξηζηή νληφηεηα απφ ην Πχλδεζκν Γνλέσλ ησλ καζεηψλ ηνπ θαη έρνπλ δηαθνξεηηθνχο 
ζθνπνχο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Γελ είλαη ππνρξεσκέλνη νη γνλείο ησλ καζεηψλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηνλ ελ ιφγσ ζχλδεζκν. Ρν ζρνιείν δελ έρεη ππνρξέσζε λα δψζεη δεδνκέλα ζηνλ Πχλδεζκν Γνλέσλ. 
 

Ππλεπψο, ν Πχλδεζκνο Γνλέσλ ζα έπξεπε λα ζπιιέμεη ν ίδηνο ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ην δηθφ ηνπ 

κεηξψν απφ φζνπο γνλείο επηζπκνχζαλ λα είλαη κέιε ηνπ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, 
είηε κε ηε δηάζεζε θαηάιιεινπ εληχπνπ πνπ ζα δηλφηαλ ζηνπο γνλείο θαηά ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο ζην 

ζρνιείν, ζην νπνίν έπξεπε λα ηνπο ελεκέξσλε κε ζαθήλεηα γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ (Πχλδεζκνο Γνλέσλ), ην 
ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο (εγγξαθή ζην Πχλδεζκν Γνλέσλ) θαη φηη ε εγγξαθή ζην Πχλδεζκν Γνλέσλ ήηαλ 

εζεινληηθή, είηε κε έληππν πνπ ζα πεξηιάκβαλε ηα πην πάλσ ην νπνίν ζα απνζηειιφηαλ απφ ην ζρνιείν ζηνπο 

γνλείο αλ επηζπκνχζε ην ζρνιείν λα δηεπθνιχλεη ην Πχλδεζκν Γνλέσλ, είηε κε έληππα πνπ ζα έπαηξλαλ ηα 
παηδηά ζνπο γνλείο ηνπο.  

 
 
3.1.12. Δξώηεκα Α.Ζ.Θ αλαθνξηθά κε ηε ιήςε ζηνηρείσλ ησλ πειαηώλ ηεο από θξαηηθέο 
ππεξεζίεο 
 
πνβιήζεθε ζην Γξαθείν καο ην εξψηεκα απφ ηελ Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Θχπξνπ (Α.Ζ.Θ.), θαηά πφζν είλαη 
επηηξεπηφ ην λα δεηά θαη λα ιακβάλεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ πειάηεο ηεο απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο. 

 

Ππγθεθξηκέλα, φπσο γηλφηαλ αλαθνξά ζηελ επηζηνιή ηεο, ε Α.Ζ.Θ. δηαηεξεί αξρείν κε ηα ζηνηρεία ησλ 
πειαηψλ ηεο, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ κε ηε ζπγθαηάζεζε απηψλ, πιελ φκσο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, γηα 
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δηάθνξνπο ιφγνπο, ν πειάηεο δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί. Δπίζεο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο, φπνπ πξέπεη λα 

ειεγρζεί απφ ηελ ΑΖΘ θαηά πφζν είλαη αιεζήο ν ηζρπξηζκφο ελφο πειάηε φηη είλαη ιήπηεο δεκφζηνπ 
βνεζήκαηνο, ζηα πιαίζηα έληαμεο ηνπ ζην ζρέδην κεληαίσλ δφζεσλ.   

 
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ε Α.Ζ.Θ. ζεψξεζε φηη είλαη αλαγθαίν λα δεηά ζηνηρεία πνπ ζα βνεζνχζαλ ηελ άζθεζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, απφ Ρκήκαηα φπσο ην Ρκήκα Αξρείνπ Ξιεζπζκνχ θαη Κεηαλάζηεπζεο, ην Ρκήκα 
Νδηθψλ Κεηαθνξψλ, ην Γξαθείν Δπεκεξίαο θαη ηηο Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο.  

 

Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ε Α.Ζ.Θ. δήηεζε λα γίλεηαη, 
δειαδή ε παξνρή ζε απηήλ ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ ππεξεζία ηεο ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ ηεο, απφ θξαηηθέο 

ππεξεζίεο είλαη θαηά θχξην ιφγν, γηα βνήζεηα ησλ πειαηψλ ηεο θαη εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο απφ απηήλ, 
ψζηε λα εληνπηζηνχλ ή λα δηαγξαθνχλ απφ ην κεηξψν ηεο αλ έρνπλ απνβηψζεη (ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν 

Λφκνο δελ έρεη εθαξκνγή, αθνχ ηζρχεη κφλν γηα άηνκα ελ δσή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2).  

 
Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ, πιεξνθνξήζακε ηελ Α.Ζ.Θ. φηη θξίλακε πσο, ε επεμεξγαζία δελ κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ππεξβνιηθή θαη δελ ήηαλ αληίζεηε κε ηηο Αξρέο ηεο Λνκηκφηεηαο, ηνπ Πθνπνχ θαη ηεο 
Αλαινγηθφηεηαο. Υο εθ ηνχηνπ, ε ιήςε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ πειάηεο ηεο, απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο ζα ήηαλ 

επηηξεπηή θαη δελ ζα παξαβίαδε ην Λφκν. Ρεο επηζεκάλακε επίζεο φηη, εάλ επηζπκνχζε δηαζχλδεζε ηνπ 
αξρείνπ ηεο κε ηα αξρεία θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, γηα ζπλερή ελεκέξσζε, ζα έπξεπε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 

ηνπ Λφκνπ, λα καο ππνβάιεη ην ζρεηηθφ έληππν- Αίηεζε γηα Άδεηα Γηαζχλδεζεο Αξρείσλ-  πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ καο, θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν, ψζηε λα εμεηαζηεί ε αίηεζε απφ ηνλ Δπίηξνπν.  
 

 
 
3.2. Ηαηξηθά ζέκαηα 
 

 
3.2.1. Ηαηξηθό ηζηνξηθό ησλ θνηηεηώλ 
 
πνβιήζεθε εξψηεκα ζην Γξαθείν καο, ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ην Αλψηεξν Μελνδνρεηαθφ Ηλζηηηνχην 

(ΑΜΗΘ), κπνξεί κε ηελ Αίηεζε Δγγξαθήο λα δεηά απφ ηνπο θνηηεηέο λα ην ελεκεξψλνπλ νινθιεξσκέλα, 

ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή ή άιιε αλαπεξία/ηαηξηθή πάζεζε/καζεζηαθή δπζθνιία, ε νπνία ελδέρεηαη 
λα απαηηεί εηδηθέο ξπζκίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

 
Κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4(1)(γ) ηνπ Λφκνπ, ζεσξήζακε φηη ην ΑΜΗΘ δηθαηνινγείηαη λα δεηεί απφ ηνπο 

εηζαθηένπο θνηηεηέο ηνπ πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, ζην νπνίν λα θαίλεηαη φηη είλαη απαιιαγκέλνη απφ ηηο αζζέλεηεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 19 ησλ πεξί Ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΜΗΘ Θαλνληζκψλ ηνπ 2002 αιιά δελ δηθαηνινγείηαη 
λα δεηεί απφ ηνπο θνηηεηέο λα ην ελεκεξψλνπλ νινθιεξσκέλα ζρεηηθά κε ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπο θαη γηα 

ηπρφλ άιια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, γηαηί απηφ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πην πάλσ άξζξνπ ηνπ 
Λφκνπ.    

 

Υο εθ ηνχηνπ, θξίλακε φηη, ην λα δεηά ην ΑΜΗΘ, θαηά ηελ εγγξαθή ησλ θνηηεηψλ, πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ην 
ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπο απφ απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 19 ησλ πεξί Ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΜΗΘ Θαλνληζκψλ 

ηνπ 2002, απηφ αληίθεηηαη ζηελ Αξρή ηεο Αλαινγηθφηεηαο, έζησ θαη αλ ν ζθνπφο πνπ ζα ηα δεηνχζε ζα ήηαλ ε 
δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο ιήςεο ηεο θαηάιιειεο ελέξγεηαο απφ ην πξνζσπηθφ ζε πεξίπησζε έθηαθηνπ 

πεξηζηαηηθνχ. 
 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, πιεξνθνξήζακε ην ΑΜΗΘ φηη, κπνξεί λα δεηά απφ ηνπο θνηηεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ην 

ζεκείν ηνπ Δληχπνπ Δγγξαθήο Φνηηεηή, ζην νπνίν δεηείηαη λα πξνζδηνξίζνπλ θαηά πφζν πάζρνπλ απφ 
νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή ή άιιε αλαπεξία/ηαηξηθή πάζεζε/καζεζηαθή δπζθνιία, γηα ηελ νπνία νη ίδηνη ζα 

επηζπκνχζαλ λα ελεκεξψζνπλ ην ΑΜΗΘ, πξναηξεηηθά, κε ηελ αλαθνξά δίπια απφ ην “Δηδηθέο Οπζκίζεηο” φηη “Ζ 
ζπκπιήξσζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή”.  

 
 
 
 
 



38 

 

3.2.2. Αλαγξαθή ησλ παζήζεσλ ησλ αζζελώλ ζηηο ζπληαγέο πνπ εθδίδνληαη από ηνπο 
ηαηξνύο 
 
Ν Γηεπζπληήο ησλ Φαξκαθεπηηθψλ πεξεζηψλ ππέβαιε ην εξψηεκα αλ είλαη επηηξεπηή ε αλαγξαθή ηεο 
πάζεζεο ηνπ αζζελή ζηηο ζπληαγέο πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο ηαηξνχο. Ρν Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ απάληεζε ηα 

αθφινπζα: 

 
Νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θπζηθνχ πξνζψπνπ (αηφκνπ) ελ δσή εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ησλ 

επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πνπ δίδεηαη ζηελ εξκελεία ηνπ φξνπ «επαίζζεηα δεδνκέλα» ζην άξζξν 2 ηνπ Λφκνπ.  
  

Πην άξζξν 4(1) ηνπ Λφκνπ, επηβάιιεηαη ππνρξέσζε ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ λα 

δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ, 
κεηαμχ άιισλ, ηεο Αξρήο ηεο Λνκηκφηεηαο θαη ηεο Αξρήο ηεο Αλαινγηθφηεηαο.  

Ρα απνιχησο απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη/πεξηέρνληαη ζηε ζπληαγή ηαηξνχ θαζνξίδνληαη 
ζηηο πην πάλσ δηαηάμεηο ηνπ Θεθ. 254 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ πεξί Φαξκαθεπηηθήο θαη Γειεηεξίσλ Λφκνπ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζ‟ απηά δελ πεξηιακβάλεηαη ε πάζεζε ηνπ αζζελή. 
 

Βάζεη ησλ πην πάλσ ζεσξήζακε ππεξβνιηθή, κε απαξαίηεηε ή θαη αρξείαζηε ηελ αλαγξαθή ηεο πάζεζεο ηνπ 

αζζελή ζηε ζπληαγνγξάθεζε ζπγθεθξηκέλνπ θαξκάθνπ απφ ηαηξφ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί παξάπνλν 
απφ αζζελή θαηά ηαηξνχ γηα ηελ αλαγξαθή ηεο πάζεζεο ηνπ ζηε ζπληαγή πνπ εμέδσζε ν ηαηξφο ηνπ ζα 

εμεηαζηεί ην ελδερφκελν παξαβίαζεο ησλ άξζξσλ 4(1)(α)(γ) θαη 6(1) ηνπ Λφκνπ, ζε δηαδηθαζία θαηά ηελ 
νπνία ζα δνζεί ε επθαηξία ζηνλ ηαηξφ λα αθνπζηεί (δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο) δίδνληαο ηηο 

απφςεηο/ζρφιηα/ζέζε ηνπ επί ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο.  

 
 

3.2.3. Γεκνζίεπζε ηνπ Κεηξώνπ Οδνληηάηξσλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο 

 
πνβιήζεθε εξψηεκα απφ ηνλ Ξαγθχπξην Νδνληηαηξηθφ Πχιινγν θαηά πφζν είρε ην δηθαίσκα λα παξαρσξήζεη 

ζην Νδνληηαηξηθφ Ππκβνχιην Θχπξνπ ζηνηρεία κειψλ ηνπ γηα δεκνζίεπζε ηνπ Κεηξψνπ Νδνληηάηξσλ ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.  

 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ πεξί Δγγξαθήο Νδνληηάηξσλ Λφκνπ Θεθ. 249, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, θάζε 

πξφζσπν δηθαηνχηαη λα εγγξαθεί σο νδνληίαηξνο αλ ηθαλνπνηεί ην Νδνληηαηξηθφ Ππκβνχιην φηη πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ. Ν Έθνξνο ηεξεί κεηξψν πνπ θαιείηαη Κεηξψν Νδνληηάηξσλ (άξζξν 3 ηνπ 
ελ ιφγσ λφκνπ) θαη αληίγξαθν ηνπ κεηξψνπ δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ Έθνξν ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο ην κήλα Ηαλνπάξην θάζε έηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 
 

Ππλεπψο είλαη ην Νδνληηαηξηθφ Ππκβνχιην πνπ εμεηάδεη ηελ αίηεζε πνπ ππνβάιιεη θάζε πξφζσπν 
ζπλνδεπφκελε ελδερνκέλσο κε θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά γηα εγγξαθή ζην Κεηξψν Νδνληηάηξσλ θαη εθφζνλ 

εγθξηζεί είλαη ν Έθνξνο πνπ ηεξεί ην κεηξψν πνπ θαιείηαη Κεηξψν Νδνληηάηξσλ θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

ζηείιεη αληίγξαθν ηνπ κεηξψνπ γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ην κήλα Ηαλνπάξην 
θάζε έηνπο. 

 
 Ν Ξαγθχπξηνο Νδνληηαηξηθφο Πχιινγνο δελ θαίλεηαη λα έρεη νπνηαδήπνηε εκπινθή ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία θαη 

ηεξεί κεηξψν κειψλ γηα ζθνπνχο άιινπο, δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο ην ζθνπφ ηεο εγγξαθήο  ζην Κεηξψν 

Νδνληηάηξσλ.  
 

Ν Έθνξνο ιακβάλεη ηα ζηνηρεία ησλ νδνληηάηξσλ γηα ζθνπνχο δεκνζίεπζεο ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο απφ ην Κεηξψν ην νπνίν ν ίδηνο ηεξεί, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ νη ίδηνη νη νδνληίαηξνη θαηέζεζαλ 

γη‟ απηφ ην ζθνπφ ζην Νδνληηαηξηθφ Ππκβνχιην Θχπξνπ.  
 

Δπνκέλσο (α) δελ ππήξρε θαλέλαο λφκηκνο ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν δεηνχζε ην Νδνληηαηξηθφ Ππκβνχιην Θχπξνπ 

λα ιάβεη απφ ηνλ Ξαγθχπξην Νδνληηαηξηθφ  Πχιινγν πξνζσπηθά δεδνκέλα ηα νπνία ήδε θαηείρε ν Έθνξνο ζην 
Κεηξψν Νδνληηάηξσλ (β) δελ είρε ην Νδνληηαηξηθφ Ππκβνχιην Θχπξνπ ππνρξέσζε/αξκνδηφηεηα γηα 

δεκνζίεπζε ηνπ Κεηξψνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, αιιά ν Έθνξνο θαη (γ) δελ ηαπηίδνληαλ 
ηα κέιε ηνπ Ξαγθχπξηνπ Νδνληηαηξηθνχ  Ππιιφγνπ κε ηα εγγεγξακκέλα πξφζσπα ζην Κεηξψν Νδνληηάηξσλ.  
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Ν Ξαγθχπξηνο Νδνληηαηξηθφο Πχιινγνο είρε ππνρξέσζε σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

Κεηξψνπ ησλ Κειψλ ηνπ λα δηαζθαιίδεη φηη ηεξνχληαη νη βαζηθέο αξρέο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
πνπ ζέηεη ην άξζξν 4(1) ηνπ Λφκνπ, φπσο ηηο Αξρέο ηεο Λνκηκφηεηαο, ηνπ  Πθνπνχ θαη ηεο Αλαινγηθφηεηαο. 

 
Δπνκέλσο θαηαιήμακε φηη δελ επηηξεπφηαλ ε θνηλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γηαηί απηφ ζα παξαβίαδε ηηο Αξρέο 

ηεο λνκηκφηεηαο, ηνπ ζθνπνχ (δελ ππάξρεη λφκηκνο θαη ζεκηηφο ζθνπφο, νχηε ν ζθνπφο ηεο ηήξεζεο Κεηξψνπ 
Νδνληηάηξσλ δειαδή ηεο έγθξηζεο θαη εγγξαθήο νδνληηάηξσλ θαηλφηαλ λα ζπλάδεη κε ην ζθνπφ ηεο ηήξεζεο 

κεηξψνπ κειψλ ηνπ Ξαγθχπξηνπ Νδνληηαηξηθνχ  Ππιιφγνπ πνπ ήηαλ ε έθδνζε αδεηψλ θαη ε ελεκέξσζε ησλ 

κειψλ), νχηε θαηλφηαλ λα ζπλάδεη κε ηελ Αξρή ηεο Αλαινγηθφηεηαο ε θνηλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ αθνχ δελ 
ήηαλ απαξαίηεηε ή αλαγθαία γηα ηνλ αξρηθφ ζθνπφ ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ή γηα ζπλαθή ζθνπφ. 

Δπηπιένλ δελ επηηξεπφηαλ ε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ρσξίο ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ λα είρε 
ελεκεξσζεί (άξζξν 11 ηνπ Λφκνπ) θαη ρσξίο λα είρε δψζεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ (άξζξν 5(1) ηνπ 

Λφκνπ). 

 
 
3.2.4. Θνηλνπνίεζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πγείαο θπιαθηζκέλσλ, αλειίθσλ θαη αηόκσλ 
κε λνεηηθή αλαπεξία 

  
Ρν Ηλζηηηνχην Λεπξνινγίαο & Γελεηηθήο Θχπξνπ ππέβαιε ζηνλ Δπίηξνπν εξψηεκα πφηε είλαη επηηξεπηή ε 

θνηλνπνίεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πγείαο θπιαθηζκέλσλ, αλειίθσλ θαη αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. 
 

Ν αζζελήο πνπ εθηίεη πνηλή θπιάθηζεο απεπζχλεηαη πξσηνβάζκηα ζηνλ ηαηξφ ηνπ Ρκήκαηνο Φπιαθψλ ν νπνίνο 
απνθαζίδεη αλ ζα ηνλ «παξαπέκςεη» ζε άιιν εηδηθφ ηαηξφ ή ηαηξηθφ εμεηαζηηθφ θέληξν ή παξνρέα ππεξεζηψλ 

πγείαο.  Ρν Ρκήκα Φπιαθψλ έρεη επζχλε γηα ηελ παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο 

θπιαθηζκέλνπο γη‟ απηφ θαη ζεσξήζακε απηνλφεην φηη ν ηαηξφο ησλ θπιαθψλ πνπ «παξαπέκπεη» θπιαθηζκέλν 
αζζελή ζην Ηλζηηηνχην Λεπξνινγίαο & Γελεηηθήο Θχπξνπ (ΗΛΓΘ) κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπ αζζελή πνπ εμεηάζηεθε ζην ηλζηηηνχην (ΗΛΓΘ), αθνχ δηαηεξεί ελεκεξσκέλν ηαηξηθφ θάθειν 
δεδνκέλσλ ηνπ θπιαθηζκέλνπ θαη ε επεμεξγαζία εθηειείηαη απφ πξφζσπν πνπ αζρνιείηαη  θαη‟ επάγγεικα κε 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ππφθεηηαη ζε θαζήθνλ ερεκχζεηαο ή ζε ζπλαθείο θψδηθεο δενληνινγίαο θαη ε 

επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηαηξηθή πξφιεςε, δηάγλσζε, πεξίζαιςε ή ηε δηαρείξηζε ππεξεζηψλ 
πγείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6(2)(ζη) ηνπ Λφκνπ, άξα δελ απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ θπιαθηζκέλνπ 

αζζελή. 
Ρν  αλήιηθν παηδί έρεη σο ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ην άηνκν ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Λφκνπ.  
Πχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ πεξί Πρέζεσλ Γνλέσλ θαη Ρέθλσλ Λφκνπ ηνπ 1990 κέρξη 2008 (Λ. 216/1990 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε) ε κέξηκλα γηα ην αλήιηθν ηέθλν («γνληθή κέξηκλα») είλαη θαζήθνλ θαη δηθαίσκα ησλ 

γνλέσλ νη νπνίνη ην αζθνχλ απφ θνηλνχ. Νη δηαδεπγκέλνη γνλείο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ 
ηέθλνπ ηνπο θαη ζπλεπψο ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ηνπ αλήιηθνχ ηέθλνπ κπνξεί λα αζθεζεί απφ  

ηνπο γνλείο ηνπ πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ, εθηφο αλ ππάξρεη Απφθαζε Γηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνία λα 
έρεη αλαηεζεί ε γνληθή κέξηκλα κφλν ζηνλ έλα γνλέα  ή ηξίην.  

Έλα αλήιηθν άηνκν ειηθίαο 17 εηψλ έρεη πεξηνξηζκέλε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα γηα ζπλήζεηο πξάμεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. 
 

Αλάινγα κε ην βαζκφ σξηκφηεηαο ηνπ παηδηνχ κπνξεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα αζθεζεί απφ θνηλνχ απφ ην 
παηδί  κε ηνπο γνλείο, ζε νξηζκέλεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο κπνξεί λα αζθεζεί κφλν απφ ην ίδην ην παηδί θαη 

ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ δεδνκέλα πγείαο φπσο ζεμνπαιηθήο θχζεο, έθηξσζε, ρξήζε 

λαξθσηηθψλ, ηάζεο απηνθηνλίαο.  
 

Ακθηβνιία εγείξεηαη φηαλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο αζθείηαη απφ ηνπο έρνληεο ηε γνληθή κέξηκλα θαη ην αλήιηθν 
ηέθλν έρεη αληίξξεζε/δελ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε. Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα δπγίδνληαη πξνζεθηηθά 

ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ παηδηνχ κε ην δηθαίσκα ησλ  γνληψλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα 
δεδνκέλα ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ ηνπο θαη αλ πξφθεηηαη γηα δεδνκέλα πγείαο είλαη ζεκαληηθή ε άπνςε ηνπ 

γηαηξνχ/εηδηθνχ πνπ ρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα. Ππλεπψο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο αλειίθνπ 

είλαη θξηηήξην ε ειηθία ηνπ, αιιά θαη ε σξηκφηεηα θαη απηνλνκία ηνπ ε νπνία κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ην αλ ηα 
δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο γνλείο ή απφ ην παηδί.  

 
Αλαθνξηθά κε ελήιηθνπο αζζελείο κε λνεηηθή αλαπεξία «ε νπνία δελ έρεη αθφκε εμαθξηβσζεί απφ δηθαζηήξην 

ηεο δεκνθξαηίαο νχησο ψζηε ν ελ ιφγσ αζζελήο λα πεξάζεη θάησ απφ ηελ θεδεκνλία ηξίηνπ» εθαξκφδεηαη ν 

Λφκνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πγείαο ηνπ φπσο θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν, 
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επνκέλσο επηηξέπεηαη λα ελεκεξσζνχλ ηξίηνη κφλν αλ εκπίπηνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 

6(2) ηνπ Λφκνπ, φπσο γηα ηε δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ αλ ηειεί ζε θπζηθή αδπλακία λα δψζεη ηε 
ζπγθαηάζεζε ηνπ ή αλ ηα δεδνκέλα είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλαγλψξηζε ή άζθεζε ή ππεξάζπηζε δηθαηψκαηνο 

ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ.  
Άηνκα πνπ κπνξνχλ λα απνηαζνχλ ζε Γηθαζηήξην νξίδνληαη απφ άιινπο λφκνπο (π.ρ. Λ. 23(Η)/ 96 γηα δηνξηζκφ 

δηαρεηξηζηή  αλίθαλνπ πξνζψπνπ, Λ. 77(Η)/97 γηα πξνζσπηθφ αληηπξφζσπν ςπρηθά αζζελή θιπ) θαη ην αίηεκα 
πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ηα πεξηζηαηηθά ηεο θαη κε ηε λνκνζεζία πνπ ζα πξνβιεζεί 

απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ππνζηήξημε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ.  

 
 
3.2.5. Παξνρή πιεξνθόξεζεο ζε ζπγγελείο αζζελνύο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ 
αζζελή 
 
Ν Γηεπζπληήο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ιεκεζνχ δήηεζε λα πιεξνθνξεζεί εάλ είλαη λφκηκν νη ιεηηνπξγνί ηνπ 

λνζνθνκείνπ λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα άηνκα πνπ λνζειεχνληαη ζην λνζνθνκείν ζε ζπγγεληθά θαη θηιηθά 
ηνπο πξφζσπα. 

 

Νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θπζηθνχ πξνζψπνπ (αηφκνπ) ελ δσή εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ησλ 
επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πνπ δίδεηαη ζηελ εξκελεία ηνπ φξνπ «επαίζζεηα δεδνκέλα» ζην άξζξν 2 ηνπ Λφκνπ. 

 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 6(1) ηνπ Λφκνπ «απαγνξεχεηαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ», 

φκσο ζηε ζπλέρεηα ζην εδάθην (2) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ  παξαηίζεληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ φηαλ 
ζπληξέρνπλ θαη‟ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ.  

 

Ππλεπψο ε επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πγείαο φπσο είλαη ε θαξκαθεπηηθή αγσγή επηηξέπεηαη (α) αλ 
ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ν αζζελήο, έρεη δψζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ή (β) αλ ν αζζελήο ηειεί 

ζε θπζηθή ή λνκηθή αδπλακία λα δψζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ  θαη ε επεμεξγαζία είλαη αλαγθαία (επηβάιιεηαη) 
γηα ηε δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο (ηεο δσήο ή ηεο πγείαο) ηνπ αζζελή.  

 

Δπνκέλσο νη πιεξνθνξίεο γηα ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή δίδνληαη ζε ηξίην πξφζσπν ην νπνίν είηε ππέδεημε (ην 
δήηεζε) ν ίδηνο ν αζζελήο, είηε είλαη λφκηκνο αληηπξφζσπνο ηνπ πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ αλ είλαη 

αλήιηθνο ή πνπ φξηζε ην δηθαζηήξην αλ ν ίδηνο ν αζζελήο ηειεί ζε θπζηθή ή λνκηθή αδπλακία λα δψζεη ηε 
ζπγθαηάζεζε ηνπ θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ αζζελή ε θαξκαθεπηηθή αγσγή ηνπ. 

 
Θαηά παξφκνην ηξφπν ξπζκίδεη ην ζέκα ζηα άξζξα 10(5), 13 θαη 15(2)(α) ν πεξί ηεο Θαηνρχξσζεο θαη ηεο 

Ξξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αζζελψλ Λφκνο ηνπ 2004 (Λ. 1(Η)/2005).  

  
 
 
3.2.6. Θνηλνπνίεζε Κεηξώνπ Ηαηξώλ θαη Παξαταηξηθώλ 
Δπαγγεικάησλ 
  

Ν Γηεπζπληήο Ρκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Ξξνζφδσλ (Ρ.Δ.Ξ.) δήηεζε λα πιεξνθνξεζεί αλ λνκηκνπνηείηαη λα 

εμαζθαιίζεη ην Κεηξψν Ηαηξψλ θαη Ξαξαταηξηθψλ Δπαγγεικάησλ. 

 
Γηα λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηνπ Ρ.Δ.Ξ. θαηά ην έηνο 2012 ςεθίζηεθαλ ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ 

ελαξκνληζηηθή λνκνζεζία. 
 

Ππγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 4(1) ηνπ Λφκνπ ηξνπνπνηήζεθε ε παξάγξαθνο (β) έηζη ψζηε λα κε ζεσξείηαη ε 

κεηαγελέζηεξε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα ζθνπνχο άζθεζεο ησλ εμνπζηψλ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Ρκήκαηνο 
Δζσηεξηθψλ Ξξνζφδσλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ σο αζπκβίβαζηε κε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο 

έρνπλ αξρηθά ζπιιερζεί ηα δεδνκέλα απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο (εμαίξεζε απφ ηελ Αξρή ηνπ Πθνπνχ),  
θαζψο θαη ε παξάγξαθνο (γ) έηζη ψζηε λα κελ εθαξκφδεηαη ε Αξρή ηεο Αλαινγηθφηεηαο εθφζνλ ε επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γίλεηαη γηα ζθνπνχο άζθεζεο ησλ εμνπζηψλ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΡΔΞ ηνπ 
πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ:  

 

Βέβαηα απηφ δελ ζεκαίλεη φηη θαηαξγείηαη ή ζα θαηαζηξαηεγείηαη ε νπζία/ππξήλαο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 
πξνζηαζία δεδνκέλσλ επεηδή ππάξρεη θάπνηα εμαίξεζε.  
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Γελ λνκηκνπνηείηαη ν  Γηεπζπληήο ηνπ Ρ.Δ.Ξ. λα δεηά απηνχζηα ηα κεηξψα κε φια ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 

πεξηέρνπλ, ρσξίο ηελ θαηά πεξίπησζε εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο.  
 

Δηδηθφηεξα ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε, ν Δπίηξνπνο αλέθεξε ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΡΔ.Ξ. φηη επηηξέπεηαη 
βάζεη ησλ άξζξσλ 4(1)(β)(γ) θαη 5(2)(α) ηνπ Λφκνπ ε θνηλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ αηφκσλ πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλα ζην Ηαηξηθφ Κεηξψν πνπ ηεξεί ν Έθνξνο Ηαηξηθνχ Ππκβνπιίνπ Θχπξνπ εθφζνλ εμαζθνχλ ην 
ηαηξηθφ επάγγεικα θαη ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο, φκσο δελ επηηξέπεηαη ε θνηλνπνίεζε 

δεδνκέλσλ πνπ δελ είλαη δεκνζηεχζηκα ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο (αξηζκφο δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο) γηα άηνκα πνπ είλαη κελ εγγεγξακκέλα ζην Ηαηξηθφ Κεηξψν αιιά δελ αζθνχλ ην ηαηξηθφ 
επάγγεικα ή δελ ην αζθνχλ ζηελ Θχπξν θαη επνκέλσο δελ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία.  

 
Γειαδή ην πξφβιεκα είλαη φηη δελ ππάξρεη μερσξηζηή θαηαγξαθή ζην Ηαηξηθφ Κεηξψν ησλ ηαηξψλ πνπ 

αζθνχλ ην επάγγεικα θαη απηψλ πνπ δελ ην αζθνχλ.  

Ππλεπψο ιφγσ ηεο Αξρήο ηεο Λνκηκφηεηαο (άξζξν 4 (1) (α) ηνπ Λφκνπ) δελ κπνξνχζε ν Έθνξνο Ηαηξηθνχ 
Ππκβνπιίνπ Θχπξνπ λα θνηλνπνηήζεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Ρ.Δ.Ξ. ηνπο αξηζκνχο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ησλ ηαηξψλ 

πνπ δελ αζθνχλ ην ηαηξηθφ επάγγεικα ή δελ ην αζθνχλ ζηελ Θχπξν αθνχ δελ ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε 
(δειαδή δελ είρε ν Γηεπζπληήο ηνπ Ρ.Δ.Ξ. λφκηκν ιφγν λα ζπιιέμεη/επεμεξγαζηεί πξνζσπηθά δεδνκέλα απηψλ 

ησλ αηφκσλ).  
 

Αλ ππήξρε ηξφπνο δηαρσξηζκνχ ησλ ηειεπηαίσλ απφ ην Ηαηξηθφ Κεηξψν, ηφηε γηα ηνπο ππφινηπνπο ηαηξνχο 

κπνξνχζαλ λα δνζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ δεηήζεθαλ απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Ρ.Δ.Ξ.  
Δληειψο δηαθνξεηηθή κπνξεί λα είλαη ε αληηκεηψπηζε ζε άιιεο πεξηπηψζεηο κεηξψσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ησλ νδνληίαηξσλ. Αλ ν Γηεπζπληήο ηνπ Ρ.Δ.Ξ. δεηήζεη ηα δεδνκέλα απφ ηνλ Ξαγθχπξην Νδνληηαηξηθφ Πχιινγν 
o νπνίνο εθδίδεη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη ζπλεπψο νη ελ ιφγσ νδνληίαηξνη έρνπλ ππνβάιεη ή φθεηιαλ 

λα ππνβάινπλ θνξνινγηθή δήισζε, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο επηηξέπεηαη λα ηνπ θνηλνπνηήζεη ηα δεδνκέλα, 

ρσξίο λα ελεκεξψζεη ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ αλ εμαζθαιίζεη άδεηα ηνπ Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο 
Γεδνκέλσλ. 

 
Ήδε γηα λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Ρ.Δ.Ξ. εθδφζεθε άδεηα δηαζχλδεζεο ησλ Αξρείσλ ηνπ 

Ρκήκαηνο Δζσηεξηθψλ Ξξνζφδσλ θαη ηνπ Ρκήκαηνο Αξρείνπ Ξιεζπζκνχ θαη Κεηαλάζηεπζεο θαη βάζεη απηήο 
ην ΡΔΞ έρεη ηε δπλαηφηεηα κε ηε ρξήζε ηνπ Αξηζκνχ Γειηίνπ Ραπηφηεηαο σο εληαίνπ θσδηθνχ αξηζκνχ λα έρεη 

πξφζβαζε ζηηο εκεξνκελίεο γέλλεζεο θαη ηε δηεχζπλζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ. 

 
Δπίζεο ζηε δηάζεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΡΔΞ είλαη ζηνηρεία ησλ ηαηξψλ φπσο νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, 

εκεξνκελία εγγξαθήο θαη πξνζφληα ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζην Ηαηξηθφ Κεηξψν πνπ ηεξεί ν Έθνξνο 
Ηαηξηθνχ Ππκβνπιίνπ Θχπξνπ, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαηά ηνλ 

Ηαλνπάξην θάζε έηνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5(1) θαη 14(2) ηνπ πεξί Δγγξαθήο Γηαηξψλ Λφκνπ.  

 
Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηαηξηθνχ Ππκβνπιίνπ Θχπξνπ ζηε δηεχζπλζε www.moh.gov.cy ππάξρεη θαηάινγνο ησλ 

ηαηξψλ κε ηα εμήο ζηνηρεία: Αξηζκφ Κεηξψνπ, Νλνκαηεπψλπκν, Γηεχζπλζε Δπηθνηλσλίαο, Έηνο Απνθνίηεζεο, 
Σψξα Απνθνίηεζεο, Δηδηθφηεηεο. Πηνπο ηειεθσληθνχο θαηαιφγνπο ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα ηα νλφκαηα, νη 

εηδηθφηεηεο, νη δηεπζχλζεηο θαη νη ηειεθσληθνί αξηζκνί ησλ ηαηξψλ. 

 
Δπηπξφζζεηα, ν Δπίηξνπνο αλέθεξε ζηελ απάληεζε ηνπ φηη, ν Γηεπζπληήο ηνπ Ρ.Δ.Ξ. θαη ν Έθνξνο Ηαηξηθνχ 

Ππκβνπιίνπ Θχπξνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνβάινπλ ζην Γξαθείν ηνπ αίηεζε δηαζχλδεζεο ηνπ Φνξνινγηθνχ 
Κεηξψνπ ηνπ Ρ.Δ.Ξ. κε ην Ηαηξηθφ Κεηξψν, κε ηε ρξήζε ηνπ Αξηζκνχ Γειηίνπ Ραπηφηεηαο σο εληαίνπ 

θσδηθνχ αξηζκνχ. 
 

Κε απηφ ηνλ ηξφπν, απφ ην Ηαηξηθφ Κεηξψν ζα επηρεηξείηαη είζνδνο κε ηε ρξήζε ησλ αξηζκψλ ηαπηφηεηαο ζην 

Φνξνινγηθφ Κεηξψν θαη γηα φζεο πεξηπηψζεηο ζα ππάξρεη αληαπφθξηζε ζα δίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη 
ζην Ηαηξηθφ Κεηξψν, δειαδή  αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο, νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, εκεξνκελία 

εγγξαθήο θαη πξνζφληα/εηδηθφηεηα, ελψ γηα φζεο πεξηπηψζεηο δελ ζα ππάξρεη αληαπφθξηζε απφ ην Φνξνινγηθφ 
Κεηξψν ζα δίδεηαη ε έλδεημε «δελ αληαπνθξίζεθε»  καδί κε ηα αθφινπζα δεδνκέλα: νλνκαηεπψλπκν, 

δηεχζπλζε, εκεξνκελία εγγξαθήο θαη πξνζφληα/εηδηθφηεηα, ρσξίο αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ζην Γηεπζπληή 

ηνπ Ρ.Δ.Ξ., ν νπνίνο ζα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε άηνκα πνπ δελ εληνπίζηεθαλ ζην Φνξνινγηθφ Κεηξψν θαη 
είλαη εγγεγξακκέλνη ηαηξνί (ε δηεχζπλζε δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο) θαη επηπιένλ 

ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο θαη αξηζκφ ηειεθψλνπ απφ πεγέο πξνζβάζηκεο ζην θνηλφ 
φπσο ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηαηξηθνχ Ππκβνπιίνπ Θχπξνπ ζηε δηεχζπλζε www.moh.gov.cy θαη ηειεθσληθνχο 

θαηαιφγνπο.  

http://www.moh.gov.cy/
http://www.moh.gov.cy/
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Έηζη ζα κπνξεί ελδερνκέλσο λα δηαπηζηψζεη πνηα άηνκα πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην Ηαηξηθφ Κεηξψν δελ 

έρνπλ δηθαηνινγεκέλα εγγξαθεί ζην Φνξνινγηθφ Κεηξψν γηαηί κεηαλάζηεπζαλ, απεβίσζαλ, δελ αζθνχλ ην 
επάγγεικα ιφγσ αζζέλεηαο ή ιφγσ αηπρήκαηνο ή ιφγσ γήξαηνο ή δελ επηζπκνχλ λα αζθνχλ ην ηαηξηθφ 

επάγγεικα θαη πνηα άηνκα εγγεγξακκέλα ζην Ηαηξηθφ Κεηξψν δελ έρνπλ ππνβάιεη θνξνινγηθή δήισζε ελψ 
αζθνχλ ην ηαηξηθφ επάγγεικα.  

 
 
3.2.7. Δμαζθάιηζε πιεξνθνξηώλ από θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο πνπ εξγνδνηνύλ 
ηαηξηθνύο επηζθέπηεο  
 
Ν Έθνξνο Ππκβνπιίνπ Δγγξαθήο Ηαηξηθψλ Δπηζθεπηψλ δήηεζε λα πιεξνθνξεζεί θαηά πφζν ε εμαζθάιηζε 

ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηαηξηθνχο επηζθέπηεο απφ φιεο ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ Θχπξν, κε ζθνπφ λα ειέγμεη πνηνη ηαηξηθνί επηζθέπηεο εμαζθνχλ ην επάγγεικα ρσξίο λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην Κεηξψν Ηαηξηθψλ Δπηζθεπηψλ, αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001. 

 
Ρν Ππκβνχιην Δγγξαθήο Ηαηξηθψλ Δπηζθεπηψλ είλαη αξκφδην βάζεη ηνπ άξζξνπ 3(1) ησλ πεξί Ηαηξηθψλ 

Δπηζθεπηψλ Λφκσλ ηνπ 2002 θαη 2004 γηα ηελ εγγξαθή θαη παξνρή άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε 

ηαηξηθνχο επηζθέπηεο.  
 

Κε βάζε ηα πην πάλσ ην Ππκβνχιην Δγγξαθήο Ηαηξηθψλ Δπηζθεπηψλ εμεηάδεη κφλν αηηήζεηο εγγξαθήο πνπ ηνπ 
ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Γελ έρεη αξκνδηφηεηα εμέηαζεο πνηληθψλ αδηθεκάησλ αθνχ δελ είλαη 

αλαθξηηηθή αξρή θαη νχηε έρεη εμνπζία λα επηιακβάλεηαη ή δηαηάζζεη δίσμε πνηληθψλ αδηθεκάησλ γηα ηα νπνία 
έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα βάζεη ηνπ Άξζξνπ 113 ηνπ Ππληάγκαηνο ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο 

Γεκνθξαηίαο, νχηε θαλ έρεη αξκνδηφηεηα εμέηαζεο πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ εγγεγξακκέλσλ ηαηξηθψλ 

επηζθεπηψλ (αξκνδηφηεηα ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ πην πάλσ λφκνπ), αιιά νχηε 
θαη θαζήθνλ ηήξεζεο ηνπ κεηξψνπ ηαηξηθψλ επηζθεπηψλ αθνχ είλαη θαζήθνλ ηνπ Δθφξνπ. 

 
Νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο δελ είραλ θακία ππνρξέσζε λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο ζην Ππκβνχιην Δγγξαθήο 

Ηαηξηθψλ Δπηζθεπηψλ θαη επνκέλσο αλ δελ αληαπνθξίλνληαλ δελ ζα είραλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε ζπλέπεηα.  

Αληίζεηα, αλ θνηλνπνηνχζαλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ζην  Ππκβνχιην Δγγξαθήο Ηαηξηθψλ Δπηζθεπηψλ ρσξίο ηε 
ζπγθαηάζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ζα παξαβίαδαλ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε. 
 

Ρν Ππκβνχιην Δγγξαθήο Ηαηξηθψλ Δπηζθεπηψλ ζα κπνξνχζε φκσο λα απνζηείιεη επηζηνιέο ζηηο θαξκαθεπηηθέο 
εηαηξείεο γηα ηελ πξφζεζε ηνπ γηα ηε δηεμαγσγή εθζηξαηείαο εληνπηζκνχ φζσλ αζθνχζαλ ην επάγγεικα ηνπ 

ηαηξηθνχ επηζθέπηε ρσξίο λα ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζην Κεηξψν θαη λα δεηήζεη απφ ην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηνλ Αξρεγφ Αζηπλνκίαο ηε δηεμαγσγή ειέγρνπ.   
 

Ρν Ππκβνχιην ζα κπνξνχζε λα δψζεη πιεξνθνξίεο ζηελ Αζηπλνκία αθνχ: (α) δε ζεσξνχληαη απνδέθηεο νη 
αξρέο ζηηο νπνίεο αλαθνηλψλνληαη δεδνκέλα ζηα πιαίζηα δηεμαγσγήο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηεο 

εξκελεία ηνπ φξνπ «απνδέθηεο» ζην άξζξν 2 ηνπ Λφκνπ, θαη (β) αληίγξαθν ηνπ κεηξψνπ φπσο απηφ 

ελεκεξψζεθε, δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηία ην Φεβξνπάξην θάζε ρξφλνπ, βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 7(2) ησλ πεξί Ηαηξηθψλ Δπηζθεπηψλ Λφκσλ ηνπ 2002 θαη 2004.  

 
Νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζα κπνξνχζαλ λα θνηλνπνηήζνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 (2) ηνπ Λφκνπ. 

 
 
3.2.8. Δπηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο εγγεγξακκέλσλ εζεινληώλ δνηώλ κπεινύ 
ησλ νζηώλ ηνπ Θαξατζθάθεηνπ Ηδξύκαηνο  
 
Ρν Θαξατζθάθεην Ίδξπκα απέζηεηιε επηζηνιή ζηνλ Δπίηξνπν κε ηελ νπνία ηνλ ελεκέξσλε φηη επηζπκνχζε ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο εγγεγξακκέλσλ εζεινληψλ δνηψλ κπεινχ ησλ νζηψλ ηνπ 
Θαξατζθάθεηνπ Ηδξχκαηνο απφ εηαηξείεο παξνρήο ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο γηα  

ιφγνπο δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηξίηνπ/ιήπηε. Ν Δπίηξνπνο απάληεζε ηα αθφινπζα: 
 

Δθφζνλ νη ίδηνη νη δφηεο έδσζαλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο, δηεχζπλζε θαη αξηζκφ ηειεθψλνπ, γηα ζθνπνχο 

επηθνηλσλίαο ηνπ Θαξατζθάθεηνπ Ίδξπκαηνο καδί ηνπο θαη εθφζνλ ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο γηα ιφγνπο 
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δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ζπκβαηνχ ιήπηε έπξεπε ην Θαξατζθάθεην Ίδξπκα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ δφηε αιιά ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο καδί ηνπ είραλ αιιάμεη, ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη πξφλνηεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 
4(1)(δ), 5(1)(α)(ε), 6(2)(α), 11(3)(α) θαη 13(1) ηνπ Λφκνπ. 

 
Αλ ηα δεδνκέλα επηθνηλσλίαο ηνπ δφηε βξίζθνληαλ ζε ηειεθσληθφ θαηάινγν ην Ίδξπκα ζα κπνξνχζε λα 

αλαθέξεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ δφηε πνπ θαηείρε ζηελ εηαηξεία παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ 
ε νπνία επηηξεπφηαλ λα δψζεη ζην Ίδξπκα  ηα λέα δεδνκέλα επηθνηλσλίαο γηα ζθνπνχο 

επηθαηξνπνίεζεο/ελεκέξσζεο ηνπ αξρείνπ ηνπ Ηδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4(1)(δ) ηνπ Λφκνπ, αθνχ 

απηφ γηλφηαλ ζηε βάζε ηεο ζπγθαηάζεζεο πνπ έδσζε ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ – δφηεο ζην Ίδξπκα θαηά 
ηελ εγγξαθή ηνπ, άξζξα 5(1)(α) θαη 6(2)(α) ηνπ Λφκνπ. 

 
Αλ ν δφηεο θαη πειάηεο ηεο εηαηξείαο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ δήηεζε λα κε δεκνζηνπνηνχληαη 

ηα δεδνκέλα επηθνηλσλίαο ηνπ ζε ηειεθσληθφ θαηάινγν ή αιιηψο, ην  Ίδξπκα ζα κπνξνχζε λα αλαθέξεη ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ δφηε πνπ θαηείρε ζηελ εηαηξεία παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ε νπνία ζα 
κπνξνχζε λα επηθνηλσλήζεη,  αλ ην επηζπκνχζε, κε ηνλ πειάηε ηεο θαη λα ηνλ ελεκεξψζεη σο είρε ππνρξέσζε 

εθ ηνπ άξζξνπ 11(3)(α) ηνπ Λφκνπ φηη ην Θαξατζθάθεην Ίδξπκα επηζπκνχζε λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ θαη αλ 
ν πειάηεο ηεο έδηλε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ, αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ είηε ζα έδηλε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

πνπ θαηείρε ζην ίδξπκα είηε ζα έλσλε ηνλ πειάηε ηεο κε ην ίδξπκα γηα λα ζπλνκηινχζαλ.  
 

Αλ φκσο ν πειάηεο ηεο εηαηξείαο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ αληηηαζζφηαλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ αζθψληαο ην δηθαίσκα αληίξξεζεο πνπ ηνπ παξείρε ην άξζξν 13(1) ηνπ Λφκνπ ή θαη απιψο 
δελ έδηλε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, ηφηε ε εηαηξεία παξνρήο 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ έπξεπε λα ηεξκάηηδε ακέζσο νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαη 
λα κελ θνηλνπνηνχζε δεδνκέλα  ζην Θαξατζθάθεην Ίδξπκα. 

 
 
3.3. Θνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο 
 
3.3.1. Θνηλνπνίεζε ζπκβνιαίνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Θξαηηθήο 
Δηαηξείαο Τδξνγνλαλζξάθσλ Θύπξνπ  

 
 

Ρν πνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Ρνπξηζκνχ έζεζε ην εξψηεκα αλ επηηξεπφηαλ λα 
θνηλνπνηήζεη ην ζπκβφιαην ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Θξαηηθήο Δηαηξείαο δξνγνλαλζξάθσλ Θχπξνπ, φπσο δήηεζε κε 

εξψηεζε πνπ θαηέζεζε Βνπιεπηήο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ. 

  
Ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο, κε επηζηνιή ηνπ Αξ. Φαθ. ΓΔ 50(Α)/1997/Λ.30/17 θαη εκεξνκελία 17.12.2013, έρεη ηε 

γλψκε φηη φηαλ ηηο πιεξνθνξίεο ηηο δεηά έλαο βνπιεπηήο δελ θαίλεηαη λα δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ηεο 
δεκφζηαο ππεξεζίαο γηα θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ  βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ησλ πεξί ηεο Θαηάζεζεο Πηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη ζηηο Θνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο Λφκνπ, νχηε βάζεη ηνπ 

Θαλνληζκνχ 73 ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, θαη ζπλεπψο δελ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5(2)(α) ησλ Λφκσλ 
138(Η)/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε. 

 
Ν Δπίηξνπνο ζπκθψλεζε κε ηε γλψκε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο φηη εθφζνλ ζηελ ππφ εμέηαζε 

πεξίπησζε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηα δεηνχζε βνπιεπηήο αηνκηθά θαη φρη αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή 

δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο (α) εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λφκνπ, αθνχ δελ ππήξρε λνκηθή ππνρξέσζε 
ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο λα θνηλνπνηήζεη ζην βνπιεπηή ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, νχηε εθαξκφδεηαη ν 

Θαλνληζκφο 73 ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ (αιιά νχηε θαη ν Θαλνληζκφο 76 αθνχ δελ ππήξρε ππνρξέσζε 
απάληεζεο).  

 
Ν Δπίηξνπνο θαηάιεμε φηη, ην πνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Ρνπξηζκνχ δελ ήηαλ 

ππνρξεσκέλν λα απαληήζεη ζηελ εξψηεζε ηνπ βνπιεπηή εθφζνλ φπσο γλσκάηεπζε ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο 

Γεκνθξαηίαο δελ είρε ππνρξέσζε ε νπνία λα επηβάιιεηαη απφ λφκν. Δθφζνλ ε ελ ιφγσ εξψηεζε ηνπ βνπιεπηή 
δελ είρε λνκηθή βάζε, ν Δπίηξνπνο είρε ηελ άπνςε φηη δελ κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αηηήκαηνο ζε απηήλ ηε βάζε νχηε θαη‟ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ (δ) ή (ε) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 5 
ηνπ Λφκνπ. 

 

Ππλεπψο ην αίηεκα ζα κπνξνχζε λα ηθαλνπνηεζεί αλ ππνβαιιφηαλ απφ αξκφδηα Θνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή.  
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3.3.2. Θνηλνπνίεζε νλνκαζηηθνύ θαηαιόγνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Θππξηαθέο 
Αεξνγξακκέο 

 
Νη Θππξηαθέο Αεξνγξακκέο απέζηεηιαλ επηζηνιή ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ, κε ηελ νπνία δήηεζαλ λα 

ελεκεξσζνχλ θαηά πφζν ε δηάζεζε ζηελ Θνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο Πρεδίσλ Αλαπηχμεσο 
θαη Διέγρνπ Γεκνζίσλ Γαπαλψλ νλνκαζηηθνχ θαηαιφγνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Θππξηαθέο Αεξνγξακκέο θαηά 

ηνκείο εξγνδφηεζεο θαζψο θαη ηηο κεληαίεο απνιαβέο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Λφκνπ πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Ρν άξζξν 3 ηνπ πεξί Θαηαζέζεσο Πηνηρείσλ θαη Ξιεξνθνξηψλ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη ηηο 
Θνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο Λφκνπ ηνπ 1985, Λφκνο 21/1985 πξνλνεί φηη: «Νη Θνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο, 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ θαηά λφκν αξκνδηνηήησλ ηνπο, έρνπλ εμνπζία λα 
δεηνχλ πιεξνθνξίεο, γξαπηέο ή πξνθνξηθέο, απφ ηηο δηάθνξεο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο Γεκνθξαηίαο, απφ ηα 

λνκηθά πξφζσπα θαη ηνπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ, ..................θαη λα δεηνχλ ηελ πξνζαγσγή 

εγγξάθσλ, δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπο δχλαληαη λα ππνβνεζήζνπλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ ηνπο, ζην ππφ εμέηαζε απφ ηηο Θνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο ζέκα.» 

 
Δπίζεο ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 21/85 πξνλνεί φηη: «Αλεμάξηεηνη Αμησκαηνχρνη, δεκφζηνη ππάιιεινη ή ηδηψηεο 

εκθαληδφκελνη ελψπηνλ Θνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαηά ηνλ νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, νθείινπλ λα 

θαηαζέηνπλ ηα αιεζή θαη λα κελ αξλνχληαη ή απνθξχπηνπλ νηηδήπνηε ηειεί ζε γλψζε ηνπο, ππφ ηνλ έιεγρν ή 
ηελ θαηνρή ηνπο θαη λα πξνζαγάγνπλ νπνηαδήπνηε δεκφζηα ή ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία κπνξνχλ, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Θνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, λα ππνβνεζήζνπλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο, ζην ππφ εμέηαζε απφ 
απηή ζέκα». 

 
Ρν δηθαίσκα ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα αζθείηαη κε ζεβαζκφ πξνο ην αλζξψπηλν δηθαίσκα ηεο 

ηδησηηθή δσήο πνπ θαηνρπξψλεη ην Άξζξν 15 ηνπ Ππληάγκαηνο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηελ 

ελαξκνληζηηθή λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο 95/46/ΔΘ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.   
 

Απφ ην πεξηερφκελν ηεο επηζηνιήο πνπ ιάβακε, δελ πξνέθππηε επαξθήο εμήγεζε γηαηί ε Θνηλνβνπιεπηηθή 
Δπηηξνπή ζεσξνχζε απνιχησο αλαγθαία ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηήλ νλνκαζηηθνχ θαηαιφγνπ ησλ πξνζψπσλ 

πνπ εξγάδνληαλ ζηηο Θππξηαθέο Αεξνγξακκέο, ζε ηη ήηαλ απαξαίηεην λα είραλ νλνκαζηηθφ θαηάινγν, θαη γηαηί 

δελ κπνξνχζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο έρνληαο κφλν απξφζσπα ηίηινπο ζέζεσλ θαη 
ηνκείο εξγνδφηεζεο αξηζκεηηθά θαη ηα πνζά ησλ κεληαίσλ απνιαβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο ζπλάδεη κε ηελ 

Αξρή ηεο Αλαινγηθφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λφκνπ.  
 

Ρν άξζξν 4(1)(γ) ηνπ Λφκνπ απαηηεί λα κελ πθίζηαληαη επεμεξγαζία πεξηζζφηεξα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα απφ απηά πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο (λα κελ γίλεηαη ππεξβνιηθή επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ – Αξρή ηεο Αλαινγηθφηεηαο), αιιά λα επηιέγνληαη επηφηεξα κέηξα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. 
 

Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο επηφηεξεο κνξθήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη κε ηελ επεμεξγαζία κφλν ησλ 
αξρηθψλ ησλ νλνκάησλ ή κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θσδηθνχ αξηζκνχ, αθνχ ν ζθνπφο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ 

ειέγρνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε απηφλ ηνλ επηφηεξν (πην αλψδπλν) ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 

                                                                                       
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ζεσξήζακε φηη νη Θππξηαθέο Αεξνγξακκέο κπνξνχζαλ λα θνηλνπνηήζνπλ αλψλπκν 

θαηάινγν ή θαηάινγν κε ηα αξρηθά ησλ νλνκάησλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ (αηφκσλ) πνπ εξγάδνληαλ ζηηο 
Θππξηαθέο Αεξνγξακκέο  ή κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θσδηθψλ αξηζκψλ. 

 

Αλ ε Θνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή δελ ηθαλνπνηείην θαη εμαθνινπζνχζε λα ζέιεη πιήξε νλνκαζηηθφ θαηάινγν, ζα 
έπξεπε λα ηεο δεηεζεί λα εμεγήζεη επαξθψο θαη λα δηθαηνινγήζεη γηαηί ζεσξνχζε αλαγθαία ηα πιήξε νλφκαηα 

γηα ην ζθνπφ ηνπ Θνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ, δειαδή πνην ρξήζηκν πφξηζκα ζα κπνξνχζε λα εμαρζεί απφ ηε 
ρξήζε ησλ νλνκάησλ γηα ην έξγν ηεο.   
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3.4. Γηθαίσκα πξόζβαζεο 
 

  

3.4.1. Αίηεκα παξαιαβήο θαθέινπ από αλήιηθν 
 
Ρν ΘΔΛΘΔΑ ππέβαιε εξψηεκα ζηνλ Δπίηξνπν γηα ην πνηα δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ζε πεξίπησζε 

πνπ άηνκν ειηθίαο 17 εηψλ δεηήζεη λα ιάβεη αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ ηνπ, αλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ε 
ζπγθαηάζεζε ηνπ γνλέα θαη ζε πνηνλ ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ην αληίγξαθν θαθέινπ (ζηνλ αλήιηθν ή ζηνλ 

γνλέα). 

 
Αλαθέξακε ζην ΘΔΛΘΔΑ φηη, ην  αλήιηθν παηδί έρεη σο ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην άηνκν ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε. 

 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ πεξί Πρέζεσλ Γνλέσλ θαη Ρέθλσλ Λφκνπ ηνπ 1990 κέρξη 2008 (Λ. 216/1990 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε), ε κέξηκλα γηα ην αλήιηθν ηέθλν («γνληθή κέξηκλα») είλαη θαζήθνλ θαη δηθαίσκα ησλ 

γνλέσλ νη νπνίνη ην αζθνχλ απφ θνηλνχ. Δπνκέλσο θαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ηνπ αλήιηθνχ 
ηέθλνπ κπνξεί λα αζθεζεί απφ  ηνπο γνλείο αλ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ, εθηφο αλ ππάξρεη Απφθαζε 

Γηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνία λα έρεη αλαηεζεί ε γνληθή κέξηκλα κφλν ζηνλ έλα γνλέα  ή ηξίην.  

 
Δμ‟ άιινπ, ην άξζξν 5(2)(ε) ηνπ Λφκνπ επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ρσξίο 

ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ φηαλ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 
ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηδηψθεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν ηξίηνο ζηνλ νπνίνλ αλαθνηλψλνληαη ηα 

δεδνκέλα. 
 

Έλα αλήιηθν άηνκν ειηθίαο 17 εηψλ έρεη πεξηνξηζκέλε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα γηα ζπλήζεηο πξάμεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο.  
 

Δπηπξφζζεηα, πιεξνθνξήζακε ην ΘΔΛΘΔΑ φηη, ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζπλήζσο αζθείηαη απφ άηνκν πνπ έρεη 
ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ αλήιηθνπ, αιιά πάληνηε κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Αλάινγα κε ην βαζκφ 

σξηκφηεηαο ηνπ παηδηνχ κπνξεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα αζθεζεί απφ θνηλνχ απφ ην παηδί  κε ηνπο γνλείο, ζε 

νξηζκέλεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο κπνξεί λα αζθεζεί κφλν απφ ην ίδην ην παηδί θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ 
αθνξνχλ δεδνκέλα πγείαο φπσο ζεμνπαιηθήο θχζεο, έθηξσζε, ρξήζε λαξθσηηθψλ, ηάζεο απηνθηνλίαο.  

