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Πρόλογος 
 
 
Από το περιεχόµενο της παρούσας Έκθεσης προκύπτουν τα κυριότερα προβλήµατα 
και προκλήσεις που συναντήσαµε το 2007 σχετικά µε την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων, όπως για παράδειγµα η χρήση βιοµετρικών δεδοµένων και 
συσκευών τηλεπαρακολούθησης στα πλαίσια των εργασιακών σχέσεων, η διατήρηση 
τηλεπικοινωνιακών δεδοµένων για σκοπούς διερεύνησης ποινικών αδικηµάτων, η 
αποστολή ανεπιθύµητων διαφηµιστικών µηνυµάτων. 
 
Προκύπτει επίσης η ανάγκη εξεύρεσης µιας ισορροπηµένης αντιµετώπισης των 
προβληµάτων αυτών, η οποία θα λαµβάνει υπόψη την ανάγκη εφαρµογής µέτρων 
που λαµβάνονται για τη διατήρηση της ασφάλειας και την πάταξη της τροµοκρατίας 
και άλλων σοβαρών αδικηµάτων και που επεµβαίνουν σε κάποιο βαθµό στην 
προσωπική ζωή και στο δικαίωµα της πληροφορικής αυτοδιάθεσης των πολιτών, τα 
οποία όµως δεν θα πρέπει να αποτελέσουν τη δικαιολογία για τη δηµιουργία µιας 
κοινωνίας υπό παρακολούθηση όπου θα υπάρχει συνεχής και αυξανόµενη επέµβαση 
στα ατοµικά δικαιώµατα των πολιτών. 
 
Αναγνωρίζοντας τη σηµασία της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων στη ζωή 
των πολιτών, το δικαίωµα για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων 
περιλαµβάνεται ως χωριστό, αυτόνοµο δικαίωµα στο Χάρτη των Ατοµικών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το Συµβούλιο της Ευρώπης καθιέρωσε 
την 28η Ιανουαρίου σαν Ευρωπαϊκή Ηµέρα Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων και 
κάλεσε τα κράτη-µέλη το µε την ευκαιρία αυτή, να τους ενηµερώσουν για τα 
δικαιώµατά τους. 
 
Τα σηµαντικότερα από τα πιο πάνω προβλήµατα αποτέλεσαν κύρια θέµατα 
συζήτησης κατά την Ετήσια Εαρινή Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων που το Γραφείο µου διοργάνωσε στη Λάρνακα το Μάιο του 
2007.  Η διοργάνωση της Συνόδου ήταν ένα σηµαντικό γεγονός για τα δεδοµένα της 
Κύπρου. Ανταποκριθήκαµε µε επιτυχία σ’ αυτή την πρόκληση και αποστάσαµε θετικά 
σχόλια τόσο για τη διοργάνωση όσο και για τις παρουσιάσεις των θεµάτων που 
συζητήθηκαν. 
 
Όσον αφορά τη στελέχωση του Γραφείου µου, παρά το γεγονός ότι αυτό ενισχύθηκε 
µε πρόσθετο προσωπικό, όχι όµως σε ικανοποιητικό βαθµό έχοντας υπόψη και τις 
νέες αρµοδιότητες του, δεν έχει ακόµα υλοποιηθεί η Σύσταση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης για το Schengen που αφορούσε την ανεξαρτησία του Γραφείου µε δικό 
του, µόνιµο προσωπικό. 
 

 
Γούλλα Φράγκου 
Επίτροπος Προστασίας ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα 

 

 
Ιούλιος 2008 
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1. Γνωστοποιήσεις 
 
 
Το άρθρο 7 του Νόµου 138(Ι)/2001 προβλέπει την υποχρέωση υποβολής 
Γνωστοποίησης στο Γραφείο µου από τους υπεύθυνους επεξεργασίας για τα 
προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουν και επεξεργάζονται και για τα αρχεία που 
περιέχουν προσωπικά δεδοµένα που διατηρούν.  
 
Το 2007 υποβλήθηκαν 90 Γνωστοποιήσεις για σύσταση αρχείου/ έναρξης 
επεξεργασίας ως ακολούθως: 
 
 
Κατηγορία 

Αριθµός 
Γνωστοποιήσεων 

2007 

Συνολικός αριθµός 
Γνωστοποιήσεων 

από 2002 
∆ηµόσιος Τοµέας 36 379 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 
∆ικαίου 

2 773 

Ιδιωτικός Τοµέας 52 786 
ΣΥΝΟΛΟ 90 1938 
 
52 από τις Γνωστοποιήσεις που υποβλήθηκαν αφορούσαν την εγκατάσταση και 
λειτουργία κλειστών κυκλωµάτων βίντεο-παρακολούθησης, κάτι το οποίο ήταν 
επακόλουθο της εγκυκλίου που απεύθυνα σε όλα τα Υπουργεία και Ανεξάρτητες 
Υπηρεσίες για την υποχρέωση που είχαν για υποβολή Γνωστοποίησης καθώς και της 
δηµοσιότητας που δώσαµε σε αυτό το θέµα τα τελευταία χρόνια. 
 
 
 
Κατηγορία 

Γνωστοποιήσεις 
ΚΚΒΠ µέχρι 
31/12/2007 

∆ηµόσιος Τοµέας 14 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 5 
Ιδιωτικός Τοµέας 33 
ΣΥΝΟΛΟ 52 
 
Όλες οι Γνωστοποιήσεις που υποβάλλονται στο Γραφείο µου καταχωρούνται σε 
Μητρώο που τηρείται µε βάση το Νόµο και είναι προσβάσιµο στο κοινό.  
 
Πρόθεσή µου είναι όπως αυτό το Μητρώο περιληφθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
στο διαδίκτυο. 
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2. Άδειες 
 
2.1. Άδειες διασύνδεσης 
 
«∆ιασύνδεση» σύµφωνα µε το Νόµο είναι η δυνατότητα συσχέτισης δεδοµένων δύο 
αρχείων τα οποία δεν τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας ή τα οποία 
τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας  αλλά ο σκοπός επεξεργασίας είναι 
διαφορετικός. Κάθε διασύνδεση πρέπει να γνωστοποιείται στην Επίτροπο και στις 
περιπτώσεις όπου τα αρχεία που θα διασυνδεθούν περιέχουν ευαίσθητα δεδοµένα ή 
πρόκειται να γίνει χρήση ενιαίου κωδικού αριθµού, τότε χρειάζεται η άδεια της 
Επιτρόπου. 
 
Μετά από ακροάσεις που έγιναν κατά το 2007, χορήγησα άδειες για διασύνδεση των 
εξής αρχείων: 
 
(α)  Των Αρχείων του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων και του Τµήµατος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(β) Του Αρχείου Εγγραφής Μηχανοκινήτων Οχηµάτων του Τµήµατος Οδικών 
Μεταφορών µε το Αρχείο Στρατολογικών Υπηρεσιών Εθνικής Φρουράς. 
(γ) Του Αρχείου Μηχανοκινήτων Οχηµάτων του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών µε το 
Αρχείο του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων. 
 
Υποβλήθηκε επίσης ∆ήλωση ∆ιασύνδεσης των Αρχείων του Κυπριακού Οργανισµού 
Τουρισµού και του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων. 
 
 
2.2. Άδειες διαβίβασης 
 
Η διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων σε κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
ελεύθερη. 
 
Για τη διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων σε τρίτη χώρα είναι απαραίτητη η άδεια της 
Επιτρόπου (άρθρο 9 του Νόµου 138(Ι)/2001). 
 
«Τρίτη χώρα» είναι οποιαδήποτε χώρα που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Χώρες του ΕΟΧ είναι η Νορβηγία, 
Ισλανδία και το Λίχτενσταϊν. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρµοδιότητα, να αποφασίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 
25(6) της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, κατά πόσο µία τρίτη χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό 
επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδοµένων.  
 
Το αποτέλεσµα τέτοιας απόφασης της Επιτροπής είναι ότι προσωπικά δεδοµένα 
µπορούν να διαβιβάζονται από τις χώρες µέλη της Ε.Ε και τις τρεις χώρες του ΕΟΧ 
στις τρίτες αυτές χώρες. 
 
Μέχρι σήµερα η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει µε σχετικές Αποφάσεις της ότι οι 
ακόλουθες χώρες εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων: 
ΕΛΒΕΤΙΑ, ΚΑΝΑ∆ΑΣ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, GUERNSEY και ISLE OF MAN. 
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Η Επίτροπος Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα παραχωρεί άδεια 
διαβίβασης αφού βεβαιωθεί ότι η συγκεκριµένη τρίτη χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό 
επίπεδο προστασίας των δεδοµένων ή όταν πληρούται οποιαδήποτε από τις άλλες 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9(2) και (3) (συγκατάθεση του 
υποκειµένου των δεδοµένων), χρήση συµβατικών ρητρών ή δεσµευτικών εταιρικών 
κανόνων (binding corporate rules) που υπογράφονται από τον «εξαγωγέα» και τον 
«εισαγωγέα» των δεδοµένων).  
 
Όσο αφορά τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την απόφασή της 520/2000/ EC 
αναγνώρισε ότι οι Αρχές του Συστήµατος Safe Harbour παρέχουν ικανοποιητικό 
επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδοµένων για σκοπούς διαβίβασης προσωπικών 
δεδοµένων από τις χώρες µέλη της Ε.Ε προς συγκεκριµένους Οργανισµούς ή εταιρείες 
στις ΗΠΑ οι οποίες περιλαµβάνονται στον κατάλογο Safe Harbour. 
 
Το 2007 εκδόθηκαν 11 Άδειες ∆ιαβίβασης ως ακολούθως: 
 

 
Αιτητής 

 
Χώρα/ες 
∆ιαβίβασης 

Aton International 1. Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής  
2. Ρωσική Οµοσπονδία 

JT International Company 
(Cyprus) Limited  

Ελβετία  

JT International Company 
(Cyprus) Limited  

Ελβετία  

Marfin Popular Bank Public 
Co Ltd  

Νότιος Αφρική  

Barclays Bank Plc Ινδία 
Barclays Bank Plc 
 

ΗΠΑ 
(Safe Harbor) 

Barclays Bank Plc Isle of Man 
Barclays Bank Plc Jersey 
Barclays Bank Plc 1. Ινδία  

2. Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 
Imer Medical Services Ltd 
 

Ισραήλ 

AC Nielsen Cyprus Ltd ΗΠΑ 
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3. Παράπονα/ Υποθέσεις 
 
3.1. Παράπονα 
 
Κατά το 2007 υποβλήθηκαν στο Γραφείο µου 220 παράπονα. Ο αριθµός των 
παραπόνων αυξάνεται κάθε χρόνο, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι πολίτες 
ενδιαφέρονται για την προστασία των προσωπικών τους δεδοµένων και είναι 
ενήµεροι για το Νόµο και τις αρµοδιότητες του Γραφείου µου. 
 
 
Αριθµοί παραπόνων που υποβλήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια 
 

0

50

100

150

200

250

2003 2004 2005 2006 2007

Έτος

Αριθµός 
Παραπόνων

 
 
 
Κατηγορίες παραπόνων 
 
Spam: Τα περισσότερα παράπονα που υποβλήθηκαν το 2007 (50%) αφορούσαν 
λήψη ανεπιθύµητων διαφηµιστικών µηνυµάτων, κυρίως σε κινητά τηλέφωνα. Είναι 
γεγονός ότι η πρακτική αυτή είναι σε συνεχή άνοδο και οι πολίτες βοµβαρδίζονται 
συνεχώς µε µηνύµατα διαφηµιστικού περιεχοµένου, τις περισσότερες φορές χωρίς τη 
συγκατάθεση τους κατά παράβαση της νοµοθεσίας. Το Γραφείο µου καταβάλλει 
προσπάθειες για πάταξη της παρανοµίας, η διερεύνηση όµως των παραπόνων είναι 
χρονοβόρα και παρουσιάζει πολλές δυσκολίες και προβλήµατα. 
 
Κλειστά κυκλώµατα βίντεο-παρακολούθησης: Σε αύξηση ήταν επίσης τα 
παράπονα που αφορούσαν τη βίντεο-παρακολούθηση και τη χρήση καµερών (21) 
είτε στο χώρο εργασίας είτε γενικότερα. Η εγκατάσταση κλειστών κυκλωµάτων 
βίντεο-παρακολούθησης έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στη Κύπρο µε αποτέλεσµα 
σε πολλές περιπτώσεις να γίνεται λανθασµένη χρήση τους ή/ και να συλλέγονται 
περισσότερα δεδοµένα απ’ ότι χρειάζεται σε σχέση µε το σκοπό για τον οποίο 
εγκαταστάθηκαν οι κάµερες αρχικά. 
 
Αποκάλυψη: Είκοσι επτά παράπονα αφορούσαν κοινοποίηση προσωπικών 
δεδοµένων. Οι υποθέσεις της κατηγορίας αυτής ποικίλουν, εντούτοις παρατηρούµε 
ότι ένας αριθµός αφορούσε αποκάλυψη προσωπικών δεδοµένων που έγιναν µέσω 
του ηµερήσιου τύπου, µε τη δηµοσίευση πληροφοριών που εκ πρώτης όψεως 
παραβίαζαν την ιδιωτική ζωή των παραπονούµενων.  



 8

Η δηµοσίευση προσωπικών δεδοµένων χωρίς τη συγκατάθεση των προσώπων στα 
οποία αναφέρονται επιτρέπεται όταν αυτή γίνεται για δηµοσιογραφικούς σκοπούς 
εφόσον δεν παραβιάζεται το δικαίωµα προστασίας της ιδιωτικής και προσωπικής 
ζωής. 
Γι’ αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει πάντα να υπάρχει µια ισορροπία ανάµεσα 
σε δύο δικαιώµατα, το δικαίωµα της προστασίας της προσωπικής ζωής και το 
δικαίωµα για ενηµέρωση και βεβαίως το πρώτο πρέπει πάντα να υπερισχύει.  ∆εν 
πρέπει να δηµοσιεύονται προσωπικές πληροφορίες που δεν προσθέτουν τίποτε 
ουσιαστικό σε µια είδηση απλά για σκοπούς εντυπωσιασµού και πρέπει να 
διακριβώνεται, στο µέρος του δυνατού, η ακρίβεια και η ορθότητα των πληροφοριών. 
  
Μια άλλη κατηγορία παραπόνων σχετιζόταν µε κοινοποίηση πληροφοριών από τα 
Επαρχιακά Κτηµατολογικά Γραφεία. Στις πλείστες όµως περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι 
η κοινοποίηση έγινε νόµιµα όπως προβλέπει το άρθρο 51Α του περί Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας Νόµου το οποίο προνοεί ότι «ο ∆ιευθυντής παρέχει σε οποιοδήποτε 
ενδιαφερόµενο πρόσωπο, µε την καταβολή του νενοµισµένου τέλους, οποιαδήποτε 
πληροφορία σε σχέση µε οποιαδήποτε καταχώρηση σε κάθε µητρώο ή άλλο βιβλίο 
που τηρείται σε κάθε Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο» (βλέπετε σελ. 23).  
 
Αρχή της Αναλογικότητας: Αριθµός παραπόνων (16) αφορούσε συλλογή και 
χρήση υπερβολικών δεδοµένων. Τα περισσότερα από αυτά σχετίζονταν µε την 
πρακτική ορισµένων ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες για τη διεκπεραίωση των 
απαιτήσεων των πελατών τους που είχαν συνάψει ασφάλειες υγείας, απαιτούσαν την 
προσκόµιση των αποτελεσµάτων ιατρικών εξετάσεων και αναλύσεων (βλέπετε σελ. 
17).  

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

Κατηγορία/ θέµα Αριθµός παραπόνων Ποσοστό 

Λήψη συγκατάθεσης - Ενηµέρωση 6 3% 

Βίντεο-παρακολούθηση - καταγραφή ήχου 21 9,5% 

Αποκάλυψη – Κοινοποίηση 27 12% 

Απόρρητο – µέτρα ασφαλείας 2 1% 

∆ικαίωµα πρόσβασης – Αντίρρησης 8 4% 

Spam (e-mail, sms, fax) 110 50% 

Παροχή Υπηρεσιών εξ αποστάσεως (ταχυδροµείο & τηλέφωνο) 2 1% 

Νοµιµότητα/ σκοπός 5 2% 

Συλλογή στοιχείων (πηγές) 5 2% 

Υπερβολικά στοιχεία (αρχή της αναλογικότητας) 16 7% 

Χρονικό διάστηµα διατήρησης των δεδοµένων/ διαγραφή 2 1% 

Πεδίο εφαρµογής  5 2% 
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Βιοµετρικά δεδοµένα  1 0,5% 

Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση 2 1% 

Εκτός αρµοδιότητας 8 4% 

ΣΥΝΟΛΟ 220  

 
 
Όσο αφορά τον καθ’ ου το παράπονο, τα περισσότερα παράπονα (82%) στρέφονταν 
κατά εταιρειών/οργανισµών του ιδιωτικού τοµέα, λόγω κυρίως του µεγάλου αριθµού 
παραπόνων που λάβαµε για λήψη ανεπιθύµητων διαφηµιστικών µηνυµάτων.  
 
 
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 
 

Νοµικά 
πρόσωπα 
δηµοσίου 
δικαίου

4%

Ιδιωτικός 
τοµέας
82%

∆ηµόσιος 
τοµέας
14%

 
 
Αποτελέσµατα των παραπόνων 
 
Από τα 220 παράπονα που λήφθηκαν, 85 διεκπεραιώθηκαν µέσα στο 2007. Ο λόγος 
που εκκρεµούσαν πολλά παράπονα µέχρι τις 31/12/2007 οφείλεται στο ότι 
σηµειώνεται καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της εξέτασης παραπόνων για Spam (βλ. 
σχετική παράγραφο πιο κάτω). 
 
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι αρκετά παράπονα διεκπεραιώθηκαν µε την εκούσια 
συµµόρφωση των καθ’ ων το παράπονο χωρίς να κριθεί απαραίτητη η έκδοση 
απόφασης. 
 