 
Ακθηβνιία εγείξεηαη φηαλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο αζθείηαη απφ ηνπο έρνληεο ηε γνληθή κέξηκλα θαη ην αλήιηθν 

ηέθλν έρεη αληίξξεζε/δελ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε. Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα δπγίδνληαη πξνζεθηηθά 
ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ παηδηνχ κε ην δηθαίσκα ησλ  γνληψλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα 

δεδνκέλα ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ ηνπο θαη αλ πξφθεηηαη γηα δεδνκέλα πγείαο είλαη ζεκαληηθή ε άπνςε ηνπ 

γηαηξνχ/εηδηθνχ πνπ ρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα.  
 

Ππλεπψο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο αλειίθνπ είλαη θξηηήξην ε ειηθία ηνπ, αιιά θαη ε 
σξηκφηεηα θαη απηνλνκία ηνπ ε νπνία κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ην αλ ηα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο 

γνλείο ή απφ ην παηδί.  

 
 

3.4.2. Πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν ζπζηαηηθήο επηζηνιήο 
 

Ξνιίηεο απέζηεηιε επηζηνιή ζηνλ Δπίηξνπν κε ηελ νπνία δεηνχζε ηελ άδεηα ηνπ Γξαθείνπ καο γηα παξνρή απφ 

ην Fulbright Commission ζηελ Θχπξν, αληηγξάθνπ ζπζηαηηθήο επηζηνιήο πνπ ηνλ αθνξά θαη είρε ζηελ θαηνρή 
ηνπ. 

 
Δμεγήζακε ζηνλ πνιίηε φηη κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε φια ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 

ηεξεί γηα ην άηνκφ ηνπ ην Fulbright Commission ζηελ Θχπξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπζηαηηθήο επηζηνιήο 
θαη φηη ην Fulbright Commission ζηελ Θχπξν έρεη ππνρξέσζε φπσο ηνπ παξέρεη αληίγξαθν ηεο ελ ιφγσ 

ζπζηαηηθήο επηζηνιήο. Δμεγήζακε επίζεο φηη γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία 

άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12 ηνπ Λφκνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
ιάβεη απάληεζε κέζα ζε ηέζζεξεηο βδνκάδεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ πξνο ην Fulbright Commission 

ζηελ Θχπξν ή αλ ε απάληεζε πνπ ζα ιάβεη δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ηφηε κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηνλ Δπίηξνπν. 
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3.5. Δξγαζηαθά ζέκαηα 
 
3.5.1. Δγθαηάζηαζε θάκεξαο ζηελ Πύιε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ 

 
Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ έζεζε εξψηεκα ζηνλ Δπίηξνπν θαηά πφζν ε εγθαηάζηαζε 
θάκεξαο ζηελ είζνδν (Ξχιε) ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα παξαθνινχζεζε φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ 

εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη απφ ην πνπξγείν γηα ζθνπνχο αζθαιείαο θαζψο θαη γηα έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ ηεο 

απνπζίαο κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ εξγαζία ρσξίο ηελ εμαζθάιηζε άδεηαο αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Λφκνπ 138(Η)/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε.  Ρν εξψηεκα απαληήζεθε σο παξαθάησ: 

 
Νη εηθφλεο θαη ν ήρνο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο θάκεξεο βηληενπαξαθνινχζεζεο ζπληζηνχλ πξνζσπηθά 

δεδνκέλα θαη ε επεμεξγαζία ηνπο εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Λφκνπ. Ρν άξζξν 4 ηνπ Λφκνπ ην νπνίν 
θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λφκηκε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 (2) (ε) ηνπ Λφκνπ, ε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ επηηξέπεηαη 

θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ φηαλ, κεηαμχ άιισλ, απηή «είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηδηψθεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν 
αλαθνηλψλνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ππφ ηνλ φξν φηη ηνχην ππεξέρεη ησλ δηθαησκάησλ, 

ζπκθεξφλησλ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ.». 
 

Δπεηδή ε θάκεξα πνπ επξφθεηην λα εγθαηαζηαζεί ζα θαηάγξαθε εθηφο απφ ηνπο επηζθέπηεο εηθφλεο θαη θηλήζεηο 

ηνπ πξνζσπηθνχ, αλαθέξακε ζηελ απαληεηηθή καο επηζηνιή φηη ν έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα επηηξαπεί ζηα πιαίζηα ηνπ Λφκνπ, κφλν φηαλ ν εξγνδφηεο 

είλαη ζε ζέζε λα δηθαηνινγήζεη ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο θαη 
φηαλ δελ ππάξρεη άιινο ιηγφηεξν παξεκβαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ πνπ επηδηψθεη. 

Ρν έλλνκν ζπκθέξνλ πνπ επηθαιείηαη ν εξγνδφηεο, γηα λα είλαη αηηηνινγεκέλν, πξέπεη λα ππεξέρεη ησλ 
δηθαησκάησλ, ζπκθεξφλησλ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

Γηα ην ζέκα ηεο ηήξεζεο θιεηζηψλ θπθισκάησλ βηληενπαξαθνινχζεζεο θαη άιισλ ζπζθεπψλ θαηαγξαθήο 
ήρνπ θαη εηθφλαο αηφκσλ ησλ νπνίσλ ε ηαπηφηεηα ηνπο κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί, ην Γξαθείν καο έρεη εθδψζεη 

δχν Νδεγίεο κε ηίηινπο «Νδεγία ηνπ Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα γηα ηελ 
Δπεμεξγαζία Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ζηνλ Ρνκέα ησλ Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ» θαη «Βηληεν-Ξαξαθνινχζεζε», 

πνπ ζθνπφ έρνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηέηνησλ ζπζηεκάησλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ ζέηεη ν Λφκνο, ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ Λφκνπ θαη ηα φξηα πνπ θαζνξίδεη. Έρνπλ, επίζεο, 
ζθνπφ λα ελεκεξψζνπλ ην θνηλφ φηη ε ρξήζε ζπζηεκάησλ βηληενπαξαθνινχζεζεο ππφθεηηαη ζε λνκηθφ έιεγρν, 

φηη απηά δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην δηθαίσκα ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ 
πνιίηε θαη φηη ηα κέιε ηνπ θνηλνχ έρνπλ δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη/ή θαηαγξαθή ηεο 

εηθφλαο ή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κε ηε ρξήζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. 

 
Δλφςεη ησλ πην πάλσ ζεσξήζακε φηη ε εγθαηάζηαζε θάκεξαο ζηελ Ξχιε ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα 

ζθνπνχο ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηεο απνπζίαο κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ εξγαζία ηνπο ρσξίο άδεηα 
ζπληζηά ππεξβνιηθή επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ θαη 

επνκέλσο αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4(1)(γ) ηνπ Λφκνπ (αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο).  
 

Ρέηνηνο έιεγρνο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε επηφηεξα κέηξα θαη ιηγφηεξν παξεκβαηηθνχο ηξφπνπο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε απζηεξή επηηήξεζε θαη δηνηθεηηθνί έιεγρνη ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ηνπο θαη ε 
εγθαηάζηαζε θάκεξαο πνπ λα εζηηάδεη κφλν ζηε ζπζθεπή θαηαγξαθήο κε θάξηα ηεο ψξαο πξνζέιεπζεο θαη 

απνρψξεζεο ηνπο απφ ηελ εξγαζία ηνπο 
 

ζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θάκεξαο ζηελ είζνδν (Ξχιε) ηνπ πνπξγείνπ γηα παξαθνινχζεζε φισλ ησλ 

πξνζψπσλ πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη απφ ην πνπξγείν γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο ηνπ πνπξγείνπ, 
πιεξνθνξήζακε ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ φηη θάηη ηέηνην δελ αληίθεηηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 (1) ηνπ Λφκνπ θαη σο εθ ηνχηνπ θξίλεηαη λφκηκε.  
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3.5.2. Τπνγξαθή εθ κέξνπο ςπρηθά δηαηαξαγκέλνπ ππαιιήινπ  

 
πνβιήζεθε εξψηεκα θαηά πφζν κπνξεί ηξάπεδα λα ππνγξάςεη ην έληππν απαίηεζεο εθ κέξνπο ςπρηθά 
δηαηαξαγκέλνπ ππαιιήινπ ηεο σο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο ζην νκαδηθφ ζπκβφιαην κε αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία. 
 

Ρα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ην αηνκηθφ δηθαίσκα ηεο 
πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο. Θάπνηα άηνκα πνπ λνζειεχνληαη απφ ηηο πεξεζίεο Τπρηθήο 

γείαο ιφγσ ςπρηθήο δηαηαξαρήο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ειεχζεξα βνχιεζε θαη θάπνηα φρη. 

 
Πχκθσλα κε ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ «Αζζελήο» ή «ςπρηθά αζζελήο» ζην άξζξν 2 ηνπ πεξί Τπρηαηξηθήο 

Λνζειείαο Λφκνπ ηνπ 1997 (Λ. 77(Η)/97) φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ςπρηθά αζζελήο ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν 
πάζρεη απφ ςπρηθή δηαηαξαρή φπσο εξκελεχεηαη ζην άξζξν 3.  

 

Ξξνζσπηθφο αληηπξφζσπνο αζζελνχο είλαη ν θεδεκφλαο ηνπ ή ν πιεζηέζηεξνο ζπγγελήο ηνπ (άξζξν 17(1) ηνπ 
Λ. 77(Η)/97 φπσο ηξνπνπνηήζεθε). Κε βάζε ηα εδάθηα (2) θαη (3) ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λ. 77(Η)/97 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε: «Νηηδήπνηε απαηηείηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Λφκνπ λα γίλεη απφ ηνλ αζζελή δχλαηαη λα γίλεη 
απφ ηνλ πξνζσπηθφ αληηπξφζσπν ηνπ…», «πνπ ν αζζελήο έρεη θεδεκφλα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 19 ν ελ ιφγσ 

θεδεκφλαο έρεη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα ελεξγεί εθ κέξνπο ηνπ αζζελνχο» αιιά «φπνπ ν αζζελήο δελ έρεη 

θεδεκφλα, θαλέλαο δελ κπνξεί λα ελεξγεί εθ κέξνπο ηνπ εθηφο κφλν ν πιεζηέζηεξνο ζπγγελήο ηνπ θαη κφλν ζε 
πεξίπησζε φπνπ ν αζζελήο ιφγσ ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο δελ είλαη ζε ζέζε λα αζθήζεη ειεχζεξα βνχιεζε.». 

 
Δμάιινπ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ πεξί Γηαρείξηζεο ηεο Ξεξηνπζίαο Αλίθαλσλ Ξξνζψπσλ Λφκνπ ηνπ 1996 (Λ. 

23(Η)/96): «Ρν αξκφδην δηθαζηήξην έρεη εμνπζία κε δηάηαγκα ηνπ λα πξνβαίλεη ζην δηνξηζκφ δηαρεηξηζηή ηεο 
πεξηνπζίαο ηνπ αλίθαλνπ πξνζψπνπ.». 

 

Αλίθαλν πξφζσπν ζεκαίλεη άηνκν ην νπνίν, ιφγσ δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο …ή άιιεο πάζεζεο ή αζζέλεηαο, ε 
νπνία θαζηζηά ην άηνκν απηφ αλήκπνξν λα αζθήζεη ηελ θξίζε θαη βνχιεζε ηνπ, δελ είλαη ζε ζέζε λα 

δηαρεηξηζηεί ηελ πεξηνπζία ηνπ ή λα δηεπζχλεη ηηο ππνζέζεηο ηνπ (άξζξν 2 ηνπ Λ. 23(Η)/96. 
 

Ζ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ απαγνξεχεηαη (άξζξν 6(1) ησλ πεξί Δπεμεξγαζίαο 

Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Λφκσλ ηνπ 2001 κέρξη 2012 (Λ. 138(Η)/2001 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Λ. 37(Η)/2003 θαη Λ. 105(Η)/2012), ζην εμήο «ν Λφκνο».  

 
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ ππαιιήινπ απφ νκαδηθφ ζπκβφιαην δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηπρφλ δηαδηθαζίαο απφιπζεο ηνπ. Αλ ν ππάιιεινο απνιπζεί κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ν ίδηνο ή 
αληηπξφζσπνο ηνπ ηηο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Αλ ν ππάιιεινο ιφγσ ςπρηθήο δηαηαξαρήο δελ κπνξεί λα αζθήζεη 

ειεχζεξα βνχιεζε, ζα κπνξεί λα ην πξάμεη ν πξνζσπηθφο αληηπξφζσπνο ηνπ, αιιά ε Ρξάπεδα δελ κπνξεί λα 

ππνγξάςεη ην έληππν απαίηεζεο εθ κέξνπο ηνπ ππαιιήινπ ηεο σο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο ζην νκαδηθφ 
ζπκβφιαην κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ρσξίο λα πξνυπάξρεη ζην αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην ξεηφο φξνο πνπ λα 

επηηξέπεη θάηη ηέηνην. Πηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε δελ θαηλφηαλ λα ηζρχεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λφκνπ κε βάζε ηελ νπνία λα είλαη επηηξεπηή ε επεμεξγαζία ησλ 

επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πγείαο ηνπ ελ ιφγσ ππαιιήινπ.  

 
 

3.5.3. Ζρνγξάθεζε ηειεθσληθώλ ζπλνκηιηώλ όπσο επίζεο θαη ησλ εζσηεξηθώλ 
ζπλνκηιηώλ κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ ζηα γξαθεία ηνπξηζηηθνύ/ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ 
 
Ν Νξγαλσηηθφο Γξακκαηέαο ηεο ΠΔΘ ππέβαιε εξψηεκα ζηνλ Δπίηξνπν θαηά πφζν είλαη λφκηκε ε ερνγξάθεζε 
ηειεθσληθψλ ζπλνκηιηψλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ζπλνκηιηψλ κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ζηα γξαθεία 

ηνπξηζηηθνχ/ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ 
 

Ν Δπίηξνπνο εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη, ε θαηαγξαθή ησλ εζσηεξηθψλ θιήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ δελ 

είλαη επηηξεπηή γηαηί κπνξνχλ λα παξζνχλ θαη πιεξνθνξίεο πνπ απνηεινχλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ 
εξγνδνηνπκέλσλ.  

 
Ζ ερνγξάθεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπλνκηιηψλ κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ δελ επηηξέπεηαη επεηδή δελ 

δηθαηνινγείηαη θαη ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ ελφο ηνπξηζηηθνχ/ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ. Νη εξγαδφκελνη δελ 

παχνπλ λα έρνπλ θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζεο ηνπο παξαβηάδεη ην Ππληαγκαηηθά 
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πξνζηαηεπφκελν δηθαίσκα ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπο (Άξζξνλ 15), θαζψο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο 

επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ άξζξνπ  4(1)(α)(β)(γ) ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001. 
 

Πηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λφκνπ,  ν εξγνδφηεο είρε 
ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο γηα ηνπο ιφγνπο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ερνγξάθεζεο 

(αμηνιφγεζε εμππεξέηεζεο) θαη νη ιφγνη πνπ επηθαιείην δελ βξίζθνληαλ ζηα πιαίζηα ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα λα 
ήηαλ επηηξεπηή απηήο ηεο κνξθήο επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ,  αθνχ δελ ήηαλ ζχκθσλνη κε ηελ Αξρή ηεο 

Αλαινγηθφηεηαο (άξζξν 4(1)(γ) ηνπ Λφκνπ). Ππλεπψο ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ερνγξάθεζεο 

εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ θιήζεσλ ζηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε δελ ήηαλ ζχκθσλε κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ 
ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Αξρήο ηεο Αλαινγηθφηεηαο, αθνχ νη ιφγνη πνπ 

δφζεθαλ δελ επαξθνχζαλ γηα λα δηθαηνινγείηαη ε  εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 
 
3.5.4. Πξόζβαζε από ηελ ΑλΑΓ ζε έγγξαθα πνπ απνηεινύλ πξνζσπηθά δεδνκέλα 
 
πνβιήζεθε εξψηεκα ζην Γξαθείν καο απφ Γηθεγνξηθφ Γξαθείν, θαηά πφζν ε Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ (ΑλΑΓ),  ε νπνία δηέπεη ηελ έγθξηζε Κνλνεπηρεηξεζηαθψλ  Ξξνγξακκάησλ Αξρηθήο θαη 
Ππλερηδφκελεο Θαηάξηηζεο ζηελ Θχπξν, κπνξεί λα δεηά απφ ην Γξαθείν, πνπ εξγνδνηεί ηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα, πξνζσπηθά ζηνηρεία απηψλ.  
 

Απνηαζήθακε ζηελ ΑλΑΓ γηα ηηο ζέζεηο ηεο, ππνδεηθλχνληάο ηεο πφηε ηα δεηεζέληα ζηνηρεία ζεσξνχληαη 
ππεξβνιηθά θαη παξαβηάδνπλ ηελ Αξρή ηεο Αλαινγηθφηεηαο, φπσο πξνλνείηαη ζην άξζξν 4(1)(γ) ηνπ  Λφκνπ 

138(Η) 2001), φπσο ηξνπνπνηήζεθε. 

 
Απφ ην πεξηερφκελν ηεο απάληεζήο ηεο αληηιεθζήθακε φηη: 

(α) ε παξνρή ζε απηήλ ησλ δεηεζέλησλ ζηνηρείσλ,  απνηεινχζε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 
ρνξεγήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Η ηνπ Νδεγνχ Ξνιηηηθήο θαη Γηαδηθαζηψλ πνπ εμέδσζε ε ΑλΑΓ, ν 

νπνίνο δηέπεη ηελ έγθξηζε Κνλνεπηρεηξεζηαθψλ  Ξξνγξακκάησλ Αξρηθήο θαη Ππλερηδφκελεο Θαηάξηηζεο ζηελ 

Θχπξν.  
 

(β)Ρα δεηεζέληα ζηνηρεία απνηεινχζαλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλαγθαία, αθελφο κελ, γηα ηελ επηβεβαίσζε φηη 
νη ζπκκεηέρνληεο είλαη εξγνδνηνχκελνη ηεο αηηήηξηαο επηρείξεζεο, αθεηέξνπ δε, γηα ζθνπνχο νξζνχ 

ππνινγηζκνχ ηνπ “Θφζηνπο Ξξνζσπηθνχ Ππκκεηερφλησλ” θαη ηνπ “Θφζηνπο Ξξνζσπηθνχ Δθπαηδεπηή”, ηα 
νπνία απνηεινχλ επηιέμηκεο δαπάλεο. Ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ απηψλ, φπσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ Νδεγφ, είλαη 

ηέηνηνο ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεηαη ε πξαγκαηηθή επηβάξπλζε ηνπ εξγνδφηε  θαη λα θαίλνληαη φιεο νη απνδνρέο 

πνπ ππεηζέξρνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ.  
 

(γ) Ρα ζηνηρεία απηά ήηαλ αλαγθαία γηα ζθνπνχο ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ ηεο επηρνξήγεζεο απφ ηελ Διεγθηηθή 
πεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνλ Έθνξν Διέγρνπ Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.                                                                                                                                                

 

(δ) Ρν ελ ιφγσ Γξαθείν, είρε ππνγξάςεη ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία παξαρσξνχζε ζηελ ΑλΑΓ ηε ξεηή 
ζπγθαηάζεζή ηεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηελ αθνξνχλ, θαζψο θαη ζπγθαηάζεζε γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαίλνληαη ζην παξνπζηνιφγην θαη αθνξνχλ ηνπο θαηαξηηδφκελνο.                                                                                                                                                
 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ζεσξήζακε φηη, ηα δεηεζέληα ζηνηρεία δελ ήηαλ ππεξβνιηθά σο πξνο ην ζθνπφ πνπ 

δεηνχληαλ, ψζηε λα ζίγεηαη ε Αξρή ηεο Αλαινγηθφηεηαο ή νπνηαδήπνηε άιιε Αξρή ηνπ Λφκνπ φπσο ηεο 
Λνκηκφηεηαο θαη ηνπ Πθνπνχ. Δμάιινπ, ππήξρε εθ κέξνπο ηνπ Γξαθείνπ, ε γλψζε σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηεο αίηεζεο γηα επηρνξήγεζε θαη δφζεθε ε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ παξνρή ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ηνπ Νδεγνχ Ξνιηηηθήο θαη Γηαδηθαζηψλ.  

 
Υο εθ ηνχηνπ, ε παξνρή ησλ δεηεζέλησλ ζηνηρείσλ ζηελ ΑλΑΓ  δελ θάλεθε λα παξαβηάδεη ηηο πξφλνηεο ηνπ 

Λφκνπ.  
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3.5.5. Παξαρώξεζε ζηνηρείσλ από ην Fulbright πξνο ηε Κνλάδα 
Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 
 

 

Ζ Κνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ππέβαιε εξψηεκα θαηά πφζν είλαη λφκηκε ε 

παξαρψξεζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ θ. Σ, ππάιιειν ηνπ Ρκήκαηνο Θηεκαηνινγίνπ θαη Σσξνκεηξίαο απφ 

ην Fulbright Commission ιφγσ ηνπ φηη δηεμήγαγε έξεπλα ελαληίνλ ηνπ. 
 

Δθθξάζακε ηελ άπνςε φηη ε θνηλνπνίεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ θ. Σ απφ ην Fulbright πξνο ηελ 
πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ επηηξέπεηαη λα γίλεη βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 (2) (ε) ηνπ Λφκνπ, ην νπνίν πξνβιέπεη 

φηη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ επηηξέπεηαη θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ φηαλ 

απηή «είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηδηψθεη ν ππεχζπλνο 
επεμεξγαζίαο ή ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν αλαθνηλψλνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ππφ ηνλ φξν φηη 

ηνχην ππεξέρεη ησλ δηθαησκάησλ, ζπκθεξφλησλ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 
δεδνκέλσλ.». 

 

Βάζεη φκσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 (3) (α) ηνπ Λφκνπ, ν θ. Σ ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηελ 
θνηλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη λα ηνπ δνζεί ε επθαηξία λα αληηηαρζεί ζε απηή.  

 

 

3.5.6. Πνιηηηθή Αξρείνπ Κελπκάησλ Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ 
 
Ζ USB Bank ππέβαιε εξψηεκα ζηνλ Δπίηξνπν θαηά πφζν πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θχιαμεο 

κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ επξφθεηην λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ Ρξάπεδα ρξεηαδφηαλ ε 
ελππφγξαθε απνδνρή απφ ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ή θαηά πφζν αξθεί κηα ελεκέξσζε κέζσ εγθπθιίνπ. 

 
Πχκθσλα κε ην Θεθάιαην 14 παξαγξ. 7 ηεο Νδεγίαο κε ηίηιν «Νδεγία Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα γηα ηελ Δπεμεξγαζία Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ζηνλ Ρνκέα ησλ Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ» 
πνπ έρεη εθδψζεη ην Γξαθείν καο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο, «Έλαο εξγνδφηεο κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ 
επηζθέπηνληαη νη εξγνδνηνχκελνη θαη ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πνπ δηεμάγνπλ, αθνχ ηνπο ελεκεξψζεη 
θαηάιιεια, ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ζθνπνχο εξγαζίαο θαη φρη 
γηα πξνζσπηθνχο ζθνπνχο. Απαγνξεχεηαη, φκσο, ε πξφζβαζε ηνπ εξγνδφηε ζην πεξηερφκελν ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, αλ απηφ αθνξά πξνζσπηθά κελχκαηά ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη 
νη εξγνδνηνχκελνη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ηνπο παξέρεη ν εξγνδφηεο απνθιεηζηηθά γηα 
ζθνπνχο εξγαζίαο, απηφο κπνξεί, αλ απηφ είλαη απαξαίηεην, γηα ζθνπνχο απνθπγήο δηαξξνήο πιεξνθνξηψλ 
πνπ αθνξνχλ ηνλ νξγαληζκφ ηνπ, λα ελεκεξψζεη ηνπο εξγνδνηνπκέλνπο φηη απαγνξεχεηαη ε απνζηνιή 
ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ γηα πξνζσπηθνχο ζθνπνχο απφ ηεξκαηηθά ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην ρψξν 
εξγαζίαο θαη γηα ηηο θπξψζεηο πνπ επηδέρεηαη ε απνζηνιή απηή θαη λα ηνπο παξάζρεη φπνπ είλαη εθηθηφ 
αλάινγα κέζα γηα ηε δηεθπεξαίσζε πξνζσπηθήο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν.». 

 
Ξεξαηηέξσ, φπνπ είλαη δπλαηφ, ε πξφζβαζε / έιεγρνο ζηνπο ππνινγηζηέο ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζηελ 

παξνπζία ηνπ ρξήζηε. Πε πεξίπησζε φκσο πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ (φπσο γηα παξάδεηγκα, φηαλ θάπνηνο 
ρξήζηεο δελ ζπλεξγάδεηαη ψζηε λα παξνπζηαζηεί θαηά ηελ πξφζβαζε/ έιεγρν ζηνλ ππνινγηζηή), ε Ρξάπεδα 

κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζηελ απνπζία ηνπ ρξήζηε, αιιά ε πξφζβαζε πξέπεη λα 
πεξηνξηζηεί κφλν ζηα ππεξεζηαθά αξρεία θαη φρη ζε ηπρφλ πξνζσπηθά αξρεία ηνπ ρξήζηε, λννπκέλνπ φηη είλαη 

εθηθηφο απηφο ν δηαρσξηζκφο (π.ρ. ν ρξήζηεο ηεξνχζε ζε μερσξηζηφ κέξνο ηα πξνζσπηθά ηνπ αξρεία). 

 
Έρνληαο ππφςε ηα πην πάλσ, εθφζνλ ε Ρξάπεδα είρε ήδε θαηαξηίζεη Ξνιηηηθή Αξρείνπ Κελπκάησλ 

Ζιεθηξνληθνχ Ραρπδξνκείνπ θαη δεδνκέλνπ φηη ζα δηαζθάιηδε φηη φιν ην πξνζσπηθφ ηεο ζα είρε εθ ησλ 
πξνηέξσλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ Ξνιηηηθή, ν Δπίηξνπνο έθξηλε φηη κπνξεί λα έρεη  πξφζβαζε ζηα 

κελχκαηα ηνπ ππεξεζηαθνχ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ ππαιιήισλ /ρξεζηψλ ηεο Ρξάπεδαο. 

Πηελ παξνχζα ππφζεζε, ήηαλ άλεπ αληηθεηκέλνπ ην ζέκα ιήςεο ζπγθαηάζεζεο απφ ηνπο ππαιιήινπο, γηα ην 
ιφγν φηη ηπρφλ «ζπγθαηάζεζε» ηνπο γηα ηε ζπιινγή θαη θχιαμε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, δελ 

ζα ζεσξείην «ειεχζεξε, ξεηή θαη εηδηθή δήισζε βνπιήζεσο», φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ Λφκνπ 138 (Η) / 2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε.  Γειαδή, ζα ππήξρε ην ελδερφκελν νη ππάιιεινη λα 

εμαλαγθάδνληαλ λα ππνγξάςνπλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 
θάηη πνπ ζα παξαβίαδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λφκνπ. 
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3.6. Θιεηζηά Θπθιώκαηα Βηληεν-Παξαθνινύζεζεο (ΘΘΒΠ) / Οπηηθνγξάθεζε 

 

3.6.1. Οπηηθνγξάθεζε ζρνιηθώλ αγώλσλ  
 
πνβιήζεθε ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ ζρεηηθφ εξψηεκα θαηά πφζν ε νπηηθνγξάθεζε ησλ ζρνιηθψλ αγψλσλ 

πεηφζθαηξαο απφ ηνλ θαζεγεηή/πξνπνλεηή παξαβηάδεη ηηο πξφλνηεο ηνπ Λφκνπ. 
 

Ν Δπίηξνπνο ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππφςε φηη νη ζρνιηθνί αγψλεο είλαη πξνζβάζηκνη ζην θνηλφ θαη /ή ζε 

ζεαηέο αιιά θαη ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζα ιάκβαλε ρψξα ε νπηηθνγξάθεζε πνπ ήηαλ ε βειηίσζε ηεο 
ηερληθήο αιιά θαη ζπκβνιή ζηελ πξφνδν ηεο πξνπνλεηηθήο θαηάξηηζεο θαη δεδνκέλνπ φηη ε θαηαγξαθή 

εηθφλσλ ζπληζηά επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ε ελ ιφγσ επεμεξγαζία ήηαλ 
θαζ‟φια λφκηκε θαη εληφο ηνπ γξάκκαηνο ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε.  

 
 

3.6.2. ATM - Πξνεηδνπνηεηηθή Πηλαθίδα γηα βηληενπαξαθνινύζεζε 
 

Ζ Ρξάπεδα Θχπξνπ απέζηεηιε επηζηνιή ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ κε ηελ νπνία δεηνχζε δηεπθξηλήζεηο 
ζρεηηθά κε ηηο πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο γηα βηληενπαξαθνινχζεζε πνπ πξνηίζεην λα εγθαηαζηήζεη ζηελ 

Ρξάπεδα. 
 

Δμεγήζακε φηη νη πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο αλαξηνχληαη έμσ απφ ην πεδίν νπηηθνγξάθεζεο κε ζθνπφ λα 

ελεκεξψλνπλ ηνπο δηεξρνκέλνπο ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε νπηηθνγξάθεζε, έηζη ψζηε λα ηνπο δίδεηαη ε 
επθαηξία λα απνθχγνπλ ηελ νπηηθνγξάθεζε ηνπο κε ην λα κελ εηζέιζνπλ ζηνπο ρψξνπο φπνπ ιεηηνπξγνχλ ηα 

ζπζηήκαηα απηά. 
 

Νη πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά: λα έρνπλ ην θαηάιιειν κέγεζνο θαη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηα ζέζε θαη χςνο ψζηε γίλνληαη εχθνια νξαηέο απφ ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ κε 
κέηξηα φξαζε.   

 
 

 
3.7. Σξαπεδηθά / Υξεκαηνπηζησηηθά ζέκαηα 

 
 

 
3.7.1. πιινγή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πειαηώλ από ηξίηνπο 
 

Γηθεγφξνο ππέβαιε εξψηεκα ζηνλ Δπίηξνπν θαηά πφζν έλα πηζησηηθφ ίδξπκα κπνξεί λα θαηαρσξήζεη 
κνλνκεξψο ζην ζχζηεκα ηνπ ζηνηρεία ηέηνηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ζθνπνχο ηεο ζρέζεο ηξάπεδαο θαη πειάηε, 

φηαλ ν πειάηεο παξαιείπεη ή αξλείηαη λα ελεκεξψζεη ην ίδξπκα. 
 

Ρν άξζξν 61 (1) ηνπ πεξί ηεο Ξαξεκπφδηζεο θαη Θαηαπνιέκεζεο ηεο Λνκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Ξαξάλνκεο 

Γξαζηεξηφηεηεο Λφκνπ ηνπ 2007, (Λ. 188 (Η) / 2007), πξνβιέπεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηα πξφζσπα πνπ 
δηεμάγνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηα κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηα κέηξα 

δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε.  
 

Πχκθσλα δε, κε ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ άξζξνπ απηνχ, κία απφ ηηο δηαδηθαζίεο είλαη ε εμαθξίβσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ θαη ε ιήςε κέηξσλ αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ γηα ηνλ έιεγρν 
ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ βάζεη εγγξάθσλ, ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ πνπ εθδίδνληαη ή ιακβάλνληαη απφ αμηφπηζηε 

θαη αλεμάξηεηε πεγή ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην πξφζσπν πνπ δηεμάγεη ρξεκαηννηθνλνκηθή ή άιιε 
δξαζηεξηφηεηα γλσξίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν. 

 
Κε βάζε ηα πην πάλσ, ε Ρξάπεδα ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε 

κε ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Θεσξνχκε φκσο φηη επεηδή δεδνκέλα φπσο ε δηεχζπλζε  είλαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηα νπνία, ζα κπνξνχζαλ λ‟ 
αιιάμνπλ νπνηεδήπνηε, εθ πξψηεο φςεσο απηά δελ απνηεινχλ αμηφπηζηα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε. 
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Ρα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην δειηίν ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε είλαη απηά πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

επηβεβαίσζε / πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη γηα ηα νπνία ε Ρξάπεδα κπνξεί λα δεηήζεη έγγξαθα, 
ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ εθδίδνληαη ή ιακβάλνληαη απφ αμηφπηζηε θαη έγθπξε πεγή κε ζθνπφ ηελ 

εμαθξίβσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 61 (1) (α) ηνπ Λφκνπ 188 (Η) 
/ 2007. 

 
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 (1) (δ) ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα 

(Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Λφκνπ ηνπ 2001 (Λφκνο 138 (Η) / 2001), φπσο ηξνπνπνηήζεθε (ζην εμήο «ν 

Λφκνο»), ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, δηαζθαιίδεη φηη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα «είλαη αθξηβή θαη, 
εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ππνβάιινληαη ζε ελεκέξσζε». 

 
Δπηπξφζζεηα:  

(α) Ζ Ρξάπεδα/ΠΞΗ, σο ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, έρεη ηελ επζχλε λα δηαζθαιίδεη φηη ηα 

δεδνκέλα πνπ δηαηεξεί γηα ηνπο πειάηεο ηεο είλαη αθξηβή θαη ελεκεξσκέλα. 
 

(β) Ζ Ρξάπεδα/ΠΞΗ κπνξεί λα δεηά, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ πειάηε, έγγξαθα, ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ 
εθδίδνληαη ή ιακβάλνληαη απφ αμηφπηζηε θαη έγθπξε πεγή κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην δειηίν ηαπηφηεηαο ηνπ.  
 

(γ) ζνλ φκσο αθνξά ηε ζπιινγή απφ ηξίηνπο νπνηνλδήπνηε άιισλ ζηνηρεηψλ ηνπ πειάηε, φπσο είλαη ε 

δηεχζπλζε ηνπ, ε Ρξάπεδα/ΠΞΗ ή ν ηξίηνο ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 (3) (α) ηνπ 
Λφκνπ 138(Η) / 2001 λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ πειάηε γηα ηε ζπιινγή ή ηελ αλαθνίλσζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 
 
3.7.2. πιινγή Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ από ηελ USB Bank γηα ζθνπνύο αλνίγκαηνο 
ινγαξηαζκνύ 
 

πνβιήζεθε εξψηεκα ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ θαηά πφζν ζην έληππν πνπ δηαζέηεη ε USB Bank ζην θνηλφ 

γηα άλνηγκα ινγαξηαζκνχ δεηνχληαη ππεξβνιηθά πξνζσπηθά δεδνκέλα. 
Όζηεξα απφ ηελ ελδεδεηγκέλε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ θαηέιεμε ζηα αθφινπζα: 

Νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ππνρξεσκέλα ηα Αδεηνδνηεκέλα Ξηζησηηθά Ηδξχκαηα (ΑΞΗ) λα ζπιιέγνπλ θαηά ην 
ζηάδην αλνίγκαηνο ινγαξηαζκψλ απφ θπζηθά πξφζσπα πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΝΓΖΓΗΑ ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο 

ηεο Θχπξνπ ΞΟΝΠ ΡΑ ΞΗΠΡΥΡΗΘΑ ΗΓΟΚΑΡΑ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 59(4) ΡΥΛ ΞΔΟΗ ΡΖΠ ΞΑΟΔΚΞΝΓΗΠΖΠ 
ΘΑΗ ΘΑΡΑΞΝΙΔΚΖΠΖΠ ΡΖΠ ΛΝΚΗΚΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΠΝΓΥΛ ΑΞΝ ΞΑΟΑΛΝΚΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΛΝΚΥΛ ΡΝ 

2007 ΔΥΠ 2013 ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 75 ηεο νπνίαο: 

 
«Ρα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη πξηλ ηε ζχλαςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο θαη ηελ 

εθηέιεζε νπνησλδήπνηε ζπλαιιαγψλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνθίι ηνπ πειάηε θαη, σο 
ειάρηζην, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

(i) ην ζθνπφ θαη ην ιφγν πνπ αηηείηαη ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ ή ηελ πξνζθνξά ηξαπεδηθψλ 

ππεξεζηψλ,  
(ii) ηελ πξνβιεπφκελε θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ,  

(iii) ηε θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ,  
(iv) ηελ αλακελφκελε πεγή (π.ρ. ρψξεο θαη νλφκαηα θχξησλ ζπλεξγαηψλ) ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα πηζηψλνληαη 

ζην ινγαξηαζκφ θαη ηνλ αλακελφκελν πξννξηζκφ (π.ρ. ρψξεο θαη νλφκαηα θπξίσλ ζπλεξγαηψλ) ησλ 

εμεξρνκέλσλ εκβαζκάησλ/πιεξσκψλ, θαη 
(v) ηηο πεγέο θαη ην κέγεζνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη εηήζησλ εηζνδεκάησλ,  

(vi) ηε ζαθή θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ/ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ/ 
εξγαζηψλ.». 

 
Δλφςεη ησλ πην πάλσ, ν Δπίηξνπνο θαηέιεμε φηη ε πξαθηηθή απηή πνπ αθνινπζείηαη απφ φια ηα ΑΞΗ είλαη 

θαζφια λφκηκε θαη εμππεξεηεί ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ πνπ είλαη ε εθαξκνγή ησλ ΞΔΟΗ ΡΖΠ ΞΑΟΔΚΞΝΓΗΠΖΠ 

ΘΑΗ ΘΑΡΑΞΝΙΔΚΖΠΖΠ ΡΖΠ ΛΝΚΗΚΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΠΝΓΥΛ ΑΞΝ ΞΑΟΑΛΝΚΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΛΝΚΥΛ. 
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3.7.3. Ιεμηπξόζεζκεο θαη θαζπζηεξεκέλεο νθεηιέο /Αλάζεζε επεμεξγαζίαο 

 
Ρξαπεδηθφο Νξγαληζκφο έζεζε ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ ην ζέκα ηεο ζπιινγήο/είζπξαμεο ιεμηπξφζεζκσλ 
θαη θαζπζηεξεκέλσλ νθεηιψλ απφ ηξίηνπο (εηαηξείεο). 

 
Ν Δπίηξνπνο πιεξνθφξεζε ζρεηηθά ηνλ Νξγαληζκφ σο πξνο ηα αθφινπζα: 

 
ηη ην Γξαθείν ηνπ είρε γίλεη δέθηεο αηηήζεσλ απφ πνιίηεο  (παξαπφλσλ, θαηαγγειηψλ ή εξσηεκάησλ) ζρεηηθά 

κε ηε λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ απφ εηαηξείεο (ηξίηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ) είηε γηα ζθνπνχο ζπιινγήο /είζπξαμεο ηεο θαη‟ ηζρπξηζκφ, ηεο εηαηξείαο/ δαλεηζηή 
ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο, είηε γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο/ππελζχκηζεο γηα εμφθιεζε ηεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο. 

 
Γεδνκέλεο ηεο απνπζίαο εηδηθήο λνκνζεζίαο πνπ λα ξπζκίδεη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

εηαηξεηψλ απηψλ παξέζεζε ζηνπο αηηεηέο θάπνηεο γεληθέο αξρέο θαη ζπζηάζεηο ζχκθσλα κε ην Λφκν 

138(Η)/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζε φηη αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λφκηκε επεμεξγαζία αιιά θαη ηηο ινηπέο 
δηαηάμεηο πνπ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο. 

 
Δπηγξακκαηηθά, ν Δπίηξνπνο αλέθεξε φηη ε ελεκέξσζε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11(1) ηνπ Λφκνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη κέζσ ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ πειάηε. 

 
Ζ αλάζεζε ηεο ζρεηηθήο επεμεξγαζίαο ζε εηαηξείεο (νη νπνίεο ζα ελεξγνχλ σο εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία εθ 

κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ εηαηξεηψλ /δαλεηζηψλ- ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο), ζα πξέπεη λα γίλεηαη  
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10(4) ηνπ Λφκνπ κε γξαπηή ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα 

θαζνξίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη φξνη εληνιήο θαη ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ζα ελεξγνχλ νη ελ ιφγσ εηαηξείεο 
κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ νθεηιεηψλ. 

 

Ρέινο, ν Δπίηξνπνο ηφληζε φηη νη δαλεηζηέο έρνπλ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ελεκεξσκέλα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο 
νθεηιέο ησλ πειαηψλ ηνπο θαη απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη δαλεηζηέο ζα πξέπεη λα επηβεβαηψλνπλ ηηο νθεηιέο θαη 

λα πξνβαίλνπλ ζε ηαπηνπνίεζε ησλ νθεηιεηψλ πξηλ απφ θάζε φριεζε ηνπ πειάηε απφ ηνπο ίδηνπο ή πξηλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο ζηηο πην πάλσ εηαηξείεο. 

 
 
3.7.4. Δπηζύλαςε θαηάζηαζεο ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ζηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ην 
ειάρηζην εγγπεκέλν εηζόδεκα  
 
Ξνιίηεο ππέβαιε εξψηεκα ζηνλ Δπίηξνπν θαηά πφζνλ ε απαίηεζε γηα  ηελ επηζχλαςε θαηάζηαζεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηελ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη γηα ηελ παξαρψξεζε ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 
εηζνδήκαηνο παξαβηάδεη ην λφκν πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Λφκνπ 109(I)/2014  πνπ πξνλνεί γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, νη θαηαζέζεηο ηνπ αηηεηή  ζε ηξαπεδηθφ 

ίδξπκα δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ην πνζφ ησλ (€5.000) απμαλφκελν θαηά ρίιηα επξψ (€1.000) γηα θάζε 
πξφζζεην κέινο ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο: 

 
Πην ζεκείν 6β ηεο αίηεζεο γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο απαηηείηαη λα δεισζνχλ ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ θαηαζέζεηο/γξακκάηηα, λα αλαθεξζνχλ ηα αδεηνδνηεκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα, νη δηθαηνχρνη, ην 

πνζφ θαηάζεζεο θαη ην κεγαιχηεξν ππφινηπν ινγαξηαζκνχ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο.  
 

Ζ αίηεζε γηα παξνρή ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπκπιεξσκέλν θαη 
ππνγξακκέλν  έληππν εμνπζηνδφηεζεο κε ην νπνίν εμνπζηνδνηνχληαη φια ηα αδεηνδνηεκέλα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, ζην εμήο «ΑΞΗ», φπσο νξίδνληαη ζηνπο πεξί Δξγαζηψλ Ξηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ Λφκνπο ηνπ 1997, σο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη, λα παξέρνπλ ζηνλ Ξξντζηάκελν ηεο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Ξξφλνηαο, 

ζην εμήο «ΓΔΞ», νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο θάζε κνξθήο πνπ 

δηαηεξνχληαη ζην θάζε ΑΞΗ. 
 

Ρν Γξαθείν καο απάληεζε ζηνλ πνιίηε φηη, είηε ν αηηεηήο επηζπλάςεη ζηελ αίηεζε ηνπ γηα παξνρή ειάρηζηνπ 
εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ, είηε φρη, ε πεξεζία Γηαρείξηζεο 

Δπηδνκάησλ Ξξφλνηαο πνπ  ππάγεηαη ζην πνπξγείν Δξγαζίαο, Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζα  έρεη 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ γηα λα επαιεζεχζεη ηελ νξζφηεηα ηεο δήισζήο ηνπ ζην 
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ζεκείν 6β ηνπ ελ ιφγσ εληχπνπ (ΔΔΔ.5), αθνχ βάζεη ηνπ άξζξνπ 6(2)(η) ηνπ Λφκνπ είλαη επηηξεπηή ε 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ιφγνπο ρνξήγεζεο θνηλσληθψλ παξνρψλ. Ζ λνκνζεζία γηα ην 
Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα δελ πξνβιέπεη ξεηά ηελ επηζχλαςε θαηάζηαζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη γη‟ 

απηφ ν αηηεηήο κπνξεί λα κελ ηελ επηζπλάςεη.  

 
 
3.8. Άιια ζέκαηα 
 
 
3.8.1. Ζρνγξάθεζε Γηαιέμεσλ 
 

 
 

Ρν Γξαθείν Δθηειεζηηθνχ Αληηπξνέδξνπ Γηνίθεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ιεπθσζίαο ππέβαιε εξψηεκα ζηνλ 
Δπίηξνπν θαηά πφζν ε ερνγξάθεζε δηαιέμεσλ απφ θνηηεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρεη νπνηαδήπνηε λνκηθή 

πηπρή ε νπνία αθνξά ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 
Νη δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 138 (Η) / 2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε εθαξκφδνληαη ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε ελ φισ ή 

ελ κέξεη επεμεξγαζία, θαζψο θαη ζηε κε απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 
ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή πξφθεηηαη λα πεξηιεθζνχλ ζε αξρείν (άξζξν 3(1) ηνπ Λφκνπ). 

 
Ρν άξζξν 3 (2) ηνπ Λφκνπ πξνβιέπεη φηη, «νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ 

άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ απνθιεηζηηθά πξνζσπηθψλ ή νηθηαθψλ.». 
 

Δλφςεη ησλ φζσλ έρνπλ αλαθεξζεί πην πάλσ, απαληήζακε φηη ε ερνγξάθεζε δηαιέμεσλ απφ θνηηεηέο κε 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο εκπίπηεη ζηελ εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 3(2) ηνπ Λφκνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ εκπίπηεη ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Λφκνπ. 

 
Αλεμάξηεηα απφ ηα πην πάλσ ζεσξνχκε φηη νη θαζεγεηέο  / ιέθηνξεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη απφ 

πξνεγνπκέλσο γηα ηελ πξαθηηθή ερνγξάθεζεο ησλ δηαιέμεσλ ηνπο απφ θνηηεηέο. 
 

  

3.8.2. Απνζηνιή ελεκεξσηηθώλ κελπκάησλ SMS ζηνπο αζθαιηζκέλνπο παξαγσγνύο 
 
πνβιήζεθε ζην Γξαθείν καο επηζηνιή απφ ηνλ Νξγαληζκφ Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο (Ν.Γ.Α.),  κε ηελ νπνία καο 

πιεξνθνξνχζε γηα ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ν.Γ.Α. φπσο ελεκεξψλεη ηνπο 
αζθαιηζκέλνπο παξαγσγνχο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, κέζσ SMS θαη καο έζεηε ην εξψηεκα 

θαηά πφζν απηή ε ελέξγεηα ζα ήηαλ αληίζεηε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Λφκνπ 138(Η) 2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε. 
  

Ν Ν.Γ.Α. εμήγεζε ζην Γξαθείν καο φηη ε ελεκέξσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ θαιιηεξγεηψλ είρε ζθνπφ ηελ 

βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηνλ Ν.Γ.Α. θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο 
ηνπο. 

 
Ν Δπίηξνπνο έθξηλε φηη ήηαλ νξζφ φπσο ν Ν.Γ.Α. ελεκεξψζεη ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, κε επηζηνιή, 

ψζηε λα γλσξίδνπλ γηα ηελ επηθείκελε ελεκέξσζή ηνπο κε κελχκαηα ζην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν,  φπσο ην 

άξζξν 11 ηνπ Λφκνπ πξνλνεί. Δπηπξφζζεηα, κε ην λα ηνλ εθνδηάδνπλ κε ηα ζηνηρεία ηνπο, πνπ κπνξεί λα 
έρνπλ αιιάμεη απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο, ζα ζπληείλεη ζην λα δηαηεξεί επηθαηξνπνηεκέλν αξρείν.  

 
Υο εθ ηνχηνπ, ν Δπίηξνπνο πιεξνθφξεζε ηνλ Ν.Γ.Α. φηη, ζε απηνχο πνπ ζα απαληήζνπλ ζεηηθά, ζα 

λνκηκνπνηείηαη λα πξνβαίλεη ζηελ απνζηνιή κελπκάησλ, ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, φρη. Δπηπξφζζεηα, ηνπ 

επεζήκαλε φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην άηνκν δελ απαληήζεη, απηφ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη δελ 
επηζπκεί λα ιακβάλεη κελχκαηα θαη δελ ζα πξέπεη λα ηνπ απνζηέιινληαη, επνκέλσο ζηελ επηζηνιή ζα πξέπεη 

λα αλαθέξεηαη ξεηά θαη ην ελδερφκελν απηφ.   
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3.8.3. Φσηνγξαθηθόο Γηαγσληζκόο “Αζθάιεηα ζηηο νηθνδνκέο ζηελ Θύπξν” 
 
Γηθεγφξνο ελεκέξσζε ην Γξαθείν καο, εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ ηνπ πνπ ήηαλ ν “Πχιινγνο Ξνιηηηθψλ 

Κεραληθψλ Θχπξνπ”, ηελ πξφζεζε ηνπ Ππιιφγνπ λα πξνθεξχμεη θσηνγξαθηθφ δηαγσληζκφ, κε ηίηιν “Αζθάιεηα 
ζηηο νηθνδνκέο ζηελ Θχπξν” θαη καο έζεζε δηάθνξα, ζρεηηθά κε ην ζέκα εξσηήκαηα, δεηψληαο ηηο απφςεηο ηνπ 

Δπηηξφπνπ. 
  

Ν Δπίηξνπνο ηνπ επηζήκαλε φηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ππήξρε ην ελδερφκελν, απφ ηελ εηθφλα θαη ζέζε 

ελφο θηηξίνπ λ‟ αλαγλσξηζηεί ν ηδηνθηήηεο ηνπ αιιά θαη ηξίηα πξφζσπα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν, ιφγσ ηνπ 
ζέκαηνο πνπ αθνξά θαθνηερλίεο θαη ελδερφκελε πξνβνιή εηθφλσλ πνπ λα απνηεινχζαλ παξάδεηγκα πξνο 

απνθπγήλ θαη ελδερνκέλσο λα ζπληζηνχζαλ πξνζβνιή γηα ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, γηα λα είλαη λφκηκε 
ε έθζεζε ησλ θσηνγξαθηψλ απηψλ, πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ.                                                        

 

ζνλ αθνξά ην εξψηεκα θαηά πφζν παξαβηάδνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θάπνηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, ην 
νπνίν πηζαλφλ λα παξνπζηάδεηαη ζε θάπνηα θσηνγξαθία ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ, ε απάληεζε πνπ δψζακε 

ήηαλ θαηαθαηηθή, εθηφο θαη αλ αιινησζεί/ζνισζεί ην πξφζσπν ηνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη 
αλαγλσξίζηκν.                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Πε φηη αθνξά ην εξψηεκα θαηά πφζν ε πξνβνιή ηεο θσηνγξαθίαο ελφο θηηξίνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί παξαβίαζε 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θάπνηνπ πξνζψπνπ, ε απάληεζε πνπ δψζακε ήηαλ αξλεηηθή, αθνχ ε θσηνγξαθία 

ελφο θηηξίνπ απφ κφλε ηεο δελ ζπληζηά πξνζσπηθφ δεδνκέλν, εθηφο θαη αλ ζηε θσηνγξαθία απεηθνλίδνληαη 
πξφζσπα θαη δίλνληαη άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ηνπ θηηξίνπ (νδφο, αξηζκφο, ηφπνο), κε βάζε ηα νπνία 

κπνξεί λ‟ αλαγλσξηζηεί ε ηαπηφηεηα πξνζψπσλ, νπφηε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ιεθζεί ε 
ζπγθαηάζεζε ηνπο, φπσο ην άξζξν 5(1) ηνπ Λφκνπ πξνλνεί.   

 
 
3.8.4. πκθσλία FATCA – US Foreign Account Tax Compliance Act 

 
πνβιήζεθε ζην Γξαθείνπ ηνπ Δπηηξφπνπ εξψηεκα ζε ζρέζε κε ηελ παξαπάλσ Ππκθσλία ζην νπνίν ν 
Δπίηξνπνο απάληεζε ηα εμήο: 

 
Ζ νξηζηηθνπνίεζε θαη ππνγξαθή κηαο δηκεξνχο Ππκθσλίαο Ππλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

(Ρκήκα Δζσηεξηθψλ Ξξνζφδσλ) κε ηηο αξκφδηεο/ αληίζηνηρεο  Ακεξηθαληθέο Αξρέο είλαη αλαληίιεθην φηη ζα 

επηθέξεη ζρεηηθέο αιιαγέο θαη /ή ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ επεξεαδφκελσλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Θππξηαθή 

Γεκνθξαηία π.ρ Ρξαπεδψλ, Αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, εηαηξεηψλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θ.α. 
 

Ζ θχξηα ππνρξέσζε φισλ ησλ επεξεαδφκελσλ εηαηξεηψλ ε νπνία απνξξέεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

11(3)(α) ηνπ Λφκνπ 138(Η)/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, είλαη ε ππνρξέσζε ηνπο γηα ελεκέξσζε φισλ ησλ 
ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ/πειαηψλ ηνπο  (US specified persons), ζρεηηθά κε φια ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην  εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λφκνπ.  
 

Ζ πην πάλσ ππνρξέσζε ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2014, εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Ππκθσλίαο 
απφ ηνλ πνπξγφ Νηθνλνκηθψλ ηεο Θχπξνπ, φπνπ θιήζεθαλ νη επεξεαδφκελεο εηαηξείεο λα θνηλνπνηήζνπλ ζην 

Ρκήκα Δζσηεξηθψλ Ξξνζφδσλ πιεξνθνξίεο /πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ηνπο /(US specified persons) 

κε ζθνπφ ηελ παξαπέξα δηαβίβαζή ηνπο απφ ην Ρκήκα Δζσηεξηθψλ Ξξνζφδσλ ζηηο αληίζηνηρεο Ακεξηθαληθέο 
Αξρέο. 

 
Ζ ζρεηηθή ελεκέξσζε ζα γίλεηαη κε αηνκηθή επηζηνιή πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο πειάηεο θαη κέζσ ηεο 

πειαηεηαθήο ζχκβαζεο γηα ηνπο λένπο πειάηεο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο (εηαηξεία) ην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο (απαξαίηεηε ε θνηλνπνίεζε γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο 
δηκεξνχο Πχκβαζεο κεηαμχ Θχπξνπ – ΖΞΑ), ηνπο απνδέθηεο (θαηαξρήλ πξνο ην Ρκήκα Δζσηεξηθψλ Ξξνζφδσλ 

θαη απφ ην ηειεπηαίν πξνο ηηο Ακεξηθαληθέο Αξρέο) θαζψο επίζεο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ ηα ππνθείκελα 
ησλ δεδνκέλσλ π.ρ δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη δηφξζσζεο. 

 
Ξεξαηηέξσ ηνπο πιεξνθφξεζε φηη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί εμ‟ ππαξρήο λέν αξρείν ην νπνίν 

ζα πεξηιακβάλεη κφλν ηα δεδνκέλα ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο US specified persons θαη ην 

νπνίν ζα ηεξείηαη μερσξηζηά απφ ην ππφινηπν πειαηνιφγην κε άιιε δηαδηθαζία ή άιισο πσο, ζα θξίλεην 
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απαξαίηεην λα ππνβιεζεί απφ ηηο επεξεαδφκελεο εηαηξείεο έληππν Γλσζηνπνίεζεο Πχζηαζεο θαη Ιεηηνπξγίαο 

Αξρείνπ /Έλαξμεο Δπεμεξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Λφκνπ ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ.  
Πε αληίζεηε δε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία δελ ζα δεκηνπξγεζεί λέν εηδηθφ αξρείν θαη ηα δεδνκέλα ζα 

θνηλνπνηνχληαη ζην Ρκήκα Δζσηεξηθψλ Ξξνζφδσλ απφ ην πθηζηάκελν αξρείν (πειαηνιφγην) ηφηε αξθεί λα 
ππνβιεζεί γξαπηψο ζην Γξαθείν ηνπ ε ζρεηηθή κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ηεο Γλσζηνπνίεζεο. Γειαδή ζα 

ελεκεξψλεηαη ν Δπίηξνπνο ζρεηηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ ζην Ρκήκα Δζσηεξηθψλ 
Ξξνζφδσλ σο λένο απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Γλσζηνπνίεζεο 

πξνυπνζέηεη φηη νη επεξεαδφκελεο εηαηξείεο έρνπλ ήδε ππνβάιεη Γλσζηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ πειαηψλ ηνπο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λφκνπ  ζην Γξαθείν ηνπ. 
 

Πρεηηθά κε ηε δηαβίβαζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πην πάλσ αηφκσλ απφ ην Ρκήκα Δζσηεξηθψλ 
Ξξνζφδσλ πξνο ηηο αξκφδηεο Ακεξηθαληθέο Αξρέο ζα θαηαζηεί επηηξεπηή θαη ζα είλαη λφκηκε κφλν εθφζνλ ν 

Δπίηξνπνο εθδψζεη ζρεηηθή Άδεηα Γηαβίβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λφκνπ.  

 

4. ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ 

4.1. Απόθαζε ηνπ Δπηηξόπνπ εκεξνκελίαο 13 Οθησβξίνπ 2014 γηα αδπλακία εληνπηζκνύ 
ηαηξηθνύ θαθέινπ ηνπ θ. Κ.Σ., αζζελή ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο 
 

Ξαξαηίζεηαη απηνχζηα πην θάησ. 

 
 

ΑΠΟΦΑΖ 
 

Παξάπνλν γηα αδπλακία εληνπηζκνύ ηαηξηθνύ θαθέινπ ηνπ 
θ. Κ. Σ., αζζελή ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο 

 
Ν θ. Κ. Ρ., κε επηζηνιή ηνπ εκεξνκελίαο 29.5.2014, ππέβαιε θαηαγγειία ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο 
Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα γηα ηελ αδπλακία εληνπηζκνχ ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ, αθνχ ν θάθεινο 

ηνπ δελ εληνπίζηεθε αθφκα θαη κεηά απφ ηελ εμέηαζε ηνπ παξαπφλνπ ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο 

Ξαξαπφλσλ (Δ.Δ.Ξ.Α.) ζηελ νπνία απεπζχλζεθε (Απφθαζεο ηεο Δ.Δ.Ξ.Α. ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 9.7.2013 
θαηφπηλ εμέηαζεο ηνπ Αξ. Ξαξ. 199). Δπηπιένλ ν παξαπνλνχκελνο αλαθέξεη ζηελ επηζηνιή ηνπ φηη αληίγξαθα 

ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη εθζέζεσλ ηνπ πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ βξέζεθαλ ρσξίο ηε 
ζπγθαηάζεζε ηνπ ζηελ θαηνρή αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο  θαη θαηαηέζεθαλ εθ κέξνπο ηεο ελψπηνλ ηνπ 

Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ Ιεπθσζίαο ζε δηαδηθαζία αθξφαζεο αγσγήο πνπ θαηαρψξεζε ν παξαπνλνχκελνο 

ελαληίνλ ηεο ελ ιφγσ αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. 

 
2.1. Κε επηζηνιή κνπ πξνο ηνλ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο κε Αξ. Φαθ.:  Α/Ξ 

11.17.001.32/2014 θαη εκεξνκελία 6.6.2014 δήηεζα λα ππνβάιεη ηα ζρφιηα/απφςεηο/ζέζε ηνπ γηα ηα πην πάλσ 
κέρξη ηηο 15.7.2014, αιιά δελ αληαπνθξίζεθε εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο. 

 
2.2.1. Θιηκάθην δχν ιεηηνπξγψλ ηνπ Γξαθείνπ κνπ επηζθέθζεθε ζηηο 22.7.2014  ην Γεληθφ Λνζνθνκείν 

Ιεπθσζίαο γηα λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ πξφνδν ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο  θαη γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο 

θαη πξνζηαζίαο ησλ ηαηξηθψλ  θαθέισλ ησλ αζζελψλ. Πηε ζπλάληεζε παξεπξέζεθαλ ν θ. Ξέηξνο Κάηζαο, 
Δθηειεζηηθφο – Ηαηξηθφο Γηεπζπληήο, Ιεηηνπξγνί Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Ρκήκαηνο πεξεζηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη 

Ιεηηνπξγφο πεξεζηψλ γείαο. Νη ιεηηνπξγνί ηνπ Γξαθείνπ κνπ επηζήκαλαλ φηη δελ ππήξμε απαληεηηθή 
επηζηνιή ηνπ Δθηειεζηηθνχ – Ηαηξηθνχ Γηεπζπληήο πξνο ην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα αλαθνξηθά κε ην παξάπνλν ηνπ θ. Ρ. θαη ν Ιεηηνπξγφο πεξεζηψλ γείαο 

επηθνηλψλεζε ηειεθσληθψο κε ην Αξρείν ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο θαη είπε φηη αλεπξέζεθε ν 
ηαηξηθφο θάθεινο ηνπ παξαπνλνχκελνπ. 

 
2.2.2. ηαλ φκσο κε επηζηνιή κνπ εκεξνκελίαο 29.7.2014 δήηεζα απφ ηνλ παξαπνλνχκελν λα κε ελεκεξψζεη 

αλ πξάγκαηη αλεπξέζεθε ν ηαηξηθφο θάθεινο ηνπ ν θ. Κ. Ρ. ηειεθψλεζε ζηηο 7.8.2014 θαη είπε φηη δελ 
αλεπξέζεθε ν ηαηξηθφο θάθεινο κε ηα δεδνκέλα πγείαο ηνπ ηεο πεξηφδνπ 1992-2012, αιιά απιψο αλνίρζεθε 

έλαο λένο ηαηξηθφ θάθεινο ηνπ ην 2012. 

3. Πηηο 29.7.2014  ιεηηνπξγφο ηνπ Γξαθείνπ κνπ επηθνηλψλεζε ηειεθσληθψο κε ην Ιεηηνπξγφ πεξεζηψλ 
γείαο θαη ηνπ ππελζχκηζε φηη αλακελφηαλ ε γξαπηή απάληεζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή Γεληθνχ 
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Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο (ηνπ έζηεηιε θαη αληίγξαθν ηεο επηζηνιήο κε Αξ. Φαθ.: Α/Ξ 11.17.001.32/2014 θαη 

εκεξνκελία 6.6.2014 ζην ηειενκνηφηππν (θαμ)).  
 

4. Κε επηζηνιή κνπ πξνο ηνλ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο κε Αξ. Φαθ.: Α/Ξ 
11.17.001.32/2014 θαη εκεξνκελία 21.8.2014 ππέδεημα φηη θαηά παξάβαζε ηνπ εδαθίνπ άξζξνπ 23Α ηνπ 

Λφκνπ παξέιεηςε λα απαληήζεη (λα δψζεη καξηπξία) ζε ζρέζε κε ηελ θαηαγγειία ηνπ παξαπνλνχκελνπ θ. Κ. 
Ρ. φηη αληίγξαθα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη εθζέζεσλ ηνπ πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ βξέζεθαλ 

ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζηελ θαηνρή αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαη θαηαηέζεθαλ εθ κέξνπο ηεο ζηηο 5.9.2013 

ελψπηνλ ηνπ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ Ιεπθσζίαο ζε δηαδηθαζία αθξφαζεο αγσγήο πνπ θαηαρψξεζε ν 
παξαπνλνχκελνο ελαληίνλ ηεο ελ ιφγσ αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. Δπηπιένλ  ππέδεημα φηη κε βάζε ηα πην πάλσ ην 

Γεληθφ Λνζνθνκείν Ιεπθσζίαο έρεη παξαβηάζεη ηελ εθ ηνπ άξζξνπ 10(3) ππνρξέσζε ηνπ γηα ηε ιήςε ησλ 
θαηάιιεισλ νξγαλσηηθψλ θαη ηερληθψλ κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ 

ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε θαη θάζε άιιε 

κνξθή αζέκηηεο επεμεξγαζίαο, κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ θ. Κ. Ρ. κε ηα δεδνκέλα 
πγείαο ηνπ ηεο πεξηφδνπ 1992-2012. Εήηεζα απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ 

Ιεπθσζίαο ηα ζρφιηα/απφςεηο/ζέζε ηνπ γηα ηα πην πάλσ ην ζπληνκφηεξν θαη φρη αξγφηεξα απφ ηηο 22.9.2014 
θαη ηδηαίηεξα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχεη φηη  δελ πξέπεη λα επηβιεζνχλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο.  

 
5. Ν Δθηειεζηηθφο Ηαηξηθφο Γηεπζπληή ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο ζε απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ κε Αξ. 

Φαθ.: Γ.Λ.Ι. 11.17.002.98 θαη εκεξνκελία 6.10.2014 επηβεβαηψλεη φηη ν ηαηξηθφο θάθεινο ηνπ θ. Ρ. δελ έρεη 

εμεπξεζεί παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο, ππάξρεη κφλν ν θαηλνχξγηνο απφ ην έηνο 2013. Αλαθνξηθά κε 
αληίγξαθα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη εθζέζεσλ ηνπ παξαπνλνχκελνπ πνπ βξέζεθαλ ζηελ θαηνρή αζθαιηζηηθήο 

εηαηξείαο θαη θαηαηέζεθαλ ζε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ζε αγσγή ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ν Δθηειεζηηθφο Ηαηξηθφο 
Γηεπζπληή ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο απάληεζε φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη πφηε θαη πσο  

βξέζεθαλ απηά ηα έγγξαθα ζηε θαηνρή ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαη θαηά πφζν έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηνλ 

ηαηξηθφ θάθειν ηνπ αζζελή. Πηε ζπλέρεηα αλαθέξεη ζηελ επηζηνιή ηνπ ηηο πηζαλέο αηηίεο γηα ηελ απψιεηα 
ηαηξηθψλ θαθέισλ (κεηαμχ απηψλ αλαθέξεη φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζην παξειζφλ έγηλε κεηαθνξά ηνπο 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο ιφγσ αλεπαξθνχο αξηζκνχ πξνζσπηθνχ κε θίλδπλν λα θαηαθξαηνχληαη απφ ηνπο 
αζζελείο) θαη αλαθέξεη κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ψζηε νη ηαηξηθνί θάθεινη ησλ αζζελψλ λα είλαη αζθαιείο. 

 
6.1. Πχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ πεξί Θαηνρχξσζεο θαη Ξξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αζζελψλ Λφκνπ 

ηνπ 2004 (Λ. 1(Η)/2005), ν αξκφδηνο παξνρέαο ππεξεζηψλ πγείαο, νθείιεη λα ηεξεί ηαηξηθά αξρεία, φπνπ 

εκθαίλεηαη ε πνξεία ηεο ζεξαπείαο ηνπ αζζελή.  Ρα αξρεία απηά πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηα νπνία 
πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αζζελή θαη ηνπ αξκφδηνπ παξνρέα ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο θαη ηαηξηθή 

πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηε ζεξαπεία πνπ ιακβάλεη ν αζζελήο, ην πξνεγνχκελν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ, ηε 
δηάγλσζε ηεο παξνχζαο ηαηξηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο πνπ παξέρεηαη. 

 

Ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ηνπ Αξρείνπ Ηαηξηθψλ πεξεζηψλ (Ηαηξηθψλ Φαθέισλ Αζζελψλ) έρεη ηελ επζχλε 
γηα ηελ ηήξεζε θαη θχιαμε ηαθηηθψλ θαη ελεκεξσκέλσλ δεδνκέλσλ πγείαο ησλ αζζελψλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4(1)(δ) ησλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Λφκσλ 
ηνπ 2001 κέρξη 2012 (Λ. 138(Η)/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Λ. 37(Η)/2003 θαη Λ. 105(Η)/2012) πνπ 

ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν Λφκνο». 

 
6.2. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 1(Η)/2005, ν αζζελήο έρεη δηθαίσκα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο θαη 

αληίξξεζεο ζε ζρέζε κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην θαη  νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηα ηαηξηθά 
αξρεία.  Θαηά  ηελ  άζθεζε  ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα, ηεξνπκέλσλ ησλ 

αλαινγηψλ, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λφκνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λφκν 105(Η)/2012, ην νπνίν 
ππνρξεψλεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο λα παξέρεη αληίγξαθν κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζην ππνθείκελν ησλ 

δεδνκέλσλ, φπνπ απηφ δελ πξνυπνζέηεη δπζαλάινγε πξνζπάζεηα. 

 
6.3. Πχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Λ. 1(Η)/2005, παξνρέαο ππεξεζηψλ πγείαο πνπ 

παξαβηάδεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη, ηεξνπκέλσλ ησλ 
αλαινγηψλ, ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25 θαη 26 ησλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ 

Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Λφκσλ ηνπ 2001 θαη 2003.   

 
6.4. Ρν εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λφκνπ, αλαζέηεη ζηνλ εθάζηνηε ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ηελ 

ππνρξέσζε γηα ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ νξγαλσηηθψλ θαη ηερληθψλ κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ 
θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε 

ή πξφζβαζε θαη θάζε άιιε κνξθή αζέκηηεο επεμεξγαζίαο.  Ρα κέηξα απηά, πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ επίπεδν 
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αζθάιεηαο αλάινγν πξνο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε επεμεξγαζία θαη ε θχζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη 

αληηθείκελν ηεο επεμεξγαζίαο. 
 

 6.5. Ρα άξζξα 23(ζη) θαη 25(1) ηνπ Λφκνπ παξέρνπλ ζηνλ Δπίηξνπν Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηελ αξκνδηφηεηα 
επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη φηη νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο έρνπλ δηαπξάμεη 

παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ελ ιφγσ Λφκν . 
 

7.1. Ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα επέβαιε δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζην Γεληθφ 

Λνζνθνκείν Ιεπθσζίαο ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο κεηά απφ εμέηαζε ησλ παξαπφλσλ κε αξηζκνχο Α/Ξ 5/2008 
(απφθαζε εθδφζεθε ζηηο 24.7.2008) θαη Α/Ξ 51/2012 (απφθαζε εθδφζεθε ζηηο 23.10.2012).  

 
7.2. Ρφζν γξαπηψο φζν θαη πξνθνξηθά έγηλαλ θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ππνδείμεηο γηα ιήςε κέηξσλ θαη 

ελδεηθηηθά αλαθέξσ φηη θαηφπηλ δεκνζηεχκαηνο ηεο δεκνζηνγξάθνπ Λαηάζαο Δπξηπίδνπ ζηελ εθεκεξίδα «ε 

ζεκεξηλή» έθδνζεο εκεξνκελίαο 26 Απξηιίνπ 2012 κε ηίηιν «„„Ξεηαμνχκελνη‟‟ νη θάθεινη ησλ αζζελψλ ζην … 
αξρείν», κε επηζηνιή κνπ κε Αξ. Φαθ.: 21.04.002.01 θαη εκεξνκελία 26.4.2012 πξνο ηνλ Δθηειεζηηθφ 

Γηεπζπληή Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο εμέθξαζα ηελ έληνλε αλεζπρία κνπ γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζην ελ ιφγσ δεκνζίεπκα θαη ηδηαίηεξα γηα πξνζβάζηκε ζην θνηλφ είζνδν ζην Αξρείν ηνπ Γεληθνχ 

Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο θαη γηα απψιεηα θαθέισλ αζζελψλ. Πηελ ελ ιφγσ επηζηνιή αλέθεξα φηη θαηαλνψ ην 
θφξην εξγαζίαο θαη ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηε κεγάιε πξνζέιεπζε αζζελψλ ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ζηε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θξαηηθνχ λνζειεπηεξίνπ, ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

αιιά απηφ δελ  απνηειεί δηθαηνινγία γηα κε ζπκκφξθσζε ζηηο εθ ηνπ Λφκνπ ππνρξεψζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ππνβιεζνχλ παξάπνλα πξνο εμέηαζε απφ ην Γξαθείν κνπ θαη θαηέιεμα φηη ε ιήςε κέηξσλ πξνο επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε πξνζπάζεηα πξέπεη λα είλαη εληαηηθή γηα λα απνθχγνπκε δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. 
 

7.3. Κε επηζηνιή κνπ πξνο ηνλ πνπξγφ γείαο, ηνλ Αλ. Γεληθφ Γηεπζπληή πνπξγείνπ γείαο θαη ηνλ 

Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο  κε Αξ. Φαθ.: Α/Ξ 11.17.001.54/2013 θαη εκεξνκελία 
16.1.2014 ππέδεημα αδπλακίεο ζηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ ζην Γεληθφ 

Λνζνθνκείν Ιεπθσζίαο θαη δήηεζα λα ιεθζνχλ κέηξα. 
 

8. Γηα ην ζέκα ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ παξαπνλνχκελνπ ζε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ζε αγσγή 
ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ, αθελφο ην άξζξν 6(2)(ε) ηνπ Λφκνπ επηηξέπεη θαη‟ εμαίξεζε ηε ζπιινγή θαη ηελ 

επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πγείαο φηαλ ε επεμεξγαζία αθνξά απνθιεηζηηθά δεδνκέλα ηα νπνία ην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ δεκνζηνπνηεί ή είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλαγλψξηζε ή άζθεζε ή ππεξάζπηζε 
δηθαηψκαηνο ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ θαη αθεηέξνπ ε Νδεγία 95/46/ΔΘ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 1995 γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δελ ηπγράλεη 
εθαξκνγήο ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ δηθαζηεξίσλ, ζπλεπψο κε βάζεη ηελ εμνπζία πνπ παξέρεη ην άξζξν 23(1)(ηβ) 

ηνπ Λφκνπ ζηνλ Δπίηξνπν λα απνθαζίδεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ αλ ζα εμεηάζεη θάπνην παξάπνλν θαη ή 

θαηαγγειία, απνθάζηζα λα κελ εμεηάζσ απηφ ην ζθέινο ηνπ παξαπφλνπ. 
 

9.1.  ζνλ αθνξά φκσο ην ζέκα ηεο αδπλακίαο εληνπηζκνχ ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ παξαπνλνχκελνπ, 
παξφιν πνπ έιαβα ππφςε φηη έρνπλ ιεθζεί νξηζκέλα κέηξα πνπ βειηηψλνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ ησλ αζζελψλ ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν Ιεπθσζίαο, αθελφο απηά ηα κέηξα δελ έρνπλ 

θζάζεη ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ θαη αθεηέξνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε ππάξρεη εθ ησλ 
πξαγκάησλ/απνηειέζκαηνο παξάβαζε ηεο εθ ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λφκνπ ππνρξέσζεο ζαο, 

ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, γηα ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή ή απφ ηπραία απψιεηα. Δπηπιένλ ην 

πεξηζηαηηθφ απηφ δελ είλαη κεκνλσκέλν αιιά αληίζεηα ππάξρνπλ παξφκνηα πξνεγνχκελα θαη εμαθνινπζνχλ λα 
ππνβάιινληαη παξφκνηα παξάπνλα ζην Γξαθείν κνπ. 

 

9.2. Έρνληαο ππφςε ηα πην πάλσ θαη ηδηαίηεξα φηη ππήξμε πξνεγνχκελν  επηβνιήο ρξεκαηηθψλ πνηλψλ χςνπο 
δχν ρηιηάδσλ επξψ σο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε θάζε παξφκνην παξάπνλν (Α/Ξ 5/2008 θαη Α/Ξ 51/2012), 

αιιά επηπιένλ θαη ηεο κεξηθήο απξαμίαο γηα ηε ιήςε κέηξσλ παξά ηηο πξνεγνχκελεο ππνδείμεηο κνπ,  
απνθάζηζα βάζεη ηεο εμνπζίαο πνπ κνπ παξέρεη ην άξζξν 25(1) ηνπ Λφκνπ ηελ επηβνιή ηεο δηνηθεηηθήο 

θχξσζεο ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (€3.000,00) γηα ηελ παξάβαζε ηεο εθ ηνπ εδαθίνπ 

(3) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λφκνπ ππνρξέσζεο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο γηα ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 
κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή ή απφ 

ηπραία απψιεηα κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ θ. Κ. Ρ., αζζελή ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ 
Ιεπθσζίαο θαη λα θνηλνπνηήζσ ηελ Απφθαζε κνπ ζηνλ πνπξγφ σο πνιηηηθφ πξντζηάκελν θαη ζηνλ Αλ. Γεληθφ 
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Γηεπζπληή σο δηνηθεηηθφ πξντζηάκελν ηνπ πνπξγείνπ γείαο γηα ηελ πξνψζεζε άκεζεο ιήςεο κέηξσλ γηα 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 
 
4.2. Απόθαζε ηνπ Δπηηξόπνπ εκεξνκελίαο 13 Οθησβξίνπ 2014 γηα αδπλακία εληνπηζκνύ 
ηαηξηθνύ θαθέινπ ηεο θ. Λ.Π., αζζελνύο ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο 
 

 

ΑΠΟΦΑΖ 
 

Παξάπνλν γηα αδπλακία εληνπηζκνύ ηαηξηθνύ θαθέινπ ηεο 
 θαο Λ. Π., αζζελνύο ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο 

 

Ζ θπξία Λ. Ξ. πξνζήιζε ηελ 21.7.2014 ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ 
Σαξαθηήξα θαη ππέβαιε θαηαγγειία γηα ηελ αδπλακία εληνπηζκνχ ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηεο ζην Γεληθφ 

Λνζνθνκείν Ιεπθσζίαο ζηηο 24.1.2013, πξνζθνκίδνληαο ηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δμέηαζεο Ξαξαπφλσλ 
Αζζελψλ (Δ.Δ.Ξ.Α.) κε Αξ. Ξαξαπφλνπ: 426 θαη εκεξνκελία 10.6.2013 ε νπνία εμέηαζε ζε δεχηεξν βαζκφ ην 

παξάπνλν ηεο.  

 
2. Κε επηζηνιή κνπ πξνο ηνλ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο κε Αξ. Φαθ.:  Α/Ξ 

11.17.001.44/2014 θαη εκεξνκελία 24.7.2014 δήηεζα λα ππνβάιεη ηα ζρφιηα/απφςεηο/ζέζε ηνπ γηα ηα πην 
πάλσ κέρξη ηηο 28.8.2014, αιιά δελ αληαπνθξίζεθε κέρξη ζήκεξα. 

 

3. Γχν ιεηηνπξγνί ηνπ Γξαθείνπ κνπ επηζθέθζεθαλ ζηηο 22.7.2014  ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Ιεπθσζίαο γηα λα 
ελεκεξσζνχλ γηα ηελ πξφνδν ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο  θαη γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

ησλ ηαηξηθψλ  θαθέισλ ησλ αζζελψλ. Πηε ζπλάληεζε παξεπξέζεθαλ ν θ. Ξέηξνο Κάηζαο, Δθηειεζηηθφο – 
Ηαηξηθφο Γηεπζπληήο, Ιεηηνπξγνί Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Ρκήκαηνο πεξεζηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Ιεηηνπξγφο 

πεξεζηψλ γείαο. Νη ιεηηνπξγνί ηνπ Γξαθείνπ κνπ επηζήκαλαλ φηη δελ ππήξμε απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ 
Δθηειεζηηθνχ – Ηαηξηθνχ Γηεπζπληήο πξνο ην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ 

Σαξαθηήξα αλαθνξηθά κε ην παξάπνλν ηεο παξαπνλνχκελεο. 

 
4. Κε επηζηνιή κνπ πξνο ηνλ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο κε Αξ. Φαθ.: Α/Ξ 

11.17.001.44/2014 θαη εκεξνκελία 1.9.2014 ππέδεημα φηη κε βάζε ηα πην πάλσ ην Γεληθφ Λνζνθνκείν 
Ιεπθσζίαο έρεη εθ πξψηεο φςεσο παξαβηάζεη ηελ εθ ηνπ άξζξνπ 10(3) ππνρξέσζε ηνπ γηα ηε ιήςε ησλ 

θαηάιιεισλ νξγαλσηηθψλ θαη ηερληθψλ κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ 

ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε θαη θάζε άιιε 
κνξθή αζέκηηεο επεμεξγαζίαο, κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ κε ηα δεδνκέλα πγείαο ηεο θαο 

Λ. Ξ.. Εήηεζα απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο ηα ζρφιηα/απφςεηο/ζέζε 
ηνπ γηα ηα πην πάλσ ην ζπληνκφηεξν θαη φρη αξγφηεξα απφ ηηο 19.9.2014 θαη ηδηαίηεξα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο πηζηεχεη φηη  δελ πξέπεη λα επηβιεζνχλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. Ν Δθηειεζηηθφο Ηαηξηθφο Γηεπζπληή ηνπ 
Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο δελ αληαπνθξίζεθε κέρξη ζήκεξα. 

 

5. Ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα επέβαιε δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζην Γεληθφ 
Λνζνθνκείν Ιεπθσζίαο ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο κεηά απφ εμέηαζε ησλ παξαπφλσλ κε αξηζκνχο Α/Ξ 5/2008 

(απφθαζε εθδφζεθε ζηηο 24.7.2008) θαη Α/Ξ 51/2012 (απφθαζε εθδφζεθε ζηηο 23.10.2012).  
 

6.1. Πχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ πεξί Θαηνρχξσζεο θαη Ξξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αζζελψλ Λφκνπ 

ηνπ 2004 (Λ. 1(Η)/2005), ν αξκφδηνο παξνρέαο ππεξεζηψλ πγείαο, νθείιεη λα ηεξεί ηαηξηθά αξρεία, φπνπ 
εκθαίλεηαη ε πνξεία ηεο ζεξαπείαο ηνπ αζζελή.  Ρα αξρεία απηά πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αζζελή θαη ηνπ αξκφδηνπ παξνρέα ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο θαη ηαηξηθή 
πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηε ζεξαπεία πνπ ιακβάλεη ν αζζελήο, ην πξνεγνχκελν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ, ηε 

δηάγλσζε ηεο παξνχζαο ηαηξηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο πνπ παξέρεηαη. 
 

Ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ηνπ Αξρείνπ Ηαηξηθψλ πεξεζηψλ (Ηαηξηθψλ Φαθέισλ Αζζελψλ) έρεη ηελ επζχλε 

γηα ηελ ηήξεζε θαη θχιαμε ηαθηηθψλ θαη ελεκεξσκέλσλ δεδνκέλσλ πγείαο ησλ αζζελψλ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4(1)(δ) ησλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Λφκσλ 

ηνπ 2001 κέρξη 2012 (Λ. 138(Η)/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Λ. 37(Η)/2003 θαη Λ. 105(Η)/2012) πνπ 
ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ν Λφκνο». 
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6.2. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 1(Η)/2005, ν αζζελήο έρεη δηθαίσκα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο θαη 
αληίξξεζεο ζε ζρέζε κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην θαη  νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηα ηαηξηθά 

αξρεία.  Θαηά  ηελ  άζθεζε  ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα, ηεξνπκέλσλ ησλ 
αλαινγηψλ, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λφκνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λφκν 105(Η)/2012, ην νπνίν 

ππνρξεψλεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο λα παξέρεη αληίγξαθν κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζην ππνθείκελν ησλ 
δεδνκέλσλ, φπνπ απηφ δελ πξνυπνζέηεη δπζαλάινγε πξνζπάζεηα. 

 

6.3. Πχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Λ. 1(Η)/2005, παξνρέαο ππεξεζηψλ πγείαο πνπ 
παξαβηάδεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη, ηεξνπκέλσλ ησλ 

αλαινγηψλ, ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25 θαη 26 ησλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ 
Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Λφκσλ ηνπ 2001 θαη 2003.   

 

6.4. Ρν εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λφκνπ, αλαζέηεη ζηνλ εθάζηνηε ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ηελ 
ππνρξέσζε γηα ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ νξγαλσηηθψλ θαη ηερληθψλ κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε 
ή πξφζβαζε θαη θάζε άιιε κνξθή αζέκηηεο επεμεξγαζίαο.  Ρα κέηξα απηά, πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ επίπεδν 

αζθάιεηαο αλάινγν πξνο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε επεμεξγαζία θαη ε θχζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη 
αληηθείκελν ηεο επεμεξγαζίαο. 

  

7. Ρφζν γξαπηψο φζν θαη πξνθνξηθά έγηλαλ θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ππνδείμεηο γηα ιήςε κέηξσλ θαη 
ελδεηθηηθά αλαθέξσ φηη θαηφπηλ δεκνζηεχκαηνο ηεο δεκνζηνγξάθνπ Λαηάζαο Δπξηπίδνπ ζηελ εθεκεξίδα «ε 

ζεκεξηλή» έθδνζεο εκεξνκελίαο 26 Απξηιίνπ 2012 κε ηίηιν «„„Ξεηαμνχκελνη‟‟ νη θάθεινη ησλ αζζελψλ ζην … 
αξρείν», κε επηζηνιή κνπ κε Αξ. Φαθ.: 21.04.002.01 θαη εκεξνκελία 26.4.2012 πξνο ηνλ Δθηειεζηηθφ 

Γηεπζπληή Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο εμέθξαζα ηελ έληνλε αλεζπρία κνπ γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην ελ ιφγσ δεκνζίεπκα θαη ηδηαίηεξα γηα πξνζβάζηκε ζην θνηλφ είζνδν ζην Αξρείν ηνπ Γεληθνχ 
Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο θαη γηα απψιεηα θαθέισλ αζζελψλ. Πηελ ελ ιφγσ επηζηνιή αλέθεξα φηη θαηαλνψ ην 

θφξην εξγαζίαο θαη ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηε κεγάιε πξνζέιεπζε αζζελψλ ιφγσ ηεο 
αχμεζεο ζηε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θξαηηθνχ λνζειεπηεξίνπ, ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

αιιά απηφ δελ  απνηειεί δηθαηνινγία γηα κε ζπκκφξθσζε ζηηο εθ ηνπ Λφκνπ ππνρξεψζεηο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ππνβιεζνχλ παξάπνλα πξνο εμέηαζε απφ ην Γξαθείν κνπ θαη θαηέιεμα φηη ε ιήςε κέηξσλ πξνο επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε πξνζπάζεηα πξέπεη λα είλαη εληαηηθή γηα λα απνθχγνπκε δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. 

 
8. Κε επηζηνιή κνπ πξνο ηνλ πνπξγφ γείαο, ηνλ Αλ. Γεληθφ Γηεπζπληή πνπξγείνπ γείαο θαη ηνλ 

Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο  κε Αξ. Φαθ.: Α/Ξ 11.17.001.54/2013 θαη εκεξνκελία 
16.1.2014 ππέδεημα αδπλακίεο ζηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ ζην Γεληθφ 

Λνζνθνκείν Ιεπθσζίαο θαη δήηεζα λα ιεθζνχλ κέηξα. 

 
9.1.  ζνλ αθνξά φκσο ην ζέκα ηεο αδπλακίαο εληνπηζκνχ ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηνπ παξαπνλνχκελνπ, 

παξφιν πνπ έιαβα ππφςε φηη έρνπλ ιεθζεί νξηζκέλα κέηξα πνπ βειηηψλνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 
ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ ησλ αζζελψλ ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν Ιεπθσζίαο, αθελφο απηά ηα κέηξα δελ έρνπλ 

θζάζεη ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ θαη αθεηέξνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε ππάξρεη εθ ησλ 

πξαγκάησλ/απνηειέζκαηνο παξάβαζε ηεο εθ ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λφκνπ ππνρξέσζεο, ππφ 
ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, γηα ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή ή απφ ηπραία απψιεηα. Δπηπιένλ ην 
πεξηζηαηηθφ απηφ δελ είλαη κεκνλσκέλν αιιά αληίζεηα ππάξρνπλ παξφκνηα πξνεγνχκελα θαη εμαθνινπζνχλ λα 

ππνβάιινληαη παξφκνηα παξάπνλα ζην Γξαθείν κνπ. 
 

9.2. Έρνληαο ππφςε ηα πην πάλσ θαη ηδηαίηεξα φηη ππήξμε πξνεγνχκελν  επηβνιήο ρξεκαηηθψλ πνηλψλ χςνπο 

δχν ρηιηάδσλ επξψ σο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε θάζε παξφκνην παξάπνλν (Α/Ξ 5/2008 θαη Α/Ξ 51/2012), 
αιιά επηπιένλ θαη ηεο κεξηθήο απξαμίαο γηα ηε ιήςε κέηξσλ παξά ηηο πξνεγνχκελεο ππνδείμεηο κνπ,  

απνθάζηζα βάζεη ηεο εμνπζίαο πνπ κνπ παξέρεη ην άξζξν 25(1) ηνπ Λφκνπ ηελ επηβνιή ηεο δηνηθεηηθήο 
θχξσζεο ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (€3.000,00) γηα ηελ παξάβαζε ηεο εθ ηνπ εδαθίνπ 

(3) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λφκνπ ππνρξέσζεο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο γηα ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 

κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή ή απφ 
ηπραία απψιεηα κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ηεο θαο Λ. Ξ., αζζελνχο ηνπ Γεληθνχ 

Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο θαη λα θνηλνπνηήζσ ηελ Απφθαζε κνπ ζηνλ πνπξγφ σο πνιηηηθφ πξντζηάκελν θαη 
ζηνλ Αλ. Γεληθφ Γηεπζπληή σο δηνηθεηηθφ πξντζηάκελν ηνπ πνπξγείνπ γείαο γηα ηελ πξνψζεζε άκεζεο ιήςεο 

κέηξσλ γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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 4.3. Απόθαζε ηνπ Δπηηξόπνπ εκεξνκελίαο 26 Απγνύζηνπ 2014 γηα επεμεξγαζία 
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ αλήιηθεο γηα ζθνπνύο παξνρήο ππεξεζηώλ από ηδησηηθό 
θξνληηζηήξην ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ 
 
Ν θ. Ξ. ππέβαιε θαηαγγειία ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ ζηελ νπνία αλέθεξε φηη ε αλήιηθε θφξε ηνπ παξέιαβε 

ηαρπδξνκηθψο (νλνκαζηηθά ζηε δηεχζπλζε δηακνλήο ηεο) δηαθεκηζηηθφ πιηθφ απφ ην ηδησηηθφ θξνληηζηήξην M, 
ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ. 

Ξαξαηίζεηαη απηνχζηα ε Απφθαζε. 

 

ΑΠΟΦΑΖ 
 

Θαηαγγειία γηα επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ αλήιηθεο γηα ζθνπνύο παξνρήο 
ππεξεζηώλ από ηδησηηθό θξνληηζηήξην ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ 

 
2. Πχκθσλα κε ην άξζξν 15 ησλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ 
Αηφκνπ) Λφκσλ ηνπ 2001 κέρξη 2012 (Λ. 138(Η)/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Λ. 37(Η)/2003 θαη Λ. 

105(Η)/2012), ζην εμήο «ν Λφκνο», ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα ζθνπνχο πξνψζεζεο πψιεζεο αγαζψλ ή 

παξνρήο ππεξεζηψλ επηηξέπεηαη κφλν ζε πθηζηάκελνπο πειάηεο θαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ δειψζεη γξαπηψο ηε 
ζπγθαηάζεζε ηνπο ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο: 

 
«15.- (1) Ρα πξνζσπηθά δεδνκέλα δελ απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ νπνηνδήπνηε γηα ιφγνπο 

πξνψζεζεο, πψιεζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ εμ‟ απνζηάζεσο, εθηφο αλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ 
δειψζεη γξαπηψο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. 

        (2) πεχζπλνο επεμεξγαζίαο πνπ επηζπκεί λα πξνβεί ζε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ην ζθνπφ ιήςεο ηεο ζπγθαηάζεζεο 
ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ππφ ηνλ φξν φηη ηα δεδνκέλα απηά 

έρνπλ ιεθζεί απφ πεγέο πξνζβάζηκεο ζην θνηλφ. 
(3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), γηα αξρεία πειαηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη επεμεξγαζίεο 

δεδνκέλσλ πειαηψλ πνπ εθηεινχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο 

Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) (Ρξνπνπνηεηηθνχ) Λφκνπ ηνπ 2012, πνπ 
αθνξνχλ κεγάιν αξηζκφ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο ζα κπνξνχλ λα 

απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο γηα ιφγνπο πξνψζεζεο, πψιεζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ εμ 
απνζηάζεσο παξφκνησλ δηθψλ ηνπ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εθηφο αλ ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ αληηηαρζνχλ 

ζηελ ελ ιφγσ επεμεξγαζία: 

Λνείηαη φηη γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ παξέρεηαη ε αλαγθαία δηεπθφιπλζε πξνο ηα ππνθείκελα ησλ 
δεδνκέλσλ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε αληίηαμή ηνπο εχθνια θαη αηειψο ηνπιάρηζηνλ γηα κηα θνξά.». 

 
3.1. Κε επηζηνιή κνπ κε Αξ. Φαθ: Α/Ξ 11.17.001.38/2014 θαη εκεξνκελία 27.6.2014 δήηεζα απφ ην δηεπζπληή 

ηνπ ηλζηηηνχηνπ M λα απαληήζεη γξαπηψο ζηα εξσηήκαηα αλ ε αλήιηθε θφξε ηνπ θ. Ξ.  ήηαλ πθηζηάκελε 
πειάηηζζα ηνπ πξηλ απφ ηηο 10.6.2014, αλ ν θ. Ξ. ή ε αλήιηθε θφξε ηνπ έδσζαλ γξαπηψο ηε ζπγθαηάζεζε 

ηνπο ζην ηλζηηηνχην M γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο θαη αλ νη απαληήζεηο ζηα δχν πην 

πάλσ εξσηήκαηα είλαη αξλεηηθέο, λα απαληήζεη ζην εξψηεκα απφ πνηα πεγή έγηλε ε ιήςε ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ ηεο αλήιηθεο θαη γεληθά λα ππνβάιεη ηπρφλ ζρφιηα/απφςεηο/ζέζεηο ηνπ γηα ηα πην πάλσ.  

 
3.2. Δπίζεο, κε ηαπηάξηζκε επηζηνιή κνπ εκεξνκελίαο 17.7.2014 ελεκέξσζα ην δηεπζπληή ηνπ ηλζηηηνχηνπ Κ 

φηη εθ πξψηεο φςεσο δηέπξαμε παξάβαζε ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Λφκνπ, αθνχ επεμεξγάζηεθε 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηεο αλήιηθεο θφξεο ηνπ θ. Ξ. γηα ηελ πξνψζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ρσξίο 
πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο κέζσ ηνπ παηέξα ηεο θ. Ξ. Δπηπιένλ ηνλ πιεξνθφξεζα γηα ηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα γηα επηβνιή δηνηθεηηθψλ 
θπξψζεσλ βάζεη ησλ άξζξσλ 23(1)(ζη) θαη 25(1) ηνπ Λφκνπ. 

 
4. Ν δηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κ παξαδέρεηαη επζαξζψο ζε απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ εκεξνκελίαο 8.8.2014 

φηη ρσξίο λα έρεη νπνηαδήπνηε πξφζεζε αιιά απφ άγλνηα ηεο λνκνζεζίαο πεξηέπεζε ζε ζθάικα αθνχ 

δεκηνχξγεζε αξρείν κε ζηνηρεία καζεηψλ πνπ πηζαλφλ λα ελδηαθέξνληαλ γηα ην πξφγξακκα ηνπ ηλζηηηνχηνπ Κ 
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπο θαη δηαβεβαηψλεη φηη κεηά απφ ηελ ππφδεημε καο απηφ ην αξρείν 

έρεη θαηαζηξαθεί θαη δελ πξφθεηηαη λα επαλαιεθζεί μαλά ζχζηαζε ηέηνηνπ αξρείνπ ζην κέιινλ. Δπίζεο 
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παξαθαιεί λα ιεθζεί ππφςε φηη ην ελεκεξσηηθφ έληππν εζηάιε ζηνλ παξαιήπηε ζε θιεηζηφ θάθειν ρσξίο λα 

γίλεη θακία άιιε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ  δεδνκέλσλ. Γηα ζθνπνχο επηβνιήο δηνηθεηηθήο θχξσζεο 
παξαθαιεί λα ιεθζεί ππφςε φηη ην ηλζηηηνχην Κ δελ πεξηέπεζε ζην παξειζφλ ζε παξφκνηα ή άιιεο θχζεο 

παξάβαζε. 
 

5. Κε βάζε ηα πην πάλσ θαη ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππφςε ηελ παξαδνρή γηα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 15(1) ηνπ 
Λφκνπ θαη ηελ άκεζε ζπκκφξθσζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ηλζηηηνχηνπ M, κε ηελ νηθεηνζειή θαηαζηξνθή ηνπ 

αξρείνπ, σο επίζεο θαη ηελ απφιπηα εηιηθξηλή ζηάζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ηνπ 

παξαπφλνπ θαη επεηδή δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε παξάβαζε, απνθάζηζα λα επηβάισ ηε δηνηθεηηθή θχξσζε ηεο 
ρξεκαηηθήο πνηλήο ησλ €200,00 (δηαθνζίσλ επξψ).  

 
 
4.4. Απόθαζε ηνπ Δπηηξόπνπ αλαθνξηθά κε ηε δεκνζηνπνίεζε πηζησηηθώλ ινγαξηαζκώλ 
θαη/ή ρξεσζηηθώλ ππνινίπσλ ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ βνπιεπηή θ. Αληξέα Θεκηζηνθιένπο 
ζηε ΠΔ Θξαζνρσξίσλ ζε δεκνζηεύκαηα  ηεο εθεκεξίδαο «Υαξαπγή» 

 
Ξαξαηίζεηαη ε Απφθαζε ηνπ Δπηηξφπνπ εκεξνκελίαο 7 Απξηιίνπ 2014. 

 
 

ΑΠΟΦΑΖ 
 

Παξάπνλν γηα πξνζβνιή ηνπ δηθαηώκαηνο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ 
βνπιεπηή θ. Αληξέα Θεκηζηνθιένπο κε ηε δεκνζηνπνίεζε πηζησηηθώλ ινγαξηαζκώλ 

θαη/ή ρξεσζηηθώλ ππνινίπσλ ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ζηε ΠΔ Θξαζνρσξίσλ ζε 
δεκνζηεύκαηα  ηεο εθεκεξίδαο «Υαξαπγή». 

 
Ζ δηθεγφξνο Λάζηα Ξαπαθσλζηαληίλνπ, ελεξγψληαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε ηεο θ. Αληξέα Θεκηζηνθιένπο, 

κε επηζηνιή ηεο κε εκεξνκελία 25.10.2013 ηελ νπνία απέζηεηιε κε ην ηειενκνηφηππν-fax ηελ 1.11.2013, 

ππέβαιε παξάπνλν ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα θαηά ηεο  
εθεκεξίδαο «Σαξαπγή», ηεο Ππλεξγαηηθήο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο, ηεο ΠΞΔ Θξαζνρσξίσλ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηεο 

ΠΞΔ Θξαζνρσξίσλ, γηα παξαβίαζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πειάηε ηεο κε ηε δεκνζηνπνίεζε 
πηζησηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη/ή ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζηε ΠΞΔ Θξαζνρσξίσλ ζε 

δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο «Σαξαπγή» ζηελ έθδνζε Αξ. Φχιινπ 13929 εκεξνκελίαο 7.10.2013 ζηελ 3ε 

ζειίδα κε ηίηιν: «Κε αθάιππηα δάλεηα ν Αληξέαο Θεκηζηνθιένπο» θαζψο θαη ζηελ έθδνζε εκεξνκελίαο 
8.10.2013 ζηελ 4ε ζειίδα κε ηίηιν: «Θχξηε Ησλά ζπιιάβεηε ηνλ, κπνξείηε;».  

 
2.1. Ν θ. Αληξέαο Θεκηζηνθιένπο είλαη βνπιεπηήο θαη ζπλεπψο είλαη δεκφζην πξφζσπν.  

 
2.2. Ζ εξκελεία ηνπ φξνπ «δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» ή «δεδνκέλα» δίδεηαη ζην άξζξν 2 ησλ πεξί 

Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Λφκσλ ηνπ 2001 κέρξη 2012 (Λ. 

138(Η)/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Λ. 37(Η)/2003 θαη Λ. 105(Η)/2012), ζην εμήο «ν Λφκνο»: 
 

««δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» ή «δεδνκέλα» ζεκαίλεη θάζε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζε 
ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ πνπ βξίζθεηαη ελ δσή. ». 

 

Δπίζεο ζην άξζξν 2 ηνπ Λφκνπ δίδεηαη ε εξκελεία ηνπ φξνπ «επαίζζεηα δεδνκέλα»: 
 

««επαίζζεηα δεδνκέλα» ζεκαίλεη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε θπιεηηθή ή εζληθή πξνέιεπζε, ηα πνιηηηθά 
θξνλήκαηα, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ηε ζπκκεηνρή ζε έλσζε, ζσκαηείν θαη 

ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ηελ πγεία, ηελ εξσηηθή δσή θαη εξσηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε 
πνηληθέο δηψμεηο ή θαηαδίθεο,». 

 

2.3 Ππλεπψο ε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηελ χπαξμε πηζησηηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη/ή ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν 
ινγαξηαζκνχ νπνπδήπνηε αηφκνπ ζε Ππλεξγαηηθή Ξηζησηηθή Δηαηξεία είλαη πξνζσπηθφ δεδνκέλν, ην νπνίν 

αθελφο δελ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη αθεηέξνπ είλαη ζρεηηθφ κε 
ηελ ηδησηηθή δσή ηνπ αηφκνπ. 
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3. Ζ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο θαη 

απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 1995, ην νπνίν 
νξίδεη φηη ηα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαη ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο, έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα.  

 
πσο ππνγξάκκηζε ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ1, ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα δελ είλαη απφιπην, αιιά πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε ζρέζε κε ηνλ ξφιν πνπ επηηειεί ζηελ 

θνηλσλία2. 
 

4.1. Πχκθσλα κε ην άξζξν 4(1) ηνπ Λφκνπ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ 
βαζηθψλ αξρψλ ηεο Λνκηκφηεηαο, ηνπ Πθνπνχ, ηεο Αλαινγηθφηεηαο, ηεο Αθξίβεηαο θαη ηεο Γηαηήξεζεο θαηά 

ηελ επεμεξγαζία ησλ  πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ: 

 
«4.-(1)  Ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δηαζθαιίδεη φηη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα- 

(α)  θίζηαληαη ζεκηηή θαη λφκηκε επεμεξγαζία· 
(β)  ζπιιέγνληαη γηα πξνζδηνξηζκέλνπο, ζαθείο θαη λφκηκνπο ζθνπνχο θαη δελ πθίζηαληαη κεηαγελέζηεξε 

επεμεξγαζία αζπκβίβαζηε κε ηνπο ζθνπνχο απηνχο: 
………………………………………………………………………………………………… 

(γ)  είλαη ζπλαθή, πξφζθνξα θαη φρη πεξηζζφηεξα απφ φηη θάζε θνξά απαηηείηαη ελφςεη ησλ ζθνπψλ ηεο 

επεμεξγαζίαο: 
....................................................................................................................................... 

 (δ)  είλαη αθξηβή θαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ππνβάιινληαη ζε  ελεκέξσζε· 
(ε) δηαηεξνχληαη ζε κνξθή πνπ λα επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπο κφλν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο ζπιινγήο ηνπο θαη ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπο.  Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πεξηφδνπ απηήο ν Δπίηξνπνο δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή 
ηνπ, λα επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαρηήξα γηα ηζηνξηθνχο, επηζηεκνληθνχο ή 

ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο, εθφζνλ θξίλεη φηη δε ζίγνληαη ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηα δηθαηψκαηα ησλ 
ππνθεηκέλσλ ηνπο ή ηξίησλ.».   

 
4.2. Θαζηεξψλνληαη, ινηπφλ, σο ζεκειηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε λνκηκφηεηα θάζε επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θάζε αξρείνπ, νη αξρέο 

ηνπ ζθνπνχ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ. 
 

Ππλεπψο, θάζε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ γίλεηαη πέξαλ ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ ή ε νπνία 
δελ είλαη πξφζθνξε θαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμή ηνπ, δελ είλαη λφκηκε. 

 

Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαζηεξψλεηαη ξεηά ζηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 
Λφκνπ. Ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ έρεη ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο 

αλαγθαηφηεηαο θαη αλαινγηθφηεηαο θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζπλεπψο ε 
δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ δεκνζηνγξαθηθήο έξεπλαο πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα 

θαζίζηαληαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ήηνη γηα δεκνζηνγξαθηθνχο απνθιεηζηηθά 

ζθνπνχο. 
 

πσο παγίσο γίλεηαη δεθηφ απφ ηα επξσπατθά αλψηαηα δηθαζηήξηα, νη επηβαιιφκελνη απφ ην λφκν πεξηνξηζκνί 
ζε αηνκηθά δηθαηψκαηα ή νη εθδηδφκελεο απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο δπζκελείο γηα ηνλ δηνηθνχκελν πξάμεηο πξέπεη 

λα ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ππφ ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα είλαη πξφζθνξνη θαη αλαγθαίνη γηα ηελ 
επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ θαη λα κελ είλαη πξνθαλψο δπζαλάινγνη ζε ζρέζε πξνο απηφλ. Ρν κέηξν 

είλαη πξφζθνξν (θαηάιιειν), φηαλ θαζηζηά δπλαηή ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. 

Ξεξαηηέξσ ην κέηξν θξίλεηαη αλαγθαίν, φηαλ ν επηδησθφκελνο ζθνπφο δελ δχλαηαη λα επηηεπρζεί κε επηφηεξα 
κέζα, ή, θαη‟ άιιε δηαηχπσζε, κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ θαηάιιεισλ κέηξσλ πνπ επηηπγράλνπλ εμίζνπ ηνλ 

επηδησθφκελν ζθνπφ, επηιέγεηαη εθείλν πνπ επάγεηαη ηηο ιηγφηεξν επαρζείο ζπλέπεηεο. 

                                                 
1
 Δηθαζηήρηο ηες ΕΕ, απόθαζε ηες 9.11.2010, ζσλεθδηθαζζείζες σποζέζεης C-92/09 θαη C-93/09 Volker und 

Markus Schecke θαη Eifert, Σσιιογή 2010, ζ. I-0000. 
2
 Σύκθωλα κε ηο άρζρο 52 παράγραθος 1 ηοσ Χάρηε, επηηρέπεηαη ε επηβοιή περηορηζκώλ ζηελ άζθεζε ηοσ 

δηθαηώκαηος προζηαζίας ηωλ δεδοκέλωλ σπό ηελ προϋπόζεζε όηη οη περηορηζκοί ασηοί προβιέποληαη από 
ηολ λόκο, ζέβοληαη ηο βαζηθό περηετόκελο ηωλ ελ ιόγω δηθαηωκάηωλ θαη ειεσζερηώλ θαη όηη, ηεροσκέλες ηες 
αρτής ηες αλαιογηθόηεηας, είλαη αλαγθαίοη θαη αληαποθρίλοληαη πραγκαηηθά ζε ζθοπούς γεληθού ζσκθέροληος 
ποσ αλαγλωρίδεη ε Έλωζε ή ζηελ αλάγθε προζηαζίας ηωλ δηθαηωκάηωλ θαη ειεσζερηώλ ηωλ ηρίηωλ. 
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Ξαξαπέκπσ ζε απφζπαζκα ηεο Απφθαζεο Αξ. 46/2011 ηεο Διιεληθήο Αξρήο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 
Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα: «πσο παγίσο γίλεηαη δεθηφ απφ ηα εζληθά θαη επξσπατθά αλψηαηα δηθαζηήξηα, νη 

επηβαιιφκελνη απφ ην λφκν πεξηνξηζκνί  ζε αηνκηθά δηθαηψκαηα ή νη εθδηδφκελεο απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο 
δπζκελείο γηα ην δηνηθνχκελν πξάμεηο πξέπεη λα ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

πξέπεη λα είλαη πξφζθνξνη θαη αλαγθαίνη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ θαη λα κελ είλαη 
πξνθαλψο δπζαλάινγνη ζε ζρέζε πξνο απηφλ. Ρν κέηξν είλαη πξφζθνξν (θαηάιιειν), φηαλ θαζηζηά δπλαηή 

ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. Ρα κέηξν θξίλεηαη αλαγθαίν, φηαλ ν επηδησθφκελνο 

ζθνπφο δελ δχλαηαη λα επηηεπρζεί κε επηφηεξα κέζα, ή, θαη‟ άιιε δηαηχπσζε, κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ 
θαηάιιεισλ κέηξσλ πνπ επηηπγράλνπλ εμίζνπ ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, επηιέγεηαη εθείλν πνπ επάγεηαη ηηο 

ιηγφηεξν επαρζείο ζπλέπεηεο.». 
 

5.1. Ρα άξζξα 5(2)(ε) θαη 6(2)(ζ) ηνπ Λφκνπ επηηξέπνπλ, ππφ πξνυπνζέζεηο, ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ γηα δεκνζηνγξαθηθνχο 
ζθνπνχο: 

 
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ππέξηεξνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 5(2)(ε) ηνπ Λφκνπ,  

εθφζνλ δελ παξαβηάδεηαη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο 
ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 6(2)(ζ) ηνπ Λφκνπ.  

 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Λφκνπ: 
 

 «5.-(1) Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα επηηξέπεηαη φηαλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη 
δψζεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ. 

 (2) Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ επηηξέπεηαη θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ φηαλ- 

................................................................................................................................. 
 (ε) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηδηψθεη ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν αλαθνηλψλνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ππφ ηνλ 
φξν φηη ηνχην ππεξέρεη ησλ δηθαησκάησλ, ζπκθεξφλησλ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ.». 
 

 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λφκνπ: 
 

«6.-(1) Απαγνξεχεηαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ.  
(2) Θαη‟ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ, φηαλ ζπληξέρνπλ κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

………………………………………………………………………………………….. 
 (ζ) ε επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο ή ζην πιαίζην θαιιηηερληθήο 

έθθξαζεο θαη εθφζνλ δελ παξαβηάδεηαη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο θαη 
νηθνγελεηαθήο δσήο.». 

 

5.2. Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ φηαλ ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 
γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο, ζχκθσλα κε ην εδάθην (5) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λφκνπ. 

 
«(5)  Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 12 

θαη 13, ε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο δελ πθίζηαηαη φηαλ ε ζπιινγή γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα δεκνζηνγξαθηθνχο 
ζθνπνχο.».   

 

6. Ρν Άξζξν 19 ηνπ Ππληάγκαηνο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πξνζηαηεχεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη ηεο 
εθθξάζεσο. Ρν Ππληαγκαηηθφ δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο δεκνζηνγξαθηθήο 

ειεπζεξίαο θαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ βάζεη ελαξκνληζηηθήο λνκνζεζίαο ζα 
πξέπεη κε βάζε ηα πην πάλσ λα ζηαζκίδνληαη θαη λα εμηζνξξνπνχληαη, κε ππέξηεξε φκσο ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο πιεξνθφξεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο έλαληη ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα φηαλ δελ παξαβηάδεηαη ε ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή. 
 

7.1. Θαηά ηε δηάξθεηα εμέηαζεο ηνπ παξαπφλνπ δηεμήγαγα εθηεηακέλε αιιεινγξαθία θαη έιαβα ηηο 
απφςεηο/ζέζε/ζρφιηα (α) ηνπ θ. Σξηζηάθε Ινπθά, δηθεγφξνπ ηεο επηηξνπείαο θαη ηνπ Γξακκαηέα ηεο 

Ππλεξγαηηθήο Ξηζησηηθήο Δηαηξείαο ΠΞΔ Θξαζνρσξίσλ, κε ηελ επηζηνιή ηνπ εκεξνκελίαο 27.11.2013,  (β) ηνπ 
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θ. Κάξηνπ Μελίδε, Δπηθεθαιή ηεο Κνλάδαο Θαλνληζηηθήο Ππκκφξθσζεο ηεο Ππλεξγαηηθήο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο 

Ιηδ, κε ηελ επηζηνιή ηνπ κε Αξ. Φαθ. 110/13 θαη εκεξνκελία 9.12.2013, (γ) ηεο θ. Εήλαο Πηπιηαλνχ, 
δηθεγφξνπ ζηε δηθεγνξηθή εηαηξεία Αξγεληνχια Ησάλλνπ Γ.Δ.Ξ.Δ. εθ κέξνπο ηεο εθεκεξίδαο «Σαξαπγή», κε 

ηηο επηζηνιέο ηεο κε εκεξνκελίεο 10.2.2014 θαη 11.3.2014, θαζψο θαη (δ) ηεο θ. Λάζηαο Ξαπαθσλζηαληίλνπ, 
δηθεγφξνπ ηνπ παξαπνλνχκελνπ θ. Α. Θεκηζηνθιένπο, κε ηηο επηζηνιέο ηεο κε εκεξνκελίεο 7.2.2014 θαη 

19.2.2014, ηηο νπνίεο  θνηλνπνίεζα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ζηα δχν κέξε, παξαπνλνχκελν θαη θαζ‟ νπ ην 
παξάπνλν.  

 

7.2. Ν θ. Σξηζηάθεο Ινπθά, δηθεγφξνο ηνπ Γξακκαηέα θαη ηεο Δπηηξνπείαο ηεο ΠΞΔ Θξαζνρσξίσλ (ε νπνία 
κεηνλνκάζηεθε ζε ΠΞΔ ΡΟΝΝΓΝΠ ΙΡΓ κεηά απφ ηε ζπγρψλεπζε κε ηε ΠΞΔ Θππεξνχληαο πνπ έγηλε ζηηο 

2.11.2013) αξλείηαη θαηεγνξεκαηηθά φηη νη πειάηεο ηνπ άκεζα (έδσζαλ) ή έκκεζα (επέηξεςαλ λα δνζεί ή λα 
απνθαιπθζεί) νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ αθνξά πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο ή ρξεσζηηθά ή πηζησηηθά 

ππφινηπα ινγαξηαζκνχ ηνπ θ. Θεκηζηνθιένπο ζε νπνηνδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ, 

ή ζε νηνλδήπνηε κέζν επηθνηλσλίαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ εθεκεξίδα «Σαξαπγή». Ν θ. Σξηζηάθεο Ινπθά 
ηζρπξίδεηαη φηη νη πειάηεο ηνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ ηζρπξηδφκελε δηαξξνή ή απνθάιπςε αθνχ ην 

δεκνζίεπκα (εκεξνκελίαο 7.10.2013) αλαθέξεη ηα εμήο: «Ππγθεθξηκέλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα πξαθηηθά ηεο 
Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Ππλεξγαηηθήο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο πνπ ζπλεδξίαζε ζηηο 21.5.2013, απφ επηηφπην έιεγρν 

ηεο Κνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο ηεο ΠΞΔ Θξαζνρσξίσλ, ζηελ νπνία έρεη ηνλ πηζησηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 
ν θ. Αλδξέαο Θεκηζηνθιένπο, δηαπηζηψζεθε πσο …». 

 

7.3. Ν θ. Κάξηνο Μελίδεο, ζηελ απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ εθ κέξνπο ηεο Ππλεξγαηηθήο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο Ιηδ, 
αθνχ αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε ην ελ ιφγσ δεκνζίεπκα ηα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ «απφ ηα πξαθηηθά ηεο 

Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Ππλεξγαηηθήο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο πνπ ζπλεδξίαζε ζηηο 21.5.2013», ηζρπξίζηεθε φηη ηα 
πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θνηλνπνηνχληαη κφλν ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Ππλεξγαηηθήο 

Θεληξηθήο Ρξάπεδαο θαη ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα ηεο Θχπξνπ σο επνπηηθή αξρή θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

απνθαιχπηνληαη ζε νπνηνδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν θαη φηη ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα 
ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

 
7.4. Ζ θ. Εήλα Πηπιηαλνχ εθ κέξνπο ηεο Αξγεληνχια Ησάλλνπ Γ.Δ.Ξ.Δ., δηθεγφξσλ ηεο εθδνηηθήο εηαηξείαο 

Ρειέγξαθνο Ιηδ-Δθεκεξίδαο «Σαξαπγή», ζηηο απαληεηηθέο επηζηνιέο ηεο ηζρπξίζηεθε φηη ε δεκνζηνπνίεζε 
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ παξαπνλνχκελνπ ζηελ εθεκεξίδα «Σαξαπγή» έγηλε γηα δεκνζηνγξαθηθνχο 

ζθνπνχο επεηδή (α) ππήξρε δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ γηα ηνλ ηεξάζηην φγθν κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη ησλ κεγάισλ αλαγθψλ θεθαιαίσλ πνπ έθεξαλ ηελ θξαηηθνπνίεζε ηνπ 
Ππλεξγαηηζκνχ, (β) ην ζέκα βξηζθφηαλ ζηελ επηθαηξφηεηα θαη ήηαλ ζέκα ζπδήηεζεο ηφζν απφ πνιηηηθά 

θφκκαηα φζν θαη απφ βνπιεπηέο εληφο ηεο Βνπιήο θαη είραλ δηαηππσζεί πνιηηηθέο απφςεηο γηα αθάιππηα δάλεηα 
ηα νπνία είραλ ζπλαθζεί ρσξίο εγγπήζεηο θαη/ ή ρσξίο εγγπεηέο θαη έγηλε ιφγνο γηα ραιαξή θαη επηεηθή 

ηξαπεδηθή πξαθηηθή, θαζψο θαη γηα πηζαλφ πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, (γ) ν 

θ. Θεκηζηνθιένπο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ σο βνπιεπηήο ζπκκεηείρε ζ‟ απηήλ ηε ζπδήηεζε 
θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη (δ) ηα επίκαρα δεκνζηεχκαηα αθνξνχζαλ δεκνζηνγξαθηθή ελεκέξσζε ηνπ 

θνηλνχ θαη δεκφζηα θξηηηθή ζε δεκφζην πξφζσπν ζην πιαίζην δεκνζηνγξαθηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ ε θνηλή 
γλψκε λα βεβαησζεί φηη νη βνπιεπηέο πνπ αζθνχλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα (ήηνη ν θ. Θεκηζηνθιένπο) 

αληαπνθξίλνληαη ζηα δεκφζηα θαζήθνληα ηνπο θαη ην ζθνπφ ηεο απνζηνιήο ηνπο θαη επνκέλσο εμππεξεηνχζαλ 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ. 
 