Η αναλυτική κατάσταση των αποτελεσµάτων των παραπόνων που διεκπεραιώθηκαν 
κατά το 2007 παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα. 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
Υπέρ παραπονούµενου µε συµµόρφωση 20 
Υπέρ παραπονούµενου µε απόφαση 2 
Επιβολή διοικητικής κύρωσης 1 
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∆ιακοπή έρευνας λόγω ικανοποίησης του 
παραπονούµενου 

3 

∆ιακοπή έρευνας λόγω έλλειψης στοιχείων 16 
∆ιακοπή έρευνας λόγω αναρµοδιότητας 17 
Απόσυρση παραπόνου από παραπονούµενο 1 
Απόρριψη παραπόνου - αβάσιµο 25 
ΣΥΝΟΛΟ 85 

 
 
3.2. Αποφάσεις / Υποθέσεις  
 
 
3.2.1. Spam 
 
Με βάση τον Περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών 
Υπηρεσιών Νόµο 112 του 2004 ο οποίος στο Μέρος 14 ατού µεταφέρει τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά µε την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα 
των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, για αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων (για απ’ 
ευθείας εµπορική προώθηση) µε οποιοδήποτε µέσο, συµπεριλαµβανοµένων του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email), των µηνυµάτων σε κινητά τηλέφωνα (sms) και 
των συσκευών τηλεοµοιοτυπίας (fax) πρέπει να λαµβάνεται εκ των προτέρων η 
συγκατάθεση των ληπτών των µηνυµάτων. 
 
Η Επίτροπος Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι αρµόδια να 
εξετάζει παράπονα και µπορεί να επιβάλει κυρώσεις σε όσους δεν συµµορφώνονται 
µε αυτές τις διατάξεις του Νόµου. 
 
Κατά το έτος 2007 ο αριθµός των παράπονων σχετικά µε την µαζική αποστολή 
ανεπιθύµητων διαφηµιστικών µηνυµάτων, που ονοµάζονται συνήθως «spam» ή 
«junk mail» ή «ανεπιθύµητη εµπορική αλληλογραφία», παρόλο που είναι ακόµη 
αρκετά ψηλός, είχε µειωθεί ελαφρώς σε σχέση µε το 2006 και αρκετοί αποστολείς 
έχουν ήδη συµµορφωθεί µε τις πρόνοιες της νοµοθεσίας µετά από υποδείξεις του 
Γραφείου µου. 
 
Τα περισσότερα παράπονα εξακολουθούν να αφορούν τη λήψη ανεπιθύµητων 
µηνυµάτων σε κινητά τηλέφωνα τα οποία καλούν τους λήπτες να πάρουν τηλέφωνο 
σε αριθµό υπερτιµηµένης κλήσης/ υπηρεσίας τηλεπληροφόρησης µε ψηλή χρέωση 
(που αρχίζουν συνήθως από 900 ή από 909) για να λάβουν πληροφορίες σχετικά µε 
στοιχήµατα, ωροσκόπιο και γνωριµίες. 
 
H εξέταση των παραπόνων για λήψη ανεπιθύµητων διαφηµιστικών µηνυµάτων 
(spam), είναι χρονοβόρα και συχνά παρουσιάζονται δυσκολίες κυρίως σε ότι αφορά 
των εντοπισµό των αποστολέων των µηνυµάτων. 
 
Στα περισσότερα µηνύµατα για τα οποία υποβάλλονται παράπονα δεν αναγράφονται 
τα στοιχεία του αποστολέα αλλά τα µηνύµατα απλά παρακινούν τους παραλήπτες να 
τηλεφωνήσουν σε κάποιο αριθµό πληροφόρησης ή να αποστείλουν µήνυµα σε κάποιο 
τετραψήφιο αριθµό.  
Για να εντοπίσουµε τον αποστολέα ζητούµε από τον πάροχο των υπηρεσιών να µας 
πληροφορήσει τα ονόµατα των κατόχων των αριθµών αυτών.  Πολλές φορές 
σηµειώνεται καθυστέρηση στην ανταπόκρισή τους, γεγονός που επηρεάζει την 
έγκαιρη και ταχεία εξέταση του παραπόνου.  Έχω υποβάλει εισήγηση στους 
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παρόχους των υπηρεσιών να ορίσουν ένα λειτουργό επικοινωνίας µε στόχο την 
ταχύτερη ανταπόκριση στα ερωτήµατά µας. 
  
Σε αρκετές περιπτώσεις, στη διαδικασία εξέτασης των παραπόνων spam 
παρεµβάλλεται ακόµη ένα επιπρόσθετο στάδιο, στις περιπτώσεις όπου ο πάροχος των 
υπηρεσιών (που είναι στις πλείστες περιπτώσεις η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου) 
έχει εκχωρήσει τους αριθµούς δευτερογενώς σε κάποια εταιρεία η οποία µε την σειρά 
της έχει εκχωρήσει τους αριθµούς σε πελάτες της, όπου παρατηρείται καθυστέρηση 
µέχρι να ενηµερωθούµε για τα πρόσωπα στους οποίους έχουν εκχωρηθεί οι αριθµοί.  
 
Παρατηρείται επίσης το φαινόµενο, σε περιπτώσεις εξέτασης παραπόνων αποστολής 
µηνυµάτων που διαφηµίζουν κάποια ιστοσελίδα, να µην υπάρχουν καθόλου στοιχεία 
επικοινωνίας της εταιρείας στην ιστοσελίδα, αλλά να υπάρχει µόνο φόρµα αποστολής 
κάποιου µηνύµατος µέσω της ιστοσελίδας. Στις περιπτώσεις που επικοινωνούµε µε 
τους χειριστές της ιστοσελίδας µέσω αυτής της φόρµας της ιστοσελίδας, συνήθως 
δεν λαµβάνουµε οποιαδήποτε απάντηση, ίσως γιατί πιστεύουν ότι δεν µπορούν να 
εντοπιστούν. Γι’ αυτό το Γραφείο µου αναγκάζεται να προβεί σε επιπρόσθετη έρευνα 
για εντοπισµό της ταχυδροµικής διεύθυνσης των χειριστών της ιστοσελίδας ώστε να 
είναι σε θέση να συνεχίσει την εξέταση του παραπόνου. 
 
Σηµειώνεται ότι µε βάση το άρθρο 106(5) του περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του 2004, 112(Ι)/2004, η 
πρακτική αποστολής µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε σκοπό την απ’ 
ευθείας εµπορική προώθηση µε συγκάλυψη ή απόκρυψη της ταυτότητας του 
αποστολέα ή του προσώπου εκ µέρους του οποίου αποσέλλεται το µήνυµα, ή χωρίς 
έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης να δύναται να ζητήσει τον τερµατισµό 
των επικοινωνιών αυτών, απαγορεύεται. Με βάση τους ορισµούς του ίδιου Νόµου, 
στα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου περιλαµβάνονται και τα µηνύµατα sms. 
 
Το Γραφείο µου έχει εξετάσει αρκετές υποθέσεις λήψης ανεπιθύµητων διαφηµιστικών 
µηνυµάτων όπου οι αποστολείς ισχυρίζονται ότι έχουν λάβει την συγκατάθεση των 
παραληπτών των µηνυµάτων µέσω κάποιας ιστοσελίδας, όπου στους όρους παροχής 
υπηρεσιών (terms and conditions) της ιστοσελίδας περιλαµβάνεται και ο όρος ότι 
όσοι εγγραφούν στην ιστοσελίδα συγκατατίθενται να λαµβάνουν διαφηµιστικά 
µηνύµατα.  
 
Όπως αναγράφεται και στις σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου, 
«συγκατάθεση» του υποκειµένου των δεδοµένων σηµαίνει κάθε ελεύθερη, ρητή και 
ειδική δήλωση βούλησης, που εκφράζεται µε τρόπο σαφή και εν πλήρη επίγνωση και 
µε την οποία το υποκείµενο των δεδοµένων, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί, 
δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν.  
 
Με βάση τα πιο πάνω - 
 
1) Η συγκατάθεση πρέπει να είναι ελεύθερη, δηλαδή δεν µπορεί να είναι µέρος των 

όρων παροχής κάποιας υπηρεσίας ή συµµετοχής σε κάποιο διαγωνισµό αλλά θα 
πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ειδικής δήλωσης, όπως, για παράδειγµα, 
επιλέγοντας «Ναι» ή «Όχι» ή βάζοντας « » σε κάποιο τετραγωνάκι. 

 
2) Η συγκατάθεση πρέπει να δίνεται µε πλήρη επίγνωση, αφού το υποκείµενο των 

δεδοµένων έχει προηγουµένως ενηµερωθεί. Με βάση το άρθρο 11 του περί 
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Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) 
Νόµου 138(Ι) του 2001, η ενηµέρωση των υποκειµένων των δεδοµένων πρέπει 
να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την  ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας και 
το σκοπό της επεξεργασίας.  
Αρκετές ιστοσελίδες προσπαθούν να αποσπάσουν συγκατάθεση των υποκειµένων 
των δεδοµένων, αναφέροντας µόνο ότι θα αποστέλλονται µηνύµατα από την 
εταιρεία και τους συνεργάτες της, χωρίς να αναφέρουν ποιοι είναι οι συνεργάτες 
της. 

 
 
3.2.2. Απόφαση  σχετικά µε αποστολή ανεπιθύµητων διαφηµιστικών 
µηνυµάτων – Καταγγελίες εναντίον του κ. Α. Ν. 
 
Μετά από έρευνα η οποία διεξάχθηκε δυνάµει του άρθρου 107(2) του Νόµου 
112(Ι)/2004 και του άρθρου 23(ζ) και (η) του Νόµου 138(Ι)/2001 σχετικά µε 
παράπονα που είχαν υποβληθεί για λήψη ανεπιθύµητων διαφηµιστικών µηνυµάτων 
σχετικά µε ιπποδροµίες από συγκεκριµένο αποστολέα, εξέδωσα απόφαση µε την 
οποία επιβλήθηκε στον αποστολέα χρηµατική ποινή δύο χιλιάδων λιρών για 
παράβαση των εδαφίων (1) και (5) του άρθρου 106 του περί Ρυθµίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του 2004, 
112(Ι)/2004. 
 
Τα µηνύµατα αποστέλλονταν από διάφορους αριθµούς από κάρτες προπληρωµένης 
τηλεφωνίας κινητών τηλεφώνων και καλούσαν τους παραλήπτες να τηλεφωνήσουν 
σε διάφορους αριθµούς τηλεπληροφόρησης οι οποίοι ανήκουν στον συγκεκριµένο 
αποστολέα. Αρκετοί από τους παραπονούµενους ανάφεραν ότι προσπάθησαν να 
καλέσουν τον αριθµό κινητού τηλεφώνου από τον οποίο έλαβαν τα µηνύµατα για να 
ζητήσουν να σταµατήσει η αποστολή των µηνυµάτων αλλά κανείς δεν απαντούσε τα 
τηλέφωνα αυτά. 
 
 
3.2.3. Υπόθεση SWIFT 
 
Το SWIFT είναι οργανισµός που εδρεύει στο Βέλγιο και προσφέρει υπηρεσίες 
αποστολής µηνυµάτων σχετικά µε διεθνείς µεταφορές χρηµατικών ποσών. Τις 
υπηρεσίες του χρησιµοποιούν περίπου 7800 χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε 
ολόκληρο τον κόσµο. 
 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα στον τύπο το καλοκαίρι του 2006, διεφάνη ότι το SWΙFT 
διατηρούσε και δεύτερο επιχειρησιακό κέντρο στις ΗΠΑ στο οποίο αποθηκεύονταν 
όλα τα µηνύµατα, όπως ακριβώς εγίνετο και στο κέντρο του οργανισµού στο Βέλγιο.  
Στα µηνύµατα περιλαµβάνονταν συνήθως και προσωπικά δεδοµένα. Η ύπαρξη αυτού 
του δεύτερου επιχειρησιακού κέντρου συνεπάγεται τη διαβίβαση προσωπικών 
δεδοµένων στις ΗΠΑ. 
 
Από τα δηµοσιεύµατα προέκυψε επίσης ότι το Υπουργείο Οικονοµικών των ΗΠΑ, µετά 
το Σεπτέµβριο του 2001 είχε πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούνταν στο 
επιχειρησιακό κέντρο του Οργανισµού στις ΗΠΑ ύστερα από την έκδοση σχετικών 
κλήσεων (subpoenas) Η πρόσβαση σκοπό είχε την πάταξη της τροµοκρατίας.  
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Τόσο η Βελγική Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, όσο και η Οµάδα 
Εργασίας του άρθρου 29 επελήφθησαν της υπόθεσης αφού είχαν διαπιστωθεί εκ 
πρώτης όψεως παραβάσεις της Οδηγίας 95/46 ΕΚ και των εθνικών νοµοθεσιών για 
την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και είχαν επαφές µε αξιωµατούχους του 
SWIFT µε στόχο τη συµµόρφωσή του. 
 
Στην Απόφαση της Βελγικής Αρχής και στη Γνώµη της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 
29∗ αναφέρονται οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν καθώς και τα µέτρα του οφείλουν 
να λάβουν το SWIFT και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που χρησιµοποιούν τις 
υπηρεσίες του. 
 
Ως αποτέλεσµα αυτών των ενεργειών – 
 

 Το SWIFT έχει ενταχθεί τον Ιούλιο του 2007 στο σύστηµα Safe Harbour, 
γεγονός που καθιστά νόµιµη τη διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων στις ΗΠΑ 
δεδοµένου ότι ένταξη στο σύστηµα αυτό έχει αναγνωριστεί από το Συµβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι προσφέρει ικανοποιητική προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων. 

 
 Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στα κράτη µέλη της Ε.Ε. 
ύστερα από επαφές και συνεννόηση µε τις εθνικές Αρχές Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων ανάλαβαν να ενηµερώνουν τους πελάτες τους που 
χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του SWIFT τόσο για τη διαβίβαση των 
προσωπικών τους δεδοµένων που περιλαµβάνονται στα σχετικά µηνύµατα 
στις ΗΠΑ, όσο και για την πιθανή πρόσβαση σ’ αυτά από το Υπουργείο 
Οικονοµικών των ΗΠΑ. 

 
Στην Κύπρο ο Σύνδεσµος Εµπορικών Τραπεζών ύστερα από συνεννόηση µε το 
Γραφείο µου διαµόρφωσε το έντυπο ενηµέρωσης που θα δίνεται στους πελάτες των 
τραπεζών όταν χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες SWIFT και συµφωνήθηκε επίσης ο 
τρόπος µε τον οποίο θα γίνεται η ενηµέρωση, ο οποίος ποικίλλει ανάλογα µε τον 
τρόπο µε τον οποίο ο πελάτης ζητά τις υπηρεσίες αυτές. 
 
Επιπλέον όλες οι Τράπεζες που είναι µέλη του SWIFT και χρησιµοποιούν τις 
υπηρεσίες του για διεθνείς µεταφορές χρηµάτων που διενεργούν κατ’ εντολή των 
πελατών τους, συµφώνησαν να εφαρµόζουν από την 1η Σεπτεµβρίου 2007 τα πιο 
κάτω για να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του Νόµου 138(Ι)/2001 σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Γνώµης 10/2006:  
 

1. Να ενηµερώνουν τους πελάτες τους για το γεγονός ότι προσωπικά τους 
δεδοµένα διαβιβάζονται στις ΗΠΑ και ότι οι αρχές των ΗΠΑ θα µπορούσαν να 
έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδοµένα, καθώς και για τα δικαιώµατα τους. 

 
2. Να έχουν στην ιστοσελίδα τους τροποποιηµένο ενηµερωτικό έντυπο  που 

ενηµερώνει τους πελάτες για τη διαβίβαση προσωπικών τους δεδοµένων στις 
ΗΠΑ και την επεξεργασία που θα γίνεται από τις αρχές των ΗΠΑ στα 
προσωπικά τους δεδοµένα.  

                                                 
∗ Η Γνώµη αρ. 10/2006 βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου. 



 14

3. Να φροντίσουν ώστε στις περιπτώσεις που οι πελάτες προβαίνουν σε 
αποστολή εµβάσµατος µέσω διαδικτύου να εµφανίζεται το ενηµερωτικό 
έντυπο υπό µορφή pop-up window πριν την ολοκλήρωση της εντολής. 

4. Στο έγγραφο για τη µεταφορά λογαριασµού (payment order) να ενσωµατωθεί 
σχετικό ενηµερωτικό  λεκτικό για τις περιπτώσεις εκείνες που οι πελάτες 
προβαίνουν σε αποστολή εµβάσµατος δίνοντας οδηγίες. 

5. Στις περιπτώσεις που οι πελάτες προβαίνουν σε αποστολή εµβάσµατος σε 
υποκατάστηµα, να δίνεται στον πελάτη ενηµερωτικό έντυπο.  

Ζητήθηκε επίσης από τις Τράπεζες όπως µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου 2007, να 
στείλουν σε όλους τους πελάτες τους (φυσικά πρόσωπα) σχετικό ενηµερωτικό 
έντυπο σε ξεχωριστή επιστολή που να τους ενηµερώνει για την υπόθεση.  

 
 
3.2.4. Επεξεργασία βιοµετρικών δεδοµένων για σκοπούς ελέγχου της 
ώρας προσέλευσης των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας τους 
 
 
Η συλλογή και επεξεργασία βιοµετρικών δεδοµένων έχει απασχολήσει κατά καιρούς 
διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα τα οποία έχουν εκδώσει σχετικά µε το θέµα 
έγγραφα. 
Ανάµεσα σε αυτά είναι και τα ακόλουθα: 

1. Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τα στοιχεία βιοµετρίας της Οµάδας Εργασίας 
του Άρθρου 29. 

2. Progress report on the application of the principles of Convention 108 to the 
Collection and processing of biometric data (2005). 

Τα έγγραφα αυτά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου µου: 
www.dataprotection.gov.cy. 
 
«Βιοµετρικά δεδοµένα» περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: δακτυλικά 
αποτυπώµατα, αναγνώριση ίριδας οφθαλµού, ανάλυση αµφιβληστροειδούς χιτώνα, 
αναγνώριση προσώπου (φωτογραφία), καταγραφή φωνής και ανάλυση τύπου DNA. 
   