Ξαξαζέησ ζρεηηθά απνζπάζκαηα απφ ηηο επηζηνιέο κε εκεξνκελίεο 10.2.2014 θαη 11.3.2014: 
 

«ηαλ ε θνηλσλία ζπγθινλίδεηαη θαη βξίζθεηαη αληηκέησπε κε έλα Θξάηνο πνπ νηθνλνκηθά είλαη παξάιπην, φηαλ 
νη θαηαζέζεηο ησλ πνιηηψλ ζε Ρξάπεδα Θχπξνπ θαη Ιατθή Ρξάπεδα «θνπξεχηεθαλ», φηαλ ν Ππλεξγαηηζκφο 

θξαηηθνπνηήζεθε ελ κία λπθηί, θαη νη βνπιεπηέο θιήζεθαλ λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ηα δεηήκαηα απηά θαη 

απνθάζηζαλ, νη πνιίηεο δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ  γηα ηελ ζπλαιιαθηηθή πξαθηηθή ησλ Βνπιεπηψλ θαη 
εηδηθφηεξα γηα ην πψο δηαρεηξίδνληαη ηηο δηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε Ξηζησηηθά Ηδξχκαηα γηα ηα νπνία 

θαινχληαη λα ιάβνπλ θαη έιαβαλ απνθάζεηο.». 
 

«… είλαη ινηπφλ, απφιπηα ινγηθφ ε θνηλή γλψκε θαη νη πνιίηεο, λα έρνπλ άκεζν ελδηαθέξνλ θαη/ή ζπκθέξνλ λα 

ελεκεξψλνληαη θαηά πφζσλ νη βνπιεπηέο φπσο ν θ. Θεκηζηνθιένπο, (βνπιεπηήο ηνπ θφκκαηνο πνπ ηάρζεθε κε 
ζζέλνο ππέξ ηεο θξαηηθνπνίεζεο ηνπ Ππλεξγαηηζκνχ), απηνί πνπ δεκφζηα θαηεγνξνχλ ηνλ Ππλεξγαηηζκφ θαη 

ηηο πξαθηηθέο ηνπ σο κίαζκα γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία, ππήξμαλ κέξνο ηεο φιεο «ραιαξήο θαη 
επηεηθνχο ηξαπεδηθήο πξαθηηθήο» ηεο νπνίαο θαη έδσζαλ «ιχζε» εληφο ηεο Βνπιήο.». 
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7.5. Ζ θ. Λάζηα Ξαπαθσλζηαληίλνπ, δηθεγφξνο ηνπ παξαπνλνχκελνπ θ. Α. Θεκηζηνθιένπο, ζρνιηάδνληαο ην 

πεξηερφκελν ησλ πην πάλσ επηζηνιψλ ηζρπξίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη ν ππξήλαο ελφο δηθαηψκαηνο παχεη λα 
ππάξρεη φηαλ επεκβαίλεη ζηνλ ππξήλα ελφο άιινπ δηθαηψκαηνο θαη ην επηθαινχκελν δηθαίσκα έθθξαζεο δελ 

κπνξεί λα απνζηεξεί θαη/ή θαηαζηξαηεγεί ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πειάηε 
ηεο θαη φηη ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα είραλ σο κνλαδηθφ ζθνπφ ηνλ αδηθαηνιφγεην δηαζπξκφ θαη ηε δπζθήκηζε 

ηνπ πειάηε ηεο σο επψλπκνπ πξνζψπνπ. 
 

8.1. Απφ ηελ καξηπξία πνπ ηέζεθε ελψπηνλ κνπ δελ πξνθχπηνπλ ζηνηρεία πνπ λα ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηε 

ζέζε/ηζρπξηζκφ ηνπ θ. Σξηζηάθε Ινπθά θαη ζπλεπψο δελ ηεθκεξηψλεηαη φηη έγηλε νπνηαδήπνηε παξαβίαζε 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ παξαπνλνχκελνπ απφ ην Γξακκαηέα ή ηελ Δπηηξνπεία ηεο ΠΞΔ Θξαζνρσξίσλ (ε 

νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε ΠΞΔ ΡΟΝΝΓΝΠ ΙΡΓ).  
 

8.2. Αλαθνξηθά κε ηελ απάληεζε ηνπ θ. Κάξηνπ Μελίδε ζεκεηψλσ φηη ε αξκνδηφηεηα κνπ γηα εμέηαζε ηνπ 

παξαπφλνπ πεξηνξίδεηαη ζε δηνηθεηηθήο θχζεο έξεπλα θαη απφ ηελ ελψπηνλ κνπ καξηπξία δελ ζηνηρεηνζεηείηαη 
παξαβίαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ παξαπνλνχκελνπ απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο 

Ππλεξγαηηθήο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο ή άιιν κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Ππλεξγαηηθήο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο Ιηδ.   
 

8.3. Πε ζρέζε κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο θ. Λάζηαο Ξαπαθσλζηαληίλνπ φηη ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα είραλ σο 
κνλαδηθφ ζθνπφ ηνλ αδηθαηνιφγεην δηαζπξκφ θαη ηε δπζθήκηζε ηνπ πειάηε ηεο σο επψλπκνπ πξνζψπνπ 

δηεπθξηλίδσ φηη δελ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ  Ξξνζσπηθνχ 

Σαξαθηήξα  λα εμεηάζεη αλ έλα δεκνζίεπκα είλαη δπζθεκηζηηθφ, νχηε έρεη ηεζεί ελψπηνλ κνπ νπνηαδήπνηε 
απφθαζε αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ ή αγσγή ε νπνία εθδηθάδεηαη ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ε νπνία λα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ παξνχζα ππφζεζε/παξάπνλν.  
 

9.1. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λφκνπ επηηξέπεηαη ε 

επεμεξγαζία (απιψλ ή κε επαίζζεησλ) δεδνκέλσλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ 
φηαλ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ππέξηεξνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ηεο 

δεκνζηνγξαθηθήο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ, ρσξίο κάιηζηα λα πθίζηαηαη ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο ηνπ 
ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζην εδάθην (5) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λφκνπ αθνχ «ε 

ππνρξέσζε ελεκέξσζεο δελ πθίζηαηαη φηαλ ε ζπιινγή γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο». 
 

Ξαξαζέησ ζρεηηθφ απφζπαζκα θαη απφ ηνλ Θψδηθα Γεκνζηνγξαθηθήο Γενληνινγίαο: 

 
«14. ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΑΞΝΟΟΖΡΝ  

Νη ιεηηνπξγνί έρνπλ ηελ εζηθή ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ερεκχζεηα αλαθνξηθά κε ηελ πεγή 
πιεξνθνξηψλ πνπ ιήθζεθαλ εκπηζηεπηηθά. Γεκνζηνγξάθνο δελ ππνρξενχηαη λα απνθαιχςεη ηελ πεγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ. Ξαξάιιεια, είλαη ππνρξέσζε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ λα βεβαηψλεηαη φηη νη πεγέο ηνπ θαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ είλαη έγθπξεο.».  
 

 Υο εθ ηνχηνπ νη δεκνζηνγξάθνη δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα απνθαιχςνπλ ηελ πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο 
νχηε ζηνλ Δπίηξνπν Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα.  

 

9.2. Ζ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ δεκνζίσλ πξνζψπσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πνιηηηθψλ είλαη 
ιφγσ απηήο ηεο ηδηφηεηαο ηνπο κεησκέλε ζε ζρέζε κε άιια άηνκα, ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ 

ηπγράλνπλ πξνζηαζίαο αθνχ θαη ηα πξφζσπα πνπ είλαη γλσζηά ζην επξχ θνηλφ έρνπλ έλλνκε θαη 
δηθαηνινγεκέλε πξνζδνθία φηη ε πξνζσπηθή ηνπο δσή ζα πξνζηαηεπηεί επαξθψο, φπσο αλαθέξεη ην Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΓΓΑ) ζε απφθαζε ηνπ ζε πξνζθπγή ηεο πξηγθίπηζζαο Θαξνιίλαο ηνπ 
Κνλαθφ ελαληίνλ απνθάζεσλ ησλ γεξκαληθψλ δηθαζηεξίσλ πνπ δελ πξνζηάηεςαλ ην δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο 

ηδησηηθήο ηεο δσήο ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηψλ ηεο (Case of Von Hannover v. Germany (no.2) 

(Applications nos. 40660/08 and 60641/08) εκεξνκελίαο 7.2.2012). 
 

 κσο ην ΔΓΓΑ έρεη αλαγλσξίζεη φηη ηα φξηα ηεο απνδεθηήο θξηηηθήο έλαληη ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δεκνζίσλ 
πξνζψπσλ είλαη επξχηεξα απφ φηη έλαληη ησλ απιψλ ηδησηψλ, ηδηαίηεξα φηαλ απηνί ζπκκεηέρνπλ ζηελ άζθεζε 

ηεο πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο ή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ν θνξέαο ηνπ Γηθαηψκαηνο νθείιεη λα αλέρεηαη 

επεκβάζεηο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, νη νπνίεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ηξφπν δσήο πνπ ν ίδηνο 
επέιεμε. Ξην ζπγθεθξηκέλα, φπνηνο κε ηελ ελ γέλεη θνηλσληθή ηνπ παξνπζία δηθαηνινγεί ηελ αλάπηπμε δεκφζηνπ 

ελδηαθέξνληνο πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα απνδερζεί θαη ηηο φπνηεο επεκβάζεηο ζηε 
ζθαίξα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Απηφ ηζρχεη γηα ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα ή πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή δσή. 
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πσο θξίζεθε απφ ην ΔΓΓΑ ζηελ ππφζεζε Romanenko θαη ινηπνί θαηά Οσζίαο, Αξ. 19457/02, 8.10.2009 «Πε 
έλα δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα νη ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηεο θπβέξλεζεο πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε απζηεξφ έιεγρν 

φρη κφλν απφ ηε λνκνζεηηθή θαη δηθαζηηθή ιεηηνπξγία αιιά επίζεο απφ ηνλ ηχπν θαη ηελ θνηλή γλψκε»). Πηελ 
ππφζεζε Guja θαηά Κνιδαβίαο, Αξ. 14277/04, 12.2.2008, ην  ΔΓΓΑ ηφληζε φηη «ην ζπκθέξνλ πνπ κπνξεί λα 

έρεη ην θνηλφ ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο κπνξεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα είλαη ηφζν ηζρπξφ, ψζηε λα 
ππεξβεί αθφκε θαη έλα λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλν θαζήθνλ εκπηζηεπηηθφηεηαο». Ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο 

δηαθζνξάο, εμαπάηεζεο ή παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηθψλ ή δεκφζησλ αξρψλ, ηα επίπεδα ηεο 

πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο δεκνζηνγξάθσλ, αθηηβηζηψλ θαη 
κειψλ ΚΘΝ είλαη ηδηαίηεξα πςειά. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε απνθάιπςε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζπληζηά επζχλε ηνπ ηχπνπ θαη εληάζζεηαη ζην δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ γη‟ απηφ 
εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ δεκνζηνγξαθηθψλ πεγψλ. Ζ πξνζηαζία απηή ησλ πεγψλ ζπληζηά κία απφ ηηο 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ. 

 
9.3. Σξήζηκε αλαθνξά κπνξεί λα γίλεη ζην απφζπαζκα απφ ηελ ππ‟ αξηζκφλ 9975/1986 Απφθαζε ηνπ 

Δθεηείνπ Αζελψλ: «ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία ην άηνκν ην νπνίν έρεη απνθαζίζεη λα αλαιάβεη νπνηαδήπνηε 
ζέζε ζεσξείηαη ή κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αθνξά ην δεκφζην βίν θαη πξνδήισο ηέηνηα είλαη ε ζέζε ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ επηηξφπνπ, έζησ θαη πξνζσξηλνχ, κηαο Ρξάπεδαο ππφθεηηαη ζηνλ ακείιηθην έιεγρν ηνπ ηχπνπ, 
ηνλ νπνίν, εθ‟ φζνλ δελ ζίγεη αλεπίηξεπηα ηελ ηηκή ή ηελ ππφιεςε ηνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλερζεί». 

 

Σξήζηκε παξαπνκπή κπνξεί λα γίλεη ζηελ Απφθαζε Αξ. 25/2005 ηεο Διιεληθήο Αξρήο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 
Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα1, φπνπ αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

 
«Πχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο Νδεγίαο 95/46/ΔΘ „Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

ειεπζεξία έθθξαζεο. Γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθψο γηα δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο ή ζην πιαίζην θαιιηηερληθήο ή ινγνηερληθήο έθθξαζεο, ηα 
θξάηε κέιε πξνβιέπνπλ ηηο εμαηξέζεηο ή παξεθθιίζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ηνπ 

θεθαιαίνπ IV θαη ηνπ θεθαιαίνπ VI κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίεο ψζηε ην δηθαίσκα ηεο ηδησηηθήο δσήο 
λα ζπκβηβάδεηαη κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο.‟. Ζ Νδεγία αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο, φπσο θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 10 ηεο ΔΠΓΑ (βι. ζθέςε 37 
ηνπ πξννηκίνπ ηεο), ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ θαηνρπξψλεη ηελ ειεπζεξία ηεο 

δεκνζηνγξαθηθήο πιεξνθφξεζεο, πξνθεηκέλνπ ηα κέζα ελεκέξσζεο λα επηηειέζνπλ ην „ζεζκηθφ‟ ηνπο ξφιν ζε 

κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, ζε ηξφπν ψζηε λα ζπλππάξρνπλ, ζην βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίν, ηα δηθαηψκαηα απφ 
ηε κηα ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο πιεξνθνξηαθήο απηνδηάζεζεο θαη απφ ηελ άιιε ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

έθθξαζεο θαη εθείλνπ ζηελ πιεξνθφξεζε…». 
 

Σξήζηκε παξαπνκπή κπνξεί λα γίλεη ζηελ Απφθαζε Αξ. 43/2007 ηεο Διιεληθήο Αξρήο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα2, φπνπ αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 
 

«Ξξέπεη, δειαδή, λα γίλεηαη κία ad hoc ζηάζκηζε ησλ αληηηηζέκελσλ ζπκθεξφλησλ θαηά ηηο αξρέο ηεο 
πξαθηηθήο αξκνλίαο θαη ηεο αλαινγηθήο εμηζνξξφπεζεο ησλ … δηθαησκάησλ, εθαξκφδνληαο θαη ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο … κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ηα πξνζηαηεπφκελα αγαζά (ειεπζεξία ηεο πιεξνθφξεζεο θαη 

δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ζηελ πιεξνθφξεζε … θαη δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 
ηδησηηθνχ βίνπ θαη δηθαίσκα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ απηνθαζνξηζκνχ) λα δηαηεξήζνπλ ηελ θαλνληζηηθή ηνπο 

εκβέιεηα (βι. Α. Γέξνληα, Ζ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε απφ ηελ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 
Δθδ. Αλη. Πάθθνπια, Αζήλα 2002, ζ. 209). Ζ θξίζε αλ ε ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία αζθήζεθε λφκηκα ή αλ, 

αληίζεηα, παξαβηάζηεθε ην δηθαίσκα ηεο πιεξνθνξηαθήο απηνδηάζεζεο ησλ ζηγφκελσλ πξνζψπσλ θαη ηεο 
ηδησηηθήο δσήο, ππαθνχεη ηφζν ζην θξηηήξην θαηά πφζν ε επεμεξγαζία απηή εμππεξέηεζε ην ζπκθέξνλ ηεο 

πιεξνθφξεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, φζν θαη ζην θαηά πφζν ε εμεηαδφκελε πξνζβνιή ήηαλ ζην πιαίζην ηεο 

αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πιεξνθφξεζεο (βι. ππ‟ αξηζκ. 
100/31.1.2000 απφθαζε ηεο Αξρήο, ζει. 7).  

 
Δηδηθά εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πξφζσπα ηεο δεκφζηαο δσήο ή ζέκαηα δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, ε αλάγθε 

ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ είλαη εληνλφηεξε. Γηα ην ιφγν απηφ ην ΔΓΓΑ αλαγλσξίδεη ην ξφιν ησλ δεκνζηνγξάθσλ 

σο δεκφζησλ θξνπξψλ (“public watchdogs”), ήηνη ηελ ειεγθηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Ρχπνπ, ε νπνία θαιχπηεη ηε 
δπλαηφηεηά ηνπ λα ζηειηηεχεη ηα θαθψο θείκελα κε ηε δεκνζηνπνίεζε θαη δεκφζηα θξηηηθή ηνπο. Νη αζθνχληεο 

                                                 
1
 www.dpa.gr 

2
 www.dpa.gr 
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δεκφζην ιεηηνχξγεκα ... δελ δχλαληαη λα εθθχγνπλ ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο άζθεζεο νμείαο 

θξηηηθήο, πξνθεηκέλνπ ε θνηλή γλψκε λα βεβαησζεί φηη ...  αληαπνθξίλνληαη ζηα δεκφζηα θαζήθνληά ηνπο θαη 
ην ζθνπφ ηεο απνζηνιήο ηνπο.  

............................................................................................................................ 
Ρν δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ θαιχπηεη θαη εθδειψζεηο δεκνζίσλ πξνζψπσλ νη νπνίεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ γίλνληαη, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη αθνξνχλ ηα πιαίζηα ηεο αλαηεζεηκέλεο ζ‟ απηνχο δεκφζηαο 
ιεηηνπξγίαο, ε νπνία σο εθ ηεο θχζεσο θαη ηνπ είδνπο ησλ εθπιεξνχκελσλ θαζεθφλησλ ππφθεηηαη ζε δεκφζην 

έιεγρν θαη θξηηηθή. ... Έηζη ν έιεγρνο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ... είλαη δήηεκα πνπ ελδηαθέξεη ηελ 

δεκφζηα γλψκε θαη κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε επξχηεξν πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ... κε φηη απηφ 
ζπλεπάγεηαη φζνλ αθνξά ηελ ελδερφκελε πνιηηηθή επζχλε ησλ αξκνδίσλ.  

.............................................................................................................................. 
Υο δεκφζηα πξφζσπα θαηά ην ΔΓΓΑ λννχληαη ηα πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ θάπνηα δεκφζηα ζέζε ή/θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ δεκφζην ρξήκα ή αθφκα θαη φινη φζνη δηαδξακαηίδνπλ θάπνην ξφιν ζηε δεκφζηα δσή είηε ηελ 

πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκηθή, ηελ θαιιηηερληθή, ηελ θνηλσληθή, ηελ αζιεηηθή ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηνκέα ηεο 
δεκφζηαο δσήο 

 (βι. απφθαζε ΔΓΓΑ Θαξνιίλα ηνπ Αλφβεξν θαηά Γεξκαλίαο, 24.6.2004). 
..................................................................................................................................... 

Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο επηβάιιεη ε δεκνζηνπνίεζε, ζην πιαίζην άζθεζεο δεκνζηνγξαθηθνχ επαγγέικαηνο, 
ζηνηρείσλ-ληνθνπκέλησλ πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα λα θαζίζηαηαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ήηνη γηα δεκνζηνγξαθηθνχο απνθιεηζηηθά ζθνπνχο.  

Αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πέξαλ ηνπ φηη ε ζπιινγή απηή ζπληζηά ππφ 
πξνυπνζέζεηο πνηληθφ αδίθεκα ... ε χπαξμε δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, ήηνη ην δηθαίσκα ηνπ θνηλνχ ζηελ 

πιεξνθφξεζε θαη ην αληίζηνηρν δεκνζηνγξαθηθφ θαζήθνλ πξνο ελεκέξσζε δηθαηνινγεί, θαη‟ αξρήλ αλ 
ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, ηελ δεκνζηνπνίεζε ... Ξαξάλνκε δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα 

δελ ζεκαίλεη πάληα θαη παξάλνκε δεκνζίεπζε θαη αληίζηξνθα, πιεξνθνξίεο πνπ απνθηήζεθαλ κε λφκηκν 

ηξφπν δελ ζπλεπάγνληαη ππνρξεσηηθά θαη ηε λνκηκφηεηα ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο (βι. Η. Θαξάθσζηαο, 
Ξξνζσπηθφηεηα θαη Ρχπνο, εθδ. Α. Πάθθνπια, 2000, ζει. 178). 

................................................................................................................................  
 Ν Ρχπνο, εμάιινπ, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο απνθάζεηο ΔΓΓΑ εθπξνζσπεί πξάγκαηη έλα απφ 

ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ νη ππεχζπλνη πνιηηηθνί θαη ε θνηλή γλψκε γηα λα βεβαησζνχλ φηη νη δηθαζηέο 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πςειέο ηνπο επζχλεο ζχκθσλα κε ηνλ ζθνπφ ηεο απνζηνιήο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. 

Δάλ ήηαλ δηαθνξεηηθά, ν Ρχπνο δελ ζα κπνξνχζε λα παίμεη ηνλ απαξαίηεην ξφιν ηνπ «δεκφζηνπ θξνπξνχ» 

(“public watchdogs”).  
Ξξέπεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ εζηθνχ θχξνπο ησλ δηθαζηψλ 

θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε δήισζεο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
3327/2005 «πεξί κέηξσλ ελίζρπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηε Γηθαηνζχλε» (πνπ 

ζπκπιεξψλεη ηνλ λ. 3213/2003 «γηα ηε δήισζε θαη έιεγρν πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο βνπιεπηψλ, δεκνζίσλ 

ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ, ηδηνθηεηψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη άιισλ θαηεγνξηψλ πξνζψπσλ»). 
Δπηηξέπεηαη δε ε δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν ησλ παξαπάλσ δειψζεσλ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη 

δηαηάμεηο απηέο. 
 

Δπνκέλσο, ε δεκνζηνπνίεζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο (πξνζσπηθά δεδνκέλα κε επαίζζεηνπ ραξαθηήξα) 

ηνπ πηνχ ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ είλαη λφκηκε, θαηά ηνλ λ. 2472/97, εθφζνλ κε ηνλ ηξφπν απηφ 
ειέγρεηαη ν παηέξαο ηνπ, Ξξφεδξνο ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ, φπσο θαη ν ίδηνο ξεηψο απνδέρεηαη, πνπ αλακθηβφισο 

είλαη δεκφζην πξφζσπν, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νπνίνπ φζνλ αθνξά (άκεζα ή έκκεζα) ηελ άζθεζε ηνπ 
δεκνζίνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν, φπσο φισλ ησλ δεκφζησλ πξνζψπσλ. Δάλ ήηαλ 

δηαθνξεηηθά, δεκφζηα πξφζσπα, θαη πξνερφλησο νη δηθαζηέο, ε δξάζε ησλ νπνίσλ ηδίσο σο πξνο ηηο 
νηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο ηνπο πξέπεη λα είλαη αλεπίιεπηε θαη λα ππφθεηηαη ελφςεη θπξίσο ηεο θχζεσο θαη ηεο 

απνζηνιήο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο ζε δεκφζην έιεγρν θαη θξηηηθή, ζα εμέθεπγαλ ηνπ ειέγρνπ. Γηα ηνλ ίδην 

ιφγν ε Αξρή έθξηλε ζε πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηεο (βι. απνθάζεηο κε αξηζ. 24, 25, 26/2005), κε αθνξκή 
ηελ ηειενπηηθή απνθάιπςε ηνπ παξαδηθαζηηθνχ θπθιψκαηνο, φηη θάζε πξφζσπν (αθφκε θαη κε δεκφζην 

πξφζσπν) πνπ θέξεηαη λα εκπιέθεηαη ζε δήηεκα δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο λφκηκα δεκνζηνπνηήζεθε, θαζψο, 
εηδάιισο ζα εμέθεπγαλ κε πιάγηνπο ηξφπνπο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ειέγρνπ φζνη δηθαζηέο παξαβαίλνπλ ηνλ 

φξθν ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

 
3. ζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ 

Ζ Αξρή έρεη ήδε θξίλεη (βι. κε πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηεο κε αξηζ. 24/25, 26/2005) φηη αλεμάξηεηα απφ ηνλ 
ηξφπν ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη, αθφκα θαη αλ απηφο είλαη παξάλνκνο, δήηεκα κφλν 

απνηειεί, φπσο πξναλαθέξζεθε, εάλ είλαη λφκηκε (ή κε) ε δεκνζηνπνίεζε, επεηδή ππεξέρεη (ή φρη) ζηελ 
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θξηλφκελε πεξίπησζε ην δηθαίσκα ηνπ θνηλνχ ζηελ πιεξνθφξεζε. Πηε ζπγθεθξηκέλε δε πεξίπησζε θαη γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαπηχρζεθαλ ππεξέρεη ην δηθαίσκα ηνπ θνηλνχ ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ επίκαρσλ ζηνηρείσλ 
πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, θαη θαηά ζπλέπεηα ε δεκνζηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ είλαη λφκηκε. 

 
4. Δθαξκνγή ησλ εηδηθψλ πεξί ηχπνπ δηαηάμεσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ζνλ αθνξά ηελ ελδερφκελε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ αλαθξηβείο, πβξηζηηθέο  ή ζπθνθαληηθέο 
αλαθνξέο ζην πξφζσπν ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ ή ηνπ πηνχ ηνπ, κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί επαξθψο 

κε ηηο εηδηθέο πεξί ηχπνπ δηαηάμεηο θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο.». 

 
10.1. Κειέηεζα ηα δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο «Σαξαπγή» εκεξνκελίαο 7.10.2013 κε ηίηιν: «Κε αθάιππηα 

δάλεηα ν Αληξέαο Θεκηζηνθιένπο» θαη εκεξνκελίαο 8.10.2013 κε ηίηιν: «Θχξηε Ησλά ζπιιάβεηε ηνλ, 
κπνξείηε;» θαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπο δελ εληνπίδσ νπνηαδήπνηε δηαζχλδεζε ησλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκψλ ηνπ 

παξαπνλνχκελνπ κε θξηηηθή ζε άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο, νχηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

παξαλνκία. Ππλεπψο ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε  ε ελ ιφγσ εθεκεξίδα δελ δηαδξακάηηζε ξφιν «δεκφζηνπ 
θξνπξνχ» (“public watchdogs”) αθνχ δελ άζθεζε δεκφζην έιεγρν θαη σο εθ ηνχηνπ απνξξίπηνληαη νη 

ηζρπξηζκνί ησλ δηθεγφξσλ ηεο εθεκεξίδαο φηη ηα επίκαρα δεκνζηεχκαηα αθνξνχζαλ δεκνζηνγξαθηθή 
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη δεκφζηα θξηηηθή ζε δεκφζην πξφζσπν ζην πιαίζην δεκνζηνγξαθηθνχ ειέγρνπ 

πξνθεηκέλνπ ε θνηλή γλψκε λα βεβαησζεί φηη νη βνπιεπηέο πνπ αζθνχλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα (ήηνη ν θ. 
Θεκηζηνθιένπο) αληαπνθξίλνληαη ζηα δεκφζηα θαζήθνληα ηνπο.  

 

10.2. Πην ζεκείν απηφ ζέισ λα ηνλίζσ φηη ζε θακία πεξίπησζε νη λφκηκεο νθεηιέο θαη/ή ππνρξεψζεηο πξνο 
Σξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα, αιιά αθφκε θαη ζε άιια θπζηθά θαη/ή λνκηθά πξφζσπα, απνηεινχλ αηηία θαη/ή 

δηθαηνινγία θαη/ή αθνξκή ψζηε νπνηνζδήπνηε λα ηηο επηθαιείηαη θαη/ή δεκνζηνπνηεί κε ζθνπφ λα εκπνδίζεη 
νπνηνδήπνηε επψλπκν θαη/ή δεκφζην πξφζσπν θαη/ή δεκφζην ιεηηνπξγφ λα εθθξάζεη ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπ 

θαη/ή λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ.  

 
10.3. ζν αθνξά ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ππήξρε δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ λα γλσξίδεη 

(νλνκαηεπψλπκν, ηδηφηεηα βνπιεπηή, ππφινηπν ινγαξηαζκνχ ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ΠΞΔ) ιφγσ ηεο βνπιεπηηθήο 
ηδηφηεηαο ηνπ θ. Θεκηζηνθιένπο, ηνλίδσ φηη  γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο 

ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο θαη γηα ηα δεκφζηα πξφζσπα. 
Πηαζκίδνληαο ην δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο έλαληη ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ παξαπνλνχκελνπ, θαηαιήγσ ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 
(α) Ζ νθεηιή νπνηνπδήπνηε ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε Ρξάπεδεο θαη/ή Ππλεξγαηηθά Ξηζησηηθά Ηδξχκαηα  δελ 

απνηειεί πνηληθά θνιάζηκε πξάμε θαη/ή ζπκπεξηθνξά. 
 

(β) Δπίζεο ε θαζπζηέξεζε απνπιεξσκήο ρξένπο ζε Ρξάπεδεο θαη/ή Ππλεξγαηηθά Ξηζησηηθά Ηδξχκαηα δελ 

απνηειεί  πνηληθά θνιάζηκε πξάμε θαη/ή ζπκπεξηθνξά. 
 

(γ) Ζ δεκνζίεπζε ηεο εθεκεξίδαο «Σαξαπγή» επαθξηβψο ηνπ πνζνχ χςνπο €126.032 επξψ σο νθεηιφκελνπ 
θαηά ηελ 30/04/13 απφ ηνλ Βνπιεπηή θ. Θεκηζηνθιένπο πξνο ηε  ΠΞΔ Θξαζνρσξηψλ παξαβηάδεη ηηο αξρέο ηεο 

Λνκηκφηεηαο θαη ηεο Αλαινγηθφηεηαο ηνπ άξζξνπ 4(1)(α)(γ) ηνπ Λφκνπ, αθνχ ζεσξψ φηη δελ είλαη ζεκηηφ λα 

δεκνζηνπνηνχληαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα αθφκα θαη ησλ δεκνζίσλ πξνζψπσλ  ρσξίο λα ππάξρεη λνκηθή 
ππνρξέσζε θαη επεηδή πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη ε ηδησηηθή δσή φηαλ δελ ππάξρεη δηαζχλδεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη/ή εκπινθή ζηε δεκφζηα δσή. 
 

(δ) Ρν δεκνζίεπκα κε ηίηιν «Θχξηε Ησλά ζπιιάβεηε ηνλ, κπνξείηε;»  απνθαιχπηεη πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ελ 
ιφγσ βνπιεπηή. Ξαξαζέησ ην ζρεηηθφ δεκνζίεπκα: 

 

«Έρεη απνθαιπθζεί φηη ελφο βνπιεπηή, ηνπ νπνίνπ ην φλνκα είλαη Αλδξέαο Θεκηζηνθιένπο, ν πηζησηηθφο ηνπ 
ινγαξηαζκφο παξνπζηάδεη θαζπζηεξήζεηο χςνπο 126.032 επξψ θαη αθάιππην ρξεκαηηθφ πνζφ χςνπο 84.265 

επξψ. πάξρνπλ έληνλεο ππνςίεο ζηελ πεξηθέξεηα ησλ Θξαζνρσξηψλ φηη ηα ιεθηά ζα ραζνχλ. 
Δπεηδή ππάξρεη έληνλε θεκνινγία αιιά θαη έληνλε αλεζπρία φηη ηα ρξήκαηα ζα ραζνχλ, ηη ζα πξάμεηε θχξηε 

Ησλά Ληθνιάνπ; Γηα ηνλ Σξίζην Αιέθνπ θαη Βεληδέιν Εαλέηην κε ηηο ππνςίεο ηνπο ζπιιάβαηε, δελ είλαη έηζη; 

Μέραζα ππάξρεη κία ζεκαληηθή δηαθνξά. 
Νη δχν ζπιιεθζέληεο είλαη ζηειέρε ηνπ ΑΘΔΙ, ν άιινο είλαη βνπιεπηήο ηνπ ΓΖΠ. Δηζη είλαη πνπ απαηηείηε 

ζεβαζκφ ζηνπο ζεζκνχο; Ξνηνπο αιήζεηα ζεζκνχο αθνχ ηνπο έρεηε θαηαξξαθψζεη;». 
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Δπαλαιακβάλσ φηη δελ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο κνπ λα εμεηάζσ αλ έλα δεκνζίεπκα είλαη δπζθεκηζηηθφ. 

Αξκνδηφηεηα κνπ είλαη λα εμεηάζσ αλ ζην ελ ιφγσ δεκνζίεπκα παξαβηάδεηαη ε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 
Πην πην πάλσ δεκνζίεπκα ε αλαθνξά φηη ν πηζησηηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ βνπιεπηή Αλδξέα Θεκηζηνθιένπο 

παξνπζηάδεη θαζπζηεξήζεηο χςνπο €126.032 επξψ θαη αθάιππην ρξεκαηηθφ πνζφ χςνπο €84.265 επξψ 
απνηειεί παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη σο αλέθεξα πην 

πάλσ δελ εληνπίδσ νπνηαδήπνηε δηαζχλδεζε ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ ηνπ παξαπνλνχκελνπ κε θξηηηθή ζε 

άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο, νχηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ζε νπνηαδήπνηε παξαλνκία. 
 

Δπηπξφζζεηα ησλ πην πάλσ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ν Σάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Άξζξν 8: 

 

1. Θάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ.  
 

2. Ζ επεμεξγαζία απηψλ ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη λνκίκσο, γηα θαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο θαη κε βάζε 
ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή γηα άιινπο ζεκηηνχο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν. Θάζε 

πξφζσπν δηθαηνχηαη λα έρεη πξφζβαζε ζηα ζπιιεγέληα δεδνκέλα πνπ ην αθνξνχλ θαη λα επηηπγράλεη ηε 
δηφξζσζή ηνπο.  

 

3. Ν ζεβαζκφο ησλ θαλφλσλ απηψλ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν αλεμάξηεηεο αξρήο.  
Ππκπεξαζκαηηθά πηζηεχσ φηη έρνπκε ππνρξέσζε Λνκηθή θαη εζηθή λα είκαζηε πξνζεισκέλνη ζηηο πην πάλσ 

αξρέο θαη λα κελ γηλφκαζηε ζπλεξγνί ζ‟ έλα ζχζηεκα αζχδνηνπ πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο αλζξψπσλ 
φζνλ αθνξά ηελ Ηδησηηθή ηνπο δσή θαη ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία.  

Δθεί πνπ ρξεηάδεηαη δεκνζηνπνίεζε γηα ζθνπνχο ηθαλνπνίεζεο θαη ηνπ Ξεξί Γηθαίνπ αηζζήκαηνο ηνπ ιανχ 

κπνξεί λα γίλεη, φηαλ πξαγκαηηθά Δπψλπκα θαη/ή Γεκφζηα πξφζσπα εκπιέθνληαη ζε παξάλνκεο θαη/ή 
αμηφπνηλεο πξάμεηο ή δηαπινθέο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εμνπζίεο θαη/ή ζέζεηο ηνπο.  

 
11. Κε βάζε ηα άξζξα 23(1)(ζη) θαη 25(1)(2) ηνπ Λφκνπ ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ 

Σαξαθηήξα έρεη αξκνδηφηεηα λα επηβάιεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. 
 

12. Ιακβάλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ δηαπηζηψλσ φηη ππήξμε παξάβαζε ηνπ Λφκνπ απφ ηελ εθεκεξίδα 

«Σαξαπγή» θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ππνβάιιεηαη παξάπνλν ελαληίνλ ηεο πην 
πάλσ εθεκεξίδαο απνθάζηζα λα επηβάισ ζηελ θαζ‟ εο ην παξάπνλν εθεκεξίδα «Σαξαπγή» ηε δηνηθεηηθή 

θχξσζε ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο χςνπο €500 (πεληαθφζησλ επξψ).  
 

 

4.5. Απόθαζε ηνπ Δπηηξόπνπ γηα πξνζβνιή ηνπ δηθαηώκαηνο πξνζηαζίαο ησλ 
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηεο θ. Κ. . κε ηε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηώλ ηεο  ζηελ 
εθεκεξίδα «ΠΟΙΗΣΖ» 

 
Γηθεγνξηθφ γξαθείν, ελεξγψληαο κε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο πειάηηδαο ηνπ θαο Κ. Π. ππέβαιε παξάπνλν 
ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ θαηά ηεο εθεκεξίδαο «ΞΝΙΗΡΖΠ», γηα πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο πειάηηδαο ηνπ κε ηε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηψλ ηεο ζε δεκνζηεχκαηα ηεο 
εθεκεξίδαο ζηηο εθδφζεηο ηεο εκεξνκελίαο 8.10.2014 θαη 9.10.2014, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα «ΞΝΙΗΡΖΠ on 

line».  
 

Ξαξαηίζεηαη ε Απφθαζε ηνπ Δπηηξφπνπ εκεξνκελίαο 13 Νθησβξίνπ 2014. 

 
 

 

ΑΠΟΦΑΖ 
 

Παξάπνλν γηα πξνζβνιή ηνπ δηθαηώκαηνο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηεο 
θ. Κ. . κε ηε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηώλ ηεο  ζηελ εθεκεξίδα «ΠΟΙΗΣΖ» 

 
2.1. Ζ  θα Κ. Π. είλαη ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ξάθνπ. Ρέζεθε ππφ θξάηεζε θαηά ηε δηεμαγσγή αλαθξίζεσλ απφ 

ηελ Αζηπλνκία γηα ηελ ππφζεζε απνζηνιήο απεηιεηηθψλ κελπκάησλ (sms) ζε ζρέζε κε ηελ ππφζεζε 
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δηαρσξηζκνχ ησλ νηθνπέδσλ ηεο εηαηξείαο Aristo θαη ηα ελ ιφγσ κελχκαηα ζηάιζεθαλ απφ θηλεηφ ηειέθσλν 

πνπ αγφξαζε ν δήκαξρνο Ξάθνπ θ. Πάββαο Βέξγαο, ν νπνίνο είλαη δεκφζην πξφζσπν, θαη ν νπνίνο έδσζε ην 
ελ ιφγσ ηειέθσλν ζηελ θα Κ. Π. 

 
2.2. Ζ εθεκεξίδα «ΞΝΙΗΡΖΠ» ζηελ έθδνζε ηεο εκεξνκελίαο 9.10.2014, ζε δεκνζίεπκα ηεο ζηε ζειίδα 3 κε 

ηίηιν: «Ν δήκαξρνο Ξάθνπ αγφξαζε ην θηλεηφ ηειέθσλν απφ ην νπνίν ζηάιζεθαλ ηα sms Θαη εκπιφθή ηνπ 
Πάββα Βέξγα» αλαθέξεη φηη έιαβε επηζηνιή ζηηο 8.10.2014 απφ ηνπο δηθεγφξνπο ηεο χπνπηεο Κ. Π., νη νπνίνη 

δηακαξηχξνληαη γηα ηε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο κε ηελ χπνπηε θσηνγξαθία. Ζ εθεκεξίδα «ΞΝΙΗΡΖΠ» εμεγεί φηη 

«ε θσηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ρζεο είλαη αλαξηεκέλε ζην δηαδίθηπν θαη πξνζβάζηκε ζε φινπο ηνπο 
ρξήζηεο».  

 
Πηε θσηνγξαθία εμ φζσλ αληηιακβάλνκαη εηθνλίδνληαη ν δήκαξρνο Ξάθνπ θ. Πάββαο Βέξγαο καδί κε ηελ θα Κ. 

Π. ζε ππεξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα. 

 
3. Ζ εξκελεία ηνπ φξνπ «δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» ή «δεδνκέλα» δίδεηαη ζην άξζξν 2 ησλ πεξί 

Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Λφκσλ ηνπ 2001 κέρξη 2012 (Λ. 
138(Η)/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Λ. 37(Η)/2003 θαη Λ. 105(Η)/2012), ζην εμήο «ν Λφκνο»: 

 
««δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» ή «δεδνκέλα» ζεκαίλεη θάζε πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζε 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ πνπ βξίζθεηαη ελ δσή. ». 

 
4. Ζ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο θαη 

απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 1995, ην νπνίν 
νξίδεη φηη ηα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαη ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο, έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα.  
 

πσο ππνγξάκκηζε ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ1, ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα δελ είλαη απφιπην, αιιά πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε ζρέζε κε ηνλ ξφιν πνπ επηηειεί ζηελ 

θνηλσλία2. 
 

5.1. Πχκθσλα κε ην άξζξν 4(1) ηνπ Λφκνπ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ ηεο Λνκηκφηεηαο, ηνπ Πθνπνχ, ηεο Αλαινγηθφηεηαο, ηεο Αθξίβεηαο θαη ηεο Γηαηήξεζεο θαηά 
ηελ επεμεξγαζία ησλ  πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ: 

 
5.2. Θαζηεξψλνληαη, ινηπφλ, σο ζεκειηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε λνκηκφηεηα θάζε επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θάζε αξρείνπ, νη αξρέο 

ηνπ ζθνπνχ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ. 
 

Ππλεπψο, θάζε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ γίλεηαη πέξαλ ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ ή ε νπνία 
δελ είλαη πξφζθνξε θαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμή ηνπ, δελ είλαη λφκηκε. 

 

Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαζηεξψλεηαη ξεηά ζηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 
Λφκνπ. Ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ έρεη ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο 

αλαγθαηφηεηαο θαη αλαινγηθφηεηαο θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζπλεπψο ε 
δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ δεκνζηνγξαθηθήο έξεπλαο πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα 

θαζίζηαληαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ήηνη γηα δεκνζηνγξαθηθνχο απνθιεηζηηθά 
ζθνπνχο. 

 

πσο παγίσο γίλεηαη δεθηφ απφ ηα επξσπατθά αλψηαηα δηθαζηήξηα, νη επηβαιιφκελνη απφ ην λφκν πεξηνξηζκνί 
ζε αηνκηθά δηθαηψκαηα ή νη εθδηδφκελεο απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο δπζκελείο γηα ηνλ δηνηθνχκελν πξάμεηο πξέπεη 

λα ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ππφ ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα είλαη πξφζθνξνη θαη αλαγθαίνη γηα ηελ 

                                                 
1
 Δηθαζηήρηο ηες ΕΕ, απόθαζε ηες 9.11.2010, ζσλεθδηθαζζείζες σποζέζεης C-92/09 θαη C-93/09 Volker und 

Markus Schecke θαη Eifert, Σσιιογή 2010, ζ. I-0000. 
2
 Σύκθωλα κε ηο άρζρο 52 παράγραθος 1 ηοσ Χάρηε, επηηρέπεηαη ε επηβοιή περηορηζκώλ ζηελ άζθεζε ηοσ 

δηθαηώκαηος προζηαζίας ηωλ δεδοκέλωλ σπό ηελ προϋπόζεζε όηη οη περηορηζκοί ασηοί προβιέποληαη από 
ηολ λόκο, ζέβοληαη ηο βαζηθό περηετόκελο ηωλ ελ ιόγω δηθαηωκάηωλ θαη ειεσζερηώλ θαη όηη, ηεροσκέλες ηες 
αρτής ηες αλαιογηθόηεηας, είλαη αλαγθαίοη θαη αληαποθρίλοληαη πραγκαηηθά ζε ζθοπούς γεληθού ζσκθέροληος 
ποσ αλαγλωρίδεη ε Έλωζε ή ζηελ αλάγθε προζηαζίας ηωλ δηθαηωκάηωλ θαη ειεσζερηώλ ηωλ ηρίηωλ. 
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επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ θαη λα κελ είλαη πξνθαλψο δπζαλάινγνη ζε ζρέζε πξνο απηφλ. Ρν κέηξν 

είλαη πξφζθνξν (θαηάιιειν), φηαλ θαζηζηά δπλαηή ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. 
Ξεξαηηέξσ ην κέηξν θξίλεηαη αλαγθαίν, φηαλ ν επηδησθφκελνο ζθνπφο δελ δχλαηαη λα επηηεπρζεί κε επηφηεξα 

κέζα, ή, θαη‟ άιιε δηαηχπσζε, κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ θαηάιιεισλ κέηξσλ πνπ επηηπγράλνπλ εμίζνπ ηνλ 
επηδησθφκελν ζθνπφ, επηιέγεηαη εθείλν πνπ επάγεηαη ηηο ιηγφηεξν επαρζείο ζπλέπεηεο. 

 
Ξαξαπέκπσ ζε απφζπαζκα ηεο Απφθαζεο Αξ. 46/2011 ηεο Διιεληθήο Αξρήο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα: «πσο παγίσο γίλεηαη δεθηφ απφ ηα εζληθά θαη επξσπατθά αλψηαηα δηθαζηήξηα, νη 

επηβαιιφκελνη απφ ην λφκν πεξηνξηζκνί  ζε αηνκηθά δηθαηψκαηα ή νη εθδηδφκελεο απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο 
δπζκελείο γηα ην δηνηθνχκελν πξάμεηο πξέπεη λα ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

πξέπεη λα είλαη πξφζθνξνη θαη αλαγθαίνη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ θαη λα κελ είλαη 
πξνθαλψο δπζαλάινγνη ζε ζρέζε πξνο απηφλ. Ρν κέηξν είλαη πξφζθνξν (θαηάιιειν), φηαλ θαζηζηά δπλαηή 

ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. Ρα κέηξν θξίλεηαη αλαγθαίν, φηαλ ν επηδησθφκελνο 

ζθνπφο δελ δχλαηαη λα επηηεπρζεί κε επηφηεξα κέζα, ή, θαη‟ άιιε δηαηχπσζε, κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ 
θαηάιιεισλ κέηξσλ πνπ επηηπγράλνπλ εμίζνπ ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, επηιέγεηαη εθείλν πνπ επάγεηαη ηηο 

ιηγφηεξν επαρζείο ζπλέπεηεο.». 
 

6.1. Ρα άξζξα 5(2)(ε) θαη 6(2)(ζ) ηνπ Λφκνπ επηηξέπνπλ, ππφ πξνυπνζέζεηο, ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ γηα δεκνζηνγξαθηθνχο 

ζθνπνχο: 

 
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ππέξηεξνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 5(2)(ε) ηνπ Λφκνπ,  

εθφζνλ δελ παξαβηάδεηαη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο 
ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 6(2)(ζ) ηνπ Λφκνπ.  

 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Λφκνπ: 
 

 «5.-(1) Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα επηηξέπεηαη φηαλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη 
δψζεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ. 

 (2) Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ επηηξέπεηαη θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ φηαλ- 
................................................................................................................................. 

 (ε) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηδηψθεη ν 

ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν αλαθνηλψλνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ππφ ηνλ 
φξν φηη ηνχην ππεξέρεη ησλ δηθαησκάησλ, ζπκθεξφλησλ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ.». 
 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λφκνπ: 

 
«6.-(1) Απαγνξεχεηαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ.  

(2) Θαη‟ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ, φηαλ ζπληξέρνπλ κία ή 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

………………………………………………………………………………………….. 

 (ζ) ε επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο ή ζην πιαίζην θαιιηηερληθήο 
έθθξαζεο θαη εθφζνλ δελ παξαβηάδεηαη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο θαη 

νηθνγελεηαθήο δσήο.». 
 

6.2. Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ φηαλ ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 
γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο, ζχκθσλα κε ην εδάθην (5) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λφκνπ. 

 

7. Ρν Άξζξν 19 ηνπ Ππληάγκαηνο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πξνζηαηεχεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη ηεο 
εθθξάζεσο. Ρν Ππληαγκαηηθφ δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο δεκνζηνγξαθηθήο 

ειεπζεξίαο θαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ βάζεη ελαξκνληζηηθήο λνκνζεζίαο ζα 
πξέπεη κε βάζε ηα πην πάλσ λα ζηαζκίδνληαη θαη λα εμηζνξξνπνχληαη, κε ππέξηεξε φκσο ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο πιεξνθφξεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο έλαληη ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα φηαλ δελ παξαβηάδεηαη ε ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή. 
 

8.1. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λφκνπ επηηξέπεηαη ε 
επεμεξγαζία (απιψλ ή κε επαίζζεησλ) δεδνκέλσλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ 

φηαλ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ππέξηεξνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ηεο 
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δεκνζηνγξαθηθήο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ, ρσξίο κάιηζηα λα πθίζηαηαη ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζην εδάθην (5) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λφκνπ αθνχ «ε 
ππνρξέσζε ελεκέξσζεο δελ πθίζηαηαη φηαλ ε ζπιινγή γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο». 

 
8.2. Ζ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ δεκνζίσλ πξνζψπσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πνιηηηθψλ είλαη 

ιφγσ απηήο ηεο ηδηφηεηαο ηνπο κεησκέλε ζε ζρέζε κε άιια άηνκα.  
 

Ρν ΔΓΓΑ έρεη αλαγλσξίζεη φηη ηα φξηα ηεο απνδεθηήο θξηηηθήο έλαληη ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δεκνζίσλ 

πξνζψπσλ είλαη επξχηεξα απφ φηη έλαληη ησλ απιψλ ηδησηψλ, ηδηαίηεξα φηαλ απηνί ζπκκεηέρνπλ ζηελ άζθεζε 
ηεο πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο ή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ν θνξέαο ηνπ Γηθαηψκαηνο νθείιεη λα αλέρεηαη 

επεκβάζεηο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, νη νπνίεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ηξφπν δσήο πνπ ν ίδηνο 
επέιεμε. Ξην ζπγθεθξηκέλα, φπνηνο κε ηελ ελ γέλεη θνηλσληθή ηνπ παξνπζία δηθαηνινγεί ηελ αλάπηπμε δεκφζηνπ 

ελδηαθέξνληνο πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα απνδερζεί θαη ηηο φπνηεο επεκβάζεηο ζηε 

ζθαίξα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Απηφ ηζρχεη γηα ηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα ή πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή δσή. 

 
πσο θξίζεθε απφ ην ΔΓΓΑ ζηελ ππφζεζε Romanenko θαη ινηπνί θαηά Οσζίαο, Αξ. 19457/02, 8.10.2009 «Πε 

έλα δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα νη ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηεο θπβέξλεζεο πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε απζηεξφ έιεγρν 
φρη κφλν απφ ηε λνκνζεηηθή θαη δηθαζηηθή ιεηηνπξγία αιιά επίζεο απφ ηνλ ηχπν θαη ηελ θνηλή γλψκε»). Πηελ 

ππφζεζε Guja θαηά Κνιδαβίαο, Αξ. 14277/04, 12.2.2008, ην  ΔΓΓΑ ηφληζε φηη «ην ζπκθέξνλ πνπ κπνξεί λα 

έρεη ην θνηλφ ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο κπνξεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα είλαη ηφζν ηζρπξφ, ψζηε λα 
ππεξβεί αθφκε θαη έλα λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλν θαζήθνλ εκπηζηεπηηθφηεηαο». Ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο 

δηαθζνξάο, εμαπάηεζεο ή παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηθψλ ή δεκφζησλ αξρψλ, ηα επίπεδα ηεο 
πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο δεκνζηνγξάθσλ, αθηηβηζηψλ θαη 

κειψλ ΚΘΝ είλαη ηδηαίηεξα πςειά. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε απνθάιπςε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζπληζηά επζχλε ηνπ ηχπνπ θαη εληάζζεηαη ζην δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ γη‟ απηφ 
εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ δεκνζηνγξαθηθψλ πεγψλ.  

 
8.3. Σξήζηκε αλαθνξά κπνξεί λα γίλεη ζην απφζπαζκα απφ ηελ ππ‟ αξηζκφλ 9975/1986 Απφθαζε ηνπ 

Δθεηείνπ Αζελψλ: «ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία ην άηνκν ην νπνίν έρεη απνθαζίζεη λα αλαιάβεη νπνηαδήπνηε 
ζέζε ζεσξείηαη ή κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αθνξά ην δεκφζην βίν θαη πξνδήισο ηέηνηα είλαη ε ζέζε ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ επηηξφπνπ, έζησ θαη πξνζσξηλνχ, κηαο Ρξάπεδαο ππφθεηηαη ζηνλ ακείιηθην έιεγρν ηνπ ηχπνπ, 

ηνλ νπνίν, εθ‟ φζνλ δελ ζίγεη αλεπίηξεπηα ηελ ηηκή ή ηελ ππφιεςε ηνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλερζεί». 
 

Σξήζηκε παξαπνκπή κπνξεί λα γίλεη ζηελ Απφθαζε Αξ. 25/2005 ηεο Διιεληθήο Αξρήο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 
Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα1, φπνπ αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

 

«Πχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο Νδεγίαο 95/46/ΔΘ „Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 
ειεπζεξία έθθξαζεο. Γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθψο γηα δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο ή ζην πιαίζην θαιιηηερληθήο ή ινγνηερληθήο έθθξαζεο, ηα 
θξάηε κέιε πξνβιέπνπλ ηηο εμαηξέζεηο ή παξεθθιίζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ηνπ 

θεθαιαίνπ IV θαη ηνπ θεθαιαίνπ VI κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίεο ψζηε ην δηθαίσκα ηεο ηδησηηθήο δσήο 

λα ζπκβηβάδεηαη κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο.‟. Ζ Νδεγία αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ 
ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο, φπσο θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 10 ηεο ΔΠΓΑ (βι. ζθέςε 37 

ηνπ πξννηκίνπ ηεο), ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ θαηνρπξψλεη ηελ ειεπζεξία ηεο 
δεκνζηνγξαθηθήο πιεξνθφξεζεο, πξνθεηκέλνπ ηα κέζα ελεκέξσζεο λα επηηειέζνπλ ην „ζεζκηθφ‟ ηνπο ξφιν ζε 

κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, ζε ηξφπν ψζηε λα ζπλππάξρνπλ, ζην βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίν, ηα δηθαηψκαηα απφ 
ηε κηα ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο πιεξνθνξηαθήο απηνδηάζεζεο θαη απφ ηελ άιιε ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

έθθξαζεο θαη εθείλνπ ζηελ πιεξνθφξεζε…». 

 
Σξήζηκε παξαπνκπή κπνξεί λα γίλεη ζηελ Απφθαζε Αξ. 43/2007 ηεο Διιεληθήο Αξρήο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα2, φπνπ αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 
 

«Ξξέπεη, δειαδή, λα γίλεηαη κία ad hoc ζηάζκηζε ησλ αληηηηζέκελσλ ζπκθεξφλησλ θαηά ηηο αξρέο ηεο 

πξαθηηθήο αξκνλίαο θαη ηεο αλαινγηθήο εμηζνξξφπεζεο ησλ … δηθαησκάησλ, εθαξκφδνληαο θαη ηελ αξρή ηεο 
αλαινγηθφηεηαο … κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ηα πξνζηαηεπφκελα αγαζά (ειεπζεξία ηεο πιεξνθφξεζεο θαη 

                                                 
1
 www.dpa.gr 

2
 www.dpa.gr 
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δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ζηελ πιεξνθφξεζε … θαη δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

ηδησηηθνχ βίνπ θαη δηθαίσκα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ απηνθαζνξηζκνχ) λα δηαηεξήζνπλ ηελ θαλνληζηηθή ηνπο 
εκβέιεηα (βι. Α. Γέξνληα, Ζ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε απφ ηελ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 

Δθδ. Αλη. Πάθθνπια, Αζήλα 2002, ζ. 209). Ζ θξίζε αλ ε ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία αζθήζεθε λφκηκα ή αλ, 
αληίζεηα, παξαβηάζηεθε ην δηθαίσκα ηεο πιεξνθνξηαθήο απηνδηάζεζεο ησλ ζηγφκελσλ πξνζψπσλ θαη ηεο 

ηδησηηθήο δσήο, ππαθνχεη ηφζν ζην θξηηήξην θαηά πφζν ε επεμεξγαζία απηή εμππεξέηεζε ην ζπκθέξνλ ηεο 
πιεξνθφξεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, φζν θαη ζην θαηά πφζν ε εμεηαδφκελε πξνζβνιή ήηαλ ζην πιαίζην ηεο 

αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πιεξνθφξεζεο (βι. ππ‟ αξηζκ. 

100/31.1.2000 απφθαζε ηεο Αξρήο, ζει. 7).  
 

Δηδηθά εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πξφζσπα ηεο δεκφζηαο δσήο ή ζέκαηα δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, ε αλάγθε 
ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ είλαη εληνλφηεξε. Γηα ην ιφγν απηφ ην ΔΓΓΑ αλαγλσξίδεη ην ξφιν ησλ δεκνζηνγξάθσλ 

σο δεκφζησλ θξνπξψλ (“public watchdogs”), ήηνη ηελ ειεγθηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Ρχπνπ, ε νπνία θαιχπηεη ηε 

δπλαηφηεηά ηνπ λα ζηειηηεχεη ηα θαθψο θείκελα κε ηε δεκνζηνπνίεζε θαη δεκφζηα θξηηηθή ηνπο. Νη αζθνχληεο 
δεκφζην ιεηηνχξγεκα ... δελ δχλαληαη λα εθθχγνπλ ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο άζθεζεο νμείαο 

θξηηηθήο, πξνθεηκέλνπ ε θνηλή γλψκε λα βεβαησζεί φηη ...  αληαπνθξίλνληαη ζηα δεκφζηα θαζήθνληά ηνπο θαη 
ην ζθνπφ ηεο απνζηνιήο ηνπο.  

............................................................................................................................ 
Ρν δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ θαιχπηεη θαη εθδειψζεηο δεκνζίσλ πξνζψπσλ νη νπνίεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ γίλνληαη, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη αθνξνχλ ηα πιαίζηα ηεο αλαηεζεηκέλεο ζ‟ απηνχο δεκφζηαο 

ιεηηνπξγίαο, ε νπνία σο εθ ηεο θχζεσο θαη ηνπ είδνπο ησλ εθπιεξνχκελσλ θαζεθφλησλ ππφθεηηαη ζε δεκφζην 
έιεγρν θαη θξηηηθή. ... Έηζη ν έιεγρνο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ... είλαη δήηεκα πνπ ελδηαθέξεη ηελ 

δεκφζηα γλψκε θαη κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε επξχηεξν πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ... κε φηη απηφ 
ζπλεπάγεηαη φζνλ αθνξά ηελ ελδερφκελε πνιηηηθή επζχλε ησλ αξκνδίσλ.  

.............................................................................................................................. 