Έχουµε εκδώσει κατευθυντήριες γραµµές για τη χρήση των βιοµετρικών δεδοµένων, 
οι οποίες δηµοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Γραφείου µου, και στις οποίες 
εφιστάται η προσοχή των υπευθύνων επεξεργασίας που σκοπεύουν να 
εγκαταστήσουν συστήµατα συλλογής και επεξεργασίας βιοµετρικών δεδοµένων,  π.χ 
δακτυλικών αποτυπωµάτων, για σκοπούς ελέγχου της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 
τους (εταιρείες, επαγγελµατικά υποστατικά, κ.α) και/ ή ελέγχου της ώρας 
προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζοµένων από το χώρο εργασίας τους στα 
ακόλουθα σηµεία - 
 

1. Η συλλογή και επεξεργασία βιοµετρικών δεδοµένων εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόµου) Νόµου του 2001 και εποµένως δεν είναι 
ανεξέλεγκτη. 

 
2. Η επεξεργασία βιοµετρικών δεδοµένων, όπως είναι τα δακτυλικά 

αποτυπώµατα χρησιµοποιείται κυρίως για σκοπούς επαλήθευσης και 
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αναγνώρισης της ταυτότητας των προσώπων στο πλαίσιο της 
αντεγκληµατικής πολιτικής των διωκτικών αρχών.  

 
3. Η συλλογή και επεξεργασία των δακτυλικών αποτυπωµάτων που συνιστούν 

µοναδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώµατος και της ακεραιότητας του 
ανθρώπου αποτελεί επέµβαση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην 
προσωπικότητα, και περαιτέρω στην ιδιωτική ζωή του ατόµου. Σύµφωνα µε 
το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣ∆Α), το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής ζωής συνεπάγεται και το 
δικαίωµα σεβασµού του ανθρώπινου σώµατος. 

 
4. Η αρχή της αναλογικότητας επιβάλλει όπως, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

για σκοπούς ελέγχου της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και/ ή της ώρας 
προσέλευσής και αποχώρησής των εργαζοµένων από το χώρο εργασίας τους 
επιλέγει άλλα λιγότερο παρεµβατικά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια µέσα.  

 
5. Η λειτουργία συστηµάτων συλλογής και επεξεργασίας βιοµετρικών δεδοµένων 

είναι θεµιτή και νόµιµη κατά κύριο λόγο µόνο στις περιπτώσεις 
εγκαταστάσεων υψίστης ασφάλειας π.χ στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή 
απόρρητα αρχεία 

 
6. Ακόµη και στην περίπτωση όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει εξασφαλίσει 

τη συγκατάθεση των προσώπων, τα βιοµετρικά δεδοµένα των οποίων θα 
τύχουν επεξεργασίας, η εν λόγω συγκατάθεση δεν αίρει την παρανοµία 
και σε καµία περίπτωση δεν την νοµιµοποιεί.  

 
7. Η επεξεργασία δακτυλικών αποτυπωµάτων και η αποθήκευσή τους σε βάσεις 

δεδοµένων εµπερικλείει κινδύνους για επαναχρησιµοποίησή τους από τρίτους 
για επιδίωξή δικών τους σκοπών ασυµβίβαστων µε τον αρχικό σκοπό για το 
λόγο αυτό δεν είναι επιτρεπτή.  

 
 
Πέρα όµως από τις βασικές αρχές του Νόµου έχουµε εντοπίσει τέσσερα σηµεία που 
θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την επιλογή συστήµατος µε βιοµετρικά 
δεδοµένα και για την αξιολόγηση του βαθµού µε τον οποίο τα συστήµατα 
επηρεάζουν την ιδιωτική ζωή : 
 
1. Είδος συστήµατος / σκοπός χρήσης του συστήµατος:  

 
α) Σύστηµα Αναγνώρισης ατόµου (Identification): Μπορεί να  επιβεβαιώσει την 

ταυτότητα του ατόµου, και 
β)  Σύστηµα ταυτοποίησης ατόµου (Authentication): Μπορεί να επιβεβαιώσει ότι 

τα βιοµετρικά δεδοµένα του ατόµου που παρουσιάζεται στην µηχανή 
ανάγνωσης των βιοµετρικών  δεδοµένων ταιριάζουν µε τα βιοµετρικά 
δεδοµένα που είναι φυλαγµένα (συνήθως σε έξυπνες κάρτες smart cards). Με 
αυτή την µέθοδο το σύστηµα δεν χρειάζεται να γνωρίζει την ταυτότητα του 
ατόµου που παρουσιάζεται στην µηχανή ανάγνωσης των βιοµετρικών 
δεδοµένων, απλά επιβεβαιώνει εάν το άτοµο είναι εξουσιοδοτηµένο να έχει 
πρόσβαση. 
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Το δεύτερο σύστηµα παρέχει µεγαλύτερη προστασία προσωπικών δεδοµένων και 
πρέπει να προτιµάται από το πρώτο αν δεν υπάρχει συγκεκριµένη ανάγκη 
αναγνώρισης του υποκειµένου των δεδοµένων. 

 
2. Μέθοδος αποθήκευσης: Υπάρχουν δύο µέθοδοι αποθήκευσης των βιοµετρικών 

δεδοµένων: 
α) Κεντρικές βάσεις δεδοµένων: Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε µια  κεντρική 

βάση και κάθε φορά που κάποιο άτοµο παρουσιάζεται στην µηχανή 
ανάγνωσης των βιοµετρικών δεδοµένων, τα δεδοµένα του συγκρίνονται µε 
αυτά που είναι καταχωρηµένα στην κεντρική βάση.  

β) Σε κάρτες: Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε µια κάρτα την οποία κρατά το 
υποκείµενο των δεδοµένων. Την στιγµή της ανάγνωσης των βιοµετρικών του 
δεδοµένων από την µηχανή, το υποκείµενο των δεδοµένων πρέπει να 
παρουσιάσει την κάρτα ώστε η µηχανή να επιβεβαιώσει ότι είναι το άτοµο στο 
οποίο ανήκει η κάρτα. 

 
Η δεύτερη µέθοδος παρέχει µεγαλύτερη προστασία προσωπικών δεδοµένων και 
θα πρέπει να προτιµάται γιατί στην πρώτη µέθοδο υπάρχει κίνδυνος κλοπής των 
βιοµετρικών δεδοµένων από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση (π.χ. hackers) ενώ 
µε την δεύτερη µέθοδο ο κίνδυνος αυτός αποφεύγεται. Γι’ αυτό εάν θα 
χρησιµοποιηθεί η πρώτη µέθοδος συστήνεται όπως τα δεδοµένα που διαβάζονται 
από την µηχανή να κρυπτογραφούνται προτού σταλούν στην κεντρική βάση για 
σύγκριση τους µε τα αποθηκευµένα δεδοµένα. 

 
3. Μέθοδος κωδικοποίησης: Η µηχανές ανάγνωσης των βιοµετρικών δεδοµένων 

κωδικοποιούν τα δεδοµένα που διαβάζουν (τα µετατρέπουν σε ψηφιακή µορφή) 
ώστε να µπορούν να αποθηκευτούν ψηφιακά (σε βάσεις δεδοµένων ή σε κάρτες). 
Υπάρχουν δύο µέθοδοι κωδικοποίησης των βιοµετρικών δεδοµένων.  
α) Αντιστρέψιµη µέθοδος: Το σύστηµα κωδικοποιεί τα βιοµετρικά δεδοµένα µε 

κάποια µέθοδο, αλλά είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί η αντίστροφη µέθοδος 
ώστε από τα κωδικοποιηµένα δεδοµένα να ξαναδηµιουργηθεί η αρχική εικόνα 
τους. 

β) Μη αντιστρέψιµη µέθοδος: Το σύστηµα κωδικοποιεί τα βιοµετρικά δεδοµένα 
µε τέτοια µέθοδο ώστε να µην είναι δυνατό να ξαναδηµιουργηθεί η αρχική 
εικόνα από τα κωδικοποιηµένα δεδοµένα. 

 
Είναι φανερό ότι η µη αντιστρέψιµη µέθοδος κωδικοποίησης παρέχει µεγαλύτερη 
προστασία προσωπικών δεδοµένων, ενώ µε την πρώτη µέθοδο τα βιοµετρικά 
δεδοµένα µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν και σε άλλα συστήµατα για 
µεταγενέστερη επεξεργασία. 

 
 

 Καταγγελία για έλεγχο του χρόνου προσέλευσης στην εργασία µε 
τη χρήση δακτυλικών αποτυπωµάτων 

 
Μέσα στο 2007 είχε υποβληθεί καταγγελία στο Γραφείο µου ότι ένα Κοινοτικό 
Συµβούλιο της Επαρχίας Λεµεσού είχε εγκαταστήσει σύστηµα έλεγχου της ώρας 
προσέλευσης και αναχώρησης του προσωπικού του µε την χρήση δακτυλικών 
αποτυπωµάτων.  
 
Το Κοινοτικό Συµβούλιο ισχυρίστηκε ότι η εγκατάσταση του συστήµατος αυτού 
κρίθηκε απαραίτητη λόγω των προβληµάτων που παρουσιάζονταν καθηµερινά µε το 
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προηγούµενο σύστηµα που υπήρχε και το οποίο λειτουργούσε µε κάρτα 
(προβλήµατα εκτύπωσης, εσκεµµένη βλάβη στο σύστηµα από τους χρήστες, ψευδείς 
δηλώσεις κτλ).  
 
Μετά την ακρόαση του υπεύθυνου επεξεργασίας και λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια 
και προϋποθέσεις που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους αποφάσισα ότι 
η χρήση των δακτυλικών αποτυπωµάτων για τον πιο πάνω σκοπό παραβίαζε την 
αρχή της αναλογικότητας και δεν ήταν επιτρεπτή.  
Θεώρησα ότι για την καταγραφή του χρόνου προσέλευσης στην εργασία υπάρχουν 
λιγότερο παρεµβατικοί τρόποι από την επεξεργασία των βιοµετρικών δεδοµένων και 
οι υπεύθυνοι επεξεργασίας θα πρέπει να εξετάζουν την δυνατότητα εφαρµογής 
άλλων µέτρων ελέγχου προτού κάνουν χρήση τέτοιων συστηµάτων. 
 
Ζήτησα εποµένως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διακόψει την επεξεργασία και 
να καταστρέψει οποιαδήποτε δεδοµένα που είχε ήδη συλλέξει. Το Συµβούλιο 
συµµορφώθηκε µε τις υποδείξεις µου. 
 
 
3.2.5. Συλλογή Ιατρικών Αποτελεσµάτων από Ασφαλιστικές Εταιρείες 
 
Με αφορµή παράπονα που υποβλήθηκαν εναντίον ασφαλιστικών εταιρειών που 
παρέχουν ιατρική ασφάλεια ότι κατά την απαίτηση αποζηµίωσης οι ασφαλιστικές 
εταιρείες ζητούν από τους ασφαλιζόµενους τα αποτελέσµατα των ιατρικών και άλλων 
εξετάσεων, πραγµατοποιήθηκαν διάφορες συναντήσεις στο Γραφείο µου µε 
εκπροσώπους των ασφαλιστικών εταιρειών και το Σύνδεσµο Ασφαλιστικών Εταιρειών 
για συζήτηση του θέµατος. 
 
Οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιρειών ανάφεραν ότι ο κυριότερος λόγος που 
ζητούν τα ιατρικά αποτελέσµατα / εξετάσεις είναι για να µην εξαπατούνται από 
ψευδείς απαιτήσεις. Επίσης, άλλος λόγος για τον οποίο απαιτούν την προσκόµιση των 
ιατρικών αποτελεσµάτων είναι όταν αµφισβητείται ή υπάρχει διάσταση απόψεων 
µεταξύ του θεράποντα ιατρού και του σύµβουλου ιατρού της εταιρείας. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Νόµου, τα προσωπικά δεδοµένα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας πρέπει, µεταξύ άλλων να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα 
από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας. 
 
Επιπρόσθετα, βάσει του άρθρου 6(1) του Νόµου, απαγορεύεται η συλλογή και 
επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, όπως είναι τα δεδοµένα που 
αφορούν την υγεία. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία αυτή εφόσον 
συντρέχουν τουλάχιστον µία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) 
του άρθρου αυτού, όπως για παράδειγµα όταν η συλλογή και επεξεργασία ιατρικών 
δεδοµένων γίνεται µόνο από πρόσωπο που ασχολείται κατ' επάγγελµα µε την παροχή 
υπηρεσιών υγείας ή όταν το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή 
του. 
Η συγκατάθεση όµως θα πρέπει να είναι ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση 
βουλήσεως, θα πρέπει δηλαδή το υποκείµενο των δεδοµένων να έχει η δυνατότητα 
να αρνηθεί να δώσει τη συγκατάθεσή του χωρίς να έχει οποιεσδήποτε δυσµενείς 
επιπτώσεις. 
   
Αφού έλαβα υπόψη µου τις θέσεις/απόψεις των ασφαλιστικών εταιρειών και του 
Συνδέσµου τους, κατέληξα στις πιο κάτω εισηγήσεις: 
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∆εν θα πρέπει ως θέµα πάγιας πρακτικής να ζητούνται σε όλες τις περιπτώσεις 
απαιτήσεων από τους ασφαλισµένους τα αποτελέσµατα των ιατρικών ή άλλων 
εξετάσεων. 
Αναφορικά µε εξετάσεις ρουτίνας δεν θα ζητούνται τα αποτελέσµατα ιατρικών ή 
άλλων εξετάσεων. 
Για οποιαδήποτε άλλη απαίτηση, αυτά θα ζητούνται µόνο όταν είναι απολύτως 
αναγκαίο για να αποφασιστεί αν θα καταβληθεί αποζηµίωση στον ασθενή, µε 
βάση τους όρους του συµβολαίου του, ή/ και να καθοριστεί το ύψος της 
αποζηµίωσης.  

 
Μέχρι το τέλος του 2008 θα δοθούν αριθµητικά και άλλα στοιχεία για τις περιπτώσεις 
όπου εταιρείες έχουν ζητήσει αποτελέσµατα εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν 
ενεργούσαν σύµφωνα µε τις εισηγήσεις µου. 
 
 
3.2.6. Ληξιαρχικό Βιβλίο Γεννήσεων 
 
Για εγγραφή των παιδιών στο Ληξιαρχικό Βιβλίο Γεννήσεων και απόκτηση 
πιστοποιητικού γεννήσεως οι γονείς έχουν υποχρέωση να συµπληρώνουν ένα έντυπο 
στο οποίο, εκτός από τα στοιχεία του παιδιού, ζητούνται και διάφορα προσωπικά 
δεδοµένα των γονέων.  
 
Παρατήρησα ότι µερικά από τα δεδοµένα που συλλέγονται και τυγχάνουν 
επεξεργασίας εκ πρώτης όψεως ήταν περισσότερα από ότι χρειάζονταν για την 
εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και εποµένως παραβιαζόταν η Αρχή της 
Αναλογικότητας. Τέτοια δεδοµένα είναι το επίπεδο µόρφωσης και το θρήσκευµα των 
γονέων καθώς και άλλα δεδοµένα που αφορούσαν αποκλειστικά τη µητέρα όπως η 
ηµεροµηνία γάµου, η σειρά του παρόντος γάµου, ο αριθµός των παιδιών που γέννησε 
στο παρόντα γάµο και ο αριθµός των ζωντανών παιδιών που γέννησε µέχρι σήµερα. 
 
Ο τύπος του εντύπου που συµπληρώνεται για την έκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως 
προβλέπεται στους περί Καταχωρήσεων Γεννήσεων Θνησιγονιών και Θανάτων 
Κανονισµούς του 1990 (Κ.∆.Π. 363/90). 
 
Ύστερα από επιστολή µου προς τη ∆ιευθύντρια του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού 
και Μετανάστευσης η τελευταία µε ενηµέρωσε πως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη 
διαδικασία θέσπισης νέων Κανονισµών, οι οποίοι θα υποβληθούν στο Γραφείο µου 
πριν την έγκρισή τους για τυχόν σχόλια και πρόθεσή µου είναι να εισηγηθώ την 
τροποποίηση του εντύπου ούτος ώστε να µην συλλέγονται τα εν λόγω δεδοµένα. 
 
 
3.2.7. Ενδεικτικά και απολυτήρια των Σχολείων  
Μέσης και ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
 
Το Υπουργείο Παιδείας µετά από υπόδειξη µου έχει τροποποιήσει τα ενδεικτικά και 
απολυτήρια των Σχολείων Μέσης και ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ώστε να µην 
αναγράφονται σ’ αυτό τα στοιχεία «Εκτοπισµένος από», «Τόπος καταγωγής πατέρα», 
«Τόπος καταγωγής Μητέρας», «Υπηκοότητα» και «Θρήσκευµα». 
 
Τα στοιχεία αυτά είναι υπερβολικά και δεν είναι απαραίτητα ή συναφή για την 
επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας, που είναι η ένδειξη/ απόδειξη ότι ο 
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συγκεκριµένος µαθητής/ µαθήτρια παρακολούθησε τον αναφερόµενο κλάδο σπουδών 
µε τα αποτελέσµατα που καταγράφονται σ’ αυτό. 

 
 

3.2.8. Αρχείο µε φωτογραφίες υπόπτων που διατηρεί η Αστυνοµία 
 
Το Γραφείο µου προέβηκε σε αυτεπάγγελτη έρευνα ύστερα από δηµοσίευµα στον 
ηµερήσιο τύπο, το οποίο αφορούσε πρόσωπο που στα πλαίσια υπόθεσης που εξέταζε 
η Αστυνοµία κλήθηκε σε σταθµό για αναγνώριση υπόπτου από αρχείο φωτογραφιών 
υπόπτων, στο οποίο, όπως ισχυρίστηκε, εντόπισε και δική του φωτογραφία. Την 
έρευνα ακολούθησε και παράπονο που υπόβαλε ο παραπονούµενος στο Γραφείο µου 
µέσω δικηγόρου. 
 
Ύστερα από επικοινωνία που είχα µε την Αστυνοµία, προέκυψε ότι εκκρεµεί υπόθεση 
εναντίον του παραπονούµενου ενώπιον  ∆ικαστηρίου και  δεν συνέτρεχαν 
οποιεσδήποτε από τις προϋποθέσεις που εκτίθενται στο άρθρο 25(2) του περί 
Αστυνοµίας Νόµου για την καταστροφή ή επιστροφή της φωτογραφίας του και ως εκ 
τούτου, η διατήρηση της στο αρχείο φωτογραφιών υπόπτων δεν παραβίαζε τις 
πρόνοιες του Νόµου 138(Ι)/2001. 
 