Υο δεκφζηα πξφζσπα θαηά ην ΔΓΓΑ λννχληαη ηα πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ θάπνηα δεκφζηα ζέζε ή/θαη 
ρξεζηκνπνηνχλ δεκφζην ρξήκα ή αθφκα θαη φινη φζνη δηαδξακαηίδνπλ θάπνην ξφιν ζηε δεκφζηα δσή είηε ηελ 

πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκηθή, ηελ θαιιηηερληθή, ηελ θνηλσληθή, ηελ αζιεηηθή ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηνκέα ηεο 
δεκφζηαο δσήο 

 (βι. απφθαζε ΔΓΓΑ Θαξνιίλα ηνπ Αλφβεξν θαηά Γεξκαλίαο, 24.6.2004). 
..................................................................................................................................... 

Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο επηβάιιεη ε δεκνζηνπνίεζε, ζην πιαίζην άζθεζεο δεκνζηνγξαθηθνχ επαγγέικαηνο, 

ζηνηρείσλ-ληνθνπκέλησλ πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα λα θαζίζηαηαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ 
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ήηνη γηα δεκνζηνγξαθηθνχο απνθιεηζηηθά ζθνπνχο.  

Αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πέξαλ ηνπ φηη ε ζπιινγή απηή ζπληζηά ππφ 
πξνυπνζέζεηο πνηληθφ αδίθεκα ... ε χπαξμε δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, ήηνη ην δηθαίσκα ηνπ θνηλνχ ζηελ 

πιεξνθφξεζε θαη ην αληίζηνηρν δεκνζηνγξαθηθφ θαζήθνλ πξνο ελεκέξσζε δηθαηνινγεί, θαη‟ αξρήλ αλ 

ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, ηελ δεκνζηνπνίεζε 
......................................................................................................... 

  
 Ν Ρχπνο, εμάιινπ, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο απνθάζεηο ΔΓΓΑ εθπξνζσπεί πξάγκαηη έλα απφ 

ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ νη ππεχζπλνη πνιηηηθνί θαη ε θνηλή γλψκε γηα λα βεβαησζνχλ φηη νη δηθαζηέο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πςειέο ηνπο επζχλεο ζχκθσλα κε ηνλ ζθνπφ ηεο απνζηνιήο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. 
Δάλ ήηαλ δηαθνξεηηθά, ν Ρχπνο δελ ζα κπνξνχζε λα παίμεη ηνλ απαξαίηεην ξφιν ηνπ «δεκφζηνπ θξνπξνχ» 

(“public watchdogs”).  
Ξξέπεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ εζηθνχ θχξνπο ησλ δηθαζηψλ 

θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε δήισζεο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
3327/2005 «πεξί κέηξσλ ελίζρπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηε Γηθαηνζχλε» (πνπ 

ζπκπιεξψλεη ηνλ λ. 3213/2003 «γηα ηε δήισζε θαη έιεγρν πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο βνπιεπηψλ, δεκνζίσλ 

ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ, ηδηνθηεηψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη άιισλ θαηεγνξηψλ πξνζψπσλ»). 
Δπηηξέπεηαη δε ε δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν ησλ παξαπάλσ δειψζεσλ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη 

δηαηάμεηο απηέο. 
 

Δπνκέλσο, ε δεκνζηνπνίεζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο (πξνζσπηθά δεδνκέλα κε επαίζζεηνπ ραξαθηήξα) 

ηνπ πηνχ ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ είλαη λφκηκε, θαηά ηνλ λ. 2472/97, εθφζνλ κε ηνλ ηξφπν απηφ 
ειέγρεηαη ν παηέξαο ηνπ, Ξξφεδξνο ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ, φπσο θαη ν ίδηνο ξεηψο απνδέρεηαη, πνπ αλακθηβφισο 

είλαη δεκφζην πξφζσπν, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νπνίνπ φζνλ αθνξά (άκεζα ή έκκεζα) ηελ άζθεζε ηνπ 
δεκνζίνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν, φπσο φισλ ησλ δεκφζησλ πξνζψπσλ.  
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Δάλ ήηαλ δηαθνξεηηθά, δεκφζηα πξφζσπα, θαη πξνερφλησο νη δηθαζηέο, ε δξάζε ησλ νπνίσλ ηδίσο σο πξνο ηηο 

νηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο ηνπο πξέπεη λα είλαη αλεπίιεπηε θαη λα ππφθεηηαη ελφςεη θπξίσο ηεο θχζεσο θαη ηεο 
απνζηνιήο ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο ζε δεκφζην έιεγρν θαη θξηηηθή, ζα εμέθεπγαλ ηνπ ειέγρνπ. Γηα ηνλ ίδην 

ιφγν ε Αξρή έθξηλε ζε πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηεο (βι. απνθάζεηο κε αξηζ. 24, 25, 26/2005), κε αθνξκή 
ηελ ηειενπηηθή απνθάιπςε ηνπ παξαδηθαζηηθνχ θπθιψκαηνο, φηη θάζε πξφζσπν (αθφκε θαη κε δεκφζην 

πξφζσπν) πνπ θέξεηαη λα εκπιέθεηαη ζε δήηεκα δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο λφκηκα δεκνζηνπνηήζεθε, θαζψο, 
εηδάιισο ζα εμέθεπγαλ κε πιάγηνπο ηξφπνπο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ειέγρνπ φζνη δηθαζηέο παξαβαίλνπλ ηνλ 

φξθν ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

…………………………………………………………………………………. 
ζνλ αθνξά ηελ ελδερφκελε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ αλαθξηβείο, πβξηζηηθέο  ή ζπθνθαληηθέο 

αλαθνξέο ζην πξφζσπν ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ ή ηνπ πηνχ ηνπ, κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί επαξθψο 
κε ηηο εηδηθέο πεξί ηχπνπ δηαηάμεηο θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο.». 

 

9.  Δθφζνλ ην θηλεηφ ηειέθσλν αγνξάζηεθε απφ ηνλ δήκαξρν Ξάθνπ θαη δφζεθε ζηελ παξαπνλνχκελε ε 
νπνία εξγαδφηαλ ζην Γήκν Ξάθνπ, εθφζνλ ηα απεηιεηηθά sms ζηάιζεθαλ απφ απηφ ην θηλεηφ θαη εθφζνλ ηα 

κελχκαηα αθνξνχζαλ ηελ ππφζεζε δηαρσξηζκνχ ησλ νηθνπέδσλ ηεο εηαηξείαο Aristo γηα ηελ νπνία ηεινχζε 
ππφ θξάηεζε ν αδειθφο ηεο παξαπνλνχκελεο, ζεσξψ φηη ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε  ε εθεκεξίδα 

«ΞΝΙΗΡΖΠ» δεκνζίεπζε θσηνγξαθία απφ ππεξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ήηαλ πξνζβάζηκε ζηνλ 
θαζέλα, ζην πιαίζην αξζξνγξαθίαο ηεο γηα ζέκα έληνλνπ δεκνζηνγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο, δηαδξακαηίδνληαο 

ξφιν «δεκφζηνπ θξνπξνχ» (“public watchdogs”) θαη δεκνζηνγξαθηθήο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ζέκα πνπ 

ππήξρε δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ λα γλσξίδεη. Ππλεπψο ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο 
παξαπνλνχκελεο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηεο ήηαλ επηηξεπηή βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 5(2)(ε) θαη 

6(2)(ζ) ηνπ Λφκνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππήξμε παξαβίαζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο παξαπνλνχκελεο 
απφ ηελ εθεκεξίδα «ΞΝΙΗΡΖΠ».  

 

 

4.6. Απόθαζε ηνπ Δπηηξόπνπ εκεξνκελίαο 18 Γεθεκβξίνπ 2014 γηα κε ηθαλνπνίεζε ηνπ 
δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο ζε δεδνκέλα πγείαο θαη απώιεηα θαη/ή παξάιεηςε ιήςεο 
κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη/ή απαγνξεπκέλε δηάδνζε δεδνκέλσλ πγείαο ζε κε δηθαηνύκελα 
πξόζσπα 

 
 

ΑΠΟΦΑΖ 
 

Θαηαγγειία ηεο θ. Β.  ελαληίνλ ηνπ ηαηξνύ Γξ. Ε.,  γηα  (α) κε ηθαλνπνίεζε ηνπ 
δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο ζε δεδνκέλα πγείαο ηεο θαη (β) απώιεηα θαη/ή παξάιεηςε ιήςεο 

κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη/ή απαγνξεπκέλε δηάδνζε δεδνκέλσλ πγείαο ηεο ζε κε 
δηθαηνύκελα πξόζσπα 

 
Γεγνλόηα: 
 

Ζ θ. Β. κε επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ Δπίηξνπν Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ πνπ ειήθζε ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ 
Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα ζηηο 20.3.2014 ππέβαιε παξάπνλν ελαληίνλ ηνπ ηαηξνχ Γξ. 

Ε., γηα  (α) κε πιήξε ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα πγείαο ηεο πνπ θαηαρσξίζηεθαλ 
ζηα αξρεία ηεο Θιηληθήο X θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ππέξερνπο ηεο πνπ έγηλαλ ζηε θιηληθή X θαηά ην έηνο 2013, 

αθνχ δφζεθαλ ζην δηθεγφξν ηεο κφλν ηξεηο εμεηάζεηο θαη ν ηαηξφο Γξ. Ε. είπε φηη ηηο ππφινηπεο δελ ηηο έρεη 

ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ, θαη (β) απψιεηα θαη/ή παξάιεηςε ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη/ή 
απαγνξεπκέλε δηάδνζε δεδνκέλσλ ηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ δεδνκέλσλ πγείαο ηεο, ζε κε δηθαηνχκελα 

πξφζσπα θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην νλνκαηεπψλπκν ηεο, ηνλ αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηεο, ηνλ αξηζκφ ηνπ 
δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηεο, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηεο, ηηο αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο ηεο εκεξνκελίαο 

16.12.2013 ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ιεπθσζίαο θαζψο θαη ηνπ Αηκαηνινγηθνχ Θέληξνπ ηνπ Θαξατζθάθηνπ 

Ηδξχκαηνο, ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο αζζελή θαη ηξεηο θαηαγξαθέο Ultrasount Report πνπ έγηλαλ απφ ηνλ ηαηξφ 
Ε. ηελ 1.11.2013, αθνχ ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα ηεο βξέζεθαλ απφ ηξίην άηνκν, εθηεζεηκέλα ζε δξφκν θνληά 

ζηελ θιηληθή X  ζε θάθειν ηνπ γηαηξνχ/θιηληθήο κε ην φλνκα ηεο γξακκέλν κε ην ρέξη έμσ απφ ην θάθειν. 
 

3.2. Πηελ ελ ιφγσ επηζηνιή ηεο ε θ. Β. αλαθέξεη φηη ππέβαιε θαηαγγειία ελαληίνλ ηνπ θ. Ε. ζηνλ ηαηξηθφ 

ζχιινγν γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη ζηελ Αζηπλνκία γηα κε παξάδνζε ζ‟ απηήλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ ηεο.  
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4.1. Ζ θ. Ξ. ε νπνία βξήθε εθηεζεηκέλα ζε αλνηθηφ θάθειν έμσ απφ θάιαζν αρξήζησλ ζην δξφκν θνληά ζηε 
θιηληθή X ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα ηεο θπξίαο Β., φηαλ αληηιήθζεθε φηη αθνξνχζε ηαηξηθά δεδνκέλα πήγε ζην 

Θέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Ξνιίηε (ΘΔΞ) Ιεπθσζίαο γηα λα ηα παξαδψζεη θαη εθεί ηελ παξέπεκςαλ λα 
απεπζπλζεί ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα γη‟ απηφ ηα έζηεηιε 

ηαρπδξνκηθψο ζην Γξαθείν καο. Δμ φζσλ ζπκάκαη, θαηά ή πεξί ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Καξηίνπ 2014 
επηζθέθζεθε ην Γξαθείν κνπ ε θ. Ξ., ζπλνκίιεζε καδί κνπ θαη κνπ επηβεβαίσζε ηα πην πάλσ. Πηηο 26.3.2014 

επηθνηλψλεζα ηειεθσληθψο κε ηελ θ. Ξ., κνπ επηβεβαίσζε μαλά ηα πην πάλσ γηα ηα νπνία θξάηεζα ζεκείσζε 

θαη ε ζέζε κνπ ήηαλ απηά πνπ κνπ αλέθεξε πξνθνξηθά λα κνπ ηα απνζηείιεη γξαπηψο. 
 

4.2. Πηηο 25.5.2014 ε θ. Ξ. έζηεηιε ειεθηξνληθφ κήλπκα ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 
Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα γηα λα ππάξρεη θαη γξαπηψο ε καξηπξία ηεο γηα ηα πην πάλσ. 

 

4.3. Ρα δεδνκέλα πνπ έζηεηιε ε θ. Ξ. ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα 
παξαδφζεθαλ ζηελ θ. Β. απφ ηελ ηδηαηηέξα γξακκαηέα κνπ. 

 
5. Κε επηζηνιή κνπ εκεξνκελίαο 11.4.2014 πξνο ηνλ Γξ. Ε. ηνλ ελεκέξσζα γηα ηα πην πάλσ, παξέζεζα ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ δήηεζα λα ππνβάιεη ηα ζρφιηα/απφςεηο/ζέζε ηνπ. 
 

6.1. Ν Γξ. Ε. ζε απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ εκεξνκελίαο 13.5.2014 αλαθέξεη φηη ε πειάηηζζα ηνπ θ. Β. 

ππνβιήζεθε ζε θαηζαξηθή ηνκή θαη αθνχ πέξαζαλ είθνζη πέληε κέξεο άξρηζε λα  παξαπνληέηαη γηα αηκνξξαγίεο 
αιιά ν ίδηνο θαη δχν άιινη ζπλάδειθνη ηνπ δε δηέγλσζαλ φηη παξνπζίαδε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα. Ζ  πειάηηζζα 

ηνπ θπξία Β. έγηλε ηδηαίηεξα ελνριεηηθή θαη έζηειλε θαζεκεξηλά κελχκαηα ζην θηλεηφ ηνπ, γη‟ απηφ ηεο δήηεζε 
επγεληθά λα κελ επηζθεθζεί μαλά ην ηαηξείν ηνπ. Ζ θ. Β., φπσο αλαθέξεη ζηελ επηζηνιή ηνπ ν Γξ. Ε., ζπλέρηζε 

λα ηνλ ελνριεί κε κελχκαηα θαη γη‟ απηφ έθαλε θαηαγγειία ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα Ιπθαβεηνχ θαη έηζη 

ζηακάηεζε λα ηνλ ελνριεί. 
 

6.2. Ν Γξ. Ε. αλαθέξεη επίζεο ζηελ ελ ιφγσ επηζηνιή ηνπ φηη ζηηο αξρέο Καξηίνπ έιαβε ηειεθψλεκα απφ ην 
δηθεγφξν θ. Ι. Θ., εθ κέξνπο ηεο παξαπνλνχκελεο θπξίαο Β., ν νπνίνο ηνπ δήηεζε λα δψζεη ζηνηρεία απφ ην 

ηζηνξηθφ ηεο παξαπνλνχκελεο, θαη παξφιν πνπ ην Λνέκβξην ηνπ 2013 είρε δψζεη ζρεηηθή ηαηξηθή έθζεζε, 
εηνίκαζε θαηλνχξγηα ηαηξηθή έθζεζε θαζψο θαη θσηνγξαθίεο απφ ην κεράλεκα ππεξήρσλ, ηα νπνία παξέδσζε 

ε γξακκαηέαο ηνπ θα Α.  ζε άληξα πνπ πξνζήιζε ζηελ θιηληθή εθ κέξνπο ηεο παξαπνλνχκελεο θαη ακέζσο 

κεηά ν θ. Ι. Θ. επηθνηλψλεζε καδί ηνπ θαη ηνλ επραξίζηεζε γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ θαθέινπ. 
 

6.3. Δπηπιένλ ν Γξ Ε., ζηελ επηζηνιή ηνπ κε εκεξνκελία 13.5.2014, δηαβεβαίσζε φηη δελ ππάξρεη θακία 
πεξίπησζε ζηνηρεία αζζελψλ ηνπ λα απνξξηθζνχλ ζε θάιαζν αρξήζησλ θνληά ζηελ θιηληθή είηε απφ ηνλ ίδην 

είηε απφ κέινο ηεο θιηληθήο. 

 
6.4. Ν Γξ. Ε. ζεσξεί ηηο θαηαγγειίεο ηεο θ. Β. σο θαηαζθεπαζκέλεο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα απνθχγεη ηελ 

θαηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ έιαβε θαη απνξξίπηεη ηνπο ηζρπξηζκνχο 
ηεο. 

 

7.1. Γχν ιεηηνπξγνί ηνπ Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα επηζθέθζεθαλ 
ζηηο 14.5.2014 ηελ θιηληθή Σ, κεηά απφ ηειεθσληθή πξφζθιεζε ηνπ ηαηξνχ Ε. θαη ζπλνκίιεζαλ κε ηνλ Γξ. Ε. 

θαη ηε γξακκαηέα ηνπ θα Α.  
 

7.2. Ζ  θα Α. επηβεβαίσζε φηη ηνπιάρηζην ζε δχν πεξηπηψζεηο δφζεθαλ ηαηξηθά δεδνκέλα θαηφπηλ αηηήκαηνο 
ζηελ παξαπνλνχκελε, ηελ πξψηε θνξά ζε κία γπλαίθα θαη ηε δεχηεξε θνξά ζε έλα άληξα πνπ πξνζήιζαλ 

ζηελ θιηληθή εθ κέξνπο ηεο. 

 
7.3. Ν Γξ. Ε. επηβεβαίσζε φηη ε παξαπνλνχκελε ηνπ έδσζε ηξία ππεξερνγξαθήκαηα Ultrasound Report θαζψο 

θαη αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο πνπ έγηλαλ ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν Ιεπθσζίαο κε  εκεξνκελία 16.12.2013 θαη ζην 
Θαξατζθάθεην Ίδξπκα κε εκεξνκελία 16.12.2013 (είλαη απηά ηα νπνία παξέδσζε ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ 

Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα ε θ. Ξ. ε νπνία είπε φηη ηα βξήθε ζε δεκφζην ρψξν πιεζίνλ 

ηεο θιηληθήο Σ) φκσο ηζρπξίζηεθε φηη είλαη πιηθφ ην νπνίν έδσζε πίζσ ζηελ παξαπνλνχκελε, αθνχ νη ελ ιφγσ 
αηκαηνινγηθέο αλαιχζεηο δελ αθνξνχζαλ ηε δηθή ηνπ εηδηθφηεηα αιιά αηκαηνιφγν, ρσξίο λα θξαηήζεη 

αληίγξαθα. ζν αθνξά ππέξερνπο ηνπ έηνπο 2013, ν Γξ. Ε. είπε φηη ιφγσ βιάβεο ζην κεράλεκα ηνπ ράζεθαλ 
απφ ηε κλήκε νη ππέξερνη θαη φηαλ επαλέθεξε ηε κλήκε δελ επαλήιζαλ νη ππέξερνη απηήο ηεο ρξνληάο. 

Αλέθεξε ην φλνκα ηνπ ηερληθνχ ζηε Ιάξλαθα πνπ αλέιαβε ηελ επηδηφξζσζε ηνπ ελ ιφγσ κεραλήκαηνο. 
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7.4. Ιεηηνπξγφο ηνπ Γξαθείνπ κνπ, παξνπζία ηνπ Γξ. Ε., επηθνηλψλεζε ηειεθσληθψο κε ηνλ ηερληθφ, ν νπνίνο 
επηβεβαίσζε φηη ππήξμε βιάβε ζην ελ ιφγσ κεράλεκα θαη είπε φηη παξάγγεηιε εμάξηεκα κέζσ δηαδηθηχνπ θαη 

φηη έρεη ηε ζρεηηθή παξαγγειία. 
  

7.5. Πε ηειεθσληθή ζπλνκηιία ηνπ εμεηαζηή ηεο ππφζεζεο κε ην δηθεγφξν θ. Ι. Θ., ε νπνία έγηλε ζηηο 
14.5.2014 απφ ηελ θιηληθή Σ, ν θ. Ι. Θ. επηβεβαίσζε φηη ν Γξ. Ε. παξέδσζε θάθειν κε ηαηξηθά δεδνκέλα ηεο 

παξαπνλνχκελεο, πξάγκα πνπ επηβεβαίσζε αξγφηεξα θαη ε παξαπνλνχκελε ζηηο ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο ηεο 

κε ηνλ εμεηαζηή ηεο ππφζεζεο πνπ έγηλαλ ζηηο 15 θαη 16 Καΐνπ 2014, δηεπθξηλίδνληαο φκσο φηη δελ πεξηείρε 
φια φζα δεηνχζε. 

 
8.1. Ζ παξαπνλνχκελε θ. Β. ελεκεξψζεθε γηα ηηο εμειίμεηο κε ηελ επηζηνιή κνπ κε εκεξνκελία 20.5.2014 θαη 

ππέβαιε ζην Γξαθείν κνπ επηζηνιή εκεξνκελίαο 24.5.2014 κε ηα ζρφιηα ηεο.  

 
8.2. Ζ παξαπνλνχκελε αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, φηη δήηεζε πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πγείαο ηεο 

θαη ν Γξ. Ε. ηεο δήηεζε λα πιεξψζεη €80 επξψ. Ζ παξαπνλνχκελε έζηεηιε ηελ θπξία Λ. Θ. κε έλα θάθειν πνπ 
πεξηείρε €80 επξψ γηα λα παξαιάβεη ηα δεδνκέλα πγείαο ηεο αιιά ν Γξ. Ε. δελ ηεο έδσζε ηίπνηα.  

 
9.1. Κε επηζηνιή κνπ κε εκεξνκελία 30.5.2014 πιεξνθφξεζα ην Γξ. Ε. φηη ε παξαπνλνχκελε αλαθέξεη ζε 

επηζηνιή ηεο εκεξνκελίαο 24.5.2014 φηη δήηεζε πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πγείαο ηεο θαη ν Γξ. Ε. 

ηεο δήηεζε λα πιεξψζεη €80 επξψ θαη φηη έζηεηιε ηελ θ. Λ. Θ. κε έλα θάθειν πνπ πεξηείρε €80 επξψ γηα λα 
παξαιάβεη ηα δεδνκέλα πγείαο ηεο αιιά ν Γξ. Ε. δελ ηεο έδσζε ηίπνηα. 

 
9.2. Δπηπιένλ ε παξαπνλνχκελε αλαθέξεη ζηελ ελ ιφγσ επηζηνιή ηεο φηη ν Γξ. Ε. νπδέπνηε ηεο έδσζε ηαηξηθή 

έθζεζε. 

 
9.3. Δλεκεξψζακε ην Γξ. Ε. φηη ε θ. Ξ. έζηεηιε ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ 

Σαξαθηήξα ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο εκεξνκελίαο 25.5.2014 ζην νπνίν αλαθέξεη φηη βξήθε δεδνκέλα πγείαο 
ηεο παξαπνλνχκελεο έμσ απφ θαιάζη ζθνππηδηψλ, ζε έλα θάθειν αλνηθηφ θαη κε πεηακέλα έμσ ππεξήρνπο θαη 

εμεηάζεηο θαη έηζη ππάξρεη θαη γξαπηψο καξηπξία ηεο. 
 

10. Ν Γξ. Ε. ζε απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ εκεξνκελίαο 23.6.2014 αλαθέξεη φηη δφζεθαλ επαλεηιεκκέλα ζηελ θ. 

Β. ηα ζηνηρεία απφ ηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηεο θαη απνζηάιεθαλ ζην δηθεγφξν ηεο θ. Ι. Θ. ηφζν ε ζρεηηθή έθζεζε 
ππεξήρσλ φζν θαη νη ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο απφ ην κεράλεκα ππεξήρσλ. Ακθηζβεηεί ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο θ. 

Ξ. ε νπνία φπσο αλαθέξεη δελ εμεηάζηεθε απφ ηνλ Δπίηξνπν ή ιεηηνπξγφ ηνπ Γξαθείνπ γηα λα δηαπηζησζεί ε 
αμηνπηζηία ηεο θαη αλαθέξεη φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηελ ηχρε ησλ ηαηξηθψλ εθζέζεσλ θαη 

θσηνγξαθηψλ ππεξήρσλ κεηά πνπ παξαδφζεθαλ ζηελ θ. Β. 

 
11. Ζ θ. Λ. Θ. έζηεηιε ηελ 21.7.2014 κε ην ηειενκνηφηππν (θαμ) επηζηνιή ζηελ νπνία αλαθέξεη φηη πεξί ηα 

κέζα Νθηψβξε κε αξρέο Λνεκβξίνπ πήγε ζηελ θιηληθή Σ θαη παξέδσζε θάθειν κε ην φλνκα ηνπ Γξ. Ε. κε ην 
πνζφ ησλ €80.00 (νγδφληα επξψ) εθ κέξνπο ηεο θ. Β. γηα λα πάξεη θάπνηεο εμεηάζεηο ηεο U/S, αιιά ε 

γξακκαηέαο πήξε ην θάθειν θαη ηεο είπε λα θχγεη θαη φηη δελ έρεη λα ηεο δψζεη ηίπνηα.  

 
12.1. Κε επηζηνιή κνπ κε εκεξνκελία 28.7.2014 ππέδεημα ζην Γξ. Ε. φηη ζηηο απαληεηηθέο επηζηνιέο ηνπ πξνο 

ηνλ Δπίηξνπν Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα κε εκεξνκελίεο 13.5.2014 θαη 23.6.2014 δελ 
πεξηιακβάλεηαη νπνηνδήπνηε ζρφιην αλαθνξηθά κε ην παξάπνλν ηεο θ. Β. φηη δελ ηθαλνπνηήζεθε ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα πγείαο ηεο φηαλ ε εθπξφζσπνο ηεο θ. Λ. Θ. πξνζήιζε ζηελ θιηληθή Σ θαη πξνζθφκηζε 
ην πνζφ ησλ €80.00 (νγδφληα επξψ) θαη φηη απηφ ην γεγνλφο ην παξαδέρζεθε πξνθνξηθά θαηά ηελ επίζθεςε 

ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ Γξαθείνπ κνπ ζηελ θιηληθή Σ ζηηο 14.5.2014. 

 
12.2. Δπηπιένλ ππέδεημα φηη βάζεη ηνπ Θαλνληζκνχ 4 ηεο Θ.Γ.Ξ. 538/2002 θαηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ν αηηεηήο θαηαβάιιεη ην πνζφ ησλ €17.00 (δεθαεπηά επξψ). 
 

13.1. Ν Γξ. Ε. ζε απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ εκεξνκελίαο 14.8.2014 αλαθέξεη φηη πνηέ δελ αξλήζεθε λα δψζεη 

ζηελ θ. Β. ζηνηρεία απφ ην θάθειν ηεο θαη ηεο έδσζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δήηεζε θαη κάιηζηα ην 
Λνέκβξην ηνπ 2013 ζε ζρεηηθή ηαηξηθή έθζεζε εηνίκαζε θαηλνχξγηα έθζεζε ππεξήρσλ θαη θσηνγξαθίεο απφ ην 

κεράλεκα ππεξήρσλ πνπ παξαδφζεθαλ ζηνλ εθπξφζσπν ηεο θ. Β. θαη νπνηνηδήπνηε ηζρπξηζκνί ηεο θ. Λ. Θ. 
πεξηέρνληαη ζηελ αλππφγξαθε επηζηνιή ηεο είλαη αλαιεζείο θαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα φζα επηβεβαηψλεη ε 

γξακκαηέαο ηνπ θ. Α. ε νπνία παξέδσζε ηνλ θάθειν ζηελ θπξία πνπ εκθαλίζηεθε σο εθπξφζσπνο ηεο Β.  θαη 
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δηεξσηάηαη γηαηί ε θ. Β. δελ παξαπνλέζεθε ηφηε. Θεσξεί θαθφβνπιε ηε εκκνλή ηεο θ. Β. φηη  δελ ηεο 

παξαδφζεθαλ ηα ηαηξηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά θαη φηη ζθνπφ έρεη ηελ απνθπγή ηεο θαηαβνιήο ησλ 
νθεηιψλ ηεο γηα ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ ηεο έρνπλ πξνζθεξζεί, αθνχ γηα φιεο ηηο επηζθέςεηο ζην ηαηξείν 

ηνπ δελ θαηέβαιε θαλέλα πνζφ.  

 
13.2. Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή ηνπ  πνζνχ ησλ €80.00 (νγδφληα επξψ) απφ ηελ θ. Β., ν Γξ. Ε. ζεσξεί φηη ν 

Θαλνληζκφο δελ αθνξά ηε ζχληαμε ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ θαη επηπιένλ ζεσξεί 
αδηαλφεην ην παξάπνλν γηαηί έθαλε θαηζαξηθή ηνκή θαη απφμεζε ρσξίο λα ηνπ θαηαβιεζεί θαλέλα πνζφ γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ. 

 
14.1. Πηηο 2.9.2014 ε παξαπνλνχκελε θ. Β. επηζθέθζεθε ην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα ζπλνδεπφκελε απφ ηελ θπξία Λ. Θ ε νπνία έδσζε ελππφγξαθε δήισζε ηεο. 
 

14.2. Ζ παξαπνλνχκελε παξέδσζε ζηηο 2.9.2014 επηζηνιή πξνο ηνλ Δπίηξνπν Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα πνπ θέξεη εκεξνκελία 1.9.2014 κε ηελ νπνία απνξξίπηεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ θαζ‟ 
νπ ην παξάπνλν θαη επαλαιακβάλεη φηη ππέβαιε παξάπνλν ζηνλ θ. Ξ. Σ. ζηνλ αζηπλνκηθφ ζηαζκφ Ιαηζηψλ 

επεηδή δελ ηεο παξαδφζεθαλ  ηα δεδνκέλα πγείαο ηεο παξά ηελ θαηαβνιή ησλ €80.00 (νγδφληα επξψ) θαη εθεί 
ηεο ππνδείρζεθε λα απνηαζεί ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα. 

 
14.3. Πηηο 5.9.2014 κε επηζηνιή κνπ πξνο ην Γξ. Ε. ηνλ ελεκέξσζα γηα ηηο ελ ιφγσ εμειίμεηο θαη ηνπ 

θνηλνπνίεζα αληίγξαθν ηεο ελ ιφγσ επηζηνιήο ηεο θ. Β.  θαηφπηλ επηζπκίαο θαη ηεο ίδηαο ηεο παξαπνλνχκελεο. 

 
15. Κε επηζηνιή κνπ πξνο ηνλ Γξ. Ε. κε εκεξνκελία 25.9.2014 δήηεζα ηηο απφςεηο/ζέζεηο ηνπ γηα ηα πην πάλσ 

κέρξη ηηο 23 Νθησβξίνπ 2014 ην αξγφηεξν θαη ηδηαίηεξα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί φηη δελ πξέπεη λα 
επηβιεζεί δηνηθεηηθή θχξσζε.  

 

16. Πηηο 15.10.2014 πξνζήιζε ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα 
απεζηαικέλνο ηεο παξαπνλνχκελεο θαη πξνζθφκηζε επηζηνιή ηνπ Βνεζνχ πεχζπλνπ Αζηπλνκηθνχ Πηαζκνχ 

Ιαηζηψλ πξνο ηελ θ. Β. κε εκεξνκελία 19.9.2014, κε ηελ νπνία ηεο δηαβίβαζε ζπλεκκέλε βεβαίσζε ηνπ ίδηνπ 
εκεξνκελίαο 19.9.2014 ζηελ νπνία αλαθέξεη φηη ηελ 19.2.2014 ε θα Β.  ππφβαιε θαηαγγειία ζηνλ Αζηπλνκηθφ 

Πηαζκφ Ιαηζηψλ ελαληίνλ ηνπ πξψελ ηαηξνχ ηεο επεηδή ακέιεζε / αξλήζεθε λα ηεο παξαρσξήζεη θάπνηα 
ππεξερνγξαθήκαηα.  

 

17. O Γξ. Ε. κε επηζηνιή ηνπ εκεξνκελίαο 22.10.2014 απάληεζε ζηελ επηζηνιή κνπ εκεξνκελίαο 25.9.2014 
ηζρπξηδφκελνο φηη αλαληίιεθηα θαη επαλεηιεκκέλα ηθαλνπνίεζε πιήξσο ην δηθαίσκα ηεο θ. Β. γηα πξφζβαζε ζηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ηεο, απνξξίπηεη ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο παξαπνλνχκελεο φηη ζην θάθειν πνπ ηεο παξαδφζεθε 
κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην δηθεγφξν θ. Ι. Θ. δελ πεξηιακβάλνληαλ φια ηα ζηνηρεία πνπ είρε δεηήζεη θαη 

αλαθέξεη φηη ιφγσ θαζαξά ηερληθνχ πξνβιήκαηνο πέξαλ ηνπ δηθνχ ηνπ ειέγρνπ απφ ηνλ Κάτν ηνπ 2014 είλαη 

αδχλαηε ε εθ λένπ αλαπαξαγσγή ησλ θσηνγξαθηψλ ησλ ππεξήρσλ απφ ηνλ ζθιεξφ δίζθν ηνπ κεραλήκαηνο 
ππεξήρσλ γηα ην έηνο 2013. 

 
Λνκνζεζία:  

 

18.1. Ρα δεδνκέλα πγείαο εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ εξκελεία 
ηνπ φξνπ «επαίζζεηα δεδνκέλα» πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ Λφκνπ. 

 
18.2. Θαηά θαλφλα απαγνξεχεηαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ (εδάθην(1) ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ Λφκνπ) εθηφο αλ ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο εμαηξέζεηο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λφκνπ: 

 
«6.-(1)  Απαγνξεχεηαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. 
(2)  Θαη‟ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ, φηαλ 

ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
(α)  Ρν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έδσζε ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπ, εθηφο αλ ε ζπγθαηάζεζε 

έρεη απνζπαζζεί παξάλνκα ή αληίθεηηαη ζηα ρξεζηά ήζε ή εηδηθφο λφκνο νξίδεη φηη ε 
ζπγθαηάζεζε δελ αίξεη ηελ απαγφξεπζε, 

……………………………………………………………………………………………………… 

(ε)  ε επεμεξγαζία αθνξά απνθιεηζηηθά δεδνκέλα ηα νπνία ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ 
δεκνζηνπνηεί ή είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλαγλψξηζε ή άζθεζε ή ππεξάζπηζε δηθαηψκαηνο ελψπηνλ 

δηθαζηεξίνπ, 
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 (ζη)  ε επεμεξγαζία αθνξά ζέκαηα ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη εθηειείηαη απφ πξφζσπν πνπ 

αζρνιείηαη θαη‟ επάγγεικα κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ππφθεηηαη ζε θαζήθνλ 
ερεκχζεηαο ή ζε ζπλαθείο θψδηθεο δενληνινγίαο ππφ ηνλ φξν φηη ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ ηαηξηθή πξφιεςε, δηάγλσζε, πεξίζαιςε ή ηε δηαρείξηζε ππεξεζηψλ πγείαο, 
………………………………………………………………………………………………………..». 

 
18.3. Πχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ πεξί Θαηνρχξσζεο θαη Ξξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αζζελψλ Λφκνπ 
ηνπ 2004 (Λ. 1(Η)/2005), ν αξκφδηνο παξνρέαο ππεξεζηψλ πγείαο, νθείιεη λα ηεξεί ηαηξηθά αξρεία, φπνπ 

εκθαίλεηαη ε πνξεία ηεο ζεξαπείαο ηνπ αζζελή.  Ρα αξρεία απηά πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αζζελή θαη ηνπ αξκφδηνπ παξνρέα ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο θαη ηαηξηθή 
πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηε ζεξαπεία πνπ ιακβάλεη ν αζζελήο, ην πξνεγνχκελν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ, ηε 

δηάγλσζε ηεο παξνχζαο ηαηξηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο πνπ παξέρεηαη. 
Ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ηνπ Αξρείνπ Ηαηξηθψλ πεξεζηψλ (Ηαηξηθψλ Φαθέισλ Αζζελψλ) έρεη ηελ επζχλε 

γηα ηελ ηήξεζε θαη θχιαμε ηαθηηθψλ θαη ελεκεξσκέλσλ δεδνκέλσλ πγείαο ησλ αζζελψλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4(1)(δ) ησλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Λφκσλ 
ηνπ 2001 κέρξη 2012. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 1(Η)/2005, ν αζζελήο έρεη δηθαίσκα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο ζε 
ζρέζε κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην θαη  νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηα ηαηξηθά αξρεία.  Θαηά  ηελ  

άζθεζε  ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 12 ηνπ Λφκνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λφκν 105(Η)/2012, ην νπνίν ππνρξεψλεη ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο λα παξέρεη αληίγξαθν κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, φπνπ απηφ 

δελ πξνυπνζέηεη δπζαλάινγε πξνζπάζεηα. 
 

18.4. Ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ην 
απφξξεην θαη ηελ αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λφκνπ. 

 
«10. (3)  Ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, 
αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε θαη θάζε άιιε κνξθή αζέκηηεο επεμεξγαζίαο.  Απηά ηα κέηξα 

πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ επίπεδν αζθάιεηαο αλάινγν πξνο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε επεμεξγαζία θαη 
ε θχζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη αληηθείκελν ηεο επεμεξγαζίαο.». 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………..». 
18.5. Ρν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, ζηελ παξνχζα πεξίπησζε ε θ. Β., έρεη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα 
δεδνκέλα ηεο πνπ ηεο παξέρεη ην άξζξν 12 ηνπ Λφκνπ. 

  
«12.-(1)  Θαζέλαο έρεη δηθαίσκα λα γλσξίδεη αλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηνλ 

αθνξνχλ, απνηεινχλ ή απνηέιεζαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο.  Ξξνο ηνχην, ν ππεχζπλνο 
επεμεξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηνπ απαληήζεη εγγξάθσο θαη λα ηνπ παξέρεη αληίγξαθν κε ηα 

πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, φπνπ 
απηφ δελ πξνυπνζέηεη δπζαλάινγε πξνζπάζεηα. 

 
(3)  Αλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δελ απαληήζεη κέζα ζε ηέζζεξηο εβδνκάδεο απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο ή αλ ε απάληεζή ηνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη 
δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηνλ Δπίηξνπν. 

 
(5)  Ρν δηθαίσκα πξφζβαζεο κπνξεί λα αζθείηαη απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ κε ηε 

ζπλδξνκή εηδηθνχ. 
(6)  Γεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία γλσζηνπνηνχληαη ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ κέζσ 

ηαηξνχ. 

(7)  Ρν δηθαίσκα πξφζβαζεο αζθείηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζηνλ ππεχζπλν 
επεμεξγαζίαο θαη ηελ ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ, ν ηξφπνο 

θαηαβνιήο ηνπ θαη θάζε άιιν ζπλαθέο δήηεκα ξπζκίδνληαη κε Θαλνληζκνχο. Ρν πνζφ απηφ 
επηζηξέθεηαη ζηνλ αηηεηή, αλ ην αίηεκά ηνπ γηα δηφξζσζε ή δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θξηζεί 

βάζηκν είηε απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο είηε απφ ηνλ Δπίηξνπν, ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο 

ηνπ ζε απηφλ. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα 
ρνξεγήζεη ζηνλ αηηεηή, ρσξίο θαζπζηέξεζε, δσξεάλ θαη ζε γιψζζα θαηαλνεηή, αληίγξαθν ηνπ 

δηνξζσκέλνπ κέξνπο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ηνλ αθνξά.». 
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18.6. Πχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 4 ηεο Θ.Γ.Ξ. 538/2002 θαηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα άζθεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ν αηηεηήο θαηαβάιιεη ην πνζφ ησλ €17.00 (δεθαεπηά επξψ). 

 

Αμηνιόγεζε καξηπξίαο/πιηθνύ: 

 
19.1. Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαγγειία ηεο θ. Β. φηη ηα δεδνκέλα ηεο βξέζεθαλ εθηεζεηκέλα ζε δξφκν, κε βάζε ηα 

πην πάλσ ε ελψπηνλ κνπ καξηπξία είλαη αληηθαηηθή θαη αλεπαξθήο θαη δελ κπνξψ λα θαηαιήμσ ζε αζθαιέο 
ζπκπέξαζκα γηα ην ηη πξαγκαηηθά ζπλέβε. 

 

 Ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα έρεη εμνπζία βάζεη ηνπ άξζξνπ 23(1)(ηβ) ηνπ 
Λφκνπ λα απνθαζίδεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, αλ ζα πξνβεί ζε εμέηαζε ηνπ παξαπφλνπ, ηεο θαηαγγειίαο ή ηεο 

αίηεζεο ή αλ ζα ζπλερίζεη ή αλ ζα δηαθφςεη ηελ εμέηαζε αλαθνξηθά κε παξάπνλν, θαηαγγειία ή αίηεζε πνπ 
ππνβιήζεθε ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν. 

 

πφ ηηο πεξηζηάζεηο απνθάζηζα λα δηαθφςσ ηελ εμέηαζε απηνχ ηνπ ζθέινπο ηνπ παξαπφλνπ ηεο θ. Β., επεηδή 
δελ κπνξψ λα θαηαιήμσ ζε αζθαιέο ζπκπέξαζκα γηα ην ηη πξαγκαηηθά ζπλέβε θαη ζπλεπψο δελ κπνξεί λα 

ηεθκεξησζεί παξάβαζε. 
19.2. Δμάιινπ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 26(1) ηνπ Λφκνπ δηαπξάηηεη αδίθεκα- 

«……………………………………………………………………………… 
(ε)  φπνηνο, ρσξίο δηθαίσκα, επεκβαίλεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε αξρείν δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα ή ιακβάλεη γλψζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ή ηα αθαηξεί, αιινηψλεη, βιάπηεη, 

θαηαζηξέθεη, επεμεξγάδεηαη, κεηαδίδεη, αλαθνηλψλεη, ηα θαζηζηά πξνζηηά ζε κε δηθαηνχκελα 

πξφζσπα ή επηηξέπεη ζηα πξφζσπα απηά λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ ή ηα 
εθκεηαιιεχεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 

 (ζη)   ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πνπ θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ παξφληνο Λφκνπ, 

……………………………………………………………………………..». 

θαη ζπλεπψο θαηαγγειίεο γηα ηέηνηεο παξαβηάζεηο κπνξνχλ επίζεο λα  εμεηαζηνχλ απφ ηελ Αζηπλνκία, ζηελ 
νπνία κπνξεί λα απεπζπλζεί ε θα Β. αλ ην επηζπκεί, αθνχ ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο είλαη 

απνθιεηζηηθά αξκφδηνο γηα λα απνθαζίζεη αλ ζα θηλήζεη, δηεμάγεη, επηιεθζεί θαη ζπλερίζεη ή δηαθφςεη 
νηαλδήπνηε δηαδηθαζία ή δηαηάμεη δίσμε θαζ‟ νηνπδήπνηε πξνζψπνπ ζηε Γεκνθξαηία γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα, 

ζχκθσλα κε ην Άξζξνλ 113 ηνπ Ππληάγκαηνο. 
 

20.1. ζνλ αθνξά φκσο ην δήηεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο πνπ άζθεζε ε 

παξαπνλνχκελε θ. Β. θαηαβάιινληαο κάιηζηα ην πνζφ ησλ €80.00 (νγδφληα επξψ), ζεσξψ επαξθή ηελ 
ελψπηνλ κνπ καξηπξία ηεο θ. Λ. Θ., ε νπνία νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ηθαλνπνηήζεθε πιήξσο ην 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ηεο παξαπνλνχκελεο, αθνχ δελ ηεο δφζεθαλ θσηνγξαθίεο ηνπ έηνπο 
2013 απφ ην κεράλεκα ππεξήρσλ ηηο νπνίεο δήηεζε, κε ηελ αηηηνινγία φηη ιφγσ βιάβεο ράζεθαλ απφ ηε κλήκε 

ηνπ κεραλήκαηνο.  

 
20.2. Ξαξαζέησ ηα γεγνλφηα πνπ ειήθζεζαλ ππφςε θαη κε νδήγεζαλ ζην πην πάλσ ζπκπέξαζκα: 

 
20.2.1. Πηε γξαπηή επηζηνιή κε ηελ νπνία ππέβαιε ην παξάπνλν ηεο ε θ. Β. ε νπνία ειήθζε ζην Γξαθείν 

Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα ζηηο 20.3.2014 αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: 
«Νη γηαηξνί κνπ δήηεζαλ ηηο ηειεπηαίεο εμεηάζεηο κνπ, πήξα ηειέθσλν ζην γηαηξφ θαη κνπ είπε φηη ζέιεη 80 Δ 

γηα λα κνπ ηα δψζεη. … πήγα θαη ζε άιιν ηδηψηε γηαηξφ ν νπνίνο ήζειε λα κάζεη ην ηζηνξηθφ κνπ δεηψληαο κνπ 

ηηο εμεηάζεηο. Ξήξα μαλά ηειέθσλν ζην γηαηξφ θαη κνπ είπε φηη δελ ηηο είρε. Έηζη πήγα ζε δηθεγφξν γηα λα 
κπνξέζσ λα πάξσ ηηο εμεηάζεηο κνπ. … ηειηθά κνπ έδσζε 3 εμεηάζεηο θαη καο είπε φηη ηηο ππφινηπεο δε ηηο έρεη 

ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ.». 
 

20.2.2.  Πε επηζηνιή ηεο κε εκεξνκελία 24.5.2014 ε θ. Β. κνπ αλαθέξεη φηη ε θ. Λ. Θ. πήγε ζηελ θιηληθή κε 

έλα θάθειν πνπ πεξηείρε  €80 γηα λα ηα παξαδψζεη θαη λα πάξεη ηαηξηθά δεδνκέλα ηεο, ηα νπνία φκσο πνηέ δελ 
πήξε. Δπηπιένλ αλαθέξεη φηη ηα ρξήκαηα ηα έζηεηιε θαηφπηλ γξαπηνχ κελχκαηνο πνπ πήξε ζην θηλεηφ ηεο 

ηειέθσλν θαη θαηφπηλ ηειεθσληθήο ζπλνκηιίαο ηεο. Πηε ζπλέρεηα αλαθέξεη φηη έθαλε θαηαγγειία ζηνλ 
Αζηπλνκηθφ Πηαζκφ Ιαηζηψλ φηη δελ ηεο παξαδφζεθαλ απφ ηνλ θαζ‟ νπ ην παξάπνλν ηα  ηαηξηθά δεδνκέλα 

ηεο. 
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20.2.3. Κε επηζηνιή καο κε εκεξνκελία 30.5.2014 δεηήζακε ηα ζρφιηα/απφςεηο/ζέζε ηνπ θαζ‟ νπ ην 

παξάπνλν γηα ηελ αλαθνξά ηεο θ. Β. φηη δήηεζε πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πγείαο ηεο θαη φηη ν θαζ‟ 
νπ ην παξάπνλν ηεο δήηεζε λα πιεξψζεη €80, αιιά φηαλ έζηεηιε ηελ  θ. Λ. Θ. γηα λα ηα παξαιάβεη αιιά δελ 

ηεο δφζεθε ηίπνηα. 
 

20.2.4. Πηελ απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ θαζ‟ νπ ην παξάπνλν κε εκεξνκελία 23.6.2014 δελ πεξηιακβάλνληαη 
ζρφιηα/απφςεηο/ζέζε ηνπ γηα ηα πην πάλσ. 

 

20.2.5. Πηηο 21.7.2014 ειήθζε κε ην ηειενκνηφηππν γξαπηψο καξηπξία ηεο θ. Λ. Θ. γηα ην ζπκβάλ ρσξίο 
ππνγξαθή ηεο. 

 
20.2.6. Κε επηζηνιή καο κε εκεξνκελία 28.7.2014 δεηήζακε ηα ζρφιηα/απφςεηο/ζέζε ηνπ θαζ‟ νπ ην 

παξάπνλν. 

 
20.2.7. Πηελ απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ κε εκεξνκελία 14.8.2014 ν θαζ‟ νπ ην παξάπνλν αλαθέξεη φηη νη 

ηζρπξηζκνί ηεο θ. Λ. Θ. πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αλππφγξαθε επηζηνιή ηεο είλαη αλαιεζείο θαη ζε πιήξε αληίζεζε 
κε ηα φζα επηβεβαηψλεη ε γξακκαηέαο ηνπ θ. Α. ε νπνία παξέδσζε ηνλ θάθειν ζηελ θπξία πνπ εκθαλίζηεθε 

σο εθπξφζσπνο ηεο Β. Πηε ζπλέρεηα ηζρπξίζηεθε φηη είλαη αδηαλφεην ε θ. Β. λα παξαπνληέηαη γηα ην πνζφ ησλ 
€80 θαη φηη ν ζρεηηθφο Θαλνληζκφο πηζαλφ λα αθνξά ηελ απιή παξαγσγή αληηγξάθσλ ησλ εγγξάθσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην θάθειν ηνπ αζζελνχο θαη φρη ηε ζχληαμε ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ. 

 
20.2.8. Πεκεηψλσ φηη ζηελ απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ θαζ‟ νπ ην παξάπνλν (α) δελ ακθηζβεηείηαη ε ιήςε ηνπ 

πνζνχ ησλ €80, (β) δελ αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ηη δφζεθε, ζε πνηφλ θαη πφηε σο απνηέιεζκα ηεο ιήςεο ηνπ 
ελ ιφγσ πνζνχ θαη (γ) δελ ζπλνδεχεηαη απφ νπνηαδήπνηε γξαπηή καξηπξία/ηεθκήξηα. Γεληθά δελ ππάξρεη 

ζαθήο ηζρπξηζκφο/ζέζε ηνπ ε νπνία λα ηεθκεξηψλεηαη θαη γξαπηψο γηα ηα γεγνλφηα πνπ έγηλαλ φηαλ πξνζήιζε 

ζηελ θιηληθή Σ ε  θ. Λ. Θ. 
 

20.2.9. Ζ θπξία Λ. Θ. πξνζήιζε ζηηο 2.9.2014 ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ 
Σαξαθηήξα θαη έδσζε γξαπηψο θαη ελππφγξαθα ηε καξηπξία ηεο γηα ηα γεγνλφηα θαη αληίγξαθν δφζεθε ζηνλ 

θαζ‟ νπ ην παξάπνλν σο ζπλεκκέλν ζηελ επηζηνιή καο κε εκεξνκελία 5.9.2014. 
 

20.2.10. Ζ θ. Β. ζε επηζηνιή ηεο κε εκεξνκελία 1.9.2014 (αληίγξαθν δφζεθε ζηνλ θαζ‟ νπ ην παξάπνλν σο 

ζπλεκκέλν ζηελ επηζηνιή καο κε εκεξνκελία 5.9.2014) κνπ αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, φηη ππέβαιε παξάπνλν 
ζηνλ Αζηπλνκηθφ Πηαζκφ Ιαηζηψλ φηη ν θαζ‟ νπ ην παξάπνλν δελ ηεο παξέδσζε ηα  ηαηξηθά δεδνκέλα ηεο 

κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ €80. 
 

20.2.11. Πηηο 15.10.2014 πξνζήιζε ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα 

απεζηαικέλνο ηεο παξαπνλνχκελεο θαη πξνζθφκηζε επηζηνιή ηνπ Βνεζνχ πεχζπλνπ Αζηπλνκηθνχ Πηαζκνχ 
Ιαηζηψλ πξνο ηελ θ. Β. κε εκεξνκελία 19.9.2014, κε ηελ νπνία ηεο δηαβίβαζε ζπλεκκέλε βεβαίσζε ηνπ ίδηνπ 

εκεξνκελίαο 19.9.2014 ζηελ νπνία αλαθέξεη φηη ηελ 19.2.2014 ε θ. Β. ππφβαιε θαηαγγειία ζηνλ Αζηπλνκηθφ 
Πηαζκφ Ιαηζηψλ ελαληίνλ ηνπ πξψελ ηαηξνχ ηεο επεηδή ακέιεζε / αξλήζεθε λα ηεο παξαρσξήζεη θάπνηα 

ππεξερνγξαθήκαηα.  

 
20.2.12. Γχν ιεηηνπξγνί ηνπ Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, κεηά απφ 

ηειεθσληθή πξφζθιεζε ηνπ θαζ‟ νπ ην παξάπνλν επηζθέθζεθαλ ηελ θιηληθή Σ ζηηο 14.5.2014. ηαλ δήηεζαλ 
απφ ηνλ θαζ‟ νπ ην παξάπνλν λα ηνπο δψζεη θσηνγξαθίεο ηνπ έηνπο 2013 απφ ην κεράλεκα ππεξήρσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ θ. Β. ηνπο είπε φηη αδπλαηνχζε επεηδή ιφγσ βιάβεο ράζεθαλ απφ ηε κλήκε ηνπ κεραλήκαηνο. 
ηαλ νη ιεηηνπξγνί ηνπ Γξαθείνπ κνπ ηνπ δήηεζαλ αληίγξαθα ησλ ηαηξηθψλ εθζέζεσλ (πνπ φπσο ηζρπξίδεηαη ν 

θαζ‟ νπ ην παξάπνλν έδσζε ζηελ θ. Β.) ηνπο απάληεζε φηη δελ θξάηεζε αληίγξαθα, νχηε θξάηεζε 

νπνηαδήπνηε απφδεημε ηεο παξάδνζεο ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ θ.  Β., νχηε ππήξρε νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ 
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηεο θ.  Β. 

 
20.2.13. Ζ απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ θαζ‟ νπ ην παξάπνλν εκεξνκελίαο 22.10.2014 εμαθνινπζεί λα κελ 

απαληά ζην εξψηεκα γηαηί δελ δφζεθε ηίπνηα ζηελ αληηπξφζσπν ηεο παξαπνλνχκελεο θ. Λ. Θ. φηαλ 

επηζθέθζεθε ηελ θιηληθή Σ θαη πιήξσζε €80. 

 
Αξκνδηόηεηεο/εμνπζία Δπηηξόπνπ: 

21. Ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα έρεη εμνπζία γηα επηβνιή δηνηθεηηθψλ 
θπξψζεσλ βάζεη ησλ άξζξσλ 23(1)(ζη) θαη 25(1) ηνπ Λφκνπ. 
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πκπέξαζκα/Απόθαζε: 
22. Κε βάζε ηα πην πάλσ ζεσξψ φηη εμαληιήζεθε ην δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ θαζ‟ νπ ην 

παξάπνλν θαη ζεσξψ επαξθή ηελ ελψπηνλ κνπ καξηπξία ηεο θ. Λ. Θ., ε νπνία νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη δελ 
ηθαλνπνηήζεθε πιήξσο ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ηεο παξαπνλνχκελεο, αθνχ δελ ηεο δφζεθαλ 

θσηνγξαθίεο ηνπ έηνπο 2013 απφ ην κεράλεκα ππεξήρσλ ηηο νπνίεο δήηεζε, φηαλ επηζθέθζεθε ηελ θιηληθή Σ 
ε αληηπξφζσπνο ηεο θ. Λ. Θ., αιιά νχηε θαη αξγφηεξα κε ηελ αηηηνινγία φηη ιφγσ βιάβεο ράζεθαλ απφ ηε 

κλήκε ηνπ κεραλήκαηνο (αλ φκσο είραλ δνζεί έγθαηξα ζηελ θ. Λ. Θ. ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζα είρε 

ηθαλνπνηεζεί), ζπλεπψο ν θαζ‟ νπ ην παξάπνλν δηέπξαμε παξάβαζε ηεο εθ ηνπ άξζξνπ 12  ηνπ Λφκνπ 
ππνρξεψζεσο ηνπ θαη γη‟ απηφ  απνθάζηζα λα ηνπ επηβάισ ηε δηνηθεηηθή θχξσζε ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο ησλ 

€500 (πεληαθφζησλ επξψ).  
 

 

4.7. Απνθάζεηο (3) Δπηηξόπνπ εκεξνκελίαο 27 Απγνύζηνπ 2014, γηα απνζηνιή 
δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ παξαιεπηώλ  

 
Ξαξαηίζεληαη απηνχζηεο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 
 

4.7.1. Παξάπνλν ελαληίνλ ηεο εηαηξείαο Φπιιίο γηα απνζηνιή  
δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ 

 

Πηηο 16 Ηνπιίνπ 2013 ππνβιήζεθε ζην Γξαθείν κνπ παξάπνλν απφ ηνλ θ. Α. Σ. (ζην εμήο «παξαπνλνχκελνο») 
ελαληίνλ ηεο εθδνηηθήο εηαηξείαο Φπιιίο (ζην εμήο «θαζ‟ νχ ην παξάπνλν») επεηδή έιαβε απφ ηνλ θαζ‟ νχ ην 

παξάπνλν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα email ζηηο 28/6/2013 ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ. 
 

2. Δλαληίνλ ηνπ θαζ‟ νχ ην παξάπνλν είραλ ππνβιεζεί μαλά ζην παξειζφλ παξάπνλα  ζρεηηθά κε απνζηνιή 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ email γη απηφ ζηηο 31/10/2012 είρα απνζηείιεη επηζηνιή κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ ζηνλ θαζ‟ νχ ην παξάπνλν κε ηελ νπνία έθεξα εηο γλψζε ηνπ ηηο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο θαη 

ζηηο 25/4/2013 είρα εθδψζεη Απφθαζε κε ηελ νπνία ηνπ επέβαια ηελ δηνηθεηηθή θχξσζε ηεο πξνεηδνπνίεζεο 
θαιψληαο ηνλ φπσο παχζεη λα απνζηέιιεη δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ζε φζεο δηεπζχλζεηο email είρε ζπιιέμεη 

ρσξίο λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ ξεηή ζπγθαηάζεζε ησλ θαηφρσλ ησλ δηεπζχλζεσλ. Έλαο απφ ηνπο 

παξαπνλνχκελνπο γηα ηνπο νπνίνπο είρα εθδψζεη απφθαζε ζηηο 25/4/2013 ήηαλ θαη ν θ. Α. Σ. ν νπνίνο είρε 
ιάβεη δηαθεκηζηηθφ κήλπκα απφ ηνλ θαζ‟ νχ ην παξάπνλν αιιά ζε άιιε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

πνπ αλήθεη ζηνλ ίδην.  
 

3. Πηηο 9/8/2013 απέζηεηια ζηνλ θαζ‟ νχ ην παξάπνλν Δπηζηνιή κε ηελ νπνία δεηνχζα λα ππνβάιεη ηηο απφςεηο 
/ ζρφιηα / παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ην πην πάλσ παξάπνλν. 

 

4. Ν θαζ‟ νχ ην παξάπνλν, κε επηζηνιή ηνπ πνπ έιαβα ζηηο 5/12/2013, κε πιεξνθφξεζε ηα αθφινπζα: 
 

α) Γελ είρε ιάβεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ παξαπνλνχκελνπ γηα απνζηνιή δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ 
 

β) Ν παξαπνλνχκελνο δελ είρε δεηήζεη απφ ηνλ θαζ΄ νχ ην παξάπνλν λα ζηακαηήζεη λα ηνπ απνζηέιιεη 

κελχκαηα αιιά απεπζχλζεθε απ‟ επζείαο ζην Γξαθείν κνπ. 
 

γ) Θαηά ηελ άπνςε ηνπ κφλν κε πιάγην ηξφπν κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε ζπγθαηάζεζε ησλ παξαιεπηψλ ησλ 
κελπκάησλ αθνχ νη παξαιήπηεο αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα κε πνιχ παζεηηθφ ηξφπν. Νη πεξηζζφηεξνη 

παξαιήπηεο (πεξίπνπ 99,5%) απνδέρνληαη ηα κελχκαηα ζησπεξά θαη επηιέγνπλ απηά πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ.  
 

δ) Θαηά ηελ άπνςε ηνπ γηα θάπνηνπο ην θξηηήξην κε ην νπνίν ζα πξνρσξήζνπλ ζε ππνβνιή θαηαγγειίαο είλαη 

πνιηηηθφ ή νπαδηθφ-πνδνζθαηξηθφ ή αληαγσληζηηθφ (απφ αληαγσληζηηθά πξντφληα ή αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο) 
 

ε) πάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ ελνρινχληαη θαη δελ έρνπλ ην θνπξάγην λα δηαγξάςνπλ ην κήλπκα πνπ έιαβαλ ή 
λα ην θαηαηάμνπλ ζηα αλεπηζχκεηα. Γη‟ απηφ φκσο, θαηά ηελ άπνςε ηνπ, επζχλνληαη θάπνηνη πνπ πξνσζνχζαλ 

χπνπηα ή θαη παξάλνκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηα φξηα ηεο αλεζηθφηεηαο νη νπνίνη επί καξθφλ παξέβιεπαλ 

ηα αηηήκαηα δηαγξαθήο ή δελ έδηλαλ θαλ ηε δπλαηφηεηα δηαγξαθήο. 
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ζη) Έρεη πξνβεί ζε θάπνηεο ελέξγεηεο γηα ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία αιιά ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθφ γηα 
εθείλνλ λα αλαζηείιεη εληειψο ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ κέρξη ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ 

ζπλδξνκεηψλ δηφηη ππάξρνπλ ηα έμνδα ζπληήξεζεο ηνπ ζεξβεξ θαη ηα δάλεηα γηα ηελ αγνξά ηνπ, ηελ νπνία 
δελ ζα πξαγκαηνπνηνχζε αλ γλψξηδε ηηο δπζθνιίεο απηέο. 

 
δ) Νη δχν ζπλεξγάηεο ηνπ είλαη άλεξγνη εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ αθνχ απνιχζεθαλ απφ ηηο εηαηξείεο φπνπ είραλ 

πιήξε απαζρφιεζε θαη δελ έρνπλ άιινπο πφξνπο. 

 
ε) Βξίζθεηαη ζε κεηαβαηηθή πεξίνδν αλακέλνληαο ηελ ηερληθή αλαβάζκηζε πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη ηελ απηφκαηε 

δηαγξαθή ησλ παξαιεπηψλ αιιά θαη ηελ πην εχθνιε εγγξαθή ηνπο σο ζπλδξνκεηέο. 
 

ζ) Ρέινο δηεξσηάηαη πσο απαιιάζζεηαη θαλείο απφ ηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα πνπ ιακβάλεη ζην 

γξακκαηνθηβψηην ηνπ ή θάησ απφ ηελ είζνδν ηνπ ή ζην απηνθίλεην ηνπ. 
 

5. Κε βάζε ην άξζξν 106 ηνπ πεξί Οπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκηθψλ πεξεζηψλ 
Λφκνπ ηνπ 2004 (Λφκνο 112(Η)/2004), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ε απνζηνιή κελπκάησλ κε ειεθηξνληθά κέζα 

γηα ζθνπνχο απ‟ επζείαο εκπνξηθήο πξνψζεζεο επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πξνζψπσλ ηα νπνία έρνπλ 
δψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηελ απνζηνιή απηή. 

 

6. Κε βάζε ηα πην πάλσ ππήξμε παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λφκνπ 112(Η)/2004 απφ ηελ απνζηνιή 
κελπκάησλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ παξαιήπηε.  

 
7.1 Κε βάζε ην άξζξν 107 ηνπ Λφκνπ 112(Η)/2004, ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ 

Σαξαθηήξα έρεη εμνπζία λα επηιακβάλεηαη ππνζέζεσλ ή θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ πηζαλέο παξαβηάζεηο, 

κεηαμχ άιισλ, ηνπ άξζξνπ 106, αζθψληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ δίλεη ην άξζξν 23(ε), (ζη), (δ), (ε), θαη 
(ηβ) ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Λφκνπ ηνπ 2001 

κέρξη 2012 (Λφκνο 138(Η)/2001, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί), ζην εμήο «ν Λφκνο». 
 

7.2 Κε βάζε ην άξζξν 23(ζη) ηνπ Λφκνπ o Δπίηξνπνο έρεη εμνπζία λα επηβάιιεη ηηο θαηά ηα άξζξα 23A θαη 25 
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο.  

 

7.3 Κε βάζε ην άξζξν 25 ηνπ Λφκνπ, ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα κπνξεί λα 
επηβάιεη ηηο αθφινπζεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο: 

(α)  Ξξνεηδνπνίεζε, κε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα άξζε ηεο παξάβαζεο, 
(β)  ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ(€30,000), 

(γ)  πξνζσξηλή αλάθιεζε άδεηαο,  

(δ)  νξηζηηθή αλάθιεζε άδεηαο, 
(ε) θαηαζηξνθή αξρείνπ ή δηαθνπή επεμεξγαζίαο θαη θαηαζηξνθή ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Νη ππφ ζηνηρεία (β), (γ), (δ) θαη (ε) δηνηθεηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη πάληνηε χζηεξα απφ αθξφαζε ηνπ 
ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ή ηνπ ηξίηνπ.  Δίλαη αλάινγεο πξνο ηε βαξχηεηα ηεο 

παξάβαζεο πνπ θαηαινγίδεηαη.  Νη ππφ ζηνηρεία (γ), (δ) θαη (ε) δηνηθεηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη ζε 

πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα ζνβαξήο ή θαζ‟ ππνηξνπήλ παξάβαζεο.  Σξεκαηηθή πνηλή δχλαηαη λα επηβιεζεί 
ζσξεπηηθά θαη κε ηηο ππφ ζηνηρεία (γ), (δ) θαη (ε) θπξψζεηο.   

 
8. Κε επηζηνιή κνπ εκεξνκελίαο 16/1/2014 ελεκέξσζα ηνλ θαζ‟ νχ ην παξάπνλν φηη ππάξρεη εθ πξψηεο 

φςεσο παξάβαζε θαη ηνλ θάιεζα λα αλαθέξεη ηπρφλ ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί φηη δελ πξέπεη λα ηνπ 
επηβιεζεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο πην πάλσ θπξψζεηο. 

 

9. Ν θαζ΄νπ ην παξάπνλν κε επηζηνιή ηνπ πνπ έζηεηιε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηηο 17/2/2014 
επαλέιαβε ηνπο ιφγνπο πνπ επηθαιέζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε επηζηνιή ηνπ. 

 
10. ΔΞΔΗΓΖ ζηνλ θαζ΄ νχ ην παξάπνλν γηα παξφκνην παξάπνλν επέβαια ζηηο 25/4/2013 ηε Γηνηθεηηθή 

Θχξσζε ηεο Ξξνεηδνπνίεζεο ζεσξψ φηη ε πξνεγνχκελε απφθαζε είλαη πξνεγνχκελν ην νπνίν πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε.  
 

11. Γηα ην πην πάλσ παξάπνλν, αζθψληαο ηελ εμνπζία πνπ κνπ παξέρεη ην άξζξν 25 ηνπ Λφκνπ, θαηέιεμα 
ζηελ απφθαζε λα επηβάισ ηελ Γηνηθεηηθή Θχξσζε ηεο Σξεκαηηθήο Ξνηλήο χςνπο €500,00 (πεληαθφζησλ 

επξψ). 
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ΑΠΟΦΑΖ 
 

4.7.2. Παξάπνλν ελαληίνλ ησλ θαηαζηεκάησλ Prince Oliver γηα απνζηνιή  
δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ 

 

Πηηο 9 Ηνπιίνπ 2013 ππνβιήζεθε ζην Γξαθείν κνπ παξάπνλν απφ ηνλ θ. Ι. Η. (ζην εμήο «παξαπνλνχκελνο») 

ελαληίνλ ησλ θαηαζηεκάησλ Prince Oliver (ζην εμήο «θαζ‟ νχ ην παξάπνλν») επεηδή έιαβε απφ ηνλ θαζ‟ νχ ην 
παξάπνλν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα sms ζηηο 4/7/2013 ρσξίο λα ππάξρεη δσξεάλ αξηζκφο κε ηνλ νπνίν λα κπνξεί 

λα δεηήζεη λα ζηακαηήζεη ε απνζηνιή ησλ κελπκάησλ θαη παξά ην φηη είρε δεηήζεη ζην παξειζφλ λα 
ζηακαηήζεη λα ηα ιακβάλεη. 

Ππγθεθξηκέλα, ν παξαπνλνχκελνο είρε ππνβάιεη ζην παξειζφλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 31/1/2013 παξάπνλν 

θαηά ηνπ θαζ‟ νχ ην παξάπνλν γη απηφ ζηηο 12/2/2013 είρα απνζηείιεη επηζηνιή ζηνλ θαζ‟ νχ ην παξάπνλν κε 
ηελ νπνία έθεξα εηο γλψζε ηνπ ηηο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνλ θάιεζα λα δηαγξάςεη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

παξαπνλνχκελνπ θαη λα ζηακαηήζεη λα ηνπ απνζηέιιεη κελχκαηα. 
 

2. Πηηο 22/1/2014 απέζηεηια ζηνλ θαζ‟ νχ ην παξάπνλν Δπηζηνιή κε ηελ νπνία δεηνχζα λα ππνβάιεη ηηο 

απφςεηο / ζρφιηα / παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ην λέν παξάπνλν (εκεξνκελίαο 9/7/2013). 
 

3. Ν θαζ‟ νχ ην παξάπνλν, κε επηζηνιή ηνπ εκεξνκελίαο 21/2/2014 πνπ ιήθζεθε κέζσ ηειενκνηφηππνπ ζηηο 
24/2/2014, κε πιεξνθφξεζε ηα αθφινπζα: 

 
α) Ρν πεξηερφκελν ηεο ελ ιφγσ επηζηνιήο κνπ (εκεξνκελίαο 22/1/2014) ήξζε εηο γλψζελ ηνπ κφιηο πξφζθαηα, 

ζπκπησκαηηθά, αθνχ ε επηζηνιή κνπ θαζψο θαη ε πξνεγνχκελε (εκεξνκελίαο 12/2/2013) θαίλεηαη φηη 

παξαιήθζεθαλ απφ πσιήηξηα ηνπ θαηαζηήκαηνο ε νπνία πιένλ δελ εξγνδνηείηαη απφ ηελ εηαηξεία θαη ε νπνία 
ηνπνζέηεζε ηηο δχν επηζηνιέο ζε ληνπιάπη ζην θαηάζηεκα ρσξίο λα ελεκεξψζεη ηε δηεχζπλζε.  

  
β) Ν αξηζκφο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ παξαπνλνχκελνπ είρε θαηαρσξεζεί ζην ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο κεηά 

απφ επίζθεςε ηνπ παξαπνλνχκελνπ ζην θαηάζηεκα.  

 
γ) Κφιηο πεξηήιζε ζηελ αληίιεςε ηνπ ε επηζηνιή καο επηθνηλψλεζε κε ηελ εηαηξεία πνπ ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ 

απνζηνιή ησλ κελπκάησλ θαη ν αξηζκφο ηνπ παξαπνλνχκελνπ έρεη δηαγξαθεί απφ ηνπο θαηαιφγνπο 
απνζηνιήο κελπκάησλ  

 
δ) Απφ ηνχδε θαη ζην εμήο ζα ρξεζηκνπνηνχλ δσξεάλ ππεξεζία δηαγξαθήο γηα φζνπο ην επηζπκνχλ. 

 

4. Κε βάζε ην εδάθην 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ πεξί Οπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκηθψλ 
πεξεζηψλ Λφκνπ ηνπ 2004 (Λφκνο 112(I)/2004), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, πνπ ξπζκίδεη ηελ απνζηνιή 

κελπκάησλ κε ειεθηξνληθά κέζα γηα ζθνπνχο απ‟ επζείαο εκπνξηθήο πξνψζεζεο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα ζηνπο παξαιήπηεο ησλ κελπκάησλ, ζε θάζε κήλπκα, λα δεηνχλ κε εχθνιν ηξφπν θαη αηειψο λα 

ζηακαηήζνπλ λα ιακβάλνπλ ηα κελχκαηα. 

 
5. Κε βάζε ηα πην πάλσ ππήξμε παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λφκνπ 112(Η)/2004 απφ ηελ απνζηνιή 

κελπκάησλ εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαζ‟νχ ην παξάπνλν ρσξίο λα δίλεηαη ζηνλ παξαιήπηε ε 
δπλαηφηεηα λα δεηήζεη λα ζηακαηήζεη λα ηα ιακβάλεη.  

 

6.1 Κε βάζε ην άξζξν 107 ηνπ Λφκνπ 112(Η)/2004, ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ 
Σαξαθηήξα έρεη εμνπζία λα επηιακβάλεηαη ππνζέζεσλ ή θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ πηζαλέο παξαβηάζεηο, 

κεηαμχ άιισλ, ηνπ άξζξνπ 106, αζθψληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ δίλεη ην άξζξν 23(ε), (ζη), (δ), (ε), θαη 
(ηβ) ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Λφκνπ ηνπ 2001 

κέρξη 2012 (Λφκνο 138(Η)/2001, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί), ζην εμήο «ν Λφκνο». 
 

6.2 Κε βάζε ην άξζξν 23(ζη) ηνπ Λφκνπ o Δπίηξνπνο έρεη εμνπζία λα επηβάιιεη ηηο θαηά ηα άξζξα 23A θαη 25 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο.  
 

6.3 Κε βάζε ην άξζξν 25 ηνπ Λφκνπ, ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα κπνξεί λα 
επηβάιεη ηηο αθφινπζεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο: 

(α)  Ξξνεηδνπνίεζε, κε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα άξζε ηεο παξάβαζεο, 

(β)  ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ(€30,000), 
(γ)  πξνζσξηλή αλάθιεζε άδεηαο,  
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(δ)  νξηζηηθή αλάθιεζε άδεηαο, 

(ε) θαηαζηξνθή αξρείνπ ή δηαθνπή επεμεξγαζίαο θαη θαηαζηξνθή ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ. 
Νη ππφ ζηνηρεία (β), (γ), (δ) θαη (ε) δηνηθεηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη πάληνηε χζηεξα απφ αθξφαζε ηνπ 

ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ή ηνπ ηξίηνπ.  Δίλαη αλάινγεο πξνο ηε βαξχηεηα ηεο 
παξάβαζεο πνπ θαηαινγίδεηαη.  Νη ππφ ζηνηρεία (γ), (δ) θαη (ε) δηνηθεηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη ζε 

πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα ζνβαξήο ή θαζ‟ ππνηξνπήλ παξάβαζεο.  Σξεκαηηθή πνηλή δχλαηαη λα επηβιεζεί 
ζσξεπηηθά θαη κε ηηο ππφ ζηνηρεία (γ), (δ) θαη (ε) θπξψζεηο.   

 

7. Κε επηζηνιή κνπ εκεξνκελίαο 30/4/2014 ελεκέξσζα ηνλ θαζ‟ νχ ην παξάπνλν φηη ππάξρεη εθ πξψηεο 
φςεσο παξάβαζε θαη ηνλ θάιεζα λα αλαθέξεη ηπρφλ ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί φηη δελ πξέπεη λα ηνπ 

επηβιεζεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο πην πάλσ θπξψζεηο. 
 

8. Ν θαζ΄νπ ην παξάπνλν κε επηζηνιή ηνπ πνπ έζηεηιε κέζσ ηειενκνηφηππνπ ζηηο 13/6/2014 κε 

πιεξνθφξεζε ηα αθφινπζα:  
 

α) δελ ππήξρε θακία πξφζεζε παξάβαζεο ηεο λνκνζεζίαο 
 

β) απνινγείηαη γηα ηελ ηαιαηπσξία πνπ έρεη πξνθιεζεί θαη επηβεβαίσζε φηη ν παξαπνλνχκελνο δελ πξφθεηηαη λα 
ιάβεη μαλά άιια κελχκαηα  

 

γ) ην ζχζηεκα έρεη αλαβαζκηζηεί θαη νη παξαιήπηεο ησλ κελπκάησλ κπνξνχλ απφ ηψξα θαη ζην εμήο λα 
ρξεζηκνπνηνχλ δσξεάλ ππεξεζία ηεξκαηηζκνχ ιήςεο κελπκάησλ. 

 
δ) ε επηβνιή θχξσζεο ζα είλαη δπζκελήο γηα ηελ εηαηξεία ιακβάλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ κέηξα πνπ έρεη 

ιάβεη θαη πεξαηηέξσ νπνηαδήπνηε θχξσζε ζα πιήμεη νηθνλνκηθά ηελ εηαηξεία ε νπνία αληηκεησπίδεη ζνβαξά 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε απνηέιεζκα λα ηεξκαηίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζην 
θαηάζηεκα ηεο ζηελ Ιεκεζφ. 

 
9. Αθνχ έιαβα ππφςε κνπ φηη ν παξαπνλνχκελνο είρε ππνβάιεη μαλά παξάπνλν γηα ιήςε κελχκαηνο απφ ηελ 

ίδηα εηαηξεία θαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ κνπ επίζεο θαη φηη  
 

α) ν παξαπνλνχκελνο ππήξμε φλησο πειάηεο ηνπ θαζ‟ νχ ην παξάπνλν ζην παξειζφλ, 

 
β) ηελ παξαδνρή θαη απνινγία ηνπ θαζ‟νχ ηνπ παξάπνλν, 

 
γ) ηελ δέζκεπζε ηνπ θαζ‟ νχ ην παξάπνλν λα εθαξκφδεη ηε λνκνζεζία 

 

θαηέιεμα ζηελ απφθαζε φπσο αζθψληαο ηελ εμνπζία πνπ κνπ παξέρεη ην άξζξν 25 ηνπ Λφκνπ, επηβάισ ζηνλ 
θαζ΄ νχ ην παξάπνλν ηελ δηνηθεηηθή θχξσζε ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο χςνπο €500,00 (πεληαθφζησλ επξψ). 

 
 

 

ΑΠΟΦΑΖ 
 

4.7.3. Παξάπνλν ελαληίνλ ησλ θαηαζηεκάησλ Corso Italia γηα απνζηνιή  
δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ 

 

Πηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 2014 ππνβιήζεθε ζην Γξαθείν κνπ παξάπνλν απφ ηνλ θ. Θ. Ξ. (ζην εμήο 
«παξαπνλνχκελνο») ελαληίνλ ησλ θαηαζηεκάησλ Corso Italia (ζην εμήο «θαζ‟ νχ ην παξάπνλν») φηη έιαβε 

απφ ηνλ θαζ‟ νχ ην παξάπνλν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα sms ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θαη ρσξίο λα ππάξρεη 
δσξεάλ αξηζκφο κε ηνλ νπνίν λα κπνξεί λα δεηήζεη λα ζηακαηήζεη ε απνζηνιή ησλ κελπκάησλ. 

 

2. Ν παξαπνλνχκελνο είρε ππνβάιεη ζην παξειζφλ παξάπνλν, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 7/12/2012 γηα ιήςε 
αλεπηζχκεησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ απφ ηελ ίδηα εηαηξεία. Πηηο 31/1/2013 είρα απνζηείιεη επηζηνιή ζηνλ 

θαζ‟ νχ ην παξάπνλν κε ηελ νπνία έθεξα εηο γλψζε ηνπ ηηο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνλ θάιεζα λα 
δηαγξάςεη ηνλ αξηζκφ ηνπ παξαπνλνχκελνπ θαη λα ζηακαηήζεη λα ηνπ απνζηέιιεη κελχκαηα. 
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3. Δπαλεξρφκελνο ζην λέν παξάπνλν ηνπ παξαπνλνχκελνπ εκεξνκελίαο 3/1/2014, αθνχ ην εκειέηεζα, 

απέζηεηια επηζηνιή ζηηο 23/1/2014 πξνο ηνλ θαζ‟ νχ ην παξάπνλν κε ηελ νπνία δεηνχζα λα ππνβάιεη ηηο 
απφςεηο / ζρφιηα / παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ην πην πάλσ παξάπνλν. 

 
4. Ν θαζ‟ νχ ην παξάπνλν κε επηζηνιή ηνπ εκεξνκελίαο 10/2/2014/ ε νπνία ιήθζεθε κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (email) ζηηο 12/2/2014, κε πιεξνθφξεζε ηα αθφινπζα: 
 

α) ν αξηζκφο ηνπ παξαπνλνχκελνπ είρε θαηαρσξεζεί ζην ζχζηεκα απφ ηηο πσιήηξηεο θαη ελδερνκέλσο λα 

ππήξμε θάπνην ιάζνο θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ζην ζχζηεκα 
 

β) Ρελ 1/2/2013 ν θαζ΄νχ ην παξάπνλν είρε απνζηείιεη επηζηνιή ζηελ εηαηξεία Codeworx, ε νπνία ηνπο 
παξέρεη ππεξεζίεο απνζηνιήο κελπκάησλ, ελεκεξψλνληαο ηελ γηα ηελ επηζπκία ηνπ παξαπνλνχκελνπ λα 

αθαηξεζεί απφ ηελ ιίζηα απνζηνιήο κελπκάησλ.  

 
γ) Έρνπλ πξνζζέζεη ζηα κελχκαηα πνπ απνζηέιινπλ, ηνλ αξηζκφ επηθνηλσλίαο 80080013 ρσξίο ρξέσζε, κε 

ηνλ νπνίν ν παξαιήπηεο κπνξεί λα δεηήζεη λα ζηακαηήζεη ηελ απνζηνιή ησλ κελπκάησλ. 
 

5. Ζ εηαηξεία Codeworx κε επηζηνιή ηεο (email) πνπ ιήθζεθε ηελ ίδηα εκέξα καδί κε ηελ επηζηνιή ηνπ θαζ‟ νχ 
ην παξάπνλν κε πιεξνθφξεζε ηα αθφινπζα: 

 

α) Ρνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 είρε παξαιάβεη αίηεκα απφ ηνλ θαζ΄νχ ην παξάπνλν γηα αθαίξεζε ηνπ αξηζκνχ 
ηνπ παξαπνλνχκελνπ απφ ηνλ θαηάινγν απνζηνιήο κελπκάησλ. 

 
β) Ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν παξαπνλνχκελνο έιαβε μαλά κήλπκα θαίλεηαη λα ήηαλ ε αζηνρία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξεία CodeWorx) . 

 
γ) Κεηά απφ ηελ δηαπίζησζε απηή έρεη πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο. 

 
6.1 Κε βάζε ην άξζξν 106 ηνπ πεξί Οπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνκηθψλ πεξεζηψλ 

Λφκνπ ηνπ 2004 (Λφκνο 112(I)/2004), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ε απνζηνιή κελπκάησλ κε ειεθηξνληθά κέζα 
γηα ζθνπνχο απ‟ επζείαο εκπνξηθήο πξνψζεζεο επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πξνζψπσλ ηα νπνία έρνπλ 

δψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηελ απνζηνιή απηή.  

 
6.2 Κε βάζε ην εδάθην 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ πην πάλσ Λφκνπ ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

παξαιήπηεο ησλ κελπκάησλ, ζε θάζε κήλπκα, λα δεηνχλ κε εχθνιν ηξφπν θαη αηειψο λα ζηακαηήζνπλ λα 
ιακβάλνπλ ηα κελχκαηα. 

 

7. Κε βάζε ηα πην πάλσ ππήξμε παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λφκνπ 112(Η)/2004 απφ ηελ απνζηνιή 
κελπκάησλ εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαζ‟νχ ην παξάπνλν ρσξίο λα δίλεηαη ζηνλ παξαιήπηε ε 

δπλαηφηεηα λα δεηήζεη λα ζηακαηήζεη λα ηα ιακβάλεη.  
 

8.1 Κε βάζε ην άξζξν 107 ηνπ Λφκνπ 112(Η)/2004, ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ 

Σαξαθηήξα έρεη εμνπζία λα επηιακβάλεηαη ππνζέζεσλ ή θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ πηζαλέο παξαβηάζεηο, 
κεηαμχ άιισλ, ηνπ άξζξνπ 106, αζθψληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ δίλεη ην άξζξν 23(ε), (ζη), (δ), (ε), θαη 

(ηβ) ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Λφκνπ ηνπ 2001 
κέρξη 2012 (Λφκνο 138(Η)/2001, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί), ζην εμήο «ν Λφκνο». 

 
8.2 Κε βάζε ην άξζξν 23(ζη) ηνπ Λφκνπ o Δπίηξνπνο έρεη εμνπζία λα επηβάιιεη ηηο θαηά ηα άξζξα 23A θαη 25 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο.  

 
8.3 Κε βάζε ην άξζξν 25 ηνπ Λφκνπ, ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα κπνξεί λα 

επηβάιεη ηηο αθφινπζεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο: 
(α)  Ξξνεηδνπνίεζε, κε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα άξζε ηεο παξάβαζεο, 

(β)  ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ(€30,000), 

(γ)  πξνζσξηλή αλάθιεζε άδεηαο,  
(δ)  νξηζηηθή αλάθιεζε άδεηαο, 

(ε) θαηαζηξνθή αξρείνπ ή δηαθνπή επεμεξγαζίαο θαη θαηαζηξνθή ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ. 
Νη ππφ ζηνηρεία (β), (γ), (δ) θαη (ε) δηνηθεηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη πάληνηε χζηεξα απφ αθξφαζε ηνπ 

ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ή ηνπ ηξίηνπ.  Δίλαη αλάινγεο πξνο ηε βαξχηεηα ηεο 
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παξάβαζεο πνπ θαηαινγίδεηαη.  Νη ππφ ζηνηρεία (γ), (δ) θαη (ε) δηνηθεηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη ζε 

πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα ζνβαξήο ή θαζ‟ ππνηξνπήλ παξάβαζεο.  Σξεκαηηθή πνηλή δχλαηαη λα επηβιεζεί 
ζσξεπηηθά θαη κε ηηο ππφ ζηνηρεία (γ), (δ) θαη (ε) θπξψζεηο.   

 
9. Κε επηζηνιή κνπ εκεξνκελίαο 24/2/2014 ελεκέξσζα ηνλ θαζ‟ νχ ην παξάπνλν φηη ππάξρεη εθ πξψηεο 

φςεσο παξάβαζε θαη ηνλ θάιεζα λα αλαθέξεη ηπρφλ ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί φηη δελ πξέπεη λα ηνπ 
επηβιεζεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο πην πάλσ θπξψζεηο. 

 

10. Ν θαζ΄νπ ην παξάπνλν κε επηζηνιή πνπ έζηεηιε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηηο 21/3/2014 
ηζρπξίζηεθε φηη:  

 
α) Νη ππεξεζίεο απνζηνιήο κελπκάησλ ηνπ παξέρνληαη απφ ηελ εηαηξεία CodeWorx γηα ηελ νπνία πίζηεπε φηη 

ηεξεί φιεο ηηο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο. 

 
β) Ν παξαπνλνχκελνο έιαβε ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ιφγσ ιάζνπο ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο εηαηξείαο Codeworx. 

 
11. Δπεηδή είρα ελεκεξψζεη ζηηο 31/1/2013 κε επηζηνιή κνπ ηνλ θαζ‟ νχ ην παξάπνλν γηα ηε λνκηθή 

ππνρξέσζε ηνπ λα πεξηιακβάλεη ζηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ απνζηέιιεη αξηζκφ δηαγξαθήο αηειψο απφ 
ηνλ θαηάινγν απνζηνιήο κελπκάησλ, αιιά δελ ζπκκνξθψζεθε κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 πνπ ιήθζεθε 

ην δεχηεξν παξάπνλν, θαηέιεμα ζηελ απφθαζε φπσο αζθψληαο ηελ εμνπζία πνπ κνπ παξέρεη ην άξζξν 25 

ηνπ Λφκνπ, επηβάισ ζηνλ θαζ΄ νχ ην παξάπνλν ηελ δηνηθεηηθή θχξσζε ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο χςνπο €1000  
(ρηιίσλ επξψ). 

 

 

5. ΓΛΩΣΟΠΟΗΖΔΗ / ΑΓΔΗΔ / ΔΙΔΓΥΟΗ 
 
5.1. Γλσζηνπνηήζεηο 

 
Ρα άηνκα ή νξγαληζκνί πνπ επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο 

Γλσζηνπνίεζεο πξνο ηνλ Δπίηξνπν γηα ηηο επεμεξγαζίεο πνπ δηεμάγνπλ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ 
Λφκνπ, εθηφο αλ ηζρχεη θάπνηα απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζ‟ απηά.  

 
Ξξέπεη λα δειψζνπλ γξαπηψο ζηνλ Δπίηξνπν, κεηαμχ άιισλ, ην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

ππνθεηκέλσλ, ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα επεμεξγάδνληαη, ηνπο απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ, ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ πηζαλή δηαβίβαζε ζε ηξίηεο ρψξεο.  

 

Γε ρξεηάδεηαη λα ππνβάινπλ Γλσζηνπνίεζε φινη νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο. Νη εμαηξέζεηο θαζνξίδνληαη ζην 
άξζξν 7(6) ηνπ Λφκνπ θαη νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο πξνηξέπνληαη λα ζπκβνπιεχνληαη ηνπο λνκηθνχο ηνπο 

ζπκβνχινπο πξηλ πξνβνχλ ζε επίθιεζε ησλ εμαηξέζεσλ απηψλ. 
 

Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (2) θαηαρσξίδνληαη ζην Κεηξψν Αξρείσλ θαη Δπεμεξγαζηψλ πνπ ηεξεί 

ν Δπίηξνπνο θαη ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν ζην θνηλφ. Θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
εδάθην (2) πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζηνλ 

Δπίηξνπν. 
 

Πθνπφο ηεο Γλσζηνπνίεζεο είλαη λα ειέγρεηαη ε λνκηκφηεηα ησλ επεμεξγαζηψλ θαη λα ππνβάιινληαη ζπζηάζεηο 

εθεί πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα επηηεπρζεί ε πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ην Λφκν. Νη Γλσζηνπνηήζεηο απνζθνπνχλ 
επίζεο ζηελ επίηεπμε ηεο δηαθάλεηαο, αθνχ ην κεηξψν Γλσζηνπνηήζεσλ είλαη πξνζβάζηκν ζην θνηλφ. 

 
Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο Γλσζηνπνηήζεσλ πνπ είλαη κέρξη ζήκεξα θαηαρσξεκέλεο ζην Κεηξψν είλαη 2655. 

 
Θαηά ην 2014 ππνβιήζεθαλ 253 Γλσζηνπνηήζεηο γηα ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία αξρείνπ / έλαξμε επεμεξγαζίαο σο 

αθνινχζσο: 
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Θαηεγνξία Αξηζκόο 

Γλσζηνπνηήζεσλ 

2014 

Γεκόζηνο Σνκέαο 35 

Λνκηθά Πξόζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

25 

Ηδησηηθόο Σνκέαο 193 

ύλνιν 253 

 
 
 
 
5.2. Άδεηεο Γηαζύλδεζεο 

 

 

 

 
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ «δηαζχλδεζε» ζεκαίλεη «κνξθή επεμεξγαζίαο πνπ ζπλίζηαηαη ζηε 

δπλαηφηεηα ζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ ελφο αξρείνπ κε δεδνκέλα αξρείνπ ή αξρείσλ πνπ ηεξνχληαη απφ άιιν 
ή άιινπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο ή πνπ ηεξνχληαη απφ ηνλ ίδην ππεχζπλν επεμεξγαζίαο γηα άιιν ζθνπφ.  

 

Ζ δηαζχλδεζε ησλ αξρείσλ επηηξέπεηαη κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ 
Λφκνπ 138 (Η) / 2001, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

Θάζε δηαζχλδεζε γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Δπίηξνπν κε δήισζε θαη αλ έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αξρεία πνπ 
πξφθεηηαη λα δηαζπλδεζνχλ πεξηέρεη επαίζζεηα δεδνκέλα ή αλ ε δηαζχλδεζε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απνθάιπςε 

επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ή αλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαζχλδεζεο πξφθεηηαη λα γίλεη ρξήζε εληαίνπ 

θσδηθνχ αξηζκνχ, ε δηαζχλδεζε επηηξέπεηαη κφλν κε πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Δπηηξφπνπ. Ζ άδεηα δηαζχλδεζεο 
ρνξεγείηαη χζηεξα απφ αθξφαζε ησλ ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο ησλ αξρείσλ αλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνλ 

Δπίηξνπν. 
 

 
 

Θαηά ην έηνο 2014 ρνξεγήζεθαλ 39 άδεηεο γηα δηαζχλδεζε αξρείσλ σο αθνινχζσο: 

 
 

Αξ. Τπεύζπλνο Δπεμεξγαζίαο 1 
 

 Τπεύζπλνο Δπεμεξγαζίαο 2 

1 Τπεξεζίεο Θνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

 
► Ραδηνθσληθό Ίδξπκα Θύπξνπ 

2 πεξεζίεο Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
 

► Αξρή Ιηκέλσλ Θχπξνπ 

3 Τπεξεζίεο Θνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

 
► Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ 

4 πεξεζίεο Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ► Ρκήκα Αξρείνπ Ξιεζπζκνχ θαη 

Κεηαλάζηεπζεο 

5 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Σ/Θ Τπεξεζηώλ 
 

► Σκήκα Αξρείνπ Πιεζπζκνύ θαη 
Κεηαλάζηεπζεο 

6 Ρκήκα Θηεκαηνινγίνπ & Σσξνκεηξίαο 

 
► Ρκήκα Αξρείνπ Ξιεζπζκνχ θαη 

Κεηαλάζηεπζεο 

7 Τπεξεζία Αζύινπ ► Τπεξεζίεο Θνηλσληθήο Δπεκεξίαο 
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8 πεξεζία Αζχινπ 
 

► Αζηπλνκία (πεξεζία Αιινδαπψλ θαη 
Κεηαλάζηεπζεο) 

9 Τπεξεζία Αζύινπ 

 
► Σκήκα Δξγαζίαο 

10 πεξεζίεο Θνηλσληθήο Δπεκεξίαο 
 

► Ρκήκα Δξγαζίαο 

11 πλεξγαηηθή Θεληξηθή Σξάπεδα ► Άξηεκηο Σξαπεδηθά πζηήκαηα 
Πιεξνθνξηώλ Ιηδ 

12 Ρκήκα Αξρείνπ Ξιεζπζκνχ θαη 

Κεηαλάζηεπζεο 
 

► Ηαηξηθφ Αξρείν ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ 

Ιεπθσζίαο 

13 Αξρείν ηξαηνινγηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο 

Δζληθήο Φξνπξάο 
► Αξρείν Δγγξαθήο Θαηνίθσλ / Αξρείν 

Πξνζώπσλ πνπ απνθηνύλ θππξηαθή 
ηζαγέλεηα 

14 Ρκήκα Θηεκαηνινγίνπ θαη Σσξνκεηξίαο 

 
► Ρκήκα Φνξνινγίαο 

15 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ 

 
► Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο 

16 πεξεζία Σνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ ► Γηεχζπλζε Πηξαηνινγηθψλ πεξεζηψλ ηεο 
Δζληθήο Φξνπξάο 

17 Γηεύζπλζε ηξαηνινγηθώλ Τπεξεζηώλ 

ηεο Δζληθήο Φξνπξάο 
 

► Σκήκα Οδηθώλ Κεηαθνξώλ 

18 πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Ξξφλνηαο 

 
► Αξρή Ρειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ 

19 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ 

Πξόλνηαο 
 

► Θππξηαθό Οξγαληζκό Αγξνηηθώλ 

Πιεξσκώλ 

20 πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Ξξφλνηαο 

 
► Γεληθφ Ινγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο 

21 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ 
Πξόλνηαο 

 

► Αξρή Ζιεθηξηζκνύ Θύπξνπ 

22 πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Ξξφλνηαο 
 

► Ρκήκα Θηεκαηνινγίνπ θαη Σσξνκεηξίαο 

23 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ 
Πξόλνηαο 

 

► Ραδηνθσληθό Ίδξπκα Θύπξνπ 

24 πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Ξξφλνηαο 
 

► πεξεζίεο Θνηλσληθήο Δπεκεξίαο 

25 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ 

Πξόλνηαο 
 

► Σκήκα Οδηθώλ Κεηαθνξώλ 

26 πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Ξξφλνηαο 

 
► πεξεζία Αζχινπ 

27 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ 

Πξόλνηαο 

 

► Τπεξεζία Κέξηκλαο θαη 

Απνθαηάζηαζεο Δθηνπηζζέλησλ 

28 πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Ξξφλνηαο 

 
► πεξεζία Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο 

29 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ 
Πξόλνηαο 

 

► Τπεξεζία Υνξεγηώλ θαη Δπηδνκάησλ 

30 πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Ξξφλνηαο 
 

► Ρκήκα Δξγαζίαο 

31 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ 
Πξόλνηαο 

► Τπεξεζίεο Θνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 
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32 πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ Ξξφλνηαο 
 

► Ρκήκα Αξρείνπ Ξιεζπζκνχ θαη 
Κεηαλάζηεπζεο 

33 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηδνκάησλ 

Πξόλνηαο 
 

► Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ 

34 πνπξγείν γείαο 

 
► Γεληθφ Ινγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο 

35 Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ 

 

► Σκήκα Δξγαζίαο 

36 Γεληθφ Ινγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο 

 
► πεξεζίεο Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

37 Γεληθό Ινγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο 
 

► Σκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ 

38 Γεληθφ Ινγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο 

 
► πεξεζία Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο 

39 Τπεξεζία Κέξηκλαο θαη 

Απνθαηάζηαζεο Δθηνπηζκέλσλ 

 

► Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Δπηπξφζζεηα, ην 2014 ν Δπίηξνπνο ρνξήγεζε 16 αλαλεψζεηο αδεηψλ δηαζχλδεζεο σο αθνινχζσο: 

 
 

Αξ. Τπεύζπλνο Δπεμεξγαζίαο 1 
 

 Τπεύζπλνο Δπεμεξγαζίαο 2 

1 πεξεζία Σνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ ► 1. πεξεζίεο Θνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ 

2. πεξεζίεο Θνηλσληθήο Δπεκεξίαο 
3. πεξεζία Κέξηκλαο θαη 

Απνθαηάζηαζεο Δθηνπηζζέλησλ 
4. Ρκήκα Θνηλσληθήο Δλζσκάησζεο 

Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο 
5. Γεληθφ Ινγηζηήξην 

 

2 πεξεζία Σνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ 
 

► πεξεζίεο Θνηλσληθήο Δπεκεξίαο 

3 πεξεζία Σνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ 

 
► πεξεζίεο Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
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4 πεξεζία Σνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ 

 
► Οαδηνθσληθφ ίδξπκα Θχπξνπ 

5 πεξεζία Σνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ 

 
► Αξρή Ρειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ 

6 πεξεζία Σνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ 
 

► Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Θχπξνπ 

7 πεξεζία Σνξεγηψλ θαη Δπηδνκάησλ 

 
► Γεληθφ Ινγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο 

8 πνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

 
► Αζηπλνκία Θχπξνπ 

9 Πχλδεζκν  Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ 
Θχπξνπ 

 

► Ρκήκα Νδηθψλ Κεηαθνξψλ 

10 Αζηπλνκία Θχπξνπ 
 

► Ρκήκα Ρεισλείσλ 

11 Γεληθφ Ινγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο ► Ρκήκα Αξρείνπ Ξιεζπζκνχ θαη 

Κεηαλάζηεπζεο 
 

12 Ρκήκα Δζσηεξηθψλ Ξξνζφδσλ ► Ρκήκα Αξρείνπ Ξιεζπζκνχ θαη 

Κεηαλάζηεπζεο 
 

13 Νγθνινγηθφ Θέληξν Ρξάπεδαο Θχπξνπ 
 

► Θιηληθφ Δξγαζηήξην MEDILAB 

14 Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο 

 
► Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ 

15 πεξεζίεο Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
 

► Δζληθή Φξνπξά 

16 Ρκήκα Ρεισλείσλ ► Κνλάδα Θαηαπνιέκεζεο Αδηθεκάησλ 
Ππγθάιπςεο 

 

 
 
 
 
5.3. Άδεηεο Γηαβίβαζεο 
 

 

 
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 (4) ηνπ Λφκνπ, ε δηαβίβαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε θξάηε-κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο, ή θξάηε ζπκβαιιφκελα κέξε ηνπ Δ.Ν.Σ. (Λνξβεγία, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ) ή πξνο 

ηξίηεο ρψξεο γηα ηηο νπνίεο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη απνθαλζεί φηη εμαζθαιίδνπ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ειεχζεξε. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνθάζηζε, κε βάζε ην άξζξν 25(6) ηεο Νδεγίαο 95/46/ΔΘ, φηη ε Αλδφξα, ε Αξγεληηλή, 

ε Απζηξαιία (Transfer of Passenger Name Record Data (PNR)), ν Θαλαδάο (Canadian Personal Information 

Protection and Electronic Documents Act) θαη (Transfer of Passenger Name Record Data (PNR)), ε Διβεηία, ηα 

λεζηά Φαξφε, ε λήζνο Guernsey, ην Ηζξαήι, ην Isle of Man, ην Jersey, ε Αλαηνιηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Νπξνπγνπάεο, νη ΖΞΑ (Transfer of Passenger Name Record Data (PNR)) θαη νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο πνπ 

είλαη εληαγκέλεο ζην ζχζηεκα Αζθαινχο Ιηκέλα (Safe Harbour) ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ ησλ ΖΞΑ, παξέρνπλ 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο.  

Ζ δηαβίβαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πξνο νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα επηηξέπεηαη χζηεξα απφ άδεηα ηνπ 

Δπηηξφπνπ. 

Ν Δπίηξνπνο παξέρεη ηελ άδεηα κφλν εάλ θξίλεη φηη ή ελ ιφγσ ρψξα εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

πξνζηαζίαο. Ζ δηαβίβαζε πξνο ρψξα ή νπνία δελ εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο, επηηξέπεηαη, 
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θαη‟ εμαίξεζε, κε άδεηα ηνπ Δπηηξφπνπ εθφζνλ ζπληξέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 (2) ηνπ Λφκνπ. 

Ν Δπίηξνπνο κπνξεί, επίζεο, λα επηηξέςεη ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ζε ρψξα πνπ δελ εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν πξνζηαζίαο εθφζνλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο παξνπζηάζεη επαξθείο εγγπήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ θαη ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ, πνπ 

απνξξένπλ απφ Ρππνπνηεκέλεο Ππκβαηηθέο Οήηξεο (standard contractual clauses). 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη εγθξίλεη ηέηνηεο Ππκβαηηθέο Οήηξεο, νη νπνίεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηθαλνπνηεηηθέο 

εγγπήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ θαη ηεο 

άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ θαη έηζη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, νη Οήηξεο 

απηέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε λνκηθή βάζε γηα ηε ρνξήγεζε απφ ηνλ Δπίηξνπν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο 

δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ. 

 

 

 

 

 

Θαηά ην 2014 ρνξεγήζεθαλ 21 άδεηεο δηαβίβαζεο σο αθνινχζσο: 
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Αξ. 
 
Τπεύζπλνο Δπεμεξγαζίαο 

 
Υώξα/εο πξνο ηηο νπνίεο ζα δηαβηβαζηνύλ 
ηα δεδνκέλα 
 

1 
AON Cyprus Insurance Company 
Ltd 

ΖΠΑ 

2 
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 1. ΖΞΑ 

2. Ηλδία 

3 
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd  

ΖΠΑ 

4 
N. Phinopoulou & Associates LLC Πε ρψξεο εθηφο ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Δ.Ν.Σ. πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ελεκεξσκέλν Ξαξάξηεκα Ιίζηα 

νληνηήησλ ηνπ Νκίινπ εηαηξεηψλ Ernst & Young 

5 
AIG Europe Ltd Ηλδία 

6 
AIG Europe Ltd ΖΞΑ 

7 
Σξάπεδα Θύπξνπ Γεκόζηα 

Δηαηξεία Ιηδ 

ΖΠΑ 

8 
Ρξάπεδα Θχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ιηδ Θίλα 

9 
SA & PM (Cyprus) Ltd Ρσζία 

10 
SA & PM (Cyprus) Ltd Οσζία 

11 
S.P.I. Spirits (Cyprus) Ltd ΖΠΑ 

12 
Ρακείν Αζθαιηζηηθψλ Κεραλνθίλεησλ 

Νρεκάησλ 

1. Αιβαλία 

2. Ιεπθνξσζία 
3. Βνζλία 

4. F.Y.R.O.M. 
5. Ηξάλ 

6. Καπξνβνχλην 

7. Κνιδαβία 
8. Καξφθν 

9. Οσζία 
10. Πεξβία 

11. Ρπλεζία 

12. Ρνπξθία 
13. Νπθξαλία 

13 
SIB (Cyprus) Limited Ρσζία 

14 
SIB (Cyprus) Limited Οσζία 

15 
Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο Θύπξνπ Ρσζία 

16 
Ξνιπθιηληθή Santa Marina 1. Οσζία 

2. ΖΞΑ 

3. Νπθξαλία 

17 
ERICSSON AB (Cyprus Branch) Ηλδία 

18 
Orangefield Fidelico Ltd 1. Απζηξία 

2. Γεξκαλία 

3. Ηζπαλία 
4. Ζλσκέλν Βαζίιεην 

5. Aruba 
6. ΖΞΑ 

7. Κάιηα 
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8. Θαλαδάο 

9. Θίλα 
10. Ινπμεκβνχξγν 

11. Καπξίθην 
12. Πηγθαπνχξε 

13. Θνπξαθάν 

14. Βξεηαληθνί Ξαξζέλνη Λήζνη 
15. Λφηην Αθξηθή 

16. Νιιαλδία 

19 
Αζηπλνκία Θύπξνπ ΖΠΑ 

20 
Αζηπλνκία Θχπξνπ Θξάηε-κέιε ηεο Γηεζλνχο Αζηπλνκίαο Interpol, πνπ 

δελ είλαη θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. 

21 
Αζηπλνκία Θύπξνπ Υώξεο ζηηο νπνίεο ε Θππξηαθή Γεκνθξαηία έρεη 

ζπλάςεη Γηκεξείο ή Πνιπκεξείο πκθσλίεο / 
πκβάζεηο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Παξνρήο Λνκηθήο πλδξνκήο 

 
 

  

                                                        

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Δπηπξφζζεηα, ην 2014 ν Δπίηξνπνο ρνξήγεζε 22 αλαλεψζεηο αδεηψλ δηαβίβαζεο σο αθνινχζσο: 
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Αξ. Τπεύζπλνο Δπεμεξγαζίαο  Υώξα/εο πξνο ηηο νπνίεο ζα 

δηαβηβαζηνύλ ηα δεδνκέλα 

1 Interorient Marine Services Limited Οσζία 

2 Interorient Marine Services Limited Φηιηππίλεο    

3 Θεληξηθή Ρξάπεδα ηεο Θχπξνπ 1. Ιεπθνξσζία 

2. Ραλδαλία 

3. Ηνξδαλία 

4. Ιίβαλν 

5. Αξκελία 

6. Πεξβία 

7. Γεκνθξαηία ηεο Θηξγηζίαο 

8. Οσζία 

9. Θαηάξ 

10. Νπθξαλία 

11. Θίλα 

12. Ληνπκπάη  

4 Unistream Cyprus Ltd Ξαγθνζκίσο 

5 EXXONMOBIL Cyprus Ltd ΖΞΑ 

6 πεξεζίεο Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Απζηξαιία 

7 TSYS Card Tech Services Ltd ΖΞΑ 

8 Ν.Ρ.Α. Orphanides Trust Agency Οσζία 

9 LGS Handling Ltd Αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ή αξκφδηεο 

Αξρέο Διέγρνπ ζε ηξίηεο ρψξεο 

10 MTN Cyprus Ltd Ηλδία 

11 Ρξάπεδα Θχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Ιηδ Σνλγθ Θνλγθ 

12 Bank of Beirut S.A.L. Ιίβαλν 

13 OJSC Promsvyazbank Οσζία 

14 American Life Insurance Company Ltd 1. Αίγππην 

2. Αυζηπαλία 

3. Βπαδιλία 

4. ΗΠΑ 

5. Ιαπωνία 
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6. Ινδία 

7. Κίνα 

8. Σουπκία 

9. Κολομβία 

10. Κοπέα 

11. Μεξικό 

12. Ουκπανία 

13. Ουπουγουάε 

14. Πακιζηάν 

15. Ρωζία 

16. επβία 

17. Χιλή 

18. Χονγκ Κονγκ 

 

15 Cravnia Holding Limited Οσζία 

16 Θεληξηθή Ρξάπεδα ηεο Θχπξνπ 1. Θαηάξ 

2. Guernsey 

3. Κίνα 

4. Νηουμπάι 

 

17 Θεληξηθή Ρξάπεδα ηεο Θχπξνπ 1. Πεξβία 

2. Κιπγιζία 

3. Απμενία 

4. Jersey 

18 Θεληξηθή Ρξάπεδα ηεο Θχπξνπ 1. Ιίβαλν 

2. Ιοπδανία 

3. Σανδανία 

4. Ρωζία 

5. Ουκπανία 

6. Λευκοπωζία 

19 ERICSSON AB (Cyprus Branch) Φηιηππίλεο 

20 Lebanon and Gulf Bank S.A.L. Ιίβαλν 

21 GPM – Henkel Ltd Cyprus Φηιηππίλεο 

22 Ρκήκα Ραρπδξνκηθψλ πεξεζηψλ ΖΞΑ 

 

 
 

 

5.4. Έιεγρνη 

 
5.4.1. Δπηηόπηα έξεπλα ζρεηηθά κε παξάπνλν πνπ καο ππνβιήζεθε ζε ζρέζε κε ην Θιεηζηό 
Θύθισκα Βηληενπαξαθνινύζεζεο (ΘΘΒΠ) ζε ρώξν θαθεηέξηαο (Θαθέ 16 Ιηδ) 

 
πνβιήζεθε παξάπνλν ζην Γξαθείν καο, απφ ηδηνθηήηε θαθεηέξηαο (ζην εμήο “ν παξαπνλνχκελνο”),  ελαληίνλ 

ηεο ηδηνθηήηξηαο θαθεηέξηαο, πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο δίπια απφ ηε δηθή ηνπ (ζην εμήο “ε θαζ‟ εο ην παξάπνλν”), 

ε νπνία είρε εγθαηαζηήζεη θάκεξεο ζην ρψξν ηεο θαθεηέξηαο ηεο θαη ζηηο εμφδνπο απηήο θαη, ιφγσ ηεο 

γεηηλίαζεο ησλ δχν θαθεηεξηψλ,  απνηέιεζκα ήηαλ λα θαηαγξάθνληαη νη ππάιιεινη θαη νη ζακψλεο ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ παξαπνλνχκελνπ.  
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Ν Δπίηξνπνο εμνπζηνδφηεζε δχν Ιεηηνπξγνχο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ φπσο δηελεξγήζνπλ επηηφπηα έξεπλα ζην ρψξν 

ησλ δχν θαθεηεξηψλ θαη λα ειέγμνπλ ην πεδίν θαηαγξαθήο ησλ θακεξψλ ηεο θαθεηέξηαο ηεο θαζ‟ εο ην 

παξάπνλν, ζε ζρέζε κε ην ρψξν ηεο θαθεηέξηαο ηνπ παξαπνλνχκελνπ.  

Νη Ιεηηνπξγνί κεηέβεζαλ ζην ρψξν ησλ δχν θαθεηεξηψλ, φπνπ ζπλάληεζαλ ηελ θαζ‟ εο ην παξάπνλν, (σο  

ππεχζπλε επεμεξγαζίαο), ε νπνία ήηαλ πνιχ ζπλεξγάζηκε θαη απάληεζε ζε νξηζκέλα εξσηήκαηα ησλ 

Ιεηηνπξγψλ.  Ππγθεθξηκέλα, νη Ιεηηνπξγνί έιεγμαλ ηηο επηά θάκεξεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην ρψξν ηεο 

θαθεηέξηαο θαη ην πεδίν θαηαγξαθήο ηνπο.  

Θαηφπηλ ηνπ ειέγρνπ πνπ έγηλε ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο 

θαη σο πξνο ηηο εηθφλεο πνπ ζπιιέγνληαλ/θαηαγξάθνληαλ απφ ηηο θάκεξεο,  δηαπηζηψζεθε φηη, νη δχν θάκεξεο 

πνπ βξίζθνληαλ ζηηο εμφδνπο ηεο θαθεηέξηαο, εζηίαδαλ θαη ηνπο ζακψλεο ηνπ παξαπνλνχκελνπ θαζψο θαη 

ζρεδφλ ζε φιν ην κήθνο ηεο ζηνάο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δχν θαθεηεξηψλ. Ήηαλ δειαδή ηνπνζεηεκέλεο κε 

ηέηνην ηξφπν πνπ λα εζηηάδνπλ ζε ρψξνπο ειεγρφκελνπο απφ ηελ επηρείξεζε ηνπ παξαπνλνχκελνπ, κε ηξφπν 

ψζηε λα ειέγρνπλ/θαηαγξάθνπλ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ, ηνπο πειάηεο ηνπ, αιιά θαη ηνπο πεξαζηηθνχο. 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, θξίζεθε ζθφπηκν φπσο, νη δχν θάκεξεο κεηαθηλεζνχλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ 

εζηηάδνπλ ζε ρψξνπο ειεγρφκελνπο απφ ηελ επηρείξεζε ηνπ παξαπνλνχκελνπ, θαη αλ απηφ δελ ζα ήηαλ εθηθηφ 

ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ ηεο ζηνάο, λα αθαηξεζνχλ. Υο εθ ηνχηνπ, κεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ, 

απνθαζίζηεθε λα δηαβηβαζηεί ζρεηηθή επηζηνιή ζηελ θαζ‟ εο ην παξάπνλν γηα ζπκκφξθσζε, εληφο ηξηψλ 

εβδνκάδσλ απφ ηελ ιήςε ηεο επηζηνιήο καο. Ζ θαζ‟ εο ην παξάπνλν, εληφο ηνπ πην πάλσ ρξφλνπ, 

ζπκκνξθψζεθε κε ηε κεηαθίλεζε ησλ θακεξψλ, φπσο ηεο είρε ππνδεηρηεί θαη ην ζέκα ζεσξήζεθε ιήμαλ. 

 
5.4.2. Δπηηόπηα έξεπλα ζρεηηθά κε Θιεηζηό Θύθισκα Αζθαιείαο ζην ρώξν ηνπ Σκήκαηνο 

Αηπρεκάησλ θαη Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ (Σ.Α.Δ.Π.) ΣΟΤ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ 

Παξαιηκλίνπ 

πνβιήζεθαλ παξάπνλα ζην Γξαθείν καο, απφ κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο Αηπρεκάησλ θαη 

Δπεηγφλησλ Ξεξηζηαηηθψλ (Ρ.Α.Δ.Ξ.) ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ξαξαιηκλίνπ θαζψο θαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο 

ησλ Ππλδηθαιηζηηθψλ Νξγαλψζεσλ ΠΔΘ θαη ΞΑΠΔΘ-ΞΔΝ, αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο Θιεηζηνχ Θπθιψκαηνο Βηληεν-Ξαξαθνινχζεζεο (ΘΘΒΞ) ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ρ.Α.Δ.Ξ. πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ησλ εηζεξρνκέλσλ αζζελψλ/επηζθεπηψλ ζην 

Ρ.Α.Δ.Ξ. 

Ν Δπίηξνπνο εμνπζηνδφηεζε ηξείο Ιεηηνπξγνχο ηνπ, νη νπνίνη κεηέβεζαλ ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν Ξαξαιηκλίνπ,  

φπνπ είραλ ζπλάληεζε κε ηελ πεχζπλε Ηαηξηθή Ιεηηνπξγφ (σο ππεχζπλε επεμεξγαζίαο), ε νπνία ηνπο ππέδεημε 

ην ζχζηεκα/αξρείν θαη ηα δεδνκέλα πνπ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο απφ απηφ. Ππγθεθξηκέλα, νη Ιεηηνπξγνί 

έιεγμαλ ηηο ηξείο θάκεξεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην Ρ.Α.Δ.Ξ., θαη ην πεδίν ιήςεο ηνπο. Νη θάκεξεο ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ θαηαγξάθνληαη νη ρψξνη αλακνλήο θαη εμέηαζεο ησλ αζζελψλ, 

νχηε νη ρψξνη εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ.  Δζηηάδνληαλ κφλν νη δχν είζνδνη ζην Ρ.Α.Δ.Ξ., ν δηάδξνκνο θαη ην 

ηακείν. 

Πηε ζπλέρεηα, νη Ιεηηνπξγνί επηζθέθηεθαλ θαη ην δσκάηην κε ην ρψξν απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ν 

ρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο απάληεζε ζε νξηζκέλα εξσηήκαηα ησλ Ιεηηνπξγψλ. Ξαξφληεο ήηαλ θαη εθπξφζσπνη 

ησλ Ππλδηθαιηζηηθψλ Νξγαλψζεσλ ΠΔΘ θαη ΞΑΠΔΘ-ΞΔΝ.  