 
3.2.9. Βεβαίωση που παρέχεται από Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού  
και Μετανάστευσης µε σκοπό τη σύναψη γάµου µε αλλοδαπούς 
 
Παραπονούµενος ισχυρίστηκε ότι ορισµένα από τα στοιχεία που ζητούνται στο 
έντυπο "Προσωπικά στοιχεία για την παραχώρηση βεβαίωσης µε σκοπό τη σύναψη 
γάµου" του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης είναι υπερβολικά. 
 
Το έντυπο αυτό που συµπληρώνεται από Κύπριους πολίτες που επιθυµούν να 
συνάψουν γάµο µε αλλοδαπούς/ ές, χρησιµοποιείται από το Τµήµα µε σκοπό την 
αποφυγή τέλεσης εικονικών γάµων και περιλαµβάνει ερωτήσεις όπως πού 
γνωρίστηκαν οι αιτητές, πού εργαζόταν ο αλλοδαπός/ η αλλοδαπή όταν γνωρίστηκαν, 
σε ποια γλώσσα επικοινωνούν κ.α..   
 
Το Γραφείο µου είχε την άποψη ότι εκ πρώτης όψεως ορισµένα από τα ερωτήµατα 
στο συγκεκριµένο έντυπο ήταν υπερβολικά σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, 
δηλαδή την παροχή της βεβαίωσης και ζήτησε τις απόψεις του Τµήµατος.  
Η ∆ιευθύντρια του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης απάντησε ότι 
σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία η σχετική βεβαίωση παρέχεται κατόπιν 
προσωπικής συνέντευξης κατά την οποία οι αιτητές υποβάλλονται σε ερωτήµατα 
όπως τα πιο πάνω και ότι το εν λόγω έντυπο χρησιµοποιείται για σκοπούς 
συντόµευσης των διαδικασιών, διευκρινίζοντας ότι η συµπλήρωση ορισµένων από 
αυτές τις ερωτήσεις, δεν είναι υποχρεωτική. Κατόπιν οδηγιών µου, το Τµήµα 
δεσµεύτηκε να τροποποιήσει το συγκεκριµένο έντυπο, ώστε να ενηµερώνονται οι 
αιτητές ποια πεδία είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώνουν και ποια όχι. 
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3.2.10. Κάρτες νοσηλείας 
 
Παραπονούµενη ισχυρίστηκε ότι η αναγραφή του ετήσιου εισοδήµατος των κατόχων 
στις κάρτες νοσηλείας κατηγορίας «Β» είναι υπερβολική.  
Κατόπιν αλληλογραφίας που είχε το Γραφείο µου µε το Υπουργείο Υγείας, 
πληροφορήθηκα ότι σκοπός της αναγραφής των εισοδηµάτων είναι ο υπολογισµός 
των νοσηλίων κατ’ αναλογία του εισοδήµατος του κατόχου της κάρτας. Ως εκ 
τούτου, κρίθηκε ότι η πρακτική της αναγραφής των εισοδηµάτων των κατόχων στις 
κάρτες αυτές, τις οποίες οι ίδιοι κατέχουν και χρησιµοποιούν, δεν αντίκειται στις 
πρόνοιες του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 
Ατόµου) Νόµου του 2001. 
 
 
3.2.11. Απόκρυψη αριθµού  
 
Αρκετά άτοµα που λαµβάνουν ενοχλητικά τηλεφωνήµατα µε απόκρυψη αριθµού 
επικοινωνούν µε το Γραφείο µου και εκφράζουν την αντίθεσή τους στην δυνατότητα 
που παρέχεται στον καλούντα για απόκρυψη αριθµού. 
 
Η δυνατότητα απόκρυψης του αριθµού (ή περιορισµός της αναγνώρισης της 
καλούσας γραµµής) προβλέπεται στο άρθρο 102 του περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του 2004, (112(Ι)/2004) ο οποίος 
µεταφέρει τις διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συγκεκριµένα το άρθρο 8.1 αυτής, το οποίο 
προβλέπει ότι «Όταν παρέχεται η ένδειξη της ταυτότητας της καλούσας γραµµής, ο 
παροχέας της υπηρεσίας πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα στον χρήστη που καλεί 
να εµποδίζει αυτή τη λειτουργία ανά κλήση µε απλά µέσα και ατελώς. Ο συνδροµητής 
που καλεί πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτή ανά γραµµή». 
 
Σηµειώνεται ότι µε βάση το άρθρο 107 του ίδιου Νόµου, υπεύθυνος να επιλαµβάνεται 
υποθέσεις ή καταγγελίες που αφορούν πιθανές παραβιάσεις του άρθρου 102 είναι ο 
Επίτροπος Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων. 
 
Αρκετά πρόσωπα είχαν επίσης επικοινωνήσει µε το Γραφείο µου και σχετικά µε λήψη 
ενοχλητικών µηνυµάτων sms που είχαν σταλεί µέσω της υπηρεσίας private sms η 
οποία προσφέρεται από ιδιωτική εταιρεία και δίνει την δυνατότητα αποστολής 
µηνύµατος sms χωρίς να αναγράφεται ο αριθµός του αποστολέα. Κατ’ αναλογία, οι 
διατάξεις του άρθρου 102 δύναται να εφαρµοστούν και στην περίπτωση µηνυµάτων 
sms. 
 
 
3.2.12. Αποδείξεις πληρωµής µε πιστωτική κάρτα 
 
Μου έχει αναφερθεί από παραπονούµενους ότι, στις αποδείξεις πληρωµής που 
υπογράφονται από τους καταναλωτές/ πελάτες και κρατούνται από τους εµπόρους 
αναγράφεται ολόκληρος ο αριθµός της πιστωτικής κάρτας. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4(1)(β), τα προσωπικά δεδοµένα πρέπει να συλλέγονται για 
προσδιορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς και να µην υφίστανται 
µεταγενέστερη επεξεργασία ασυµβίβαστη µε τους σκοπούς αυτούς. 
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Σύµφωνα επίσης µε την παράγραφο (γ) του ίδιου άρθρου, τα προσωπικά δεδοµένα 
που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας πρέπει να είναι συναφή, πρόσφορα και 
όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας. 
 
Η JCC Payment Systems Ltd, που είναι η εταιρεία που διεκπεραιώνει συναλλαγές µε 
πιστωτικές κάρτες, µε ενηµέρωσε ότι, οι λόγοι που αναγράφεται ο αριθµός της 
πιστωτικής κάρτας στην απόδειξη που κρατά ο έµπορας είναι: 
 
1. Για να µπορεί ο καταναλωτής όταν εντοπίσει µία συναλλαγή που δεν αναγνωρίζει 
στην κατάσταση που του αποστέλλει η τράπεζα, να ζητήσει εξηγήσεις από την JCC 
Payment Systems Ltd, η οποία στη συνέχεια ζητά από τον έµπορα να της 
προσκοµίσει φωτοαντίγραφο της απόδειξης αγοράς, στο οποίο φαίνεται η υπογραφή 
του καταναλωτή. 
 
Γι' αυτό, είναι απαραίτητο ο έµπορας να κρατά απόδειξη πληρωµής στην οποία 
εµφανίζεται ολόκληρος ο αριθµός της κάρτας και η υπογραφή του πελάτη.  
 
2. Σε περίπτωση βλάβης του τερµατικού µπορεί να χαθούν τα στοιχεία των πράξεων 
που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο έµπορας 
µπορεί να χρησιµοποιήσει τις αποδείξεις πληρωµής για να διεκδικήσει την πληρωµή 
του από την JCC. 
 
Να σηµειωθεί, ότι, όπως µας διαβεβαίωσε η πιο πάνω εταιρεία, λαµβάνονται όλα τα 
απαραίτητα µέτρα µε τη χρήση υπερσύγχρονης τεχνολογίας ούτως ώστε, αν κάποιος 
έµπορας χρησιµοποιήσει παράνοµα τον αριθµό κάρτας ενός καταναλωτή, εντοπίζεται 
αµέσως και καταγγέλλεται στην Αστυνοµία.  
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4. Έλεγχοι  
 
 

4.1. Αυτεπάγγελτη έρευνα για παράβαση της υποχρέωσης 
για την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών δεδοµένων των 
ασθενών στο παλαιό Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας 

 
Mε αφορµή δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Ο Φιλελεύθερος» στην έκδοσή της 
ηµεροµηνίας 19/3/2007, µε τίτλο «Όπου σ’ έβρω τζι’ όπου µε έβρεις», το οποίο 
αναφερόταν στην κατάσταση που επικρατούσε στο παλιό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, 
αποφάσισα να διενεργήσω αυτεπάγγελτη έρευνα µε σκοπό να διαπιστώσω κατά πόσο 
τα µέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων που 
διατηρούνταν στο παλαιό Νοσοκοµείο Λευκωσίας ήταν ικανοποιητικά και σύµφωνα µε 
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 του Νόµου. 
 
Για το σκοπό αυτό, δύο λειτουργοί του Γραφείου µου επισκέφθηκαν την ίδια ηµέρα 
το παλαιό Νοσοκοµείο Λευκωσίας και συγκεκριµένα τη Ψυχιατρική Πτέρυγα, όπου 
διαπίστωσαν ότι διεξάγονταν εργασίες επιδιόρθωσης/ επισκευής από υπαλλήλους του 
Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων. Οι λειτουργοί του Γραφείου µου εισήλθαν από την 
κεντρική είσοδο του Νοσοκοµείου χωρίς να τους ζητηθούν οποιεσδήποτε 
πληροφορίες από το φρουρό που βρισκόταν εκεί και προχώρησαν στο κτίριο της 
Ψυχιατρικής Κλινικής της οποίας η πόρτα ήταν ανοικτή, χωρίς να συναντήσουν 
οποιεσδήποτε σηµάνσεις για απαγόρευση της εισόδου στο χώρο ή οποιαδήποτε 
φυσικά εµπόδια. Όταν εισήλθαν στην Ψυχιατρική Κλινική  διαπίστωσαν ότι υπήρχαν 
εγκαταλειµµένα και απροστάτευτα έγγραφα µε προσωπικά δεδοµένα ασθενών (που 
είχαν νοσηλευτεί στην πτέρυγα) όπως εγκεφαλογραφήµατα, ιατρικές εκθέσεις 
(reports), φάκελοι, µητρώα ασθενών (βιβλία), ακτινογραφίες και ένα δελτίο 
ταυτότητας ασθενούς. Τα πιο πάνω έγγραφα βρίσκονταν αφύλακτα και εκτεθειµένα 
σε ανοικτούς φοριαµούς, ανοικτά ράφια, γραφεία και στο πάτωµα, έτσι που ο 
οποιοσδήποτε τρίτος περιλαµβανοµένων των υπαλλήλων του Τµήµατος ∆ηµοσίων 
Έργων θα µπορούσε να έχει εύκολη πρόσβαση σ’ αυτά, να τα καταστρέψει ή και να 
τα υποκλέψει/ υπεξαιρέσει. 
 
Σε συνάντηση µου µε το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Υγείας, ο Γενικός 
∆ιευθυντής δεν αµφισβήτησε τις διαπιστώσεις των Λειτουργών του Γραφείου µου. 
Ακολούθησε αλληλογραφία µε το Υπουργείο Υγείας, το οποίο υποστήριξε ότι έγιναν 
συσκέψεις πριν τη µεταστέγαση του νοσοκοµείου στο καινούργιο κτίριο και 
λήφθηκαν αποφάσεις για συγκεκριµένα µέτρα ασφάλειας. Αναφέρθηκε, µεταξύ 
άλλων, ότι συνεργείο του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων άνοιξε δωµάτια στην 
ψυχιατρική πτέρυγα και ξεκίνησε τις εργασίες χωρίς να ειδοποιήσει το Υπουργείο για 
την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών, γι’ αυτό βρέθηκαν αφύλακτα 
προσωπικά δεδοµένα χωρίς να ληφθούν κατάλληλα µέτρα ασφάλειας και ότι οι 
φρουροί δεν εφάρµοσαν τις οδηγίες που τους είχαν δοθεί και γι’ αυτό η εταιρεία 
ασφάλειας αντικατέστησε όλα τα πρόσωπα που απασχολούσε για τη φύλαξη του 
χώρου του παλαιού Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας.    

 
Όµως, όπως φαίνεται από το περιεχόµενο των Πρακτικών των συσκέψεων που 
πραγµατοποιήθηκαν για τη διαχείριση του χώρου και του κτιρίου του παλαιού Γενικού 
Νοσοκοµείου Λευκωσίας, καµία απόφαση δεν είχε ληφθεί όσον αφορά τη διαχείριση 
εγγράφων που περιείχαν προσωπικά δεδοµένα ασθενών τα οποία εβρίσκοντο στο 
Παλαιό Νοσοκοµείο  Λευκωσίας  και  τα  µέτρα  ασφάλειάς τους.  Ακόµα  και εάν  
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γίνει  δεκτό   ότι   υπήρχε  σχεδιασµός  και  πρόγραµµα  για την  ασφάλεια  των 
κτιρίων, όπως αποδείχθηκε στην πράξη δεν πάρθηκαν εύλογα µέτρα ασφάλειας, 
αφού το Υπουργείο Υγείας δεν άσκησε οποιοδήποτε έλεγχο σε όσους είχε αναθέσει 
την ευθύνη υλοποίησης συγκεκριµένων αποφάσεων που αφορούσαν την ασφάλεια 
των κτιρίων (παραδοχή ότι χωρίς συνεννόηση το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων άφησε 
ξεκλείδωτους τους χώρους µε τα αφύλακτα δεδοµένα, παραδοχή ότι µεταγενέστερα 
συµπληρώθηκε η περίφραξη του χώρου του παλαιού κτιρίου του Γενικού 
Νοσοκοµείου Λευκωσίας, παραδοχή ότι οι φρουροί της εταιρείας ασφάλειας 
µεταγενέστερα αντικαταστάθηκαν επειδή δεν φύλαξαν το χώρο). Έστω και αν ληφθεί 
υπόψη ο ισχυρισµός του Υπουργείου Υγείας ότι είχαν προσληφθεί εµπειρογνώµονες 
για το σχεδιασµό και υλοποίηση της µεταστέγασης, την ευθύνη της γενικής εποπτείας 
και διακρίβωσης της συµµόρφωσης όλων των εµπλεκοµένων για τη φύλαξη τόσο του 
χώρου όσο και του τυχόν περιεχοµένου των κτιρίων, όπως εγγράφων που περιείχαν 
προσωπικά δεδοµένα, είχε το Υπουργείο. 
 
Όσον αφορά οποιαδήποτε έγγραφα ή έντυπα που περιείχαν προσωπικά δεδοµένα τα 
οποία παρέµειναν στο παλαιό Γενικό Νοσοκοµείο µετά τη µεταστέγασή του, ακόµα 
και αν δεχθούµε ότι αυτά δεν ήταν απαραίτητο να διατηρηθούν, θα έπρεπε να 
καταστραφούν για να µην υπάρχει η δυνατότητα να αποκαλυφθεί το περιεχόµενό 
τους. 
 
Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, έκρινα ότι στην υπό εξέταση υπόθεση υπήρξε 
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10(3) και (4) του Νόµου 138(Ι)/2001 και αφού 
έλαβα υπόψη όλα όσα αναφέρθηκαν από το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου καθώς 
και την προθυµία του να φροντίσει για την άµεση λήψη των απαραίτητων µέτρων 
που θα συνέτειναν στην εξασφάλιση ικανοποιητικής ασφάλειας ή για την καταστροφή 
των προσωπικών δεδοµένων που ευρίσκονταν στο χώρο του παλαιού Γενικού 
Νοσοκοµείου, αποφάσισα ότι η υπό τις περιστάσεις ενδεικνυόµενη κύρωση ήταν η 
επιβολή της χρηµατικής ποινής των χιλίων πεντακοσίων λιρών (£1.500). 
 
 
4.2. Αποτελέσµατα ελέγχου στο Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας 
 
Σε συνέχεια του ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε στο Τµήµα Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας το ∆εκέµβριο του 2006, τα αποτελέσµατα του οποίου παρουσιάστηκαν 
στην Ετήσια Έκθεση του περασµένου χρόνου, στάληκε επιστολή στο Τµήµα µε την 
οποία ζητήσαµε τα ακόλουθα –  
 
α) Να υποβληθούν νέες Γνωστοποιήσεις για κάθε αρχείο ξεχωριστά και να 
επισυναφθούν τα αντίστοιχα έντυπα που χρησιµοποιούνται για το κάθε ένα από 
αυτά. 
 
β) Να οριστεί λειτουργός που να είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά δεδοµένα, ο 
οποίος να τύχει της ανάλογης εκπαίδευσης από το Γραφείο µου και ο οποίος θα 
αναλάβει να ετοιµάσει  γραπτές οδηγίες προς το προσωπικό για τη χρήση και 
γενικότερη επεξεργασία, όπως και για την ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων από 
το Τµήµα. 
 
γ) Στη δήλωση που υπογράφουν οι ∆ήµοι και Κοινοτάρχες κατά την παραλαβή του 
µηχανογραφηµένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας του Τµήµατος να περιληφθεί 
πρόνοια για την προστασία, την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδοµένων.  
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δ) Τα υποκείµενα των δεδοµένων να τυγχάνουν ενηµέρωσης κατά τη συλλογή και 
καταχώρηση των δεδοµένων τους σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Νόµου 138(Ι)2001. 
Θα ήταν πιο πρακτικό και αποτελεσµατικό η ενηµέρωση να γίνεται πάνω στα ίδια τα 
έντυπα που χρησιµοποιούνται για τη διεκπεραίωση την υπόθεσης (π.χ. τίτλους, 
αιτήσεις, γνωστοποιήσεις κτλ) ή σε ξεχωριστό συµπληρωµατικό έντυπο αν δεν 
υπάρχει αρκετός χώρος. 
 
ε) Να µην κοινοποιούνται περιττές πληροφορίες στους άλλους ιδιοκτήτες στο έντυπο 
Ν. 286 (Γνωστοποίηση για παροχή διόδου – το οποίο αποστέλλεται στα 
ενδιαφερόµενα µέρη ούτως ώστε να γνωρίζουν την πορεία της διόδου). ∆εδοµένα 
όπως η αξία του ακινήτου και το ποσό αποζηµίωσης καθώς και τα ονόµατα των 
τραπεζών όταν υπάρχουν υποθήκες, κρίνονται ως υπερβολικά σε σχέση µε το σκοπό 
της επεξεργασίας (άρθρο 4(γ) του Νόµου 138(Ι)/2001). 
 