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απξφζθνπηα θαη κε βάζε ηα επξήκαηα ησλ Ιεηηνπξγψλ, φζνλ αθνξά ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ΘΘΒΞ, δελ δηαπηζηψζεθε θάπνηα παξάβαζε ηνπ Λφκνπ, σο πξνο ηηο 

εηθφλεο πνπ ζπιιέγεη ην ζχζηεκα, εθηφο απφ ηελ εζηίαζε ηεο θάκεξαο ζην ρψξν ηνπ ηακείνπ, φπνπ γίλνληαη νη 

εγγξαθέο ησλ αζζελψλ θαη ε πιεξσκή απφ απηνχο, φπνπ θξίζεθε ζθφπηκν φηη έπξεπε ε θάκεξα λα κεηαθηλεζεί 

κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εζηηάδεη φζν ιηγφηεξν γίλεηαη ζηελ ηακία θαη πεξηζζφηεξν ηνλ πάγθν εγγξαθψλ θαη ην 

ηακείν. Υο εθ ηνχηνπ, έγηλε ε ζρεηηθή ππφδεημε ζηελ πεχζπλε Ηαηξηθή Ιεηηνπξγφ, απφ ηελ νπνία έγηλε δεθηή, 

κε ηελ νπνία ζπκθψλεζαλ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ Ππλδηθαιηζηηθψλ Νξγαλψζεσλ ΠΔΘ θαη ΞΑΠΔΘ-ΞΔΝ.                                                                         
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Υο εθ ηνχηνπ, ε πεχζπλε Ηαηξηθή Ιεηηνπξγφο δεζκεχηεθε λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ησλ Ιεηηνπξγψλ 

ηνπ Γξαθείνπ θαη εληφο κίαο εβδνκάδαο, είρε πξνβεί ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνδείμεηο ηνπο θαη ηηο 

πξφλνηεο ηνπ  Λφκνπ θαη ε θάκεξα πξνζαξκφζηεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ θαηαγξάθεηαη ε ηακίαο ζην 

ρψξν πιεξσκήο ησλ αζζελψλ.                                                                                                                                                   

 
 

6. ΛΟΚΟΘΔΣΗΘΔ ΡΤΘΚΗΔΗ 
 

6.1. Λνκνζρέδην πνπ θαζηεξώλεη  ζε πνιίηεο ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε έγγξαθα θαη 
πιεξνθνξίεο ηνπ Γεκόζηνπ θαη Δπξύηεξνπ Γεκόζηνπ Σνκέα 
 
Ρν 2014, ην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ είρε εθηελή δηαβνχιεπζε κε ην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο 

Ράμεσο θαη ηελ Έθνξν Θξαηηθνχ Αξρείνπ επί ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ εηνίκαζε ην πνπξγείν, ην νπνίν ξπζκίδεη ην 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ηνπ Γεκφζηνπ θαη Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα. Ρν ελ ιφγσ 

λνκνζρέδην έρεη ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηε δηαθάλεηα, ηε ινγνδνζία ηεο δηνίθεζεο θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεσλ 

ηεο θαη αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ έρεη ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. 

Κε ζθνπφ λα απνθνκίζνπκε εκπεηξίεο απφ ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ Λφκσλ (freedom of information) ζε άιια 

Θξάηε θαη λα ζρεκαηίζνπκε πην νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ξπζκίδεη κηα ηέηνηα 

λνκνζεζία, ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2014, Ιεηηνπξγφο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπηηξφπνπ ζπκκεηείρε ζε εξγαζηήξη πνπ 

δηνξγάλσζε ε Βξεηαληθή Αξρή (ICO – Information Commissioner‟s Office) ζην Wilmslow ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ θαη ππνβιήζεθε ζην πνπξγείν ζρεηηθφ Πεκείσκα.  

 

6.2. Λνκνζρέδην γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα 

Ρν 2014, ην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ είρε επαθέο κε ην Ρκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ξξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε 

ηελ εηνηκαζία λνκνζρεδίνπ πνπ κεηαθέξεη ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2013/37/ΔΘ πνπ 

ηξνπνπνηεί ηελ Νδεγία 2003/98/ΔΘ, κε βάζε ηελ νπνία ζεζπίζηεθε ν πεξί ηεο Ξεξαηηέξσ Σξήζεο Ξιεξνθνξηψλ 

ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα Λφκνο ηνπ 2006, Λφκνο 132(Η)/2006. 

Γίλνληαη ζθέςεηο φπσο, ζην ελ ιφγσ λνκνζρέδην, αλαηεζεί ζηνλ Δπίηξνπν Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

ε αξκνδηφηεηα εμέηαζεο παξαπφλσλ γηα απφξξηςε αηηεκάησλ γηα πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γεκφζηνπ 

Ρνκέα. Δθ πξψηεο φςεσο, ν Δπίηξνπνο εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη, απφ ηελ εηζήγεζε απηή πξνθχπηνπλ δηάθνξα 

ιεηηνπξγηθά θαη λνκηθά εξσηήκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθφ Δηζαγγειέα 

ηεο Γεκνθξαηίαο.  

 

6.3. πκκεηνρή ζε Θνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ 

1. Θνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Λνκηθψλ ζην πιαίζην ζπδήηεζεο ηνπ ελαξκνληζηηθνχ Λνκνζρεδίνπ πεξί Δμσδίθνπ 

Οπζκίζεσο Αδηθεκάησλ (Ρξνπνπνηεηηθφο Λφκνο 2014) 

2. Θνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Λνκηθψλ ζην πιαίζην ζπδήηεζεο ηεο Ξξφηαζεο Λφκνπ πνπ πξνλνεί γηα ηελ 

Ξνηληθνπνίεζε Νξηζκέλσλ Πεμνπαιηθψλ Αδηθεκάησλ θαηά Αλειίθσλ θαη γηα ηελ Δπνπηεία ησλ Πεμνπαιηθά 

Αδηθνπξαγνχλησλ θαηά Αλειίθσλ. 
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7. ΤΛΔΡΓΑΗΑ ΚΔ ΓΖΚΟΗΔ ΑΡΥΔ 

7.1. Θπβεξλεηηθή Απνζήθε Πιεξνθνξηώλ (ΘΑΠ) 

Ζ Θπβεξλεηηθή Απνζήθε Ξιεξνθνξηψλ (ΘΑΞ) είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά Έξγα ηνπ Ρκήκαηνο πεξεζηψλ 

Ξιεξνθνξηθήο (ΡΞ) ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο ηνπ πιαηζίνπ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Ρν Έξγν 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Θαηφπηλ δηαγσληζκνχ, ε αλάπηπμε ηνπ έξγνπ έρεη αλαηεζεί ζε 

αλάδνρν εηαηξεία. Πηφρνο ηνπ Έξγνπ είλαη ε απνθφκηζε νθειψλ απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε κηα 

εληαία ζπλεθηηθή φςε γηα αλάιπζε, απφ πθηζηάκελα θαη κειινληηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο Γεκφζηαο 

πεξεζίαο. 

Ζ ΘΑΞ πξνβιέπεη γηα ηελ εγθαζίδξπζε θαη επέθηαζε ηεο ηερλνινγηθήο θπβεξλεηηθήο ππνδνκήο, έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί ην φξακα κίαο ζπληνληζκέλεο δηαθπβέξλεζεο. Κέζσ ηεο ΘΑΞ ζα ελνπνηνχληαη, ζπλδένληαη, 

ζπγθεληξψλνληαη θαη αλαιχνληαη, πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξνπο Θπβεξλεηηθνχο Νξγαληζκνχο. Κε θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, ζα επηηεπρζνχλ θαιχηεξεο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, ζα βειηησζνχλ 

ε απφδνζε θαη ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 

θαηαιήγνληαο ζε πςειφηεξε θπβεξλεηηθή απνδνηηθφηεηα, νηθνλνκηθή επκάξεηα θαη θαιχηεξε θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε. 

Ιεηηνπξγνί ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπηηξφπνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Ππκβνχιην Έξγνπ κε θαζεζηψο παξαηεξεηή θαη 

παξέρνπλ ζην ΡΞ θαη ζηηο εκπιεθφκελεο πεξεζίεο θαζνδήγεζε θαη εηζεγήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ΘΑΞ 

ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Λφκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

 

7.2. Γηαβνύιεπζε κε ην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 
πζηήκαηνο Δπθπνύο Κεηαθνξώλ (ΔΚ) γηα ηελ νδηθή θπθινθνξία   
 

Ρν 2014, ην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ παξείρε θαζνδήγεζε ζην Ρκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΡΓΔ) γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πην πάλσ Ππζηήκαηνο Δπθπνχο Κεηαθνξψλ (ΠΔΚ). 

Ρν ζχζηεκα απηφ επηηεξεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ θπθινθνξηαθή θίλεζε, εληνπίδεη ή/θαη πξνβιέπεη 

πξνβιήκαηα ηξνραίαο θπθινθνξίαο θαη ππνινγίδεη ρξφλνπο ηαμηδίνπ ζην θχξην νδηθφ δίθηπν ηεο Θχπξνπ κε 

ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ Αξκφδησλ πεξεζηψλ γηα αληηκεηψπηζε ζπκβάλησλ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ 

φζνλ αθνξά ηηο ηξέρνπζεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο. Ρα δεδνκέλα απφ ην νδηθφ δίθηπν ζπιιέγνληαη αλά πέληε 

ιεπηά. Δπίζεο, ζπιιέγνληαη ζηνηρεία γηα δηαζέζηκνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ζην θέληξν ηεο Ιεπθσζίαο. Πε 

πεξίπησζε δε, πνπ απνθαζηζηεί ε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηελ Αζηπλνκία γηα ηελ απφ θνηλνχ δηαρείξηζε ηνπ 

ΠΔΚ κε ηελ Αζηπλνκία, ζπγθεθξηκέλα απφ ην Θέληξν 112, κε βάζε Γξαπηή Ππκθσλία (Servise Level 

Agreement), ην ΠΔΚ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ άκεζεο επέκβαζεο ηεο Αζηπλνκίαο θαη ηεο 

Ξπξνζβεζηηθήο ή αζζελνθφξνπ, ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ.  

Ρν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ην Θέληξν Γηαρείξηζεο Θπθινθνξίαο ζην ΡΓΔ, 28 κεηξεηέο πνπ έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Ιεπθσζίαο θαη ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ, νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ ηνλ αξηζκφ 

ησλ δηεξρνκέλσλ νρεκάησλ, ηελ ηαρχηεηα θαη ηνλ ηχπν ηνπο απφ ηα ζεκεία απηά θαη ππνζηεξίδεηαη απφ 24 

αλαγλψζηεο (readers) ηχπνπ i-travel πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηε Ιεπθσζία θαη ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν 

Ιεπθσζίαο – Ιεκεζνχ θαη ππνινγίδνπλ ην ρξφλν δηέιεπζεο ελφο νρήκαηνο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ αλαγλσζηψλ. 

Νη αλαγλψζηεο ηχπνπ i-travel αλαγλσξίδνπλ ην φρεκα δηαβάδνληαο ηα 4 ηειεπηαία ςεθία ηνπ 12-ςήθεηνπ 

αξηζκνχ Mac Address ηεο ζπζθεπήο bluetooth ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή ηνπ ηάκπιεη ηνπ 

νδεγνχ/ επηβάηε ηνπ νρήκαηνο, φηαλ απηφ ηπγράλεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλν θαηά ηε δηέιεπζε ηνπ νρήκαηνο 

απφ ην ζεκείν πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν αλαγλψζηεο. Ρα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεη ν θάζε αλαγλψζηεο 

δηαγξάθνληαη 3 ιεπηά κεηά ηε δηέιεπζε ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ επφκελν αλαγλψζηε ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

εληνπηζηεί απφ δεχηεξν αλαγλψζηε νπνπδήπνηε ζην δίθηπν ιφγσ (π.ρ. ζηάζκεπζεο ηνπ νρήκαηνο ή δηέιεπζεο 

ηνπ κέζα απφ ην δεπηεξεχνλ νδηθφ δίθηπν φπνπ δελ ππάξρνπλ αλαγλψζηεο), κηα ψξα κεηά ηε δηέιεπζή ηνπ απφ 

ηνλ πξψην αλαγλψζηε.  



99 

 

Δπηπξφζζεηα, ζε 5 ζηξαηεγηθνχο θφκβνπο ζηε Ιεπθσζία, έρνπλ εγθαηαζηαζεί 5 θάκεξεο ςειήο επθξίλεηαο κε 

δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαη εζηίαζεο (optical zoom) πνπ επηηξέπνπλ ζην δηαρεηξηζηή ηνπ ΠΔΚ λα επηβεβαηψλεη 

θαη νπηηθά ηελ ηξνραία θίλεζε πνπ θαηαγξάθνπλ νη κεηξεηέο θαη νη αλαγλψζηεο ζηα ζεκεία απηά. Ν 

δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δψζεη ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηνπ ΠΔΚ πξφζβαζε ζε εηθφλεο πνπ θαηαγξάθνπλ 

νη θάκεξεο κε πεξηνξηζκνχο ζηε δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαη εζηίαζεο (digital zoom) ησλ θακεξψλ. Νη εηθφλεο 

ζα απνζεθεχνληαη ζε DVR (Digital Video Recorder) γηα πεξίνδν 3 εκεξψλ. ζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ 

δηεξρνκέλσλ πξνζψπσλ απφ ηα ζεκεία φπνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί νη θάκεξεο, ην ΡΓΔ έρεη ζρεδηάζεη ηε 

ζπλεκκέλε πηλαθίδα ζήκαλζεο, ε νπνία, επδηάθξηηα δηαθέξεη απφ ηηο ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο ζήκαλζεο γηα ηηο 

θάκεξεο θσην-επηζήκαλζεο, πξνο απνθπγή ζχγρπζεο.   

Ρν ελ ιφγσ ζχζηεκα ζα παξέρεη ζην άκεζν κέιινλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αζηπλνκία, ηε δπλαηφηεηα ιήςεο 

άκεζσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ γηα απάκβιπλζε πξνβιεκάησλ απμεκέλεο ηξνραίαο θπθινθνξίαο, εθφζνλ ζα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ κέζσ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν, κε κελχκαηα ζε 

θηλεηά ηειέθσλα, απφ ην ξαδηφθσλν, κε ειεθηξνληθέο πηλαθίδεο ζηνπο δξφκνπο θαη ζε ζπζθεπέο πινήγεζεο 

(Navigators). Πε πεξίπησζε δε, ζπλεξγαζίαο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ΠΔΚ απφ θνηλνχ κε ηελ Αζηπλνκία, απηφ 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ επέκβαζεο ηεο Αζηπλνκίαο, ηεο Ξπξνζβεζηηθήο ή ηνπ 

αζζελνθφξνπ, ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ. 

Δλεκεξψζακε ην ΡΓΔ θαη ηελ Αζηπλνκία φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ ΠΔΚ, δελ θαίλεηαη λα πξνθχπηνπλ 

ζέκαηα παξάβαζεο ηνπ Λφκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αιιά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

Αζηπλνκία απνθαζίζεη λα ζπλεξγαζηεί ζηε δηαρείξηζε ηνπ ΠΔΚ, ην ΡΓΔ ζα πξέπεη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα 

ηερληθά θαη δηαδηθαζηηθά κέηξα, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε κειψλ ηεο Αζηπλνκίαο ζηηο εηθφλεο πνπ 

θαηαγξάθνπλ νη θάκεξεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη, απηφ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο ξχζκηζεο 

ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο θαη αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ νδηθψλ ζπκβάλησλ, αθνχ, ε πθηζηάκελε ελαξκνληζηηθή 

λνκνζεζία δελ θαίλεηαη λα επηηξέπεη ηε ρξήζε απηνχ ηνπ ΠΔΚ γηα ζθνπνχο επηβνιήο ηνπ Λφκνπ. Απηά ηα κέηξα 

ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ μεθάζαξα εληφο ηεο Γξαπηήο Ππκθσλίαο (Service Level Agreement). 

Ππκθσλήζεθε φπσο, ζε εχζεην ρξφλν δηεπζεηεζεί ζπλάληεζε ζην Αξρεγείν Αζηπλνκίαο γηα παξνπζίαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηελ εγεζία ηεο, ψζηε λα αμηνινγεζεί ε πξφζζεηε αμία πνπ ην ελ ιφγσ ζχζηεκα κπνξεί λα 

πξνζδψζεη ζηελ επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα ηεο Αζηπλνκίαο θαη γηα λα απνθαζηζηεί κε πην ηξφπν ζα γίλεη ε απφ 

θνηλνχ δηαρείξηζεο ηνπ κε ην Ρκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

 

7.3. Αλάπηπμε Κεραλνγξαθεκέλνπ πζηήκαηνο από ηνλ Δπίηξνπν Δζεινληηζκνύ 

Ρν Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ είρε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπίηξνπν Δζεινληηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε 

κεραλνγξαθεκέλνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν, ζα παξέρεη ζε εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θαη θνηλσληθά παληνπσιεία 

πνπ επηζπκνχλ λα ζπλδεζνχλ κε απηφ, ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο επάισησλ νκάδσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζπληνληζκνχ ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

απνθπγή ηνπ ελδερνκέλνπ θαηαρξήζεσλ, κε ζεβαζκφ πάληνηε, ζην δηθαίσκα ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ 

ζπκπνιηηψλ καο.    

 

8. ΘΔΚΑΣΑ ΠΟΤ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΤΛ 

8.1. Γηαθξαηηθή πκθσλία FATCA «Foreign Account Tax Compliance Act» 

Ν πνπξγφο Νηθνλνκηθψλ ππέγξαςε ηε Γηαθξαηηθή Ππκθσλία Θχπξνπ - ΖΞΑ, FATCA (Intergovernmental Model 

1A Agreement Foreign Account Tax Compliance Act) κε ηνλ Ξξέζβε ησλ ΖΞΑ, ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2014.  

Πχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Γηαθξαηηθή Ππκθσλία φινη νη θππξηαθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί 

(participating Cyprus financial institutions) ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ε 
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FATCA ζην Ρκήκα Φνξνινγίαο Θχπξνπ (πξψελ Ρκήκα Δζσηεξηθψλ Ξξνζφδσλ) αλαθνξηθά κε ηα θαινχκελα US 

Specified Persons. 

 
Αθνινχζσο ην Ρκήκα Φνξνινγίαο ζα δηαβηβάδεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζηηο αληίζηνηρεο Ακεξηθαληθέο 

Φνξνινγηθέο Αξρέο. 

Αλακέλεηαη λα ππνβιεζεί ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ απφ ην Ρκήκα Φνξνινγίαο ζρεηηθή Αίηεζε γηα Άδεηα 

Γηαβίβαζεο δεδνκέλσλ ζε ηξίηεο ρψξεο. 

            
8.2. Γλσζηνπνίεζε ύζηαζεο θαη Ιεηηνπξγίαο Αξρείνπ/Έλαξμεο Δπεμεξγαζίαο Θιεηζηώλ 

Θπθισκάησλ Βηληενπαξαθνινύζεζεο (ΘΘΒΠ)  

Κε αθνξκή ηε Γλσζηνπνίεζε Πχζηαζεο θαη Ιεηηνπξγίαο Αξρείνπ /Έλαξμεο Δπεμεξγαζίαο πνπ είρε ππνβιεζεί ζην 

Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ απφ κία Πηέγε Φξνληίδαο γηα ην αξρείν πνπ ηεξνχζε θαη πεξηιάκβαλε εηθφλεο κέζσ 

θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεπαξαθνινχζεζεο κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ησλ ελνίθσλ ηεο Πηέγεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Λφκνπ 138 (Η) / 2001, ην Γξαθείν καο απέζηεηιε 

επηζηνιή ζηε Πηέγε θαη επέζπξε ζηελ πξνζνρή ηεο η‟ αθφινπζα: 

(α) Ζ εηθφλα ελφο αλαγλσξίζηκνπ αηφκνπ ελ δσή πνπ θαηαγξάθεηαη ζε  ηαηλία κέζσ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο 

βηληενπαξαθνινχζεζεο (ΘΘΒΞ), απνηειεί δεδνκέλν πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε επεμεξγαζία ηνπ νπνίνπ εκπίπηεη 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Λφκνπ. 

(β) Ζ ζπιινγή θαη γεληθά ε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ΘΘΒΞ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζεκηηά 

θαη κε ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ αηφκσλ πνπ θαηαγξάθνληαη. 

(γ) Ζ ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία θακεξψλ βηληενπαξαθνινχζεζεο ζεσξείηαη λφκηκε αλ ν πξνηηζέκελνο ζθνπφο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ε αζθάιεηα ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο, ε πξνζηαζία πξνζψπσλ, ε δεκφζηα αζθάιεηα, ε 

πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ή ε πξφιεςε πνηληθψλ αδηθεκάησλ. 

(δ) κσο αθφκα θαη αλ ε ιεηηνπξγία ησλ θακεξψλ ζεσξεζεί λφκηκε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 (1) 

(γ) ηνπ Λφκνπ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

θαηαγξάθνληαη είλαη ζπλαθή, πξφζθνξα θαη φρη πεξηζζφηεξα απφ ην φηη θάζε θνξά απαηηείηαη ελφςεη ησλ 

ζθνπψλ ηεο επεμεξγαζίαο.  

Γειαδή, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην δηθαίσκα ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ αηφκσλ πνπ νπηηθνγξαθνχληαη θαη 

γη' απηφ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη εηθφλεο ηνπ ρψξνπ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα 

ηελ εθπιήξσζε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. 

(ε) Ζ ιήςε εηθφλσλ κε θάκεξεο πάλσ ζε ζπλερή βάζε, ηνπιάρηζηνλ ζηνπο εζσηεξηθνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

(θαζηζηηθά, θνπδίλα) ηεο Πηέγεο, εθ πξψηεο φςεσο, ζπληζηά ππεξβνιηθή ζπιινγή / επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ε νπνία αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 (1) (γ) ηνπ Λφκνπ. 

(δ) Υο εθ ηνχηνπ, θαιέζακε ηε Πηέγε φπσο κέζα ζε έλα κήλα ην αξγφηεξν παξαζέζεη ηηο ζέζεηο ηεο αλαθνξηθά 

κε ηα πην πάλσ θαη καο ελεκεξψζεη γηα: 

(α) Ρνπο ιφγνπο νπηηθνγξάθεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ, 

(β) Ρνπο ιφγνπο πνπ γίλεηαη ζπλερήο νπηηθνγξάθεζε ησλ ελνίθσλ ηεο Πηέγεο θαη 

(γ) Ρα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ θακεξψλ θαη λα επηζπλάςεηε ζρεδηάγξακκα κε ηηο αθξηβείο ζέζεηο ηνπο ζην 

θηίξην. 

Πε απαληεηηθή ηεο επηζηνιή ε Πηέγε καο πιεξνθφξεζε φηη απελεξγνπνίεζε ην ζχζηεκα βηληενπαξαθνινχζεζεο 

θαη σο εθ ηνχηνπ ην ζέκα ζεσξήζεθε ιήμαλ.  
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8.3. Θέζεηο ηνπ Δπηηξόπνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα ζρεηηθά κε 
ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ θαηόρσλ θαη ρξεζηώλ ηειεθσλίαο πξνπιεξσκέλνπ ρξόλνπ νκηιίαο 
όπσο θαηαηέζεθαλ πξνο ηνλ Πξόεδξν θαη κέιε ηεο Θνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 
πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο 30/10/2014 - 31/10/2014 
 

30 Νθησβξίνπ 2014 

 
Αλαθνξηθά κε ηε ζπδήηεζε ηνπ πην πάλσ ζέκαηνο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Θνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 

Ππγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ ηελ Ξέκπηε 30 Νθησβξίνπ 2014 πεξί ψξα 9.00 π. κ. ζηελ νπνία θιήζεθε λα 
παξαζηεί, κεηαμχ άιισλ, ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, έρσ νδεγίεο λα ζαο 

επηζεκάλσ ηα εμήο: 

 
Απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ λφκνπ αιιά θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ βνπιεπηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ Θνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ππγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εηζεγεηή 
ηεο πξφηαζεο λφκνπ, θαίλεηαη φηη έρεη εγθαηαιεηθζεί ε πξνεγνχκελε αηηηνινγία γηα αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζνβαξνχ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.  

 
Πηε ζπλεδξία ηεο Θνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Ππγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ πνπ έγηλε ηελ Ρξίηε 15 Φεβξνπαξίνπ 

2011 ν εηζεγεηήο ηεο Ξξφηαζεο Βνπιεπηήο θ. Βφηζεο αλέθεξε φηη δελ ζα αληηκεησπηζηεί ην νξγαλσκέλν 
έγθιεκα αθνχ νη εγθιεκαηίεο κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ θάξηεο απφ αιινχ, εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

γηα ηελ εθζηξαηεία ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ απφ ηνπ παξνρείο ησλ ππεξεζηψλ θαη είπε φηη ε Ξξφηαζε ηνπ 

αξρηθά δελ απνζθνπνχζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο αιιά ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 
ελφριεζεο ηνπ θνηλνχ θαη αλ ην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Ράμεσο ην επηζπκεί κπνξεί λα θαηαζέζεη 

ζηε Βνπιή δηθφ ηνπ λνκνζρέδην. 
 

Δίλαη θνηλά παξαδεθηφ φηη ππάξρεη αδπλακία γηα εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ πνπ επηδηψθεηαη φηαλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θάξηεο απφ ηα θαηερφκελα ή παξφρσλ άιισλ θξαηψλ. 

 

Δπηπιένλ ην Γηθαζηήξην Court of Justice ζηηο 8.4.2014 αθχξσζε ηελ Νδεγία Data Retention Directive 
2006/24/EC. Κεηαμχ ησλ ιφγσλ αθχξσζεο ήηαλ θαη ε παξαβίαζε ηεο Αξρήο ηεο Αλαινγηθφηεηαο. 

 
Αλ ζθνπφο ηνπ λφκνπ πνπ πξνηείλεηαη αθνξά νπζηαζηηθά ηελ εμάιεηςε ησλ αλψλπκσλ ηειεθσλεκάησλ θαη 

κελπκάησλ πνπ ζηηο κέξεο καο ηαιαηπσξνχλ ηνπο θαηφρνπο ηειεθψλσλ, είλαη ακθίβνιν αλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ιφγσ φηη απηήο ηεο κνξθήο ηα αδηθήκαηα δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην 
Άξζξνλ 17 ηνπ Ππληάγκαηνο (δηεξεχλεζε ή δίσμε ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη, ζε 

πεξίπησζε θαηαδίθεο, πνηλή θπιάθηζεο πέληε εηψλ θαη άλσ). 
 

Δπηπιένλ δελ θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί ηηο Αξρέο ηνπ Πθνπνχ θαη ηεο Αλαινγηθφηεηαο ηνπ άξζξνπ 4(1) ησλ πεξί 
Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Λφκσλ ηνπ 2001 κέρξη 2012 (Λ. 

138(Η)/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Λ. 37(Η)/2003 θαη Λ. 105(Η)/2012), ζην εμήο «ν Λφκνο», αθνχ ε 

ηαιαηπσξία θαη ην θφζηνο πνπ ζα ππνζηνχλ φινη νη θάηνρνη θαξηψλ SIM θηλεηήο ηειεθσλίαο πξνπιεξσκέλνπ 
ρξφλνπ νκηιίαο θαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη δπζαλάινγν ζε ζρέζε κε ηνλ επηδησθφκελν 

ζθνπφ. 
 

Ζ βαζηθή Αξρή ηεο Αλαινγηθφηεηαο πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη απφ φπνην ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζπγθεθξηκέλα βάζεη ηνπ άξζξνπ 4(1)(α)(γ) ηνπ Λφκνπ:  
 

«4.-(1) Ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δηαζθαιίδεη φηη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα- 
………………………………………………… 

(γ) είλαη ζπλαθή, πξφζθνξα θαη φρη πεξηζζφηεξα απφ φηη θάζε θνξά απαηηείηαη ελφςεη ησλ ζθνπψλ ηεο 

επεμεξγαζίαο: 
………………………………………………………………. ». 

 
Θαζηεξψλνληαη, ινηπφλ, σο ζεκειηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε λνκηκφηεηα θάζε επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θάζε αξρείνπ, νη αξρέο 
ηεο Λνκηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο Αλαινγηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ. Ππλεπψο, 

θάζε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ γίλεηαη πέξαλ ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ ή ε νπνία δελ είλαη 

πξφζθνξε θαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμή ηνπ, δελ είλαη λφκηκε. πσο παγίσο γίλεηαη δεθηφ απφ ηα επξσπατθά 
αλψηαηα δηθαζηήξηα, νη επηβαιιφκελνη απφ ην λφκν πεξηνξηζκνί ζε αηνκηθά δηθαηψκαηα ή νη εθδηδφκελεο απφ 
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ηηο δεκφζηεο αξρέο δπζκελείο γηα ηνλ δηνηθνχκελν πξάμεηο πξέπεη λα ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ππφ 

ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα είλαη πξφζθνξνη θαη αλαγθαίνη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ θαη λα κελ 
είλαη πξνθαλψο δπζαλάινγνη ζε ζρέζε πξνο απηφλ. Ρν κέηξν είλαη πξφζθνξν (θαηάιιειν), φηαλ θαζηζηά 

δπλαηή ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. Ξεξαηηέξσ ην κέηξν θξίλεηαη αλαγθαίν, φηαλ 
ν επηδησθφκελνο ζθνπφο δελ δχλαηαη λα επηηεπρζεί κε επηφηεξα κέζα, ή, θαη‟ άιιε δηαηχπσζε, κεηαμχ 

πεξηζζφηεξσλ θαηάιιεισλ κέηξσλ πνπ επηηπγράλνπλ εμίζνπ ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, επηιέγεηαη εθείλν πνπ 
επάγεηαη ηηο ιηγφηεξν επαρζείο ζπλέπεηεο. 

 

Θεσξνχκε ινηπφλ φηη είλαη αζέκηην θαη ππεξβνιηθφ λα θαινχληαη φινη νη ζπλδξνκεηέο θάξηαο SIM λα 
παξαρσξήζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο επεηδή νξηζκέλνη θάλνπλ ελνριεηηθά ή αλεπηζχκεηα ηειεθσλήκαηα ή 

ζηέιινπλ κελχκαηα. Ζ εθαξκνγή απηνχ ηνπ κέηξνπ παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηδηαίηεξα 
εθφζνλ ππάξρνπλ άιινη επηφηεξνη ή ελαιιαθηηθνί ηξφπνη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ, φπσο 

ήδε έρνπλ εμεγήζεη θάπνηνη πάξνρνη (κε απελεξγνπνίεζε θαξηψλ αλ δελ πξνζέξρνληαη ζηηο αξρέο φηαλ 

θαινχληαη γηα εμεγήζεηο). 
 

Ηδηαίηεξα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ππάξρνπλ επάισηεο νκάδεο πνπ επηζπκνχλ ηελ αλσλπκία θαηά ηελ 
επηθνηλσλία ηνπο κε θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαθεχγνπλ γηα βνήζεηα, φπσο ηα ζχκαηα βίαο ζηελ νηθνγέλεηα, 

λαξθνκαλείο, πηζαλνί θνξείο AIDS, αηηεηέο αζχινπ, άηνκα πνπ αηηνχληαη ςπρνινγηθήο ζηήξημεο. 
 

Δπίζεο ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ πξνηεηλφκελεο λνκνζεζίαο απφ ηα 

εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο (ηνπξίζηεο, εκπνξεπφκελνπο, λαπηηθνχο θ.α.), ηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, 
θνηηεηέο θ.α. 

 
πελζπκίδσ φηη αθηηβηζηήο πξνζέθπγε ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαηά ηεο 

αληίζηνηρεο Γεξκαληθήο Λνκνζεζίαο θαη αλακέλεηαη ην απνηέιεζκα. Δίλαη ινηπφλ θξνληκφηεξν λα αλακέλνπκε 

ην απνηέιεζκα ηεο ππφζεζεο ελαληίνλ ηεο Γεξκαλίαο. 
 

Αληίζηνηρε λνκνζεζία ζηε Ονπκαλία θξίζεθε απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηεο ρψξαο σο αληηζπληαγκαηηθή. 
 

Πηελ Διιάδα φπνπ εθαξκφζηεθε ζρεηηθή λνκνζεζία παξά ηηο έληνλεο αληηξξήζεηο ηεο Διιεληθήο Αξρήο 
Ξξνζηαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα κείσζε ηεο αγνξάο ησλ θαξηψλ SIM θηλεηήο ηειεθσλίαο 

πξνπιεξσκέλνπ ρξφλνπ νκηιίαο θαηά 19%. Αξθεηνί αγνξάδνπλ θάξηεο γεηηνληθψλ ρσξψλ. 

 
Γηαηξέρνπκε ινηπφλ ηνλ θίλδπλν λα εμσζήζνπκε ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ αγνξά θαξηψλ απφ ηα θαηερφκελα ή 

απφ παξφρνπο άιισλ θξαηψλ (ζπλζήθεο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ) ρσξίο ηειηθά λα κπνξεί λα επηηεπρζεί ν 
επηδησθφκελνο ζθνπφο.  

 

Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή πεξεζηψλ ηεο ΑΡΖΘ ζηε ζπλεδξία ηεο Θνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Ππγθνηλσληψλ θαη 
Έξγσλ πνπ έγηλε ζηηο 7.12.2010 ήηαλ φηη ην πξφβιεκα ησλ ελνριεηηθψλ θαη απεηιεηηθψλ ηειεθσλεκάησλ θαη 

sms ιχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε πθηζηάκελε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ε ΑΡΖΘ θαη ηελ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί 
λα εθαξκφδεη ε ΚΡΛ.  

Ζ δηαδηθαζία γηα απεηιεηηθά ή ελνριεηηθά ηειεθσλήκαηα/κελχκαηα πνπ αθνινπζεί ε ΑΡΖΘ είλαη ε αθφινπζε: 

 
α) Ν παξαπνλνχκελνο ππνβάιιεη θαηαγγειία ζηελ Αζηπλνκία. 

 
β) Ζ Αζηπλνκία ηνλ πξνκεζεχεη κε ηππνπνηεκέλν έγγξαθν, ην νπνίν ν παξαπνλνχκελνο πξνζθνκίδεη ζηελ 

ΑΡΖΘ. 
 

γ) Ζ ΑΡΖΘ (cyta) ελεκεξψλεη ηελ Αζηπλνκία αλ είλαη γλσζηφο ν ζπλδξνκεηήο ηεο (π.ρ. ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 

ή θαλνληθήο θηλεηήο ηειεθσλίαο, αθφκα θαη αλ είρε θάλεη απφθξπςε). 
 

δ) Αλ πξφθεηηαη γηα θάηνρν πξνπιεξσκέλεο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο, ε ΑΡΖΘ δε γλσξίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ, 
αιιά γλσξίδεη ηνλ αξηζκφ ηνπ, γη‟ απηφ δε δίδεη ζηνηρεία ζηελ Αζηπλνκία αιιά θαιεί ηνλ αξηζκφ ηνπ 

ηειεθψλνπ ηνπ ή ηνπ ζηέιιεη sms αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηνλ θαιεί λα δψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ γηα λα 

δνζνχλ ζηελ Αζηπλνκία ή λα πξνζέιζεη ζηελ ΑΡΖΘ εληφο 24 σξψλ. Αλ ν θάηνρνο ηεο πξνπιεξσκέλεο 
θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο (SoEasy ή άιιεο μέλνπ θξάηνπο) δελ αληαπνθξηζεί, ε ΑΡΖΘ ηεξκαηίδεη ηελ ππεξεζία 

πνπ ηνπ παξέρεη θαη ή θαηαξγείηαη ε γξακκή ηνπ. 
 

Δθφζνλ ππάξρνπλ επηφηεξνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο δε δηθαηνινγείηαη ε ιήςε ησλ δεδνκέλσλ 
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φισλ ησλ θαηφρσλ θαξηψλ SIM θηλεηήο ηειεθσλίαο πξνπιεξσκέλνπ ρξφλνπ νκηιίαο, αθνχ απηφ ην κέηξν ζα 

ήηαλ ππεξβνιηθφ θαη δπζαλάινγν κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ θαη ζπλεπψο δελ ζπλάδεη κε ηελ Αξρή ηεο 
Αλαινγηθφηεηαο ε νπνία πξέπεη λα ηεξείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 4(1)(γ) ησλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ 

Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Λφκσλ ηνπ 2001 κέρξη 2012 (Λ. 138(Η)/2001 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Λ. 37(Η)/2003 θαη Λ. 105(Η)/2012) πνπ είλαη ελαξκνληζηηθφο θαη επνκέλσο ππεξηζρχεη 

ησλ θνηλψλ λφκσλ.  
 

 

8.4. πδήηεζε ηνπ δεύηεξνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Θνηλνβνπιεπηηθήο 
Δπηηξνπήο Λνκηθώλ κε ηίηιν: «Οη πξόζθαηεο εμειίμεηο όζνλ αθνξά ηελ πξνώζεζε ηεο 
έθδνζεο θαη εθαξκνγήο ηεο θάξηαο θηιάζινπ» ζηε ζπλεδξίαζε ηεο εκεξνκελίαο 
29.10.2014 ζηηο 9 π.κ. 
 
29 Νθησβξίνπ 2014 
 

Αλαθνξηθά κε ηελ απηεπάγγειηε εμέηαζε ηνπ πην πάλσ ζέκαηνο έπεηηα απφ πξφηαζε ησλ βνπιεπηψλ θ. 

Άξηζηνπ Γακηαλνχ, Γηψξγνπ Ινπθατδε θαη Γηψξγνπ Γεσξγίνπ (8.10.2014) ζηελ νπνία θιήζεθα, κεηαμχ άιισλ, 
λα παξαζηψ, ππνβάιισ γξαπηψο νξηζκέλεο απφςεηο/ζέζεηο κνπ: 

 

2.1. Θαηαξρήλ δηεπθξηλίδσ φηη βάζεη ηνπ άξζξνπ 23(1)(ζ) ησλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ 
Σαξαθηήξα (Ξξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Λφκσλ ηνπ 2001 κέρξη 2012 (Λ. 138(Η)/2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηνπο Λ. 37(Η)/2003 θαη Λ. 105(Η)/2012), ζην εμήο «ν Λφκνο», ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 
Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα έρεη αξκνδηφηεηα λα: 

 

«(ζ) Απνθαίλεηαη γηα θάζε ξχζκηζε πνπ αθνξά ηελ επεμεξγαζία θαη πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα.». 

 
2.2. Ξξφθεηηαη γηα ελαξκνληζηηθή λνκνζεζία αθνχ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 28 ηεο Νδεγίαο 95/46/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 1995 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ: 

 
«2. Θάζε θξάηνο κέινο πξνβιέπεη φηη δεηείηαη ε γλψκε ησλ αξρψλ ειέγρνπ θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ή θαλνληζηηθψλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ 
πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.». 

 

2.3. Ππλεπψο δε ζα ζρνιηάζσ γεληθά ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ πεξί ηεο Ξξφιεςεο θαη Θαηαζηνιήο 
ηεο Βίαο ζηνπο Αζιεηηθνχο Σψξνπο Λφκνπο ηνπ 2008 έσο (αξ. 2) 2012, αιιά θαζεθφλησο ζα πεξηνξηζηψ ζην 

ζρνιηαζκφ ηεο πξνηεηλφκελεο έθδνζεο θάξηαο θηιάζινπ, γηα ηελ νπνία ζεσξψ φηη έπξεπε λα είρα ήδε θιεζεί 
λα ηνπνζεηεζψ απφ πξνγελέζηεξν ζηάδην ψζηε λα απνθεχγνληαη άζθνπεο αληηπαξαζέζεηο. 

3.1. Νη βαζηθέο Αξρέο ηεο Λνκηκφηεηαο θαη ηεο Αλαινγηθφηεηαο πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη απφ φπνην ζπιιέγεη 
θαη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζπγθεθξηκέλα βάζεη ηνπ άξζξνπ 4(1)(α)(γ) ηνπ 

Λφκνπ:  

 
«4.-(1) Ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δηαζθαιίδεη φηη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα- 

(α) θίζηαληαη ζεκηηή θαη λφκηκε επεμεξγαζία· 
………………………………………………… 

(γ) είλαη ζπλαθή, πξφζθνξα θαη φρη πεξηζζφηεξα απφ φηη θάζε θνξά απαηηείηαη ελφςεη ησλ ζθνπψλ ηεο 

επεμεξγαζίαο: 
………………………………………………………………. ». 

 
3.2. Θαζηεξψλνληαη, ινηπφλ, σο ζεκειηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε λνκηκφηεηα θάζε επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θάζε αξρείνπ, νη αξρέο 

ηεο Λνκηκφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο Αλαινγηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ. Ππλεπψο, 
θάζε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ γίλεηαη πέξαλ ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ ή ε νπνία δελ είλαη 

πξφζθνξε θαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμή ηνπ, δελ είλαη λφκηκε. πσο παγίσο γίλεηαη δεθηφ απφ ηα επξσπατθά 
αλψηαηα δηθαζηήξηα, νη επηβαιιφκελνη απφ ην λφκν πεξηνξηζκνί ζε αηνκηθά δηθαηψκαηα ή νη εθδηδφκελεο απφ 

ηηο δεκφζηεο αξρέο δπζκελείο γηα ηνλ δηνηθνχκελν πξάμεηο πξέπεη λα ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ππφ 
ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα είλαη πξφζθνξνη θαη αλαγθαίνη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ θαη λα κελ 
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είλαη πξνθαλψο δπζαλάινγνη ζε ζρέζε πξνο απηφλ. Ρν κέηξν είλαη πξφζθνξν (θαηάιιειν), φηαλ θαζηζηά 

δπλαηή ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. Ξεξαηηέξσ ην κέηξν θξίλεηαη αλαγθαίν, φηαλ 
ν επηδησθφκελνο ζθνπφο δελ δχλαηαη λα επηηεπρζεί κε επηφηεξα κέζα, ή, θαη‟ άιιε δηαηχπσζε, κεηαμχ 

πεξηζζφηεξσλ θαηάιιεισλ κέηξσλ πνπ επηηπγράλνπλ εμίζνπ ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, επηιέγεηαη εθείλν πνπ 
επάγεηαη ηηο ιηγφηεξν επαρζείο ζπλέπεηεο. 

 
4. Θεσξψ ινηπφλ φηη είλαη αζέκηην θαη ππεξβνιηθφ λα θαινχληαη γχξσ ζηηο 120 ρηιηάδεο θίιαζινη λα 

παξαρσξήζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ηε ζηηγκή πνπ νη ηαξαμίεο είλαη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο θαηά γεληθή νκνινγία 

λεαξνί θαη πεξηνξίδνληαη ζε έλαλ αξηζκφ 50 -100 αηφκσλ πνπ ζηεξίδνπλ θπξίσο 4 – 5 κεγάιεο νκάδεο ηνπ 
Θππξηαθνχ πνδνζθαίξνπ. Ζ εθαξκνγή απηνχ ηνπ κέηξνπ παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηδηαίηεξα 

εθφζνλ ππάξρνπλ άιινη επηφηεξνη ή πην πεξηνξηζκέλνη ηξφπνη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ, 
φπσο ν ειηθηαθφο πεξηνξηζκφο έηζη ψζηε ε ππνρξέσζε έθδνζεο θάξηαο θηιάζινπ λα θαιχπηεη κφλν ηα 

πξφζσπα κεηαμχ 15 - 30 εηψλ. Δμ άιινπ ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ Θιεηζηά Θπθιψκαηα Βίληεν-

παξαθνινχζεζεο. Δπνκέλσο δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ φηη είλαη ζεκηηφ, αλαγθαίν θαη αλαινγηθφ ην κέηξν 
ηεο θαζνιηθήο ιήςεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θηιάζισλ γηα ηελ έθδνζε θάξηαο θηιάζινπ, αθνχ ν ζθνπφο 

ηεο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο βίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε επηφηεξα κέηξα, κε ηνλ ειάρηζην δπλαηφ 
πεξηνξηζκφ ζηηο πην επηθίλδπλεο ειηθηαθά νκάδεο θαη κε ηελ επηδίσμε ηεο αλακελφκελεο σθέιεηαο κε ην 

ιηγφηεξν θφζηνο. 

 

8.5. Γηκεξείο πκθσλίεο Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο πνπ ππνβάιινληαη ζην Γξαθείν ηνπ 

Δπηηξόπνπ γηα ηελ ππνβνιή ζρνιίσλ: 

1. Ξξνζρέδην Ππκθσλίαο κεηαμχ Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο – Νκάλ γηα Ππλεξγαζία ζηελ Θαηαπνιέκεζε ηεο 

Ρξνκνθξαηίαο, ηνπ Νξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο, ηεο Ξαξάλνκεο Γηαθίλεζεο Λαξθσηηθψλ, Τπρνηξφπσλ Νπζηψλ 

θαη Ξξνδξφκσλ ηνπο, ηεο Ξαξάλνκεο Κεηαλάζηεπζεο θαη Άιισλ Ξνηληθψλ Αδηθεκάησλ 

2. Ξξνζρέδην Ππκθσλίαο Θχπξνπ – Ονπκαλίαο γηα Ππλεξγαζία ζηελ Ξξφιεςε θαη Θαηαπνιέκεζε ηεο 

Ρξνκνθξαηίαο, ηνπ Νξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο θαη Άιισλ Ξνηληθψλ Αδηθεκάησλ 

3. Ξξνζρέδην Ππκθσλίαο κεηαμχ Θχπξνπ – Οσζίαο γηα Ππλεξγαζία ζηελ Θαηαπνιέκεζε ηεο Ξαξάλνκεο 

Γηαθίλεζεο Λαξθσηηθψλ, Τπρνηξφπσλ Νπζηψλ θαη ησλ Ξξφδξνκσλ  

4. Ξξνζρέδην Ππκθσλίαο Θχπξνπ- Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ γηα Ππλεξγαζία ζε Θέκαηα Αζθάιεηαο θαη 

Θαηαπνιέκεζεο Δγθιήκαηνο 

5. Ξξνζρέδην Ππκθσλίαο Θχπξνπ – Οσζίαο γηα ζπλεξγαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

 
8.6. Οξηζηηθή δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ρεηξηζκό πξνζσπηθώλ 

θαθέισλ θαη ηελ Αξρεηαθή Γηαρείξηζε Θαηαγγειηώλ θαηά Θξαηηθώλ Ιεηηνπξγώλ 

Ν Δπίηξνπνο είρε ηθαλνπνηεζεί ηδηαίηεξα κε ην Ρκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ξξνζσπηθνχ ην νπνίν πινπνίεζε 

ηηο ζπζηάζεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπ κέζσ ηεο ζρεηηθήο Δγθπθιίνπ πνπ θαηάξηηζε θαη ε νπνία ξπζκίδεη δεηήκαηα 

αξρεηαθήο δηαρείξηζεο ησλ θαηαγγειηψλ  θαηά δεκνζίσλ θαη /ή εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ είηε βάζηκσλ είηε 

αβάζηκσλ ή αλππφζηαησλ. Ζ ζρεηηθή Δγθχθιηνο δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη Ξξνζσπηθνχ αθνινπζψληαο ηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν:  

http://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/All/18E2BE48595B8D3AC2257D1F0036DC8C/$file/egkyklios%20ar

.%201502.pdf  

 

 

 

http://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/All/18E2BE48595B8D3AC2257D1F0036DC8C/$file/egkyklios%20ar.%201502.pdf
http://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/All/18E2BE48595B8D3AC2257D1F0036DC8C/$file/egkyklios%20ar.%201502.pdf
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9. ΔΛΖΚΔΡΩΖ / ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ 

9.1. Δπξσπατθή Ζκέξα Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Ζ 28ε Ηαλνπαξίνπ θαζηεξψζεθε ην 2006 απφ ην Ππκβνχιην πνπξγψλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο σο ε 

Δπξσπατθή Ζκέξα Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 25 ρξφλσλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία άλνημε γηα ππνγξαθή ζην Πηξαζβνχξγν ε Πχκβαζε 108, γηα ηελ Ξξνζηαζία ηνπ 

Αηφκνπ απφ ηελ Απηνκαηνπνηεκέλε Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, πνπ ζεκαηνδφηεζε ηε 

ζέζπηζε ηνπ πξψηνπ λνκνζεηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ Δπξψπε. 

Θάζε ρξφλν, απηή ηελ εκεξνκελία, νη Δπξσπατθέο Αξρέο Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ δηνξγαλψλνπλ 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο κε ζθνπφ λα ηνλίζνπλ ηε ζεκαζία ηεο εκέξαο απηήο θαη λα 

ελεκεξψζνπλ ηνπο πνιίηεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζρεηηθή κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ λνκνζεζία. Πηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ Ζκέξα απηή, ηφζν ν Δπίηξνπνο 

φζν θαη Ιεηηνπξγνί ηνπ Γξαθείνπ ζπκκεηείραλ ζε ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο παξνπζηάζεηο θαη ζρεηηθφ 

κήλπκά ηνπ γηα ηελ εκέξα, απνζηάιεθε ζε εθεκεξίδεο γηα δεκνζίεπζε, κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Ρχπνπ θαη 

Ξιεξνθνξηψλ.    

 

9.2. Ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ζην Γηαδίθηπν 

 

 
 

Ζ Ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ζην Γηαδίθηπν (www.dataprotection.gov.cy) πεξηέρεη κεηαμχ άιισλ πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο, 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ, ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ηα δηάθνξα έληππα πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη ππεχζπλνη 

επεμεξγαζίαο (φπσο γηα παξάδεηγκα ην Έληππν Γλσζηνπνίεζεο Πχζηαζεο θαη Ιεηηνπξγίαο Αξρείνπ / Έλαξμε 
Δπεμεξγαζίαο, ηελ Αίηεζε γηα Άδεηα  Γηαβίβαζεο πξνο ηξίηεο ρψξεο, ηε Γήισζε Γηαζχλδεζεο Αξρείσλ, θ.α.).  

 

http://www.dataprotection.gov.cy/
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πάξρνπλ, επίζεο, αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα φιεο νη Νδεγίεο πνπ έρεη εθδψζεη ην Γξαθείν γηα πην 

ιεπηνκεξή ξχζκηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ βηληενπαξαθνινχζεζε θαη ηελ 
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ (ζηνλ ηνκέα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ). 

Πηελ ηζηνζειίδα αλαξηνχληαη επίζεο νη εηήζηεο εθζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, νη απνθάζεηο πνπ 
εθδφζεθαλ απφ ηνλ Δπίηξνπν θαη ε ηζηνζειίδα ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά κε λέα ζηνηρεία ζρεηηθά κε νδεγίεο, 

ζπζηάζεηο, ζπλαληήζεηο θαη αλαθνηλψζεηο ηχπνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο αληίζηνηρεο αξρέο ησλ 
άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. 

 

9.3. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ 

 Γηνηθεηηθφο Ιεηηνπξγφο Α΄ ηνπ Γξαθείνπ ζπκκεηείρε ζην «Δξγαζηήξην Απνηειεζκαηηθήο Γηνίθεζεο θαη 
Ζγεζίαο»  ηεο Θππξηαθήο Αθαδεκίαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΘΑΓΓ), πνπ έγηλε ζηηο 8-9 Πεπηεκβξίνπ.  

 
 Γηνηθεηηθφο Ιεηηνπξγφο Α΄ ηνπ Γξαθείνπ εθπαηδεχηεθε ζηα εξγαιεία αλαδήηεζεο θαη ζην πεξηερφκελν 

ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηεο λέαο ηζηνζειίδαο ηεο ηξάπεδαο λνκηθήο πιεξνθφξεζεο LEGINET, ζηηο 24 

Ηνπιίνπ. 
 

 Γηνηθεηηθφο Ιεηηνπξγφο Α΄ ηνπ Γξαθείνπ ζπκκεηείρε ζην Ξξφγξακκα Δθπαίδεπζεο ηεο ΘΑΓΓ πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζην Cyprus International Institute of Management (CIIM) κε ζέκα ηε ζηξαηεγηθή, 

εγεηηθή θαη δηεπζπληηθή αλάπηπμε ηεο Γεκφζηαο πεξεζίαο.  
Δπίζεο γηα ην ίδην ζέκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξεηο ζπλαληήζεηο ζην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ κε ηνλ 

θαζνδεγεηή.  

 

9.4. πκκεηνρή ζε εθδειώζεηο 

Δθπξφζσπνο ηνπ Δπηηξφπνπ ζπκκεηείρε ζε Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε Θππξηαθή Αθαδεκία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
κε ζέκα: «Ξξνγξακκαηίδσ, Ξξνυπνινγίδσ, Αιιάδσ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΑ» πνπ έγηλε ζηηο 28.4.2014, 9.30-13.00, ζην 

Hilton Park θαη ζην Δπηζηεκνληθφ Ππλέδξην: «Αιιάδνληαο Πηξαηεγηθά ζε έλα Ππλερψο Κεηαβαιιφκελν 

Ξεξηβάιινλ: Αλαπηχζζνληαο ηελ Ζγεζία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» πνπ έγηλε ζηηο 3.6.2014, 9.00πκ-4.30κκ, 
ζην Ππλεδξηαθφ Θέληξν «Φηινμελία» κε δηνξγαλσηή ηελ ΘΑΓΓ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο PWC θαη CIIM. 

 
 

9.5. εκηλάξηα / Γηαιέμεηο 

πσο θάζε ρξφλν ην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ αληαπνθξίζεθε κε πξνζπκία ζηελ πξφζθιεζε γηα παξνπζίαζε 

δηαιέμεσλ ζηελ Θππξηαθή Αθαδεκία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία, αιιά θαη ζε άιινπο 

Νξγαληζκνχο, απφ ηνπο νπνίνπο είρε πξνζθιεζεί. 
 

 

9.6. Δξγνδόηεζε πηπρηνύρσλ 

Πην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ ηνπνζεηήζεθαλ δχν άλεξγνη πηπρηνχρνη κε βάζε ην Πρέδην γηα Απφθηεζε 

Δξγαζηαθήο Ξείξαο ζε Δπηρεηξήζεηο/Νξγαληζκνχο δηάξθεηαο έμη κελψλ. 
 

Δπίζεο έλαο ηειεηφθνηηνο καζεηήο Ιπθείνπ απέθηεζε εξγαζηαθή εκπεηξία δηάξθεηαο κίαο βδνκάδαο. 
 

 

10. ΓΗΔΘΛΔΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

10.1. Δηζαγσγή 

Ππλερίδεηαη ζην Ππκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε ζπδήηεζε ησλ δπν λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ ε 

Δπηηξνπή παξνπζίαζε ηνλ Ηαλνπάξην 2012 γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ρν παθέην απηφ απνηειείηαη απφ ηελ Ξξφηαζε (γεληθνχ) Θαλνληζκνχ γηα ηελ 

πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ Δ.Δ., ε νπνία αληηθαζηζηά ηελ Νδεγία 95/46/ΔΘ θαη ηξνπνπνηεί ηελ 
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Νδεγία 2002/58/ΔΘ θαη ηελ Ξξφηαζε Νδεγίαο πνπ ξπζκίδεη εηδηθά ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο Αζηπλνκίαο θαη ηεο Γηθαηνζχλεο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, ε νπνία θαηαξγεί ηελ Απφθαζε Ξιαίζην 

2008/977/ΓΔ. Ζ ζέζπηζε ηνπ λένπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ζθνπνχο εθζπγρξνληζκνχ κε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιιεη ε Ππλζήθε ηεο Ιηζζαβφλαο θαη γηα ζθνπνχο θαιχηεξεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξνθιήζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ε παγθνζκηνπνίεζε.  

Ζ Ξξφηαζε Θαλνληζκνχ, κεηαμχ άιισλ, εηζάγεη ην «δηθαηψκαηα ιήζεο», δειαδή ην δηθαίσκα πξνζψπνπ λα 

δεηήζεη ηελ αθαίξεζε απφ ην δηαδίθηπν, ζπλδέζκσλ (links) ζε πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ αθνξνχλ, ηελ αξρή ηεο 

ινγνδνζίαο, δειαδή ηελ ππνρξέσζε ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο λα ζπκκνξθψλεηαη αιιά θαη λα επηδείρλεη ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ, ην one stop shop πνπ ζηνρεχεη ζηελ απινχζηεπζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ επηηξέπνληαο ζε επηρεηξήζεηο θαη πνιίηεο λα απεπζχλνληαη κφλν ζε κία Αξρή 

Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ην κεραληζκφ ζπλνρήο πνπ παξέρεη ζηηο επνπηηθέο Αξρέο ηε 

δπλαηφηεηα ιήςεο θνηλψλ δξάζεσλ θαη δηαζθαιίδεη ηελ νκνηφκνξθε επηβνιή θπξψζεσλ θαη επίιπζε 

δηαθνξψλ, φπνπ πξνθχπηνπλ. Δπίζεο, δεκηνπξγεί ππνρξεψζεηο ζε θαηαζθεπαζηέο λα εηζάγνπλ δηθιίδεο 

αζθαιείαο ζην ζηάδην ζρεδηαζκνχ κηαο θαηλνχξγηαο ηερλνινγίαο (privacy by design) θαη λα δηελεξγνχλ 

εθηηκήζεηο θηλδχλνπ (privacy impact assessments) πξηλ ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ ζπλεπάγνληαη θάπνηα 

κνξθή παξέκβαζεο ζηελ ηδησηηθή δσή. 

Ζ Ξξφηαζε Νδεγίαο δεκηνπξγεί ζε αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ησλ Θξαηψλ Κειψλ, ππνρξέσζε πξνζηαζίαο 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνπλ, αληαιιάζνπλ κε Αξρέο άιισλ Θξαηψλ Κειψλ ή δηαβηβάδνπλ ζε 

Αξρέο ηξίησλ Σσξψλ. Νξηζκέλα Θξάηε Κέιε δελ ππνζηεξίδνπλ ηε ζέζπηζε απηήο ηεο Νδεγίαο, δηφηη, φπσο 

ηζρπξίδνληαη, δελ ππαθνχεη ζηελ Αξρή ηεο Δπηθνπξηθφηεηαο θαη δηφηη δελ δφζεθε ρξφλνο λα εθαξκνζηεί ε 

Απφθαζε Ξιαίζην 2008/977/ΓΔ γηα λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Δπίζεο, ιφγσ ζεκαληηθψλ 

δηαθνξψλ ζηα πνηληθά, λνκηθά θαη δηθαζηηθά ζπζηήκαηα ησλ Θξαηψλ Κειψλ, είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ νη 

εληαίνη θαλφλεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνβιέπεη ε Νδεγία. Αληίζεηα, ε Δπηηξνπή 

ππνζηεξίδεη φηη, ε Ππλζήθε ηεο Ιηζζαβφλαο επηβάιιεη ηε ζέζπηζε επξσπατθήο λνκνζεζίαο πνπ λα δηαζθαιίδεη 

ηελ εληαία εθαξκνγή ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζηπλνκίαο θαη δηθαηνζχλεο.  

Ρν Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ παξαθνινπζεί ζηελά ηηο ζπδεηήζεηο γηα ην παθέην ησλ Ξξνηάζεσλ θαη έρεη ζπλερή 

δηαβνχιεπζε κε ην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηα Ράμεσο θαη ηελ Αζηπλνκία γηα ηελ πηνζέηεζε θαη 

πξνψζεζε θνηλψλ ζέζεσλ.  

 

10.2. πκκεηνρή ζε ζεζκηθά Όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξώπεο 

Ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, ην 2014, ε εθπξνζψπεζε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπηηξφπνπ ζε ζεζκηθά 

ξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ζε άιια δηεζλή Φφξα, ήηαλ επηιεθηηθή, κε 

βάζε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ θξίζεθαλ σο ηα πην ζεκαληηθά. Ρν Γξαθείν 

ηνπ Δπηηξφπνπ φκσο, είρε ελεξγφ ζπκκεηνρή, έζησ εθ ηνπ καθξψζελ, ζηελ παξαγσγή εγγξάθσλ πνπ 

πηνζέηεζαλ ηα ξγαλα απηά.  

πκκεηνρή ζε ζεζκηθά Όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

10.2.1. Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ Άξζξνπ 29 ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΘ 
 

Ζ Νκάδα απηή ζπζηάζεθε κε βάζε ην άξζξν 29 ηεο Νδεγίαο 95/46/ΔΘ. Δίλαη αλεμάξηεην ζεζκηθφ φξγαλν πνπ 

ζπκβνπιεχεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο. 

Ρα θαζήθνληά ηεο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 30 ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ θαη ζην άξζξν 15 ηεο νδεγίαο 

2002/58/ΔΘ. Πηελ Νκάδα ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ εζληθψλ Αξρψλ Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ν Δπξσπαίνο Δπφπηεο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. Ζ Νκάδα ζπλεδξηάδεη πέληε 
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θνξέο ην ρξφλν ζηηο Βξπμέιιεο. Ρηο εξγαζίεο ηεο ζηεξίδεη ε Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο θαη αξηζκφο ππν-

νκάδσλ πνπ παξαθνινπζεί εμειίμεηο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ Νκάδα ην 2014, ήηαλ ην παθέην λνκνζεηηθψλ 

Ξξνηάζεσλ πνπ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε ηνλ Ηαλνπάξην 2012, γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ρν παθέην απηφ απαξηίδεηαη απφ ηελ 

πξφηαζε Θαλνληζκνχ πνπ αληηθαζηζηά ηελ Νδεγία 95/46/ΔΘ θαη ηπγράλεη εθαξκνγήο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

Δληαίαο Αγνξάο, ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ Ξξφηαζε Νδεγίαο πνπ αληηθαζηζηά ηελ 

Απφθαζε Ξιαίζην 2008/977/ΓΔ θαη ξπζκίδεη εηδηθά ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Αζηπλνκηθήο θαη Γηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο. Κε αθνξκή ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ Ξξφηαζε 

Θαλνληζκνχ, ην 2014 ε Νκάδα ηνπ Άξζξνπ 29 εμέδσζε δχν Γλψκεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ έλλνηα ηνπ έλλνκνπ 

ζπκθέξνληνο θαη ηελ έλλνηα ηνπ «risk-based approach» πνπ εηζάγεη ν Θαλνληζκφο, δειαδή ηελ αλάζεζε 

αλάινγσλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ζηε βάζε ησλ θηλδχλσλ ηεο επεμεξγαζίαο.  

Ρν 2014, ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΓΔΔ) εμέδσζε δχν πνιχ ζεκαληηθέο Απνθάζεηο αλαθνξηθά 

κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Πηελ πξψηε Απφθαζε, εκεξνκελίαο 08/04/2014, ην ΓΔΔ 

έθξηλε παξάλνκε θαη αθχξσζε ηελ Νδεγία 2006/24/ΔΘ, πνπ πξνλννχζε γηα ηελ δηαηήξεζε δεδνκέλσλ 

επηθνηλσλίαο κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ζνβαξψλ αδηθεκάησλ, νη δηαηάμεηο ηεο νπνίαο κεηαθεξζήθαλ ζηελ 

εζληθή Λνκνζεζία ζην Λφκν 183(Η)/2007. Ζ Νκάδα ηνπ Άξζξνπ 29 έθδσζε Αλαθνίλσζε ζηελ νπνία αλαιχεηαη 

επηγξακκαηηθά ην ζθεπηηθφ ηνπ ΓΔΔ θαη επηθπιάζζεηαη λα εθδψζεη πην εθηελή Γλψκε, γηα παξνρή 

θαζνδήγεζεο ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα Θξάηε Κέιε. 

Ζ Απφθαζε ηνπ ΓΔΔ, εκεξνκελίαο 13/05/2014, (ππφζεζε Google Spain SL and Google Inc. v Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González” (C-131/12)), απνηειεί νξφζεκν, αθνχ 

θαζηζηά εξγαιεία αλαδήηεζεο, φπσο ηε Google, ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζε ιίζηεο απνηειεζκάησλ (list of results) θαη θαζηεξψλεη ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ λα δεηνχλ θαη λα 

εμαζθαιίδνπλ, ππφ πξνυπνζέζεηο, ηε δηαγξαθή απφ ηηο ιίζηεο, πιεξνθνξηψλ πνπ ζίγνπλ ηελ ηδησηηθή ηνπο 

δσή. Ρν Λνέκβξην 2014, ε Νκάδα ηνπ Άξζξνπ 29 πηνζέηεζε Θαζνδεγεηηθέο Γξακκέο γηα εθαξκνγή ηεο ελ 

ιφγσ Απφθαζεο.      

Κε αθνξκή ηηο απνθαιχςεηο ηνπ θ. Πλφνπληελ γηα ην εχξνο ηεο παξαθνινχζεζεο πνπ πθίζηαληαη επξσπαίνη 

πνιίηεο ηφζν απφ Θξάηε Κέιε φζν θαη απφ Κπζηηθέο πεξεζίεο ηξίησλ ρσξψλ, γηα ζθνπνχο εζληθήο αζθάιεηαο 

θαη/ ή επηβνιήο ηνπ Λφκνπ, ην 2014, ε Νκάδα ηνπ Άξζξνπ 29 εμέδσζε δχν ζρεηηθέο Γλψκεο θαη έλα Έγγξαθν 

Δξγαζίαο. ια ηα έγγξαθα ηεο Νκάδαο είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα: http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/article-29/index_en.htm  

 

10.2.2. Θνηλό Δπνπηηθό ώκα (ΘΔ) γηα ηελ EUROJUST 

Ζ EUROJUST ηδξχζεθε ην 2002 κε βάζε ηελ Απφθαζε 2002/187/ΓΔ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Απφθαζε 

2009/426/ΓΔ θαη εδξεχεη ζηε Σάγε. Απνηειεί έλα λνκηθφ εξγαιείν αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

Γηθαζηηθψλ Αξρψλ ησλ Θξαηψλ Κειψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηθαζηηθψλ θαη 

δησθηηθψλ αξρψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξνχ δηαζπλνξηαθνχ θαη νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηε γξήγνξε 

θαη απνηειεζκαηηθή παξαπνκπή ησλ εγθιεκαηηψλ ζηε δηθαηνζχλε, θαζψο θαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαθνξέο ησλ δηθαζηηθψλ θαη πνηληθψλ ζπζηεκάησλ ησλ Θξαηψλ Κειψλ. 

Ρν Θνηλφ Δπνπηηθφ Πψκα (ΘΔΠ) ηεο EUROJUST είλαη αλεμάξηεην επνπηηθφ φξγαλν πνπ ζπζηάζεθε βάζεη ηνπ 

Άξζξνπ 23 ηεο Απφθαζεο 2009/426/ΓΔ θαη επνπηεχεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο EUROJUST, 

δηαζθαιίδνληαο φηη, απηή εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε EUROJUST. Πην ΘΔΠ ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη 

Γηθαζηηθψλ Αξρψλ ή Αξρψλ Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ησλ Θξαηψλ Κειψλ. Κε ζρεηηθή Απφθαζε 

ηνπ πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ, αξκφδηα εζληθή επνπηηθή Αξρή είλαη ν Δπίηξνπνο, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζην ΘΔΠ.  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
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Ρν 2014, ζπλερίζηεθε ζην Ππκβνχιην ηεο ΔΔ ε ζπδήηεζε ηεο Ξξφηαζεο Θαλνληζκνχ πνπ ε Δπηηξνπή 

παξνπζίαζε ην 2013, ν νπνίνο ζα αληηθαηαζηήζεη ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ EUROJUST. 

Ρνλ Γεθέκβξην 2014, ην ΘΔΠ εμέδσζε ηελ δεχηεξή ηνπ Γλψκε ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε απηή, εθθξάδνληαο ηηο 

αλεζπρίεο ηνπ, ηφζν γηα ην επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ε Ξξφηαζε, φζν θαη γηα ηελ κεηαθνξά ηεο 

επνπηείαο ηεο EUROJUST απφ ην ΘΔΠ ζηνλ Δπξσπαίν Δπφπηε.     

   

10.2.3. Θνηλό Δπνπηηθό ώκα (ΘΔ) γηα ηελ EUROPOL 

Ζ EUROPOL ζπζηάζεθε ην 1998, αξρηθά σο έλα δηαθπβεξλεηηθφ ζψκα ζπλεξγαζίαο αζηπλνκηθψλ αξρψλ, 

θαηφπηλ ηδξπηηθήο Πχκβαζεο πνπ ππφγξαςαλ ηα Θξάηε Κέιε ην 1995 θαη πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1998. Δδξεχεη 

ζηε Σάγε. Ρν 2009 ε EUROPOL εμειίρζεθε ζε ζεζκηθφ φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε βάζε ηελ Απφθαζε 

2009/371/ΓΔ. Απνηειεί έλα λνκηθφ εξγαιείν αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξρψλ επηβνιήο ηνπ 

Λφκνπ ησλ Θξαηψλ Κειψλ, κε θχξηα απνζηνιή ηελ αζηπλνκηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ζνβαξνχ εγθιήκαηνο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ζ Απφθαζε EUROPOL κεηαθέξζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηνλ 

πεξί Δπξσπατθήο Αζηπλνκηθήο πεξεζίαο (Δπξσπφι) Λφκν ηνπ 2011 (Λφκνο 102(Η)/2011) ν νπνίνο, κεηαμχ 

άιισλ, νξίδεη ηνλ Δπίηξνπν σο αξκφδηα εζληθή επνπηηθή Αξρή.  

Ρν Θνηλφ Δπνπηηθφ Πψκα (ΘΔΠ) ηεο EUROPOL είλαη αλεμάξηεην επνπηηθφ φξγαλν πνπ ζπζηάζεθε κε βάζε ην 

Άξζξν 34 ηεο Απφθαζεο 2009/371/ΓΔ. Απαξηίδεηαη απφ εθπξφζσπνπο ησλ εζληθψλ Αξρψλ Ξξνζηαζίαο 

Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ζπλεδξηάδεη ζηηο Βξπμέιιεο. Ρν ΘΔΠ επνπηεχεη ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ EUROPOL ζε θεληξηθφ επίπεδν ελψ ηαπηφρξνλα, νη Αξρέο 

Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ησλ Θξαηψλ Κειψλ επνπηεχνπλ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ γίλεηαη 

απφ ηηο εζληθέο Κνλάδεο EUROPOL, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο πξφλνηεο πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνλνεί ε Απφθαζε 2009/371/ΓΔ. Δπίζεο, ην ΘΔΠ ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο EUROPOL ζε 

ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε Ππκθσλία TFTP (Terrorism Financing Tracking 

Programme) κεηαμχ ησλ ΖΞΑ θαη ηεο ΔΔ θαη εμεηάδεη παξάπνλα επξσπαίσλ πνιηηψλ ελαληίνλ ηεο EUROPOL, 

ζε ζρέζε κε ηε λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

Ρνλ Κάξηην 2013 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε Ξξφηαζε Θαλνληζκνχ ν νπνίνο ζα αληηθαηαζηήζεη ην 

πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ EUROPOL. Ζ Ξξφηαζε απηή δεηείηαη ζηελ Νκάδα Δξγαζίαο Δπηβνιήο 

ηνπ Λφκνπ LEWP (Law Enforcement Working Party) ηνπ Ππκβνπιίνπ. Ρν 2014, ην ΘΔΠ εμέδσζε ηελ ηξίηε ηνπ 

Γλψκε ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε απηή, εθθξάδνληαο ηηο αλεζπρίεο ηνπ, ηφζν γηα ην επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ 

παξέρεη ε Ξξφηαζε, φζν θαη γηα ηελ κεηαθνξά ηεο επνπηείαο ηεο EUROPOL απφ ην ΘΔΠ ζηνλ Δπξσπαίν 

Δπφπηε. 

Θαηφπηλ ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ, γηα ηα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ 

Κπζηηθψλ πεξεζηψλ ησλ ΖΞΑ, ην ΘΔΠ πξαγκαηνπνίεζε έιεγρν ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο EUROPOL 

θαη ην Πεπηέκβξην 2014 εμέδσζε ζρεηηθή Έθζεζε (Inspection Report), ηελ νπνία ππφβαιε ζην Θνηλνβνχιην. 

Ξαξφιν πνπ ην πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο είλαη απφξξεην, ην ΘΔΠ θάιεζε ην Θνηλνβνχιην λα εμεηάζεη ην 

ελδερφκελν απνραξαθηεξηζκνχ ηεο σο απνξξήηνπ, ψζηε λα δνζεί ζηε δεκνζηφηεηα.   

Άιια ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ην ΘΔΠ ηεο EUROPOL πεξί ην 2014, ήηαλ ε απνπζία εληαίνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ κεηαμχ ησλ Θξαηψλ Κειψλ φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο/ δηαθίλεζεο πξνζψπσλ 

(Traficking in Human Beings - THB), ε νπνία, έρεη σο απνηέιεζκα, ηελ θαηαρψξεζε κε νκνηνκφξθσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα πξφζσπα απηά, ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο EUROPOL θαη ε πξφζβαζε ησλ 

Δζληθψλ Κνλάδσλ Θαηαπνιέκεζεο Αδηθεκάησλ Ππγθάιπςεο (ΚΝΘΑΠ) ζην ζχζηεκα EUROPOL, ζέκα γηα ην 

νπνίν, θαηφπηλ ζρεηηθήο Γλψκεο πνπ εμέδσζε ην ΘΔΠ, πεξηιήθζεθαλ εηδηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζηελ ππφ 

ζπδήηεζε Ξξφηαζε Θαλνληζκνχ πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ πθηζηάκελε Απφθαζε EUROPOL.   

Δπίζεο, θαηφπηλ εξσηήκαηνο πνπ ππέβαιε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο EUROPOL, ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα 

δεκνζίεπζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο EUROPOL, θαηαιφγνπ κε ηα πην ζεκαληηθά θαηαδεηνχκελα πξφζσπα (Most 

Wanted List), ην ΘΔΠ εμέδσζε ζρεηηθή Γλψκε ζηελ νπνία θαηαιήγεη φηη, παξφιν πνπ νη νξηζκέλεο εζληθέο 

λνκνζεζίεο θαίλνληαη λα επηηξέπνπλ θάηη ηέηνην, απηφ αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο EUROPOL θαη, 
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αληί ηεο πξνηεηλφκελεο δεκνζίεπζεο, εηζεγήζεθε φπσο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο EUROPOL πεξηιεθζνχλ 

ζχλδεζκνη (links) ζε ηζηνζειίδεο εζληθψλ Αξρψλ επηβνιήο ηνπ Λφκνπ, ζηηο νπνίεο δεκνζηεχνληαη θαηάινγνη 

θαηαδεηνχκελσλ πξνζψπσλ, κε βάζε ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο.     

 

10.2.4. Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηε πληνληζκέλε Δπνπηεία ηνπ EURODAC 

Ρν ζχζηεκα EURODAC είλαη έλα εξγαιείν αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, πνπ παξέρεη ζηηο πεξεζίεο Αζχινπ ησλ 

Θξαηψλ Κειψλ ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ δεηήζεη άζπιν ζην ίδην ή άιιν Θξάηνο ή 

έρνπλ δηαβεί ηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο Θνηλφηεηαο κε παξάλνκν ηξφπν ή δηακέλνπλ παξάλνκα ζε έλα Θξάηνο. 

Κε ηε ιήςε αίηεζεο αζχινπ, νη αξκφδηεο εζληθέο Αξρέο θαηαρσξνχλ ηα δαθηπιηθά απνηππψκαηα ηνπ αηηεηή 

ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ EURODAC, ε νπνία βξίζθεηαη ζην Πηξαζβνχξγν ππφ ηελ δηαρείξηζε ηνπ EU-

LISA (EU Agency for Large Scale Information Technology Systems). Κε ηελ αληηπαξαβνιή ησλ απνηππσκάησλ 

πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ, δηαπηζηψλεηαη αλ ν αηηεηήο έρεη ππνβάιεη αίηεζε 

αζχινπ ζε άιιν Θξάηνο Κέινο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε "άγξα αζχινπ" (asylum shopping).   

Κε βάζε ηνλ πεξί Ξξνζθχγσλ Λφκν ηνπ 2000 (Λφκνο 6(Η)/2000), φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζηελ Θχπξν, αξκφδηα 

Αξρή γηα ηελ εμέηαζε αηηήζεσλ Αζχινπ θαη ηελ θαηαρψξεζε ησλ απνηππσκάησλ ηνπο ζην EURODAC είλαη ε 

πεξεζία Αζχινπ θαη εζληθή Δπνπηηθή Αξρή είλαη ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ 

Σαξαθηήξα.   

Ζ Νκάδα Δξγαζίαο γηα ηε Ππληνληζκέλε Δπνπηεία ηνπ EURODAC αληηθαηάζηεζε ηελ Θνηλή Δπνπηηθή Αξρή πνπ 

ζπζηάζεθε κε βάζε ην Άξζξν 20 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 2725/2000, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ηνπ «Eurodac» γηα 

ηελ αληηπαξαβνιή δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ηνπ 

Γνπβιίλνπ, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε αίηεζεο 

παξνρήο αζχινπ, νχησο ψζηε λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αζχινπ. Ζ Νκάδα ζπλεδξηάδεη ζηηο 

Βξπμέιιεο θαη ζε απηή ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη εζληθψλ Αξρψλ Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, ππφ 

ηελ πξνεδξία ηνπ Δπξσπαίνπ Δπφπηε Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. Νη Αξρέο Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ επηθνπξνχλ ηνλ Δπξσπαίν Δπφπηε ζηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ 

EURODAC, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή  αξκνδηφηεηα ηνπ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε ζπληνληζκέλνπο 

ειέγρνπο πνπ γίλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, γηα λα 

δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζε ησλ πεξεζηψλ Αζχινπ ησλ Θξαηψλ Κειψλ κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αηηεηψλ αζχινπ.  

Θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ην EURODAC, 

ηνλ Ηνχλην 2013 πηνζεηήζεθε ν Θαλνληζκφο (ΔΔ) 603/2013, πνπ αληηθαηάζηεζε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 2725/2000 

θαη ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 407/2002 πνπ ζεζπίδεη νξηζκέλνπο θαλφλεο εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 

2725/2000. Κηα νπζηψδεο εμέιημε πνπ επέθεξε ν λένο Θαλνληζκφο είλαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ 

αζηπλνκηθψλ αξρψλ ησλ Θξαηψλ Κειψλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ EURODAC γηα ζθνπνχο επηβνιήο ηνπ Λφκνπ, 

πνπ δελ επηηξεπφηαλ κε βάζε ην πξνεγνχκελν λνκηθφ πιαίζην. 

Ρν 2014, ε Νκάδα Δξγαζίαο γηα ηε Ππληνληζκέλε Δπνπηεία ηνπ EURODAC είρε επαθέο κε εθπξφζσπνπο ηνπ 

EU-LISA γηα ηελ νκαιή κεηαθνξά ηεο βάζεο δεδνκέλσλ απφ ην Ινπμεκβνχξγν ζην Πηξαζβνχξγν θαη 

πξνγξακκάηηζε ηε δηελέξγεηα επί ηφπνπ ειέγρνπ εληφο ηνπ 2015. Δπίζεο, είρε δηαβνχιεπζε κε ην FRA 

(Fundamental Rights Association) ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ηαπηνπνίεζεο δαθηπιηθψλ 

απνηππσκάησλ, ζηα πιαίζηα ειέγρσλ ησλ ζπλφξσλ ησλ Θξαηψλ Κειψλ.   

Πε εζληθφ επίπεδν, ην 2014, ην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ είρε εθηελή ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

ηελ πεξεζία Αζχινπ θαη ηελ Αζηπλνκία γηα ηελ νξζφηεξε εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ EURODAC.  
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10.2.5. Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηε πληνληζκέλε Δπνπηεία ηνπ SIS II 

Ν «Σψξνο Πέλγθελ» δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηε Ππκθσλία Πέλγθελ ηεο 14εο Ηνπλίνπ 1985 θαη ηελ 

εθαξκνζηηθή Πχκβαζε Πέλγθελ ηεο 19εο Ηνπλίνπ 1995, κε ζθνπφ, αθελφο, λα δηαζθαιίδεη ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ πνιηηψλ εληφο ηεο Έλσζεο θαη, αθεηέξνπ, λα δηαζθαιίδεη θαιχηεξν έιεγρν ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ ηεο Έλσζεο.  

Ρν Πχζηεκα Ξιεξνθνξηψλ Πέλγθελ (SIS- Schiengen Information System) είλαη έλα εξγαιείν αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ αξκνδίσλ Αξρψλ ησλ Θξαηψλ Κειψλ, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμππεξεηεί ηελ 

θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ θεθηεκέλνπ Πέλγθελ. Πηαδηαθά, ην ζχζηεκα SIS αλαβαζκίζηεθε ηερλνινγηθά ζε SIS 

1+ θαη, ην 2013, θαηφπηλ αξηζκνχ αλεπηηπρψλ πξνζπαζεηψλ, αληηθαηαζηάζεθε πηινηηθά απφ ην ζχζηεκα 

δεχηεξεο γεληάο SIS ΗΗ, θαη‟ εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ 1104/2008 ζρεηηθά κε ηελ κεηάβαζε απφ ην ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ Πέλγθελ (SIS1+) ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ δεχηεξεο γεληάο SIS ΗΗ , ην νπνίν ηέζεθε ππφ ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ EU-LISA (EU Agency for Large Scale Information Technology Systems). Ρν SIS ΗΗ απαξηίδεηαη 

απφ ηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ (Central SIS ΗΗ), ηηο εζληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (National SIS ΗΗ) θαη ηελ 

ππνδνκή γηα ηελ επηθνηλσλία πιεξνθνξηψλ απφ ηηο εζληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ζηελ θεληξηθή θαη γηα ηελ 

αληαιιαγή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ εζληθψλ Γξαθείσλ SIRENE.  

Κε βάζε ηνλ Θαλνληζκφ αξ.1987/2006 θαη ηελ Απφθαζε 2007/533/ΓΔ, ζην SIS ΗΗ θαηαρσξνχληαη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ θαηαδεηνχκελα ή ειιείπνληα πξφζσπα, πξφζσπα πνπ παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ 

Αζηπλνκία ή ζηα νπνία έρεη απαγνξεπηεί ε είζνδνο ζην ρψξν Πέλγθελ, θιεκκέλα νρήκαηα θαζψο θαη θιεκκέλα 

ή απνιεζζέληα ηαμηδησηηθά έγγξαθα φπσο δηαβαηήξηα θαη ηαπηφηεηεο. 

Πηελ Θχπξν, αξκφδηα Αξρή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ SIS ΗΗ θαη ηνπ SIRENE είλαη ε Αζηπλνκία θαη αξκφδηα 

Δπνπηηθή Αξρή είλαη ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα.  

Ζ Νκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Ππληνληζκέλε Δπνπηεία ηνπ SIS ΗΗ ζπζηάζεθε κε βάζε ηα Άξζξα 46(3) ηνπ 

Θαλνληζκνχ 1987/2006/ΓΔ θαη 62(3) ηεο Απφθαζεο2007/533/ΓΔ θαη αληηθαηάζηεζε ηελ Θνηλή Δπνπηηθή 

Αξρή (ΘΔΑ) γηα ην SIS. Ζ Νκάδα ζπλεδξηάδεη ζηηο Βξπμέιιεο θαη ζε απηή ζπκκεηέρνπλ, κε δηθαίσκα ςήθνπ, 

εθπξφζσπνη ησλ εζληθψλ Αξρψλ Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ησλ Θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) πνπ είλαη εληαγκέλα ζην Πέλγθελ θαη ν Δπξσπαίνο Δπφπηεο. 

Ιεηηνπξγφο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπηηξφπνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Νκάδα κε θαζεζηψο Ξαξαηεξεηή αθνχ, ε 

Γεκνθξαηία δελ έρεη αθφκε εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ην Θεθηεκέλν Πέλγθελ.  

Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Νκάδαο εζηηάδνληαη ζηελ επνπηεία ηνπ SIS ΗΗ, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Νη Αξρέο Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ επηθνπξνχλ ηνλ Δπξσπαίν Δπφπηε ζηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ SIS ΗΗ, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή  

αξκνδηφηεηα ηνπ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε ζπληνληζκέλνπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, νη νπνίνη 

εκπίπηνπλ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, γηα λα δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζε ησλ εζληθψλ SIS ΗΗ θαη 

Γξαθείσλ SIRENE, κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζψπσλ πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα. 

Έλα απφ ηα θχξηα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ Νκάδα εληφο ηνπ 2014, ήηαλ ε νκαιή κεηάβαζε ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ην SIS1+ ζην SIS ΗΗ, γηα ηελ νπνία είρε επαθέο κε εθπξφζσπνπο ηνπ EU-LISA. Ρν Λνέκβξην 

2014, ε Νκάδα έθδσζε αλαζεσξεκέλεο Θαζνδεγεηηθέο Γξακκέο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο, 

ζε επζπγξάκκηζε κε ην λέν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην SIS ΗΗ θαη πηνζέηεζε Έθζεζε αλαθνξηθά κε ηελ 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ ζηα Θξάηε Κέιε πνπ εθαξκφδνπλ ην SIS ΗΗ, ε νπνία ζπληάρζεθε ζηε βάζε 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ απάληεζαλ νη Αξρέο ησλ Θξαηψλ Κειψλ, ζηα πιαίζηα ζπληνληζκέλνπ ειέγρνπ.  
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10.2.6. Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηε πληνληζκέλε Δπνπηεία ηνπ VIS 

Ρν Πχζηεκα Ξιεξνθνξηψλ γηα ηηο Θεσξήζεηο (Visa Information System – VIS) δεκηνπξγήζεθε ην 2005 κε 

βάζε ηελ Απφθαζε 2004/512/ΔΘ, γηα ζθνπνχο θαιχηεξνπ έιεγρνπ ησλ ζπλφξσλ Πέλγθελ θαη απνθπγήο άγξαο 

ζεσξήζεσλ εηζφδνπ ζε Θξάηε ηνπ ρψξνπ Πέλγθελ. Νη ζηφρνη, νη ιεηηνπξγίεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ VIS θαη νη 

πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ γηα ζεσξήζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηεπθνιπλζεί ε εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ζεψξεζεο θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ 

(ΔΘ) 767/2008. 

Πην VIS θαηαρσξνχληαη δεδνκέλα πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ αηηνχληαη ζεσξήζεσλ, φπσο ζηνηρεία 

δηαβαηεξίνπ, θσηνγξαθίεο, δαθηπιηθά απνηππψκαηα, εθδνζείζεο, απνξξηθζείζεο, αθπξσζείζεο, αλαθιεζείζεο 

ή παξαηαζείζεο ζεσξήζεηο θαζψο θαη ζχλδεζκνη κε πξνεγνχκελεο αηηήζεηο ζεψξεζεο θαη κε θαθέινπο 

αηηήζεσλ πξνζψπσλ πνπ ζπληαμηδεχνπλ. Πηα δεδνκέλα VIS έρνπλ πξφζβαζε νη αξκφδηεο αξρέο ζεσξήζεσλ 

ησλ Θξαηψλ Κειψλ, ε EUROPOL κε βάζε ηελ Απφθαζε 2008/663/ΓΔ θαη, ππφ πξνυπνζέζεηο, νη εζληθέο 

αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη νη αξρέο αζχινπ. 

Ζ Νκάδα Δξγαζίαο γηα ηε Ππληνληζκέλε Δπνπηεία ηνπ VIS ζπζηάζεθε κε βάζε ην Άξζξν 43 ηνπ Θαλνληζκνχ 

(ΔΘ) 767/2008 πνπ πξνλνεί φηη νη Αξρέο Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ν Δπξσπαίνο Δπφπηεο 

Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, εληφο ηνπ πεδίνπ ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζπλεξγάδνληαη ζηελά ζην 

πιαίζην ησλ επζπλψλ ηνπο θαη εμαζθαιίδνπλ ηε ζπληνληζκέλε επνπηεία ηνπ VIS θαη ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ. 

Δθπξφζσπνο ηνπ Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Νκάδα απηή κε θαζεζηψο Ξαξαηεξεηή αθνχ, ε 

Γεκνθξαηία δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλή πνιηηηθή ηεο Έλσζεο γηα 

ηηο ζεσξήζεηο. 

Ρνλ Νθηψβξην 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο ε ηξίηε ζπλάληεζε ηεο Νκάδαο, θαηά ηελ νπνία έγηλε 

ελεκέξσζε απφ εθπξφζσπνπο ηνπ EU-LISA (EU Agency for Large Scale Information Technology Systems) γηα 

ηελ αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο ηεο θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ VIS απφ ην EU-LISA, ζπδεηήζεθε ε λνκηθή 

πηπρή ηεο αλάζεζεο ηεο δηαρείξηζεο εζληθψλ VIS ζε ππν-εξγνιάβνπο κε βάζε ηελ Απφθαζε VIS θαη δεηήζεθε 

απφ ηηο εζληθέο Αξρέο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα φπσο πηνζεηήζνπλ πξφγξακκα γηα ηε 

πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ ζε εζληθφ επίπεδν εληφο ηνπ 2015 θαη φπσο ην θνηλνπνηήζνπλ ζηελ Νκάδα.  

 

10.2.7. Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηε πληνληζκέλε Δπνπηεία ηνπ CIS 

Ρν ζχζηεκα Ξιεξνθνξηψλ γηα ηα Ρεισλεία (Customs Information System – CIS) δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ην 

Άξζξν 17 ηεο Πχκβαζεο ηνπ 1995 γηα ηε ρξήζε ηεο  ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηεισλείσλ, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε, εμαθξίβσζε θαη δίσμε πνηληθψλ αδηθεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

Θνηλνηηθφ Γίθαην γηα ηα ηεισλεία θαη ηε γεσξγία. Ρν CIS ιεηηνπξγεί κε δηπιή λνκηθή βάζε, ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 

Αξ. 766/2008 πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) Αξ. 515/1997 πεξί ηεο ακνηβαίαο ζπλδξνκήο κεηαμχ ησλ 

δηνηθεηηθψλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ αξρψλ απηψλ κε ηελ Δπηηξνπή κε ζθνπφ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ ηεισληαθψλ θαη γεσξγηθψλ ξπζκίζεσλ θαη, ηελ Απφθαζε 2009/917/ΓΔ 

γηα ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηεισληαθνχο ζθνπνχο.  

Ρν CIS απαξηίδεηαη απφ ηα εζληθά ζπζηήκαηα θαη ηνλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή θαη είλαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Πην CIS θαηαρσξνχληαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε δηαθίλεζε αγαζψλ, θπζηθά θαη 

λνκηθά πξφζσπα, κεηαθνξηθά κέζα, θαηαζρεζέληα αγαζά θαη ρξήκαηα θαη πνηληθέο έξεπλεο. Ρν 2008, 

ελζσκαηψζεθε ζην CIS θαη ε βάζε δεδνκέλσλ FIDE (Customs Files Identification Database) ζηελ νπνία 

θαηαρσξνχληαη πιεξνθνξίεο γηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ελαληίνλ ησλ νπνίσλ δηεξεπλνχληαη ππνζέζεηο 

θαηά παξάβαζε ηεο ηεισληαθήο λνκνζεζίαο. Ν Θαλνληζκφο 766/2008 ξπζκίδεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ αξκφδησλ ηεισληαθψλ αξρψλ γηα ζθνπνχο αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο (πξψελ ηξίηνο 

ππιψλαο) ελψ, ε Απφθαζε 2009/917/ΓΔ ξπζκίδεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ CIS γηα ζθνπνχο 

εληαίαο αγνξάο (πξψελ πξψηνο ππιψλαο).  
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Ζ δηηηή λνκηθή βάζε πνπ δηέπεη ην CIS, θαζνξίδεη επνπηηθέο αξκνδηφηεηεο, αθελφο, ζηνλ Δπξσπαίν Δπφπηε, γηα 

ζέκαηα πξψελ πξψηνπ ππιψλα θαη, αθεηέξνπ, ζηελ Θνηλή Δπνπηηθή Αξρή γηα ηα Ρεισλεία, ηελ νπνία 

απαξηίδνπλ εθπξφζσπνη ησλ εζληθψλ Αξρψλ Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, γηα ζέκαηα πξψελ ηξίηνπ 

ππιψλα. Ζ Νκάδα Δξγαζίαο γηα ηε Ππληνληζκέλε Δπνπηεία ηνπ CIS εδξεχεη ζηηο Βξπμέιιεο θαη ζπζηάζεθε 

βάζεη ηνπ Άξζξνπ 37(4) ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) Αξ. 515/1997, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 

Αξ. 766/2008, ην νπνίν, επηβάιεη ζηνλ Δπξσπαίν Δπφπηε φπσο ζπλέξρεηαη, ηνπιάρηζην κηα θνξά ην ρξφλν, κε 

ηηο Αξρέο Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ησλ Θξαηψλ Κειψλ.  

Ρν Λνέκβξην 2013 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε Ξξφηαζε Θαλνληζκνχ γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ην CIS, ε νπνία, κεηαμχ άιισλ, πξνλνεί γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ 

θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο κέζσ ηνπ CIS θαη γηα ηελ 

απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ην πθηζηάκελν κνληέιν δηπιήο επνπηείαο. 

Ζ Νκάδα ζπλήιζε ην Γεθέκβξην 2014 ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Θνηλήο Δπνπηηθήο Αξρήο γηα ηα Ρεισλεία 

(JSA Customs), φπνπ ν Δπξσπαίνο Δπφπηεο ελεκέξσζε ηηο εζληθέο Αξρέο Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, 

γηα ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζε ζηνλ OLAF (European Anti Fraud Office), ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, 

θαηά ηνλ νπνίν δηαπίζησζε ελδερφκελε κε ζπκκφξθσζή ηνπ, κε πξνεγνχκελεο ζπζηάζεηο ηεο Νκάδαο 

Δξγαζίαο γηα ηε Ππληνληζκέλε Δπνπηεία ηνπ CIS θαη θάιεζε ηελ Νκάδα λα εμεηάζεη πεξαηηέξσ ην ζέκα.  

 

10.2.8. Θνηλή Δπνπηηθή Αξρή γηα ηα Σεισλεία (JSA Customs) 

πσο εμεγήζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ην CIS ιεηηνπξγεί κε δηπιή λνκηθή βάζε, ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 

Αξ. 766/2008 πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) Αξ. 515/1997 πεξί ηεο ακνηβαίαο ζπλδξνκήο κεηαμχ ησλ 

δηνηθεηηθψλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ αξρψλ απηψλ κε ηελ Δπηηξνπή κε ζθνπφ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ ηεισληαθψλ θαη γεσξγηθψλ ξπζκίζεσλ θαη, ηελ Απφθαζε 2009/917/ΓΔ 

γηα ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηεισληαθνχο ζθνπνχο. 

Ρν Λνέκβξην 2013 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε Ξξφηαζε Θαλνληζκνχ γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ην CIS, ε νπνία, κεηαμχ άιισλ, πξνλνεί γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ 

θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο κέζσ ηνπ CIS θαη γηα ηελ 

απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ην πθηζηάκελν κνληέιν δηπιήο επνπηείαο. 

Ζ Θνηλή Δπνπηηθή Αξρή (ΘΔΑ) γηα ηα Ρεισλεία ζπζηάζεθε κε βάζε ην Άξζξν 18 ηεο Πχκβαζεο ηνπ 1995 γηα ηε 

ρξήζε ηεο  ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηεισλείσλ θαη έρεη έδξα ηηο Βξπμέιιεο. Νη 

αξκνδηφηεηεο ηεο ΘΔΑ εζηηάδνληαη ζηελ επνπηεία ηεο αληαιιαγήο, κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ εζληθψλ ηεισληαθψλ 

αξρψλ, πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ CIS, πνπ γίλεηαη γηα ζθνπνχο επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Ρελ ΘΔΑ απαξηίδνπλ 

εθπξφζσπνη ησλ Αξρψλ Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ησλ Θξαηψλ Κειψλ θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

ζπκκεηέρεη ν Δπξσπαίνο Δπφπηεο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, κε θαζεζηψο παξαηεξεηή, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ 

νπνίνπ εζηηάδνληαη ζηελ επνπηεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, σο ππεχζπλεο ηνπ CIS. 

Ρν 2014 ε ΘΔΑ δηελήξγεζε έιεγρν γηα λα εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαλνκήο ζε αξκφδηεο 

ηεισληαθέο αξρέο ησλ Θξαηψλ Κειψλ, Δγρεηξηδίνπ γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ CIS, πνπ ε ΘΔΑ πηνζέηεζε πεξί ην 

2013. Ρα απνηειέζκαηα ζα δεκνζηεπζνχλ εληφο ηνπ 2015.  

 

10.2.9. Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηε πληνληζκέλε Δπνπηεία ηνπ IMI 

Ρν Πχζηεκα Ξιεξνθφξεζεο γηα ηελ Δζσηεξηθή Αγνξά (Internal Market Information System - IMI) είλαη έλα 

δηαδηθηπαθφ εξγαιείν, ην νπνίν επηηξέπεη ζε αξκφδηεο αξρέο ελφο Θξάηνπο Κέινπο πνπ εθαξκφδνπλ Θνηλνηηθή 
λνκνζεζία ζε ζέκαηα Δζσηεξηθήο Αγνξάο, λα εληνπίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο αξκφδηεο Αξρέο άιινπ Θξάηνπο 

Κέινπο θαη λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο, κέζσ ηππνπνηεκέλσλ εξσηεκάησλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ 
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ηνπο, γηα ζθνπνχο θαιχηεξεο εθαξκνγήο ηεο Θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. πεχζπλε γηα ηελ θεληξηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ΗΚΗ είλαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΗΚΗ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) Αξ. 1024/2012 ζρεηηθά κε ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία 

κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο Ξιεξνθφξεζεο γηα ηελ Δζσηεξηθή Αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Απφθαζεο 

2008/49/ΔΘ («Θαλνληζκφο ΗΚΗ»), ν νπνίνο, κεηαμχ άιισλ, πξνλνεί φηη, ζε θάζε Θξάηνο Κέινο νξίδεηαη έλαο 

Δζληθφο Ππληνληζηήο (National IMI Coordinator - NIMIC) θαη θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηπγράλνπλ αληαιιαγήο κέζσ ηνπ ΗΚΗ. Πηελ Θχπξν, Δζληθφο Ππληνληζηήο γηα ην 

ΗΚΗ είλαη ην πνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Ρνπξηζκνχ θαη αξκφδηα εζληθή Δπνπηηθή Αξρή 

είλαη ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα. 

Ρν ΗΚΗ εμππεξεηεί αξηζκφ Θνηλνηηθψλ Ξξάμεσλ, φπσο ηελ Αλαζεσξεκέλε Νδεγία γηα ηελ Αλαγλψξηζε ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ, ηελ Νδεγία γηα ηηο πεξεζίεο, ηελ Νδεγία γηα ηελ Απφζπαζε Δξγαδνκέλσλ, ηνλ 

Θαλνληζκφ γηα ηε Γηαζπλνξηαθή Κεηαθνξά Σξεκαηαπνζηνιψλ Νδηθψο, ηελ Νδεγία γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ 

Αζζελψλ, ηε Γηαζπλνξηαθή επίιπζε παξαπφλσλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ “SOLVIT”, ην Κεραληζκφ θνηλνπνηήζεσλ γηα 

ηελ Νδεγία γηα ηηο πεξεζίεο, ηελ Νδεγία γηα ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην θαη ηνλ Θαλνληζκφ γηα ηηο άδεηεο 

νδήγεζεο ηξέλσλ. 

Δληφο ηνπ 2013 ζπδεηήζεθε ην ελδερφκελν επέθηαζεο ηνπ ΗΚΗ ζε πξφζζεηεο Ξξάμεηο ηεο Έλσζεο ζρεηηθά κε 

ηελ Θνηλνπνίεζε δηπισκάησλ/ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο λέαο αλαζεσξεκέλεο Νδεγίαο γηα 

ηα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα, ηηο Αλαζεσξεκέλεο Νδεγίεο γηα ηηο Γεκφζηεο Ππκβάζεηο, ηελ Νδεγία γηα ηα 

Ξνιηηηζηηθά Αγαζά πνπ δηαθηλνχληαη παξάλνκα ζηα θξάηε κέιε, ηελ Δπαγγεικαηηθή Θάξηα, ηηο Ξξνεηδνπνηήζεηο 

ζηα πιαίζηα ηεο Νδεγίαο γηα ηα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα θαη ηελ Δθαξκνζηηθή Νδεγία γηα ηα Δπαγγεικαηηθά 

Ξξνζφληα. 

Ρελ επνπηεία ηνπ ΗΚΗ, ζε θεληξηθφ επίπεδν, έρεη ν Δπξσπαίνο Δπφπηεο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ελψ νη Αξρέο 

Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ησλ Θξαηψλ Κειψλ επνπηεχνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ ΗΚΗ ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ Νκάδα Δξγαζίαο γηα ηε Ππληνληζκέλε Δπνπηεία ηνπ 

IMI ζπζηάζεθε κε βάζε ην Άξζξν 21(3) ηνπ Θαλνληζκνχ ΗΚΗ, ην νπνίν πξνλνεί φηη, νη Αξρέο Ξξνζηαζίαο 

Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ν Δπξσπαίνο Δπφπηεο, ελεξγψληαο έθαζηνο ζην πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο, δηαζθαιίδνπλ ηε ζπληνληζκέλε επνπηεία ηνπ ΗΚΗ θαη ηε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο θνξείο ηνπ 

IMI.  

Ζ πξψηε ζπλάληεζε ηεο Νκάδαο Δξγαζίαο γηα ηε Ππληνληζκέλε Δπνπηεία ηνπ IMI πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Κάην 

2014, φπνπ ζπδεηήζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, νη πξαθηηθέο ησλ εζληθψλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε 

ελεκέξσζεο πξνζψπσλ ηα δεδνκέλα ησλ νπνίσλ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο κέζσ ηνπ IMI, ε νπνία απνξξέεη 

απφ ην Άξζξν 18 ηνπ Θαλνληζκνχ ΗΚΗ θαη ε κεζνδνινγία δηελέξγεηαο ζπληνληζκέλσλ ειέγρσλ εληφο ηνπ 2015.  

 

πκκεηνρή ζε ζεζκηθά Όξγαλα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 

10.3.1. πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (T-PD) γηα ηε ύκβαζε 108  

Ζ Πχκβαζε 108 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αλνίρηεθε πξνο ππνγξαθή ζην Πηξαζβνχξγν ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 1981 

θαη απνηέιεζε ην πξψην δηεζλέο λνκηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηνλ πξφδξνκν γηα ηε ζέζπηζε ηεο Νδεγίαο 95/46/ΔΘ, νη δηαηάμεηο ηεο νπνίαο κεηαθέξζεθαλ 

ζηελ εζληθή Λνκνζεζία κε ηνλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα Λφκν ηνπ 2001. Ζ 

Πχκβαζε 108 θαη ην Ξξφζζεην Ξξσηφθνιιν απηήο αλαθνξηθά κε ηε ζχζηαζε αξρψλ ειέγρνπ θαη ηε 

δηαζπλνξηαθή ξνή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ελζσκαηψζεθαλ ζην εζληθφ Γίθαην κε ηνπο Θπξσηηθνχο Λφκνπο 

28(ΗΗΗ)/2001 θαη  30(ΗΗΗ)/2003, αληίζηνηρα, πνπ νξίδνπλ, σο αξκφδηα αλεμάξηεηε επνπηηθή Αξρή, ηνλ Δπίηξνπν 

Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα. 
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Ζ Ππκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή T-PD ζπζηάζεθε κε βάζε ην Άξζξν 18 ηεο Πχκβαζεο  108 θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο 

ξπζκίδνληαη απφ ην Άξζξν 19. Ππλεδξηάδεη ζην Πηξαζβνχξγν θαη ζε απηή ζπκκεηέρνπλ, κε δηθαίσκα ςήθνπ, 

εθπξφζσπνη Θξαηψλ πνπ έρνπλ θπξψζεη ηε Πχκβαζε θαζψο θαη εθπξφζσπνη άιισλ ρσξψλ, δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε θαζεζηψο παξαηεξεηή. Πηελ T-PD, ηε Γεκνθξαηία εθπξνζσπεί 

ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα.    

Ρν 2011 ε T-PD μεθίλεζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κε ζθνπφ ηνλ εθκνληεξληζκφ ηεο Πχκβαζεο 108, ε νπνία 

νινθιεξψζεθε πεξί ην 2013, κε ηελ πηνζέηεζε ζρεηηθνχ θεηκέλνπ, ην νπνίν ππνβιήζεθε ζηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή πνπξγψλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα πηνζέηεζε. Ρν λέν θείκελν παξακέλεη ηερλνινγηθά 

νπδέηεξν, αιιά ηαπηφρξνλα, απνζθνπεί ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 

ζπλεπάγνληαη νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ επηθνηλσληψλ 

θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθείκελσλ ησλ δεδνκέλσλ. Ρν Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ είρε ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο εθκνληεξληζκνχ ηεο Πχκβαζεο, ηφζν θαηά ηηο ζπλαληήζεηο ηεο T-

PD, φζν θαη κε ηελ ππνβνιή γξαπηψλ ζρνιίσλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο.  

Ρν 2014, ε T-PD, πηνζέηεζε δχν Γλψκεο, ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν, θαη ηε δηαβίβαζε 

δεδνκέλσλ ζε ηξίηεο ρψξεο γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο, αληίζηνηρα, θαη θάιεζε ηα κέιε λα ππνβάιινπλ απφςεηο 

γηα αλαζεψξεζε πξνεγνχκελεο Γλψκεο ηεο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο εξγνδφηεζεο, εληφο ηνπ 2015.     

 

10.3.2. Ad Hoc Δπηηξνπή CAHDATA γηα ηνλ εθκνληεξληζκό ηεο ύκβαζεο 108 

Ρν 2013, ε Ππκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (T-PD) γηα ηε Πχκβαζε 108 ππφβαιε Ξξφηαζε ζηελ Δπηηξνπή πνπξγψλ 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηνλ εθκνληεξληζκφ ηεο Πχκβαζεο. Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή πνπξγψλ 

εμνπζηνδφηεζε ηε ζχζηαζε ηεο Ad Hoc Δπηηξνπήο Δξγαζίαο CAHDATA, κε φξνπο εληνιήο ηε κειέηε ηεο 

Ξξφηαζεο θαη ηελ ππνβνιή ζηελ Δπηηξνπή πνπξγψλ, απφςεσλ γηα ηελ πηνζέηεζε θαη/ ή ηξνπνπνίεζή ηεο θαη 

δήηεζε απφ ηα Θξάηε Κέιε ηνπ Ππκβνπιίνπ φπσο νξίζνπλ εζληθφ εθπξφζσπν γηα ζπκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή 

CAHDATA. Θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, νξίζηεθε σο εζληθφο εθπξφζσπνο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ζηελ ελ ιφγσ Δπηηξνπή, Ιεηηνπξγφο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπηηξφπνπ. 

Ρν 2014 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Πηξαζβνχξγν νη δχν ηειεπηαίεο ζπλαληήζεηο ηεο CAHDATA, κε βάζε ηνπο 

φξνπο εληνιήο ηεο, φπνπ νινθιεξψζεθε ε ζπδήηεζε ηνπ θεηκέλνπ γηα ηνλ εθκνληεξληζκφ ηεο Πχκβαζεο 108, 

ρσξίο φκσο λα επηηεπρζεί ζπκθσλία επί ηνχηνπ. Ζ Ξξνεδξία ηεο Δπηηξνπήο ππφβαιε ζρεηηθή Έθζεζε 

Ξεπξαγκέλσλ ζηελ Δπηηξνπή πνπξγψλ, ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη νη ζπγθιίζεηο αιιά θαη νη επηθπιάμεηο ησλ 

κειψλ. Δλ φςεη απηήο ηεο εμέιημεο, ε Δπηηξνπή πνπξγψλ, εληφο ηνπ 2015, ελδέρεηαη λα παξαπέκςεη ην ζέκα 

πίζσ ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Θαζνδήγεζεο (Stirring Committee) ή λα ζπζηήζεη εθ λένπ ηελ Δπηηξνπή 

CAHDATA, κε λένπο φξνπο εληνιήο.  

 

10.3.3. Δαξηλή ύλνδνο Δπξσπατθώλ Αξρώλ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ  

Ζ Δαξηλή Πχλνδνο είλαη αλεπίζεκν ξγαλν ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο κε φξνπο εληνιήο λα παξαθνινπζεί 

ηηο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζε 

δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδφ θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Πε απηή ζπκκεηέρνπλ, σο αλαγλσξηζκέλα Κέιε, 

Αξρέο Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ησλ Θξαηψλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ έρνπλ θπξψζεη ηε 

Πχκβαζε 108 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

θαη Αξρέο Δπξσπατθψλ θαη άιισλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε θπξψζεη ηε Πχκβαζε, θαζψο θαη ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, κε θαζεζηψο παξαηεξεηή.  

Ρν 2014, ε Δαξηλή Πχλνδνο δηνξγαλψζεθε ζην Πηξαζβνχξγν απφ ηελ Αξρή Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ ηεο Γαιιίαο (CNIL), ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Θχξηα ζέκαηα 

ηεο Ππλφδνπ ήηαλ ην παθέην ησλ Ξξνηάζεσλ γηα ην λέν λνκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζηελ Δ.Δ., 
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ν εθκνληεξληζκφο ηεο Πχκβαζεο 108 θαη ε αλάπηπμε θαιχηεξσλ κεραληζκψλ δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπληνληζκέλεο επνπηείαο κεηαμχ ησλ Αξρψλ Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ.  

Ζ Πχλνδνο πηνζέηεζε ζρεηηθφ Τήθηζκα γηα ηνλ εθκνληεξληζκφ ηεο Πχκβαζεο 108 θαη Τήθηζκα κε ην νπνίν 

αλαγλσξίδεηαη ε Γεσξγία σο Κέινο ηεο Ππλφδνπ. Ζ επφκελε Πχλνδνο ζα δηνξγαλσζεί ζην Κάληζεζηεξ απφ 

ηελ Αξρή ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηελ άλνημε ηνπ 2015.  

 

10.4. πκκεηνρή ζε άιια Γηεζλή Φόξα 

10.4.1. Γηεζλέο πλέδξην Δπηηξόπσλ Πξνζηαζίαο ηεο Ηδησηηθήο Εσήο θαη ησλ 

Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Ρν Ππλέδξην απηφ απνηειεί ηε κνλαδηθή δηεζλή πιαηθφξκα πνπ επηηξέπεη ζηνπο Δπηηξφπνπο Ξξνζηαζίαο ηεο 

Ηδησηηθήο Εσήο θαη ησλ Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ απφ φιεο ηηο Ζπείξνπο, λα ζπλέξρνληαη θαη λα ζπδεηνχλ 

δηεζλείο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζε παγθφζκην επίπεδν. Ρν 

Ππλέδξην ζπλέξρεηαη κηα θνξά ην ρξφλν θαη έρεη δχν κέξε. Πην θιεηζηφ κέξνο (closed session) ζπκκεηέρνπλ 

εθπξφζσπνη Αξρψλ Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο σο Κέιε ηνπ Ππλεδξίνπ. Πην αλνηθηφ κέξνο ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ Αξρψλ, αθαδεκατθνί, 

επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο, ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ επηθνηλσληψλ, ηεο ελεκέξσζεο, ηεο ηαηξηθήο, 

δηεζλείο νξγαληζκνί φπσο νη Νξγαληζκνί Νηθνλνκηθήο Ππλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (OECD), Νηθνλνκηθήο 

Ππλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο Αζίαο θαη ηνπ Δηξεληθνχ (APEC) θαη ην Global Privacy Enforcement Network 

(GPEN)  θ.ν.θ..  

Ρν 36ν Γηεζλέο Ππλέδξην δηνξγαλψζεθε ηνλ Νθηψβξην 2014, ζηνλ Καπξίθην απφ ηελ ηνπηθή Αξρή Ξξνζηαζίαο 

Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γαιιηθή Αξρή. Ζ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ηνπ Ππλεδξίνπ πεξηιάκβαλε 

ζέκαηα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη ζέκαηα ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. Ρν Ππλέδξην πηνζέηεζε αξηζκφ Τεθηζκάησλ 

θαη Γηαθεξχμεσλ ζρεηηθά κε ην «δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ» (internet of things), ηα big data, ηελ πξνζηαζία 

ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη ηελ αλάγθε ελδπλάκσζεο ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ησλ Αξρψλ 

Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ.   

Ρν επφκελν Ππλέδξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Άκζηεξληακ, ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2015.  

 

10.4.2. Γηεζλήο Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ζηηο 

Σειεπηθνηλσλίεο (IWGDPT)  

Ζ Γηεζλήο Νκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Ξξνζηαζία ησλ Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ζηηο Ρειεπηθνηλσλίεο (IWGDPT - 
International Working Group on Data Protection in Telecommunications) ζπζηάζεθε ην 1983 ζηα πιαίζηα 

εξγαζηψλ ηνπ 5νπ Γηεζλνχο Ππλεδξίνπ Δπηηξφπσλ Ξξνζηαζίαο ηεο Ηδησηηθήο Εσήο θαη ησλ Ξξνζσπηθψλ 
Γεδνκέλσλ, κε φξνπο εληνιήο λα παξαθνινπζεί εμειίμεηο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ζ Νκάδα ζπλεδξηάδεη δχν θνξέο ην ρξφλν θαη ζε απηή 

ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη Αξρψλ Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, Κέιε ηνπ Γηεζλνχο Ππλεδξίνπ. Ρν 
2014, νη ζπλαληήζεηο ηεο Νκάδαο νξγαλψζεθαλ ζηα Πθφπηα θαη ζην Βεξνιίλν. Ρν 2014 φκσο, ιφγσ 

πεξηνξηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, ην Γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ δελ ζπκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηεο Νκάδαο. 
 

Ζ Νκάδα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζην 
δηαδίθηπν. Ππδεηά δηάθνξα επίθαηξα ζέκαηα, φπσο πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο 

δηαδηθηχνπ (Web Services), ηειεθσλία κέζσ Γηαδηθηχνπ (Internet Telephony or Voice Over IP), ειεθηξνληθά 

αξρεία αζζελψλ, cloud computing, geo-location services, spam Radio Frequency Identification (RFID) chips, 
θ.α. 
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Κεηά απφ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απφ φινπο ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο εηνηκάδεηαη θείκελν κε ηηο ζέζεηο θαη 

εηζεγήζεηο ηεο Νκάδαο Δξγαζίαο ζην θάζε ζέκα. Ρα θείκελα / Νδεγίεο ηεο Νκάδαο είλαη δηαζέζηκα ζην 
Γηαδίθηπν ζηε ζειίδα: 

http://www.datenschutz-berlin.de/content/europa-international/international-working-group-on-data-
protection-in-telecommunications-iwgdpt/working-papers-and-common-positions-adopted-by-the-working-

group  
 

Ρν 2014, ε Νκάδα πηνζέηεζε Έγγξαθα Δξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε πξνζσπηθψλ ζπζθεπψλ ζηα 

επαγγεικαηηθά δίθηπα εηαηξεηψλ θαη ζρεηηθά κε ηελ ηεξάζηηα αχμεζε ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε ρξήζε 
πιεξνθνξηψλ. 

 
 

10.4.3. Αμηνιόγεζε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπηηξόπνπ ζρεηηθά κε νξηζκέλεο δηαηάμεηο ησλ 

Απνθάζεσλ Πξνπκ 

Ζ Πχκβαζε Ξξνπκ πηνζεηήζεθε αξρηθά απφ νξηζκέλα Θξάηε ηεο Θεληξηθήο Δπξψπεο σο έλα λνκηθφ εξγαιείν 
δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Πηαδηαθά, κε ηελ πξνζρψξεζε πεξηζζφηεξσλ Θξαηψλ 

ζηε Πχκβαζε, εμειίρζεθε ζε Δλσηηθφ Γίθαην κε ηελ πηνζέηεζε ηεο Απφθαζεο Ξιαίζην 2008/615/ΓΔ ζρεηηθά 

κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
θαη ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο θαη ηεο Απφθαζεο 2008/616/ΓΔ πνπ πξνβιέπεη ηα ηερληθά κέηξα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο Απφθαζεο Ξιαίζην 2008/615/ΓΔ.   
 

Ζ Απφθαζε Ξιαίζην 2008/615/ΓΔ (Απφθαζε Ξξνπκ) απνηειεί έλα λνκηθφ θαη ηερληθφ θαλάιη αληαιιαγήο 
ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ πιεξνθνξηψλ, κεηαμχ ησλ αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ησλ Θξαηψλ Κειψλ ηεο Έλσζεο. 

Νη θαηεγνξίεο απηέο αθνξνχλ γελεηηθά δεδνκέλα (DNA), δαθηπιηθά απνηππψκαηα, ζηνηρεία νρεκάησλ θαη ησλ 

ηδηνθηεηψλ ηνπο θαη πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθά γεγνλφηα (major events), φπσο δηαδειψζεηο, αζιεηηθνχο θαη 
πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο θαη άιιεο εθδειψζεηο. Νη Απνθάζεηο απηέο κεηαθέξζεθαλ ζηελ εζληθή καο λνκνζεζία 

ην 2013, κε ηελ Απφθαζε ηνπ πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ αξ. 75.927 θαη, αξκφδηα επνπηηθή Αξρή γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπο, νξίζηεθε ν Δπίηξνπνο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα. 

 

Ρνλ Κάην 2014, επηζθέθηεθε ηελ Θχπξν Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζηα πιαίζηα δηελέξγεηαο έιεγρνπ ηνπ Γξαθείνπ 
ηνπ Δπηηξφπνπ, ηνπ Ρκήκαηνο Νδηθψλ Κεηαθνξψλ θαη ηεο Αζηπλνκίαο, γηα αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο 

νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηεο Απφθαζεο Ξξνπκ, πνπ αθνξνχλ ηελ απηφκαηε αλαδήηεζε θαη αληαιιαγή 
δεδνκέλσλ VRD (Vehicle Registration Data). Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ππέβαιε ζην Ππκβνχιην ηεο ΔΔ 

πξνζρέδην Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη πνιχ ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε 
ζπκκφξθσζε ηεο Γεκνθξαηίαο, ε νπνία πηνζεηήζεθε απφ ην Ππκβνχιην πνπξγψλ ΓΔ (Γηθαηνζχλεο θαη 

Δζσηεξηθψλ πνζέζεσλ) ην Γεθέκβξην 2014.  
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