Το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας προχώρησε στην υλοποίηση των πιο πάνω 
εισηγήσεων και µέτρων, τα αποτελέσµατα των οποίων θα παρουσιαστούν στην 
ετήσια έκθεση του 2008. 
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5. Ενηµέρωση/ Εκπαίδευση 
 

5.1. Ιστοσελίδα 
 
Στην ιστοσελίδα του Γραφείου στο ∆ιαδίκτυο έχουν προστεθεί αρκετά νέα µέρη για 
καλύτερη οργάνωση της και για πληρέστερη ενηµέρωση του κοινού. 
 

 
 
Ανεπιθύµητα διαφηµιστικά µηνύµατα: Στο µέρος αυτό υπάρχουν περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε την απευθείας εµπορική προώθηση προϊόντων και 
υπηρεσιών εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα όπως email, sms και fax.  
 
Αποφάσεις: Στο µέρος αυτό καταχωρούνται οι διάφορες αποφάσεις που εκδόθηκαν 
είτε µετά από τη διερεύνηση κάποιου παραπόνου είτε κατόπιν αυτεπάγγελτης 
έρευνας. 
 
Αποφάσεις για εξαίρεση: Στο µέρος αυτό καταχωρούνται αποφάσεις µε βάση τις 
διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Νόµου για άρση της υποχρέωσης ενηµέρωσης 
και πληροφόρησης των υποκειµένων των δεδοµένων. 
 
∆ιαβίβαση / ∆ιασύνδεση: Το µέρος αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την 
διαβίβαση δεδοµένων προς τρίτες χώρες και τη διασύνδεση αρχείων. 
 
Γνωστοποίηση: Στο µέρος αυτό θα περιληφθεί το Μητρώο Αρχείων και 
Επεξεργασιών στο οποίο περιλαµβάνονται οι Γνωστοποιήσεις που υποβλήθηκαν 
σχετικά µε την εκτέλεση επεξεργασίας και τη λειτουργία αρχείων. 
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5.2. Εκδόσεις 
 
Το Γραφείο µου εξέδωσε ενηµερωτικό τετράπτυχο σχετικά µε τη χρήση του 
διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, το οποίο θα διανεµηθεί σε µαθητές σε 
συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας. 
 
Το τετράπτυχο αυτό εξηγεί ορισµένους από τους κινδύνους του ∆ιαδικτύου και 
παρέχει εισηγήσεις για το πως µπορούµε να επωφελούµαστε από τις υπηρεσίες που 
µπορεί να µας προσφέρει χωρίς να δηµοσιοποιούµε υπερβολικά προσωπικά δεδοµένα 
και να θέτουµε σε κίνδυνο την ιδιωτική µας ζωή. 
 
Γίνεται αναφορά σε διάφορα θέµατα και τεχνολογίες όπως blogging, Social 
Networking, Spy-ware, Phishing, στους κινδύνους που µπορεί να συνεπάγεται η 
χρήση τους καθώς και σε άλλα θέµατα για τα οποία θα πρέπει να είµαστε 
προσεκτικοί.  
 
Στο τελευταίο µέρος του τετράπτυχου γίνεται ειδική αναφορά στη χρήση της 
φωτογραφικής µηχανής που υπάρχει στα κινητά τηλέφωνα καθώς υπήρξαν αρκετές 
περιπτώσεις όπου διάφορες εικόνες και βίντεο είχαν κοινοποιηθεί χωρίς τη 
συγκατάθεση των ατόµων που παρουσιάζονται σ’ αυτά, αποστέλλοντας τα από 
κινητό σε κινητό µε αποτέλεσµα να κυκλοφορήσουν σε χρόνο ρεκόρ σε ολόκληρη 
την Κύπρο, χωρίς να σκεφτεί κανένας τις συνέπειες που θα είχε αυτή η πράξη στα 
άτοµα που παρουσιάζονται. 
 
Το περιεχόµενο του εντύπου επισυνάπτεται ολόκληρο στο Παράρτηµα της παρούσας 
΄Εκθεσης.  
 
 

5.3. Εγκύκλιοι/ Ανακοινώσεις 
 

Τον Ιούλιο του 2007 απέστειλα εγκύκλιο επιστολή προς τη ∆ηµόσια Υπηρεσία 
αναφορικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στον τοµέα των Εργασιακών 
Σχέσεων και την εγκατάσταση και λειτουργία κλειστών Κυκλωµάτων Βιντεο-
παρακολούθησης, θέµατα για τα οποία έχω εκδώσει Οδηγίες οι οποίες βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα του Γραφείου µου.   
Η εν λόγω Ανακοίνωση βρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
www.dataprotection.gov.cy 
 
 

5.4. Σεµινάρια/ ∆ιαλέξεις 
 
Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του Γραφείου µου για ενηµέρωση των υπεύθυνων 
επεξεργασίας για τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές απορρέουν από το Νόµο 
138(Ι)/2001, συνεχίστηκε η πραγµατοποίηση ενηµερωτικών/ διαφωτιστικών 
διαλέξεων σε διάφορες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και οργανωµένα σύνολα η οποία 
άρχισε από το 2005. 
 
Στις διαλέξεις αυτές, εκτός από την ενηµέρωση για το Νόµο, µας δίνεται η ευκαιρία 
να παρουσιάσουµε θέµατα µε ειδικό ενδιαφέρον για τον συγκεκριµένο τοµέα (π.χ.  
δηµοσιογραφία, διεύθυνση ανθρώπινου δυναµικού) και µε τη συζήτηση που γίνεται 
στο τέλος των διαλέξεων πιστεύουµε ότι επιτυγχάνεται η καθοδήγηση των 
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υπεύθυνων επεξεργασίας µε σκοπό τη λήψη από αυτούς αποφάσεων που συνάδουν 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία και ιδιαίτερα µε τις αρχές για νόµιµη επεξεργασία. 
 
Εισηγητές των διαλέξεων, εκτός από την Επίτροπο, είναι τέσσερις λειτουργοί του 
Γραφείου µου που έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση για το σκοπό αυτό.  
Ο αριθµός των διαλέξεων που πραγµατοποιήθηκαν/δόθηκαν µέσα στο 2007 
αυξήθηκε αισθητά σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος και λεπτοµέρειες 
παρατίθεται στον πιο κάτω πίνακα. 
 
Παρουσιάζονται επίσης διαλέξεις στην Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που 
εντάσσονται στο «Πρόγραµµα νεοεισερχοµένων στη δηµόσια υπηρεσία», καθώς και 
στην Αστυνοµική Ακαδηµία. 
 
 
∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 
 

 
Ηµερ. 

 
Υπηρεσία/ Οργανισµός 

Αριθµός 
διαλέξεων

 
Θέµα 

Από 27/2/07 
ως 26/6/07 

 
Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 

 
8 

Υποχρεώσεις της διοίκησης 
για την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων 
 

 
6 – 7/2/07 

 
Εφηµερίδα Φιλελεύθερος 

2 Προστασία προσωπικών 
δεδοµένων και 
δηµοσιογραφία 
 

Από 7/3/07 
ως 14/6/07 

Αστυνοµική Ακαδηµία 8 Προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων 
 

8/6/07 Τµήµα Φυλακών 1 Σεβασµός ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων των 
κρατουµένων 
 

7/6/07 Επαρχιακό ∆ικαστήριο 
Λευκωσίας 

1 Ο περί Επεξεργασίας 
∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Προστασία του 
Ατόµου) Νόµος 
 

28/6/07 Νέο Γενικό Νοσοκοµείο 
Λευκωσίας 

1 Επεξεργασία και ασφάλεια 
των ιατρικών δεδοµένων 
και ο περί των ∆ικαιωµάτων 
των Ασθενών Νόµος 
 

Από 13/9/07 
ως 14/11/07 

Αστυνοµική Ακαδηµία 11 Προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων 
 

Από 9/10/07 
ως 18/12/07 

Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 

11 Υποχρεώσεις της διοίκησης 
για την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων 
 

Από 24/9/07 
ως 22/10/07 

Τµήµα Φυλακών 3 Σεβασµός ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων των 
κρατουµένων 
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29/10/07 ∆ήµος Λευκωσίας 1 Υποχρεώσεις του ∆ήµου για 
την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων 
 

14/11/07 Κυπριακός Σύνδεσµος 
∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου 
∆υναµικού 

1 Επεξεργασία και ασφάλεια 
των προσωπικών 
δεδοµένων στον τοµέα των 
εργασιακών σχέσεων 

22/11/07 Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού 1 Ο περί Επεξεργασίας 
∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Προστασία του 
Ατόµου) Νόµος 
 

14/6/07 και 
7/12/07 

Σύνδεσµος Εγκεκριµένων 
Λογιστών Κύπρου 

2 Προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων 

20/12/07 Κυπριακός Σύνδεσµος 
Καθηγητών ΟΕΛΜΕΚ 

1 ∆ιαθεµατική αντιµετώπιση 
της νεανικής 
παραβατικότητας 

    
 
 
5.5. Ευρωπαϊκή Ηµέρα Προστασίας  
Προσωπικών ∆εδοµένων 
 
Το Οκτώβριο του 2006, το Συµβούλιο της Ευρώπης, καθιέρωσε την 28η Ιανουαρίου 
σαν Ευρωπαϊκή Ηµέρα Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, κάλεσε δε τα κράτη 
µέλη του να διοργανώσουν εκδηλώσεις για συνειδητοποίηση των πολιτικών τους στα 
θέµατα που άπτονται της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων αλλά και των 
δικαιωµάτων τους που απορρέουν από το θεσµό. 
 
Το Γραφείο µου, ανταποκρινόµενο στο κάλεσµα του Συµβουλίου της Ευρώπης, 
διοργάνωσε στη 28 Ιανουαρίου 2007, πρώτο έτος καθιέρωσης της ηµέρας 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων, τις εξής εκδηλώσεις: 
 
1) ∆ηµοσίευση Σηµειώµατος της Επιτρόπου για τη σηµασία της ηµέρας στο 

εγχώριο τύπο. 

2) Συνέντευξη της Επιτρόπου σε Τηλεοπτικά ∆ίκτυα για την ηµέρα. 

3) Έκδοση αφισών µε θέµα την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, οι οποίες 
διενεµήθησαν σε  Υπουργεία/ Τµήµατα/ Υπηρεσίες, σε Τράπεζες, Ηµικρατικούς, 
Ιδιωτικούς Οργανισµούς, Εργατικά Συνδικάτα και διάφορους άλλους 
Οργανισµούς, Πανεπιστήµια, κλπ µε σκοπό την ανάρτηση τους σε περίοπτους 
χώρους. 

4) Έκδοση ηµερολογίων τσέπης µε θέµα την προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων το οποίο διανεµήθηκε παράλληλα µε την αφίσα. 

5) ∆ιανοµή διαφωτιστικού υλικού και ενηµέρωση πολιτών σε εκδήλωση στην 
Λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία στις 28/01/2007.   
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6. Συνεργασία µε άλλους οργανισµούς 
 
 

6.1. Επίτροπος Ρυθµίσεως  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και  
Ταχυδροµείων 
 
Το Γραφείο µου έχει συνεχή και εποικοδοµητική συνεργασία µε το Γραφείο 
Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων αναφορικά µε 
θέµατα που αφορούν κυρίως την εφαρµογή της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά µε την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (που 
περιλαµβάνονται στο Μέρος 14 του περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του 2004). 
   
Το Σεπτέµβριο του 2007  πραγµατοποιήθηκε συνάντηση στα Γραφεία του Επιτρόπου 
Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΓΕΡΗΕΤ) µεταξύ 
λειτουργών των δύο Γραφείων για συζήτηση θεµάτων που προκύπτουν από την 
αποστολή ανεπιθύµητων διαφηµιστικών µηνυµάτων στα οποία διαφηµίζονται αριθµοί 
υπερτιµηµένης χρέωσης.  
Το Γραφείο µου είναι υπεύθυνο να εξετάζει παράπονα σχετικά µε λήψη ανεπιθύµητων 
διαφηµιστικών µηνυµάτων χωρίς την συγκατάθεση των παραληπτών ενώ το Γραφείο 
του Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων είναι 
υπεύθυνο για εξέταση παραπόνων για λήψη µηνυµάτων στα οποία διαφηµίζονται 
αριθµοί υπερτιµηµένης χρέωσης χωρίς να αναγράφεται η χρέωση του αριθµού. 
Κανένα από τα δυο Γραφεία δεν έχει αρµοδιότητα να αποφασίσει κατά πόσο ο 
παραπονούµενος θα πρέπει να πληρώσει ή όχι το ποσό που έχει χρεωθεί. Εάν ο 
παραπονούµενος πιστεύει ότι δεν πρέπει να πληρώσει το ποσό για το οποίο έχει 
χρεωθεί θα πρέπει να αποταθεί σε δικαστήριο. 
Συµφωνήθηκε όπως τα δύο Γραφεία θα προωθούν µεταξύ τους παράπονα τα οποία 
έχουν υποβληθεί σε ένα από αυτά αλλά εµπίπτουν και στις αρµοδιότητες του άλλου 
Γραφείου. 
 
 
6.2. Αστυνοµία 
 
Το Γραφείο µου συνεχίζει να έχει στενή συνεργασία µε την Αστυνοµία σε θέµατα 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων, απαντώντας γραπτώς σε διάφορα ερωτήµατα 
που κατά καιρούς τέθηκαν από την Αστυνοµία, καθώς και µε την πραγµατοποίηση 
διαλέξεων σε προγράµµατα της Αστυνοµικής Ακαδηµίας από λειτουργό του Γραφείου 
µου.  
 
Κατά το υπό εξέταση έτος η συνεργασία του Γραφείου µου µε την Αστυνοµία 
εστιάστηκε κυρίως στην αναθεώρηση των Γνωστοποιήσεων που αφορούσαν τα 
αρχεία της Αστυνοµίας, όπως αυτές έχουν διαφοροποιηθεί κατόπιν της ολοκλήρωσης 
της µηχανογράφησης των αρχείων και της λειτουργίας του κεντρικού 
µηχανογραφικού συστήµατος της Αστυνοµίας.       
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6.3.  Εφαρµογή του συστήµατος Internal Market 
Information System 

 
Το Γραφείο µου  είχε συνεργασία µε το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού σε θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Νόµου 138(Ι)/2001 
και αφορούν την πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος ΙΜΙ (Internal Market 
Information System), µέσω του οποίου θα καταστεί δυνατή η ανταλλαγή µεταξύ 
αρµόδιων εθνικών αρχών, δεδοµένων που αφορούν παροχείς υπηρεσιών που 
επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλα Κράτη Μέλη και σε χώρες του Ε.Ο.Χ. και 
τα επαγγελµατικά προσόντα των παροχέων αυτών, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των 
σχετικών Οδηγιών 2005/36/ΕΚ και 2006/123/ΕΚ, αναφορικά µε την αναγνώριση 
επαγγελµατικών προσόντων και την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα. 
 
Κατά την πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος ΙΜΙ στο σύστηµα θα ενταχθούν το 
Ιατρικό Συµβούλιο Κύπρου, το Συµβούλιο Φαρµακευτικής, το Συµβούλιο Εγγραφής 
Φυσιοθεραπευτών και ο Σύνδεσµος Εγκεκριµένων Λογιστών, για ανταλλαγή 
πληροφοριών που αφορούν Κύπριους και πολίτες άλλων Κρατών Μελών που 
επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελµατικά σε άλλο Κράτος Μέλος.  
 
Το Γραφείο µου προσέφερε στα εµπλεκόµενα Υπουργεία καθοδήγηση/ εισηγήσεις σε 
θέµατα λειτουργίας του Συστήµατος ΙΜΙ που αφορούσαν τις υποχρεώσεις των 
αρµόδιων εθνικών αρχών και την άσκηση των δικαιωµάτων των υποκειµένων των 
δεδοµένων (παροχείς υπηρεσιών) των οποίων τα προσωπικά δεδοµένα τυγχάνουν 
επεξεργασίας µέσω του Συστήµατος.    
 
 
6.4. Συναντήσεις 

 
Η Επίτροπος και/ ή εκπρόσωποι της συµµετείχαν σε διάφορες συναντήσεις για τη 
συζήτηση θεµάτων που αφορούσαν την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων:  
 
1. Συνάντηση στο νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας µε θέµα τον καθορισµό 

δικαιωµάτων πρόσβασης στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή και την ασφάλεια 
των δεδοµένων.  Παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας 
και της εταιρείας ΙΒΜ. 

2. Σύσκεψη στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξεως, µε θέµα τη 
∆ιασύνδεση Αρχείων της Αστυνοµίας µε άλλα Αρχεία.  Παρευρέθηκαν και 
εκπρόσωποι του ΥΠΑΜ, ΓΕΕΦ, Αστυνοµίας ΤΟΜ και Υπουργείου Υγείας. 

3. Συνάντηση µε εκπροσώπους της εταιρείας ΙΒΜ µε θέµα το «Σύστηµα 
Επεξεργασίας Προσωπικών ∆εδοµένων Υγείας σε Ηλεκτρονικούς Φακέλους στο 
νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας και στο Νοσοκοµείο Παραλιµνίου», και δεύτερη 
συνάντηση µε εκπροσώπους της Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας και της εταιρείας ΙΒΜ µε θέµα τη «Νοµοθεσία µε βάση την 
οποία γίνεται συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων για στατιστικούς και άλλους 
σκοπούς από τη Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας». 

4. Συνάντηση µε το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Υγείας και µε την Εκτελεστική 
∆ιευθύντρια του νέου Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας. 

5. Συνάντηση µε εκπροσώπους του Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας για το θέµα της 
συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων των ασθενών και των 
παροχέων υπηρεσιών υγείας από τον Οργανισµό Ασφάλισης Υγείας για σκοπούς 
του Γενικού Συστήµατος Υγείας (ΓΕ.Σ.Υ.) 
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7. Νοµοθετικές Ρυθµίσεις 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 23 (θ) του Νόµου, ο Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων αποφαίνεται για κάθε ρύθµιση που αφορά την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Στα πλαίσια αυτής της αρµοδιότητας κλήθηκα να εκφέρω τη γνώµη µου κατά το 
στάδιο της ετοιµασίας αριθµού νοµοσχεδίων που περιλάµβαναν διατάξεις σχετικές µε 
την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και εξέφρασα τις απόψεις µου ενώπιον 
διαφόρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών σχετικά µε τα πιο κάτω θέµατα. 
 
• Στη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών, κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου µε 

τίτλο «Ο περί ∆ιατήρησης Τηλεπικοινωνιακών ∆εδοµένων µε Σκοπό τη 
∆ιερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικηµάτων Νόµος του 2007»,  ο οποίος 
ψηφίστηκε σε νόµο και δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 
στις 31.12.2007.   

 
Ο Νόµος αυτός ψηφίστηκε για εναρµόνιση µε την Οδηγία 2006/24/ΕΚ η οποία 
προβλέπει για την υποχρέωση διατήρησης δεδοµένων από τους παρόχους 
διαθέσιµων στο κοινό ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα οποία θα έχουν πρόσβαση 
οι αρµόδιες αρχές που θα καθορίζει κάθε κράτος µέλος για τη διερεύνηση 
σοβαρών ποινικών αδικηµάτων. 

 
Η Οδηγία στόχο έχει τη διάθεση των δεδοµένων κίνησης και θέσης που 
καθορίζονται σ’ αυτή (και που σε καµία περίπτωση δεν περιλαµβάνουν το 
περιεχόµενο µιας επικοινωνίας) στις αρµόδιες αρχές για σκοπούς πάταξης της 
τροµοκρατίας και άλλων σοβαρών αδικηµάτων όπως θα καθοριστούν στην εθνική 
νοµοθεσία. 
Ο Νόµος που ψηφίστηκε προβλέπει ότι τα δεδοµένα θα διατηρούνται για περίοδο 
έξι µηνών (η Οδηγία προβλέπει περίοδο από έξι µήνες µέχρι δύο χρόνια), θα 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διερεύνηση αδικηµάτων για τα οποία 
προβλέπεται ποινή φυλάκισης πέντε ετών και άνω και πρόσβαση σ’ αυτά τα 
δεδοµένα επιτρέπεται ύστερα από ∆ιάταγµα Προέδρου Επαρχιακού ∆ικαστηρίου.  
Στο Νόµο προβλέπεται επίσης διαδικασία για την καταστροφή των δεδοµένων.   
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του εν λόγω Νόµου, ο Επίτροπος Προστασίας 
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζεται ως η εποπτική αρχή για σκοπούς 
παρακολούθησης της εφαρµογής των διατάξεων του. 

 
• Στην ίδια Επιτροπή σε σειρά συνεδριάσεων συζητήθηκε το νοµοσχέδιο µε τίτλο 

«Ο περί της Πρόληψης και της Αντιµετώπισης της Βίας, της Ανάρµοστης 
Συµπεριφοράς και Συναφών Αδικηµάτων και της Προστασίας του Κοινού στους 
Αθλητικούς Χώρους Νόµος του 2007». 

 
• Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου 

µε τίτλο «Ο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόµος 
του 2007, ο οποίος ψηφίστηκε σε νόµο και δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 2.11.2007. 

   
Ο Νόµος αυτός ψηφίστηκε για εναρµόνιση µε την Οδηγία  2004/82/ΕΚ σχετικά µε 
την υποχρέωση των µεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία επιβατών.  
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, οι µεταφορείς (τα πρόσωπα που 
αναλαµβάνουν κατ’ επάγγελµα τη µεταφορά προσώπων µέσω εναέριας οδού) 
οφείλουν να διαβιβάζουν στο λειτουργό µετανάστευσης τα πληροφοριακά 
στοιχεία επιβατών που καθορίζονται σ’ αυτό, για σκοπούς διευκόλυνσης των 
συνοριακών ελέγχων και καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης. 
Στο νόµο προβλέπεται επίσης ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων που 
εκτελείται δυνάµει αυτού πρέπει να είναι σύµφωνη µε τον περί Επεξεργασίας 
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµο του 2001 σε 
περίπτωση δε µη συµµόρφωσης ισχύουν οι διατάξεις του οι οποίες προβλέπουν 
για τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων από τον Επίτροπο Προστασίας 
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και/ή ποινικής δίωξης σύµφωνα µε το νόµο 
αυτό.  
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8. Συµφωνία Σιένγκεν 
 
 

Αξιολόγηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για τη δυνατότητά 
της να εφαρµόζει το κεκτηµένο Σένγκεν στον τοµέα της 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων 

 
8.1 Σε συνέχεια της αξιολόγησης της Κύπρου που έγινε τον Ιούλιο του 2006 

πραγµατοποιήθηκε επανεπίσκεψη στο Γραφείο µου από την Οµάδα 
Εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό να ενηµερωθεί για τις 
ενέργειες στις οποίες είχαµε προβεί και τα µέτρα που είχαµε λάβει σε σχέση 
µε κάθε µία από τις συστάσεις της. 

 
Η Οµάδα Εµπειρογνωµόνων ικανοποιήθηκε από τις ενέργειες στις οποίες 
προέβη το Γραφείο µου για συµµόρφωσή του µε τις συστάσεις της και στη 
σχετική Έκθεσή της ανάφερε ότι όλες οι προϋποθέσεις αναφορικά µε την 
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα πληρούνται στην Κύπρο και 
τίποτα δεν εµποδίζει την έγκριση Απόφασης από το Συµβούλιο αναφορικά µε 
την εφαρµογή στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία των διατάξεων του Κεκτηµένου 
Σένγκεν σε σχέση µε το Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν. 
Η Έκθεση της Οµάδας υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο.   
 
Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, τα οποία αποτελούν τη θέση του Συµβουλίου 
σε πολιτικό επίπεδο, σύµφωνα µε την Έκθεση της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων 
που επισκέφθηκε για δεύτερη φορά την Κύπρο, εκκρεµεί σε εθνικό επίπεδο η 
εφαρµογή της σύστασης της Επιτροπής που αφορά τη διασφάλιση της 
πλήρους ανεξαρτησίας της Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, ιδιαίτερα αναφορικά µε τις διαδικασίες πρόσληψης του 
προσωπικού του Γραφείου της. 

 
8.2 Κατά την αξιολόγηση είχαµε αναφέρει ότι θα πραγµατοποιούσαµε επίσκεψη 

στην Πρεσβεία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στη Μόσχα εντός του 2007 µε 
σκοπό να ενηµερωθούµε κατά πόσον τηρούνται οι πρόνοιες του Νόµου 138 
(Ι) / 2001 κατά την έκδοση θεωρήσεων.  

 
Η συγκεκριµένη Πρεσβεία επιλέγηκε τόσο µε βάση τόσο γεωγραφικά κριτήρια 
όσο και µε βάση τον αριθµό των θεωρήσεων που είχαν χορηγηθεί το 2006.  
 
Η επίσκεψη στην Πρεσβεία πραγµατοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 2007 και σ’ 
αυτή συµµετείχε λειτουργός του Γραφείου µου και εγώ.  Κατά την επίσκεψη, 
αρµόδιοι Λειτουργοί, µας ενηµέρωσαν για τη διαδικασία που ακολουθείται 
κατά την εξέταση των αιτήσεων για έκδοση θεωρήσεων, τους λόγους 
απόρριψης µίας αίτησης, τα µέτρα ασφαλείας του ηλεκτρονικού συστήµατος, 
των αιτήσεων για έκδοση θεωρήσεων, των θεωρήσεων που έχουν εκδοθεί και 
του κτιρίου όπου στεγάζεται η Πρεσβεία. 
 
Από την πλευρά µου, έφερα σε γνώση του προσωπικού τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τη Σύµβαση Σένγκεν και τα δικαιώµατα που µπορούν να 
ασκήσουν οι αιτητές, όπως αυτά προνοούνται τόσο στη Σύµβαση Σένγκεν όσο 
και στο Νόµο 138 (Ι)/ 2001. 
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Συντάχθηκε έκθεση µε τα αποτελέσµατα της επίσκεψης, η οποία στάληκε στο 
Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και στην αρµόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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9. Συµµετοχή σε σεµινάρια  
του εσωτερικού 
 
 

9.1. Παγκόσµια Ηµέρα για την Ασφάλεια του ∆ιαδικτύου 
 

Στα πλαίσια των εορτασµών για την Παγκόσµια Ηµέρα για την Ασφάλεια του 
∆ιαδικτύου, συµµετείχα στις 5 Φεβρουαρίου σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε 
θέµα «Πορεία προς ένα Ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο», την οποία διοργάνωσε η CYTANET 
της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.   
Την επόµενη µέρα, 6 Φεβρουαρίου, δύο λειτουργοί του Γραφείου µου 
παρακολούθησαν ηµερίδα που διοργάνωσε η CYTANET για το ίδιο θέµα.  
 

 
9.2. Εκπαίδευση οργανισµών της Κυπριακής ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας σε εξειδικευµένα θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
∆ύο λειτουργοί του Γραφείου µου συµµετείχαν στο πρόγραµµα µε τίτλο «Ζητήµατα 
επεξεργασίας και ασφάλειας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  Ευρωπαϊκή και 
εθνική διάσταση» 
 
Τρεις λειτουργοί του Γραφείου µου συµµετείχαν στο πρόγραµµα µε τίτλο «Κεκτηµένο 
Schengen I: Σύµβαση Εφαρµογής Συµφωνίας Schengen, Καταπολέµηση 
∆ιασυνοριακής Εγκληµατικότητας και Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί Ασφάλειας Αερολιµένων 
και Λιµένων » και τέσσερις (4) άλλοι λειτουργοί συµµετείχαν στο πρόγραµµα 
«Κεκτηµένο Schengen ΙΙ: Οργάνωση και Λειτουργία του Τµήµατος Sirene, του 
Συστήµατος Πληροφοριών Ν. SΙS και το Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης». 
 
Τα πιο πάνω προγράµµατα χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε 
εµπειρογνώµονες που ορίζει η ίδια για το σκοπό αυτό.  
 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ενδυνάµωση οργανισµών της 
∆ηµόσιας Υπηρεσίας για αποτελεσµατική συµµετοχή τους στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο» 
(Transition Facility) και το Γραφείο µου έχει επιλεγεί το 2006, µαζί µε άλλα 35 
Τµήµατα/ Οργανισµούς της ∆ηµοκρατίας, για να συµµετάσχει σ’ αυτό. 
 
Η υλοποίηση του εν λόγω έργου έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών στην 
κοινοπραξία Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ∆ικαίου και HAUS (Finnish Institute 
of Public Management) σε συνεργασία µε την Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης.  
Το έργο θα διαρκέσει δύο περίπου χρόνια και αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 
του 2008.  
  
 
 
 
 
 
 



 36

9.3. Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIA Ελλάδα – 
Κύπρος - ∆ιασυνοριακά προγράµµατα κατάρτισης 
στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
 
Το INTEREG ΙΙΙ είναι µια κοινοτική πρωτοβουλία που σκοπό έχει να ενθαρρύνει τη 
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των χωρών της Ευρώπης (όχι µόνο της Ε.Ε.), η 
οποία επιχορηγείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  
Το INTEREG ΙΙΙΑ Ελλάδα – Κύπρος περιλαµβάνει ενέργειες κατάρτισης για το 
δηµόσιο τοµέα. Η Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έχει αναλάβει σε 
συνεργασία µε την Ελλάδα 4 υπό-έργα. 
 
Μέσα στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA Ελλάδα – Κύπρος, 
λειτουργός του Γραφείου µου εγκρίθηκε για να συµµετάσχει από τις 10 ως τις 14 
Σεπτεµβρίου 2007 στο πρόγραµµα µε τίτλο «Η ∆ηµόσια Υπηρεσία στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» το οποίο διοργάνωσε η Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης. 
 
 
9.4. Εκπαίδευση Προσωπικού 
 
Λειτουργός του Γραφείου µου συµµετείχε στα Εργαστήρια της Κυπριακής Ακαδηµίας 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε θέµα «Μάθηση στους Οργανισµούς και ∆ιάγνωση Αναγκών 
Μάθησης» και «∆ιαχείριση ∆ραστηριοτήτων Μάθησης». 
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10. ∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες 
 
 

10.1.  ∆ιεθνές Συνέδριο Επιτρόπων Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων  
 
Το πιο πάνω Συνέδριο στο οποίο συµµετείχα πραγµατοποιήθηκε στο Μοντρεάλ του 
Καναδά από τις 25 µέχρι τις 28 Σεπτεµβρίου. 
Στο Συνέδριο αυτό συµµετείχαν εκπρόσωποι από σαράντα Αρχές Προστασίας 
∆εδοµένων.  Συµµετείχαν επίσης παρατηρητές που εκπροσωπούσαν χώρες οι οποίες 
δεν έχουν γίνει ακόµα αποδεκτές από το Συνέδριο ως χώρες που διαθέτουν την 
απαραίτητη νοµοθετική και διοικητική δοµή για την προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων όπως και µερικοί από τους πιο διακεκριµένους εµπειρογνώµονες σε 
θέµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων.  Συζητήθηκαν µέθοδοι και διαδικασίες 
για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων αλλά και ενδυνάµωση των 
δικαιωµάτων της ιδιωτικής ζωής όλων των ατόµων καθώς και θέµατα που αφορούσαν 
τη δηµόσια ασφάλεια και παγκοσµιοποίηση, παγκοσµιοποίηση και διασυνοριακή ροή 
προσωπικών δεδοµένων, ιδιωτική ζωή και ανθρώπινα δικαιώµατα, νοµοθετικό πλαίσιο 
και τεχνολογία, τεχνολογία RFID, νανοτεχνολογία και ιδιωτική ζωή, δηµόσια ασφάλεια 
και εγκλήµατα ∆ιαδικτύου.  
 
Στο Συνέδριο παρέστη επίσης και µίλησε για την πολιτική των ΗΠΑ αναφορικά µε την 
πρόσβαση και χρήση των προσωπικών δεδοµένων των επιβατών ο κος Michael 
Chertoff, Secretary, Department of Homeland Security των ΗΠΑ.  
Οι Αρχές Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων ζήτησαν την υιοθέτηση διεθνών 
προτύπων για τη χρήση και κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών των επιβατών 
που συλλέγουν οι αεροπορικές εταιρείες/ταξιδιωτικά Γραφεία. 
Η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων του Καναδά κα Jennifer Stoddart, 
ανέφερε τα εξής: «Η ίδια η φύση των διεθνών ταξιδιών εγγυάται /δικαιολογεί µία 
διεθνή προσέγγιση µε την υιοθέτηση προτύπων τα οποία να διασφαλίζουν τα 
δεδοµένα των επιβατών» «Η διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών ανάµεσα στα 
ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες και ηµεδαπές και ξένες κυβερνήσεις 
προκαλεί /καθιστά µία διαρκή απειλή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των 
επιβατών». 
Οι Αρχές Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων αποφάσισαν ότι µία λύση σε 
παγκόσµιο επίπεδο θα µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τη συνεργασία των αεροπορικών 
εταιρειών, διωκτικών αρχών, διεθνών οργανισµών, οργανώσεων αστικών ελευθεριών 
και προστασίας προσωπικών δεδοµένων, καθώς επίσης και εµπειρογνωµόνων για την 
προστασία προσωπικών δεδοµένων. 
 
Οι Αρχές Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων είχαν υιοθετήσει δύο Ψηφίσµατα: ένα 
για βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας και το δεύτερο για αξιοποίηση της 
υφιστάµενης εργασίας για την κατάρτιση κοινών /διεθνών προτύπων προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής στον τοµέα της τεχνολογίας της πληροφορικής.  
 
Το δεύτερο αυτό Ψήφισµα καλεί τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων σε 
περισσότερο ενεργό ανάµειξη στον Οργανισµό ∆ιεθνών Προτύπων κατά την 
κατάρτιση παγκοσµίως αποδεκτών διεθνών προτύπων προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
στον τοµέα της τεχνολογίας της πληροφορικής. 
 
Στο Ψήφισµα σχετικά µε τη ∆ιεθνή Συνεργασία αναγνωρίζονται οι προκλήσεις εξαιτίας 
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των διαφορετικών προσεγγίσεων όσον αφορά την προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων και την ενίσχυση των δικαιωµάτων της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
καλούνται οι Αρχές Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων όπως συνεχίσουν να 
συνεργάζονται µε σκοπό την ενδυνάµωση του θεσµού της προστασίας των 
προσωπικών δεδοµένων σε παγκόσµιο επίπεδο. 
 
• Εκτός από το ∆ιεθνές Συνέδριο, συµµετείχα και σε Ηµερίδα για το «Health 
Information Privacy” που διοργάνωσε στο Τορόντο, η Επίτροπος Προστασίας του 
Οντάριο, ∆ρ. Ann Cavoukian. 
Τα θέµατα που συζητήθηκαν περιλάµβαναν µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
 

- Γενετική και Ιδιωτικότητα (Privacy) 
- Χρήση του συστήµατος Radio Frequency Identification στον Τοµέα της 

Υγείας 
- Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας 
- Ανωνυµατοποίηση και έρευνα υγείας 

 
 

10.2. Εαρινή Σύνοδος Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων 
 
Το Γραφείο µου διοργάνωσε στις 10 και 11 Μαΐου στη Λάρνακα την Eτήσια Εαρινή 
Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων. Στη Σύνοδο 
συµµετείχαν 109 εκπρόσωποι από 47 Εθνικές και Υπό- Εθνικές Αρχές, ο Ευρωπαίος 
Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων, ο Αναπληρωτής Επόπτης, οι Πρόεδροι και η 
Γραµµατεία των Κοινών Εποπτικών Αρχών για το Schengen, τα Τελωνεία και την 
Ευρωπόλ, Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αρχές µε καθεστώς παρατηρητών. 
 
Για την καλύτερη διοργάνωση της Συνόδου, το Γραφείο µου συνεργάστηκε µε το 
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού, το ∆ήµο 
Λάρνακας και το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής, µε τη βοήθεια του οποίου 
αναπτύχθηκε ιστοσελίδα, για σκοπούς εγγραφής και παροχής πληροφοριών για τη 
διαµονή των συνέδρων, διανοµής των εγγράφων της συνόδου και παροχής 
πληροφοριών για την ιστορία της Λάρνακας.  
 
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου έγινε παρουσίαση και συζήτηση επίκαιρων θεµάτων 
που απασχολούν τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών και ανταλλαγή απόψεων και 
εµπειριών για την αντιµετώπιση τους. Η ηµερήσια διάταξη της Συνόδου περιλάµβανε 
θεµατικές ενότητες που αφορούσαν µεταξύ άλλων τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας, τα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το µέλλον της προστασίας προσωπικών δεδοµένων στην 
Ευρώπη και τις πρόσφατες εξελίξεις στη προστασία προσωπικών δεδοµένων σε 
θέµατα τρίτου πυλώνα και θεσµικών οργάνων της Ε.Ε..    
 
Οι εργασίες της Συνόδου ολοκληρώθηκαν µε την υιοθέτηση δύο ∆ιακηρύξεων που 
αφορούσαν την εφαρµογή της Αρχής της ∆ιαθεσιµότητας στα πλαίσια ανταλλαγής 
πληροφοριών µεταξύ Αστυνοµικών Αρχών και την Πρόταση του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσής για το Προσχέδιο της Απόφασης Πλαίσιο για την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων που τυγχάνουν επεξεργασίας στα πλαίσια της Αστυνοµικής 
και ∆ικαστικής συνεργασίας σε θέµατα ποινικών υποθέσεων καθώς και την υιοθέτηση 
Απόφασης που αφορούσε τις εργασίες της Οµάδας Εργασίας σε θέµατα Αστυνοµίας 
και ∆ικαιοσύνης ως όργανο της Εαρινής Συνόδου. 
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Οι ∆ιακηρύξεις αποστάληκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και τους 
Αρµόδιους Οµόσπονδους Υπουργούς ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών της Γερµανικής 
Προεδρίας. 
 
Η όλη διοργάνωση και η διεξαγωγή της Συνόδου θεωρήθηκε από όλους τους 
συµµετέχοντες πολύ επιτυχής δεδοµένου µάλιστα του γεγονότος ότι ήταν η πρώτη 
φορά που η Σύνοδος αυτή είχε οργανωθεί από την Αρχή µιας µικρής χώρας της 
οποίας οι δυνατότητες, τόσο από οικονοµικής απόψεως όσο και από την άποψη 
ανθρώπινου δυναµικού ήταν πολύ περιορισµένες. 
Είναι δε µε µεγάλη ικανοποίηση που δέκτηκα τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες 
των συµµετεχόντων για την άρτια διοργάνωση και τη φιλοξενία που τους παρείχαµε 
κατά τη διαµονή τους και θα ήθελα και εγώ µε την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω 
όλο το προσωπικό του Γραφείου µου το οποίο µε µεγάλη προθυµία και εργατικότητα 
συνέβαλε στην επιτυχία αυτή.  
 
 

10.3.  Οµάδα Εργασίας του Άρθρου 29 
 
Η Οµάδα Εργασίας συνεστήθη δυνάµει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.  Είναι 
ανεξάρτητο ευρωπαϊκό συµβουλευτικό όργανο για θέµατα που αφορούν την 
προστασία δεδοµένων και την ιδιωτικότητα.  Η αποστολή της περιγράφεται στο 
άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και στο άρθρο 15 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. 
 
Η Οµάδα απαρτίζεται από εκπροσώπους της Εθνικής Αρχής Ελέγχου που έχει ορίσει 
κάθε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεδριάζει στις Βρυξέλλες 5-6 
φορές το χρόνο. 
 
Κατά το υπό αναφορά έτος, η Οµάδα Εργασίας εξέδωσε τις πιο κάτω Γνώµες: 
 

- Γνώµη 1/2007 για το Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε τις τεχνολογίες 
ανίχνευσης που εφαρµόζονται στο έργο των αρχών επιβολής του νόµου, 
των τελωνειακών αρχών και άλλων αρχών ασφάλειας 

- Γνώµη 2/2007 σχετικά µε την ενηµέρωση των επιβατών για τη διαβίβαση 
στις αρχές των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής δεδοµένων που περιέχονται 
στο σύστηµα καταστάσεων µε τα ονόµατα των επιβατών (PNR) 

- Γνώµη 3/2007 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της Κοινής 
Προξενικής Εγκυκλίου περί θεωρήσεων εισόδου για τις διπλωµατικές και 
τις έµµισθες προξενικές αρχές σε σχέση µε την εισαγωγή των βιοµετρικών 
στοιχείων, συµπεριλαµβανόµενων διατάξεων για την οργάνωση της 
παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης. 

- Γνώµη 4/2007 σχετικά µε την έννοια του όρου «δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα» 

- Γνώµη 5/2007 σχετικά µε τη συναφθείσα τον Ιούλιο του 2007 συµφωνία 
παρακολούθησης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων 
Πολιτειών της Αµερικής για την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδοµένων 
από τις καταστάσεις µε τα ονόµατα των επιβατών (PNR) από τους 
αεροµεταφορείς στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωµένων 
Πολιτειών 

- Γνώµη 6/2007 σχετικά µε θέµατα προστασίας δεδοµένων που συνδέονται 
µε το σύστηµα συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των 
καταναλωτών (CPCS) 
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- Γνώµη 7/2007 σχετικά µε θέµατα προστασίας δεδοµένων που συνδέονται 
µε το σύστηµα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (IMI) 

- Γνώµη 8/2007 σχετικά µε το επίπεδο προστασίας των προσωπικών 
δεδοµένων στο Jersey 

- Γνώµη 9/2007 σχετικά µε το επίπεδο προστασίας των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα στις Νήσους Φερόε 

- Γνώµη 10/2007 της οµάδας εργασίας του άρθρου 29 σχετικά µε την 8η 
Οδηγία για τους υποχρεωτικούς ελέγχους 

 
Εξέδωσε επίσης: 
 
- Έγγραφο εργασίας σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα που αφορούν την υγεία στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών 
µητρώων υγείας (ΗΜΥ) 

- Κοινή γνώµη σχετικά µε την πρόταση απόφασης πλαισίου του Συµβουλίου 
για τη χρήση των καταστάσεων µε τα ονόµατα των επιβατών (PNR) µε 
σκοπό την επιβολή του νόµου, υποβληθείσα από την Επιτροπή στις 6 
Νοεµβρίου 2007 

- Έκθεση για την πρώτη συντονισµένη διενέργεια ελέγχου (Joint 
enforcement action) 

 
 

10.4. Κοινή Εποπτική Αρχή για το Σένγκεν 
 
Στις συναντήσεις της Κοινής Εποπτικής Αρχής για το Σένγκεν συζητήθηκαν τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων  που διενήργησαν το 2006 οι Αρχές Προστασίας 
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα των κρατών-µελών της Συµφωνίας Σένγκεν 
αναφορικά µε τις καταχωρήσεις στο εθνικό Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν βάσει 
των άρθρων 99 και 111 της Συµφωνίας. 
 
Το άρθρο 99 προβλέπει ότι, τα στοιχεία σχετικά µε τα πρόσωπα ή τα οχήµατα 
εισάγονται στο Σύστηµα τηρουµένου του εθνικού δικαίου του συµβαλλόµενου 
µέρους που προβαίνει στην καταχώρηση µε στόχο τη διακριτική παρακολούθηση ή 
τον ειδικό έλεγχο. Το άρθρο 111 προβλέπει ότι κάθε άτοµο µπορεί να απευθυνθεί στο 
έδαφος κάθε συµβαλλόµενου µέρους προς τη δικαστική αρχή ή άλλη αρχή, που είναι 
δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας, αρµόδια για τη διόρθωση, εξάλειψη, ενηµέρωση ή 
αποζηµίωση εξαιτίας µίας καταχώρησης που το αφορά. 
 
Σκοπός των ελέγχων αναφορικά µε την εφαρµογή και χρήση των άρθρων 99 και 111 
της Συµφωνίας, ήταν να εντοπιστούν τυχόν διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο η 
κάθε χώρα εφαρµόζει και χρησιµοποιεί το άρθρο αυτό και τα τυχόν προβλήµατα που 
προκύπτουν από τη συγκεκριµένη εφαρµογή και χρήση, ούτως ώστε η Γραµµατεία να 
υποβάλει εισηγήσεις για την οµοιόµορφη εφαρµογή και χρήση των άρθρων αυτών 
από όλα τα κράτη-µέλη. 
 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου του άρθρου 99 έδειξαν ότι πράγµατι τα κράτη-µέλη 
εφαρµόζουν µε διαφορετικό τρόπο το άρθρο αυτό. Οι διαφορές αφορούν κυρίως  
τους λόγους καταχώρησης προσώπου στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν (ΣΠΣ), 
την ύπαρξη εθνικών νοµοθεσιών που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή του 
άρθρου 99, τις αρµόδιες αρχές που έχουν την αρµοδιότητα να κάνουν µία 
καταχώρηση που αφορά το άρθρο 99, τις κατηγορίες των εγκληµατικών πράξεων 
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που εµπίπτουν στο άρθρο αυτό και τις αρµόδιες αρχές που έχουν το δικαίωµα 
καταχώρησης προσωπικών δεδοµένων στο Σύστηµα. 
 
Μερικές από τις συστάσεις της Γραµµατείας είναι ο καθορισµός των κατηγοριών των 
εγκληµάτων που εµπίπτουν στο άρθρο 99 βάσει των οποίων είναι δυνατόν να 
καταχωρηθεί ένα άτοµο στο ΣΠΣ, οι αρχές που έχουν πρόσβαση στις καταχωρήσεις 
του άρθρου 99 πρέπει να είναι οι ίδιες σε όλα τα κράτη-µέλη, οι εθνικές Αρχές 
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων πρέπει να διενεργούν ελέγχους στο Σύστηµα 
πολύ συχνά ούτως ώστε να ελέγχουν ότι δεν γίνονται οποιεσδήποτε παραβιάσεις από 
την εφαρµογή του άρθρου 99.   
 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αναφορικά µε την εφαρµογή και χρήση του άρθρου 
111 έδειξαν ότι τα κράτη-µέλη εφαρµόζουν µε διαφορετικό τρόπο και αυτό το άρθρο. 
Οι διαφορές αφορούν κυρίως τα δικαστήρια ή τις αρµόδιες αρχές που, µε βάση το 
εθνικό δίκαιο, έχουν το δικαίωµα να αποφασίσουν για τη διόρθωση, διαγραφή ή 
συλλογή δεδοµένων ή τη λήψη αποζηµίωσης σχετικά µε µία σήµανση που προέρχεται 
από άλλο κράτος-µέλος, τη διαδικασία που ακολουθεί η αρχή ενός κράτους-µέλους 
για τη διερεύνηση παραπόνου όταν αυτό υποβλήθηκε από πρόσωπο για το οποίο 
άλλο κράτος-µέλος έκανε µία καταχώρηση στο Σύστηµα, τον αριθµό των οριστικών 
αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τις δικαστικές αρχές ή άλλες αρµόδιες αρχές και 
κατά πόσον αναστέλλεται η εκτέλεση µίας οριστικής απόφασης όταν το 
επηρεαζόµενο πρόσωπο κάνει προσφυγή. 
 
 
10.5. Κοινή Εποπτική Αρχή της Ευρωπόλ 
 
• Συµφωνήθηκε να δηµιουργηθεί µία Οµάδα από παλιά µέλη της Κοινής Εποπτικής 

Αρχής της Ευρωπόλ µε σκοπό να «διδάσκουν»/ενηµερώνουν τα νέα µέλη για 
παλαιότερες αποφάσεις της Αρχής και για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπόλ. 
Για το σκοπό αυτό, θα γίνονται συναντήσεις κάθε χρόνο όπου θα δίνονται 
ενηµερωτικά έγγραφα και θα πραγµατοποιούνται διάφορες παρουσιάσεις.  
Η Κύπρος, ως νέο µέλος της Ευρωπόλ, δήλωσε την ετοιµότητά της να 
συµµετάσχει στο πρόγραµµά αυτό. 
 

• Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής ηµέρας για την προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων στις 28 Ιανουαρίου, η Κοινή Εποπτική Αρχή ετοίµασε ένα κείµενο για 
τα δικαιώµατα των πολιτών που απορρέουν από τη Σύµβαση Ευρωπόλ. Το 
κείµενο θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα κάθε Αρχής Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων στην εθνική της γλώσσα.   
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• Η Ευρωπόλ εξέφρασε την επιθυµία να έχει πρόσβαση στα στοιχεία δακτυλικών 
αποτυπωµάτων των αιτούντων ασύλου που τηρεί η Eurodac (η Eurodac είναι η 
βάση δεδοµένων που διατηρείται στο Λουξεµβούργο που περιλαµβάνει τα 
δακτυλικά αποτυπώµατα των αιτητών ασύλου) µε σκοπό την αποτροπή και την 
καταπολέµηση εγκληµάτων όπως π.χ. σεξουαλική κακοµεταχείριση. Η πρόσβαση 
από την Ευρωπόλ θα γίνεται στις περιπτώσεις που υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι 
ένα σοβαρό είδος εγκλήµατος συνδέεται µε κάποιο άτοµο, για το οποίο η Eurodac 
διατηρεί προσωπικά του δεδοµένα στη βάση δεδοµένων της.  

 
• Η Κοινή Εποπτική Αρχή της Ευρωπόλ µε απόφασή της αποφάσισε ότι η Ευρωπόλ 

απλά θα πληροφορείται κατά πόσο το άτοµο αιτήθηκε για άσυλο και θα λαµβάνει 
τα δακτυλικά αποτυπώµατα του. Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, η 
Ευρωπόλ θα αποτείνεται στο κράτος-µέλος που έχει τις πληροφορίες αυτές. 

 
10.6. Κοινή Εποπτική Αρχή για τα Τελωνεία 
 
Το θέµα που κυριάρχησε σε όλες στις συναντήσεις της Κοινής Εποπτικής Αρχής για τα 
Τελωνεία ήταν η έκθεση µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενήργησαν οι 
Εθνικές Αρχές Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων στο εθνικό Σύστηµα 
Πληροφοριών των Τελωνείων το 2006.  Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά έγιναν 
υποδείξεις σε κάποια κράτη-µέλη για  συµµόρφωσή τους µε τους κανόνες του 
εγχειριδίου του OLAF (European Anti-Fraud Office), ο οποίος είναι ο κατασκευαστής 
και διαχειριστής του Συστήµατος Πληροφοριών των Τελωνείων. 
 
 

10.7. Εθνικές Αρχές υπεύθυνες για την επιβολή µέτρων 
σχετικά µε την ανεπιθύµητη εµπορική επικοινωνία 
(National Authorities involved with enforcement measures  
relating to unsolicited commercial communications or 
‘spam’ - CNSA) 
 
Στις συναντήσεις αυτές που πραγµατοποιούνται συνήθως στις Βρυξέλλες, λαµβάνουν 
µέρος εκπρόσωποι των αρµόδιων αρχών για καταπολέµηση της ανεπιθύµητης 
εµπορικής αλληλογραφίας (spam). 
 
Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι η συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών για 
καταπολέµηση του spam, η ενηµέρωση τους σχετικά µε τις βέλτιστες τακτικές 
καταπολέµησης του spam που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες και η οµοιόµορφη και 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος του spam από τις διάφορες αρχές. 
 
Για το σκοπό αυτό έχει ετοιµαστεί κατάλογος επικοινωνίας ο οποίος περιέχει στοιχεία 
επικοινωνίας των υπεύθυνων αρχών για εφαρµογή µέτρων σχετικά µε την 
ανεπιθύµητη εµπορική αλληλογραφία και τις κυριότερες διαφορές στις νοµοθεσίες 
των διαφόρων χωρών σχετικά µε το spam και έχει ετοιµαστεί επίσης πρωτόκολλο 
συνεργασίας για αποστολή µεταξύ των χωρών παραπόνων και πληροφοριών 
σχετικών µε παράπονα για το spam. 
 
Στις συναντήσεις αυτές αρκετές φορές συµµετέχουν και εκπρόσωποι του Federal 
Trade Commission της Αµερικής και άλλων οργανισµών που ασχολούνται ενεργά µε 
την καταπολέµηση του spam, όπως το Electronic Privacy Information Center (EPIC) 
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οι οποίοι µας ενηµερώνουν για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ενάντια στο 
spam. 
 
Το 2007 η οµάδα αυτή πραγµατοποίησε 3ήµερη συνάντηση σε συνεργασία µε την 
οµάδα London Action Plan στην Washington DC των Ηνωµένων Πολιτειών η οποία 
περιλάµβανε και εργαστήρια µε πρακτική εξάσκηση για την αντιµετώπιση και 
καταπολέµηση της αποστολής ανεπιθύµητων διαφηµιστικών µηνυµάτων (Spam), της 
παραπλάνησης των χρηστών του ∆ιαδικτύου (Phishing), των προγραµµάτων που 
κατασκοπεύουν τους χρήστες (Spy-ware) και άλλων κακόβουλων προγραµµάτων 
(mal-ware). 
 
 
10.8. ∆ιεθνής Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των 
∆εδοµένων στις Τηλεπικοινωνίες (International Working 
Group for Data Protection in Telecommunications) 
 
Η Οµάδα αυτή, που αποτελείται από Αρχές προστασίας δεδοµένων, κυβερνητικές 
αρχές, εκπροσώπους διεθνούς οργανισµών και επιστήµονες από όλον τον κόσµο, 
ασχολείται µε την έκδοση οδηγιών για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων 
στις τηλεπικοινωνίες. Από τις αρχές 20ου αιώνα η Οµάδα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην 
προστασία των προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής στο ∆ιαδίκτυο. 
 
Η Οµάδα συζητά διάφορα επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέµατα όπως προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων στις υπηρεσίες ∆ιαδικτύου (Web services), τηλεφωνία µέσω 
∆ιαδικτύου (Internet Telephony or Voice Over IP), ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών, 
spam και προϊόντα που περιέχουν Radio Frequency identification (RFID) chips. 
 
Μετά από συζήτηση των θεµάτων µεταξύ των παρευρισκοµένων ετοιµάζεται κείµενο 
µε τις θέσεις και εισηγήσεις της Οµάδας στο κάθε θέµα. Τα κείµενα / οδηγίες της 
Οµάδας είναι διαθέσιµα στο ∆ιαδίκτυο στην σελίδα:  http://www.datenschutz-
berlin.de/doc/int/iwgdpt/.  
 
Πραγµατοποιούνται συναντήσεις δύο φορές τον χρόνο. Κατά το 2007 το Γραφείο µας 
συµµετείχε στην 41η συνάντηση της οµάδας στο Γκέρνσι και στην 42η συνάντηση 
στο Βερολίνο όπου οργανώθηκε επιπρόσθετα και ηµερίδα µε θέµα την προστασία 
προσωπικών δεδοµένων στα συστήµατα συνδροµητικής τηλεόρασης. 
 
 

10.9. Εργαστήρι Χειρισµού Υποθέσεων 
 
Το Εργαστήρι αυτό στο οποίο συµµετέχουν εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Αρχών 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων διοργανώνεται δύο φορές το χρόνο και 
ασχολείται µε θέµατα της επικαιρότητας και  συζήτηση και ανταλλαγή εµπειριών όσον 
αφορά το χειρισµό παραπόνων. 
 
Το Εργαστήρι που πραγµατοποιήθηκε στη Λισσαβόνα τον Νοέµβριο του 2007 
επικεντρώθηκε σε δύο βασικά θέµατα: 
 
• Εταιρείες πιστοληπτικής ικανότητας 
• Βιοµετρικά δεδοµένα  
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Α. Εταιρείες Πιστοληπτικής Ικανότητας 
 
Να διευκρινιστεί αρχικά πως οι εταιρείες πιστοληπτικής ικανότητας δεν σχετίζονται 
αποκλειστικά µε τη δηµιουργία και διάθεση των γνωστών σε όλους black lists. 
Πιστοληπτική ικανότητα είναι η θεωρητική ικανότητα ενός προσώπου (ή εταιρείας) να 
αντεπεξέλθει στα χρέη του χωρίς αυτό να σηµαίνει απαραίτητα ότι το πρόσωπο αυτό 
έχει απλήρωτες επιταγές και/ ή χρέη ή ότι είναι αφερέγγυο.  
Οι εταιρείες που ασχολούνται µε αυτή τη δραστηριότητα αντλούν πληροφορίες για το 
υποκείµενο των δεδοµένων και στοιχειοθετούν το λεγόµενο scoring. Πολλές φορές 
αυτό γίνεται απευθείας από τις ίδιες τις τράπεζες ή τους πιστωτικούς οργανισµούς 
στους οποίους αποτείνεται το υποκείµενο των δεδοµένων για σύναψη δανείου ή 
κάποιας οικονοµικής φύσεως συµφωνίας. Μπορεί όµως τη δραστηριότητα αυτή να 
αναλάβει και µία ανεξάρτητη εταιρεία πιστοληπτικής ικανότητας. 
 
(α) Black Lists (Ιταλία) 
 
1. Στην Ιταλία δεν υπάρχει νοµοθεσία που διέπει την σύσταση και λειτουργία τους, 
εκδόθηκαν όµως κώδικες δεοντολογίας. Εκτός από τις µαύρες λίστες για τους 
πτωχεύσαντες και για τα τις τράπεζες, έγιναν αιτήσεις προς της Αρχή Προστασίας 
∆εδοµένων για σύσταση λιστών σε άλλους τοµείς όπως π.χ. σε ξενοδοχεία, στις 
τηλεπικοινωνίες, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγους κ.α. 
2. Το ερώτηµα που τίθεται είναι για το ποιος έχει το δικαίωµα να χειρίζεται αυτές τις 
λίστες:  

- Οι δηµόσιες αρχές; 
- Ο εµπορικός σύνδεσµος του κάθε τοµέα; 
- Οποιαδήποτε οντότητα του ιδιωτικού τοµέα που το επιθυµεί; 
- Οι εταιρείες πιστοληπτικής ικανότητας; 

Το σηµαντικότερο είναι ότι δεν δικαιούται ο ένας τοµέας να έχει πρόσβαση σε λίστες 
που συστάθηκαν για άλλο τοµέα. 
3. Επίσης σηµαντικό είναι να καθοριστούν µε ακρίβεια τα κριτήρια µε βάση τα οποία 
θα καταχωρείται κάποιος στη λίστα: 

- Μόνο αντικειµενικά δεδοµένα  ή υποκειµενικές εικασίες; 
- Να καθοριστεί το ελάχιστο ποσό χρέους 
- Να διαγράφονται όλα τα δεδοµένα  όταν πληρωθεί το χρέος 
- Να γίνεται συχνή ενηµέρωση των δεδοµένων και να καθοριστεί η περίοδος 

διατήρησης τους 
4. Για την διασφάλιση των δικαιωµάτων του υποκειµένου των δεδοµένων θα πρέπει: 

- να αποστέλλονται στο υποκείµενο των δεδοµένων περισσότερες από µία 
υπενθυµίσεις πριν περιληφθούν τα δεδοµένα στη βάση δεδοµένων 

- να δίνεται µια λογική πίστωση χρόνου µεταξύ της ενηµέρωσης του 
υποκειµένου των δεδοµένων και της καταχώρησης του στη βάση 
δεδοµένων 

- να ληφθούν µέτρα που να εγγυούνται την άσκηση του δικαιώµατος 
πρόσβασης σε όλα τα δεδοµένα  

5. Τίθεται όµως το ερώτηµα: Ποιος όµως θα αποφασίσει για τα πιο πάνω: ένας 
ειδικός νόµος, οι κώδικες δεοντολογίας του κάθε τοµέα ή η Αρχή Προστασίας 
∆εδοµένων; 
 
(β) Πιστοληπτική ικανότητα  
 
Στη Ιταλία έκαναν ελέγχους σε εταιρείες πιστοληπτικής ικανότητας για να 
διακριβώσουν αν η επεξεργασία γινόταν σύµφωνα µε το νόµο. Οι επεξεργασίες αυτές 
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θα χρησιµοποιούνταν για να την επιδότηση δανείων από τράπεζες.  Στη συνέχεια των 
ελέγχων διαπίστωσαν τα ακόλουθα: 

- τα υποκείµενα των δεδοµένων που άσκησαν το δικαίωµα πρόσβασης δεν 
ενηµερώθηκαν για όλες τις πληροφορίες που τους αφορούσαν 

- γινόταν επεξεργασία δεδοµένων που δεν ήταν συναφή µε το σκοπό, όπως 
π.χ. δεδοµένα  για τηλεπικοινωνιακά 

- γινόταν κοινοποίηση δεδοµένων σε εταιρείες που δεν είχαν την 
δικαιοδοσία όπως π.χ. σε παροχείς τηλεφωνίας 

Με απόφαση της η Ιταλική Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων απαγόρευσε την 
κοινοποίηση δεδοµένων σε µη δικαιούχους οργανισµούς όπως οι παροχείς 
τηλεφωνίας και απαγόρευσε στους παροχείς να χρησιµοποιήσουν τα δεδοµένα που 
είχαν συλλέξει από της εταιρείες πιστοληπτικής ικανότητας εν αγνοία των 
υποκειµένων των δεδοµένων. 
 
2. Εταιρείες πιστοληπτικής ικανότητας: υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την 
επεξεργασία; Περίπτωση της ∆ανίας 
 
Κάποιο πρόσωπο (υποκείµενο των δεδοµένων) άσκησε το δικαίωµα πρόσβασης σε 
µία εταιρεία πιστοληπτικής ικανότητας στη ∆ανία. Η Εταιρεία τον ενηµέρωσε για τις 
βασικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία του, το ύψος του δανείου, τους πιστωτές 
στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδοµένα και για τα δικαιώµατα του. ∆εν του 
έδωσε όµως πληροφορίες για το scoring του (1: εξαίρετη φερεγγυότητα – 6: 
αφερέγγυος), την µέθοδο υπολογισµού του scoring και τους αποδέκτες.  
Η εταιρεία πιστοληπτικής ικανότητας ισχυρίστηκε πως ήταν ο εκτελών την 
επεξεργασία και ότι χειρίζεται τα δεδοµένα για λογαριασµό κάποιου πελάτη. 
Ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι είναι ο πελάτης που αποφασίζει για την λογική του scoring 
και ότι αυτοί προµηθεύουν µόνο τα βασικά δεδοµένα, τις συµβουλές και το τρόπο 
υπολογισµού του scoring. Εποµένως το υποκείµενο των δεδοµένων θα έπρεπε να 
απευθυνθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή τον πελάτη τους. 
Μετά από παρέµβαση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων, η Εταιρεία δέχτηκε να 
δώσει ορισµένες επιπρόσθετες πληροφορίες: τον αριθµό του scoring του και το 
όνοµα του πελάτη ή πελατών αλλά δεν έδωσε πληροφορίες για τον τρόπο 
υπολογισµού του scoring και την σηµασία του scoring για τον πελάτη.  
Ο παραπονούµενος εξακολουθούσε να µην είναι ικανοποιηµένος µε αυτή την 
απάντηση και έπρεπε να παρθεί απόφαση από την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, καθώς και το γεγονός ότι η εταιρεία πιστοληπτικής 
ικανότητας δεν αποφασίζει και δεν επηρεάζει ούτε τη µέθοδο ούτε τις συνέπειες του 
scoring, η Αρχή έκρινε το παράπονο ως αβάσιµο και δικαίωσε την Εταιρεία.  
 
 
Β. Βιοµετρικά δεδοµένα  
 
Στη Γερµανία η Οµοσπονδιακή Αστυνοµία εφάρµοσε σε δοκιµαστική βάση (pilot 
project) το σύστηµα αναγνώρισης προσώπου (face recognition) σε δηµόσιους 
χώρους κυρίως στο µετρό ή σταθµούς τραίνων. Το σύστηµα αυτό θα χρησιµοποιείτο 
από την αστυνοµία για ανεύρεση-εντοπισµό προσώπων που ήταν αναζητούµενοι ή 
ύποπτοι σε εγκληµατικές υποθέσεις. 
 
Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων έθεσε όρους για τη χρήση του συστήµατος: 

- ο κίνδυνος να γίνει λάθος να είναι µηδαµινός: οι αθώοι πολίτες να µην 
κινδυνεύουν να γίνουν ένοχοι 
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- τα άτοµα που θα έπαιρναν µέρος στο pilot project να το έκαναν σε 
εθελοντική βάση 

- να µην καταχωρηθούν στο σύστηµα πρόσωπα αθώων ατόµων 
- δεν επιτρέπετο η διασύνδεση µε τα δηµαρχεία στα οποία εκδίδονται τα 

διαβατήρια και οι ταυτότητες 
- να υπάρχει προειδοποίηση στους χώρους όπου θα υλοποιόταν το pilot 

project 
 
Το pilot project επέδειξε τελικά πως το σύστηµα αυτό δεν ήταν ακόµη ώριµο για 
καθηµερινή/ συχνή χρήση επειδή: 

- για να είναι εφικτή η αναγνώριση προσώπων έπρεπε να υπάρχει τεχνητός 
φωτισµός κατάλληλος για το σύστηµα, 

- αν υπήρχε µεταβλητός φωτισµός το σύστηµα δεν έδινε ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα, 

- δεν έδινε καθόλου αποτελέσµατα σε εξωτερικούς χώρους, 
- έπρεπε να υπάρχει ένα είδος συνεργασίας µε τα υποκείµενα των 

δεδοµένων (να κοιτάξουν δηλαδή το µηχάνηµα και να σταµατήσουν για 
λίγο), 

- έγιναν πολλές λάθος αναγνωρίσεις. 
  
 
10.10. Οµάδα Εργασίας για θέµατα Αστυνοµίας  
Police Working Party 
 
Το Γραφείο µου συµµετείχε ενεργά στις συναντήσεις της Οµάδας Εργασίας της 
Εαρινής Συνόδου των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων που 
ασχολείται µε θέµατα Αστυνοµίας (Police Working Party). Η Οµάδα Εργασίας είναι 
όργανο της Ετήσιας Εαρινής Συνόδου των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων.  Μετά τις εργασίες της Εαρινής Συνόδου που έγινε στη 
Λάρνακα τον Μάιο του 2007, η Οµάδα µετονοµάστηκε σε Οµάδα Εργασίας για την 
Αστυνοµία και τη ∆ικαιοσύνη (Working Party on Police and Justice- WPPJ), ώστε ο 
τίτλος να ανταποκρίνεται στους όρους εντολής της Συνόδου σχετικά µε τις 
αρµοδιότητες και τις εργασίες της σε θέµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων 
στον τρίτο πυλώνα.  
 
Κατά το 2007 η Οµάδα πραγµατοποίησε πέντε συναντήσεις, δύο εκ των οποίων 
πραγµατοποιήθηκαν πριν το Μάιο, µε στόχο την προετοιµασία των θεµάτων που θα 
συζητούνταν στην Εαρινή Σύνοδο. Τα κυριότερα θέµατα που απασχόλησαν την 
Οµάδα ήταν η Συµφωνία του  Prüm για την αναβάθµιση της διασυνοριακής 
συνεργασίας ιδίως όσον αφορά την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του 
διασυνοριακού εγκλήµατος, το Προσχέδιο της Απόφασης Πλαίσιο για την προστασία 
των προσωπικών δεδοµένων που τυγχάνουν επεξεργασίας στα πλαίσια της 
Αστυνοµικής και ∆ικαστικής συνεργασίας σε θέµατα ποινικών υποθέσεων και η 
εφαρµογή της Αρχής της ∆ιαθεσιµότητας (Principle of Availability) στα πλαίσια 
ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ Αστυνοµικών Αρχών. 
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10.11. Συντονιστική οµάδα για την εποπτεία του EURODAC 
 
Λειτουργός του Γραφείου συµµετείχε στις συναντήσεις της Συντονιστικής Οµάδας για 
την εποπτεία του EURODAC, της οποίας προεδρεύει ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων κ. Hustinx. 
 
Οι εργασίες της Οµάδας κατά το υπό αναφορά έτος, εστιάστηκαν στον έλεγχο που 
πραγµατοποιήθηκε στη κεντρική βάση δεδοµένων του EURODAC που είναι 
εγκατεστηµένη στο Λουξεµβούργο και στους συντονισµένους ελέγχους που 
πραγµατοποιήθηκαν σε εθνικές βάσεις του EURODAC από τις αντίστοιχες Αρχές 
Προστασίες Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων. 
 
 

10.12. UK Data Protection Forum 
 
Ύστερα από πρόσκληση του UK Data Protection Forum ήµουν ένας από τους 
οµιλητές στη συνάντησή του Σεπτεµβρίου του 2007 η οποία έχει καθιερωθεί ως 
“Commissioner’s Question time”. 
   
Οι άλλοι οµιλητές ήταν ο κ. Richard Thomas, Information Commissioner του 
Ηνωµένου Βασιλείου, ο κ. Philippe Renaudiére, Data Protection Officer της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων, ο κ. Peter 
Hustinx. 
 
Το Data Protection Forum είναι ένας µη κυβερνητικός οργανισµός στον οποίο τα µέλη 
του είναι πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων και προέρχονται από τον ιδιωτικό, το δηµόσιο και τον ακαδηµαϊκό τοµέα. 
 
Ο Οργανισµός φέτος γιόρταζε τα 15 χρόνια από την ίδρυσή του και στη συνάντηση 
του Σεπτεµβρίου, συνήθως προσκαλούνται Επίτροποι Προστασίας ∆εδοµένων να 
µιλήσουν για τις εµπειρίες τους και να απαντήσουν σε ερωτήµατα.  
 
  
10.13. Άλλες Συναντήσεις 
 
Συνάντηση σχετικά µε θέµατα εναρµόνισης  
µε την Οδηγία για τη διατήρηση τηλεπικοινωνιακών  
δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/ΕΚ) 
 
Λειτουργοί του Γραφείου µου συµµετείχαν σε συνάντηση την οποία διοργάνωσε η 
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
που έγινε για το πιο πάνω θέµα στις 14 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. 
 
 
Επιτροπής της Γενικής ∆ιεύθυνσης  
για τη ∆ικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια –  
DG JLS Meeting on SIS II Information Campaign   
 
Λειτουργός του Γραφείου µου συµµετείχε σε συνάντηση της Επιτροπής της Γενικής 
∆ιεύθυνσης για τη ∆ικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια DG JLS που 
πραγµατοποιήθηκε το Σεπτέµβριο στις Βρυξέλλες, που ανέλαβε την οργάνωση της 
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ενηµερωτικής εκστρατείας για την εφαρµογή του συστήµατος Schengen Information 
System SIS II. 
 
Η εκστρατεία ενηµέρωσης που θα ξεκινήσει το Μάιο του 2008, αποσκοπεί στην 
ενηµέρωση των Ευρωπαίων πολιτών και πολιτών τρίτων χωρών για τη σύσταση και 
τη λειτουργία του συστήµατος SIS II και για τα δικαιώµατα των πολιτών των οποίων 
τα δεδοµένα είναι καταχωρηµένα στο σύστηµα αυτό. Η εκστρατεία περιλαµβάνει τη 
διανοµή έντυπου υλικού σε σηµεία εισόδου της Ε.Ε. και σε Πρεσβείες/ Προξενεία των 
Κρατών Μελών, τη δηµοσίευση υλικού σε ιστοσελίδες των θεσµικών οργάνων της 
Ε.Ε. και εθνικών Αρχών Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων και την προβολή 
τηλεοπτικού υλικού. 
 
 
Commonwealth Regional Meeting on Interception 
of Communications´ & Mutual Legal Assistance 
 
Λειτουργός του Γραφείου µου συµµετείχε στην πιο πάνω περιφερειακή συνάντηση 
χωρών της Κοινοπολιτείας, η οποία έγινε στη Λευκωσία, στο χρονικό διάστηµα από 
27 µέχρι 29 Μαρτίου. 
 
 

10.14. Συνεργασία µε άλλες Αρχές Προστασίας ∆εδοµένων 
 
Η Οδηγία 95/45/ΕΚ προβλέπει για τη συνεργασία µεταξύ των αρχών ελέγχου των 
κρατών µελών, ιδίως µε την ανταλλαγή όλων των χρήσιµων πληροφοριών. Παρόµοια 
πρόνοια υπάρχει και στο Νόµο 138(Ι)/2001 (άρθρο 23(ιδ)).  
 
Το Γραφείο µου συνεργάζεται στενά µε τις Αρχές Προστασίας ∆εδοµένων των 
υπολοίπων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως µέσω του κλειστού 
διαδικτυακού συστήµατος CIRCA, µέσω του οποίου µας αποστέλλονται ερωτήµατα, 
εκθέσεις, έρευνες και ερωτηµατολόγια στα οποία ανταποκρινόµαστε µε συνέπεια. 
 


