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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟ  

 
 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
138(Ι) του 2001 

37(Ι) του 2003. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί  Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμους του 2001 και 2003 

(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 

ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί  Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμοι του 2001 μέχρι 2012. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

 

 

 

 

 

. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «εκτελών την 

επεξεργασία» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

 

  «˂εκτελών την επεξεργασία˃ σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που 

επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό 

υπεύθυνου επεξεργασίας, αλλά δεν περιλαμβάνει εργοδοτούμενο του 

υπεύθυνου επεξεργασίας, ο οποίος επεξεργάζεται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της σχέσης εργοδότησής του». 

και 

 
    (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου 

νέου όρου και του ορισμού αυτού: 

 

  «˂κράτος συμβαλλόμενο μέρος του Ε.Ο.Χ.˃ σημαίνει κράτος 
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17(ΙΙΙ) του 2004. 

συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και η 

οποία κυρώθηκε με τον περί της Συμφωνίας Συμμετοχής της 

Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της 

Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της 

Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της 

Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο του 2004 και της Τελικής Πράξης 

(Κυρωτικό) Νόμο του 2004·». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 3  

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, από 

την παράγραφο (β) του εδαφίου (3) αυτού, των λέξεων «στη Δημοκρατία» 

(πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «στην επικράτεια κράτους μέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή κράτους συμβαλλόμενου μέρους του Ε.Ο.Χ.».  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 4  

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο 

πλαγιότιτλο: 

 

  «Βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.»· 

 

 (β) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) 

αυτού, του σημείου της άνω τελείας με το σημείο της άνω και κάτω 

τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων τριών νέων 

επιφυλάξεων: 

 

   «Νοείται ότι η μεταγενέστερη επεξεργασία δεδομένων για 

ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς δε θεωρείται 

ασυμβίβαστη με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά 

συλλεχθεί τα δεδομένα εφόσον δε θα ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα 
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αναφορικά με συγκεκριμένο πρόσωπο: 

 

   Νοείται περαιτέρω ότι η μεταγενέστερη επεξεργασία δεδομένων 

για σκοπούς άσκησης των εξουσιών του Διευθυντή του Τμήματος 

Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών δε θεωρείται 

ασυμβίβαστη με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά 

συλλεχθεί τα δεδομένα: 

 

   Νοείται έτι περαιτέρω ότι η μεταγενέστερη επεξεργασία 

δεδομένων για σκοπούς των αναγκών της ασφάλειας της 

Δημοκρατίας ή της άμυνας της Δημοκρατίας ή της δημόσιας 

ασφάλειας ή της διερεύνησης, διακρίβωσης και δίωξης ποινικών 

αδικημάτων δε θεωρείται ασυμβίβαστη με τους σκοπούς για τους 

οποίους έχουν αρχικά συλλεχθεί τα δεδομένα∙»∙ 

 

 (γ) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) 

αυτού, του σημείου της άνω τελείας με το σημείο της άνω και κάτω 

τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων δύο νέων 

επιφυλάξεων: 

 

    «Νοείται ότι οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν 

εφαρμόζονται, εφόσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα γίνεται για σκοπούς άσκησης των εξουσιών του Διευθυντή 

του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών: 

 

   Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 

δεν εφαρμόζονται εφόσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα γίνεται για σκοπούς των αναγκών της ασφάλειας της 

Δημοκρατίας ή της άμυνας της Δημοκρατίας ή της δημόσιας 

ασφάλειας ή της διερεύνησης, διακρίβωσης και δίωξης ποινικών 

αδικημάτων·».και 
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 (δ) με τη διαγραφή, από την παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) αυτού, της 

φράσης «κατά την κρίση του Επιτρόπου» (τρίτη γραμμή) και του 

σημείου του κόμματος που προηγείται και έπεται της φράσης αυτής.   
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 5  

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται  με την προσθήκη στην 

παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «νόμο» (δεύτερη 

γραμμή), της φράσης «ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει νόμου ή 

Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 6  

του βασικού 

νόμου. 

6. Το εδάφιο (2) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

  
  (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (η) αυτού, αμέσως μετά από τις 

λέξεις «ιστορικούς σκοπούς» (δεύτερη γραμμή), της φράσης 

«εφόσον, σύμφωνα με απόφαση του Επιτρόπου, κρίνεται ότι 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος»∙ και   

 

 (β) με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (θ) αυτού, του 

σημείου της τελείας με το σημείο του κόμματος και την προσθήκη 

αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου (ι): 

  

  «(ι)  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους προστασίας της 

δημόσιας υγείας και χορήγησης κοινωνικών παροχών.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 7  

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως πριν από τη λέξη 

«μεταβολή» (πρώτη γραμμή), της λέξης «ουσιαστική». και 
  
  (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου 6 αυτού, 

των λέξεων «υποκειμένου των δεδομένων» (πρώτη και δεύτερη 
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γραμμή) με τις λέξεις «υπεύθυνου επεξεργασίας».   
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 8  

του βασικού 

νόμου. 

8. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού του σημείου 

της τελείας με το σημείο του κόμματος και την προσθήκη, αμέσως 

μετά, της φράσης «εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος.»· και 
  
  (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) αυτού, 

αμέσως μετά από τις λέξεις «επεξεργασίας των αρχείων» (δεύτερη 

γραμμή), του σημείου του κόμματος και της φράσης «αν αυτή κριθεί 

από τον Επίτροπο απαραίτητη». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 9  

του βασικού 

νόμου. 

9. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου  αυτού  με τον  ακόλουθο νέο 

πλαγιότιτλο:    

 

  «Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη συμβαλλόμενα μέρη του Ε.Ο.Χ. και 

προς τρίτες χώρες.»∙ 

 

 (β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά από τη λέξη 

«Ένωσης» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή κράτη συμβαλλόμενα 

μέρη του Ε.Ο.Χ. ή προς τρίτες χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει αποφανθεί ότι εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο 

προστασίας προσωπικών δεδομένων»∙ και 

 

 (γ) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (6) αυτού, αμέσως μετά το 

σημείο της τελείας (δεύτερη γραμμή), της πρότασης «Η άδεια μπορεί 

να ανανεωθεί ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας.».   
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Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

10. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από 

το εδάφιο (4) αυτού της λέξης «εγγράφως» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «με 

γραπτή σύμβαση». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού με τα ακόλουθα 

νέα εδάφια: 

 

  «(1) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείμενο των 

δεδομένων, εκτός αν αυτό έχει ήδη ενημερωθεί, να το 

ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή για τα εξής 

τουλάχιστο στοιχεία:  

 

(α) Την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν 

εκπροσώπου του,  

 

   (β) το σκοπό της επεξεργασίας, 

 

(γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των 

δεδομένων, και 

 

 (δ) την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και διόρθωσης. 

 

  (2) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει επίσης το υποκείμενο 

των δεδομένων για το αν αυτό υποχρεούται ή όχι να παράσχει 

τη συνδρομή του, με βάση ποιες διατάξεις, καθώς και τις τυχόν 

συνέπειες της άρνησής του, δεδομένου ότι η ενημέρωση αυτή 

είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση, σε κάθε περίπτωση, 
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θεμιτής επεξεργασίας.»· 

 

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) αυτού με 

την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

   «(α) Οποτεδήποτε ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα από τρίτους, το υποκείμενο των 

δεδομένων ενημερώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 

(1) κατά την καταχώρησή τους ή, όπου τα δεδομένα 

προβλέπεται να ανακοινωθούν σε τρίτους, το υποκείμενο των 

δεδομένων ενημερώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 

(1) το αργότερο πριν από την πρώτη ανακοίνωσή τους, εκτός αν 

έχει ήδη ενημερωθεί.»·και 

 

  (γ) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (4) αυτού, αμέσως  

μετά τη λέξη «αδικημάτων» (έκτη γραμμή), της φράσης «ή για 

λόγους σημαντικού οικονομικού ή χρηματοοικονομικού 

συμφέροντος κράτους μέλους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων  των νομισματικών, δημοσιονομικών και 

φορολογικών θεμάτων».   
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την προσθήκη, αμέσως πριν από το σημείο της τελείας στο τέλος 

του εδαφίου (1) αυτού,  της φράσης «και να του παρέχει αντίγραφο με 

τα προσωπικά του δεδομένα κατόπιν σχετικού αιτήματος του 

υποκειμένου των δεδομένων, όπου αυτό δεν προϋποθέτει 

δυσανάλογη προσπάθεια»·  

 

 (β) με την προσθήκη, αμέσως πριν από το σημείο της τελείας στο τέλος 

του εδαφίου (4) αυτού, της φράσης «ή για λόγους σημαντικού 

οικονομικού ή χρηματοοικονομικού συμφέροντος κράτους μέλους ή 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων  των 

νομισματικών, δημοσιονομικών και φορολογικών θεμάτων» ∙ και 

 

 (γ) με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (6) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (7): 

 

  «(7) Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται με την υποβολή της σχετικής 

αίτησης στον υπεύθυνο επεξεργασίας και την ταυτόχρονη 

καταβολή χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου, ο τρόπος 

καταβολής του και κάθε άλλο συναφές ζήτημα ρυθμίζονται με 

Κανονισμούς. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον αιτητή, αν το 

αίτημά του για διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων κριθεί 

βάσιμο είτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε από τον 

Επίτροπο, σε περίπτωση προσφυγής του σε αυτόν. Στην 

τελευταία περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει 

υποχρέωση να χορηγήσει στον αιτητή, χωρίς καθυστέρηση, 

δωρεάν και σε γλώσσα κατανοητή, αντίγραφο του διορθωμένου 

μέρους της επεξεργασίας που τον αφορά.». 
  
Αντικατάσταση  

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

13. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 

   
 «Δικαίωμα 

αντίρρησης. 
13.-(1) Στις περιπτώσεις των παραγράφων (δ) και (ε) του 

εδαφίου (2) του άρθρου 5, το υποκείμενο των δεδομένων έχει 

δικαίωμα να αντιταχθεί οποτεδήποτε, για επιτακτικούς και 

νόμιμους λόγους που σχετίζονται άμεσα με την προσωπική του 

κατάσταση, στην επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. 

 

      (2) Το δικαίωμα αντίρρησης ασκείται εγγράφως στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας ο οποίος έχει υποχρέωση να απαντήσει 
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εγγράφως στον αιτητή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

δεκαπέντε ημερών, δηλώνοντας την πρόθεσή του να κάνει 

αποδεκτό το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων ή 

αιτιολογώντας την πρόθεσή του να απορρίψει το αίτημά του. Η 

απάντηση σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος κοινοποιείται 

στον Επίτροπο. 

 

      (3) Αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει 

εμπρόθεσμα ή η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το 

υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στον 

Επίτροπο και να ζητήσει την εξέταση του αιτήματός του. Αν ο 

Επίτροπος κρίνει το αίτημά του εύλογο και ότι συντρέχει κίνδυνος 

σοβαρής βλάβης του υποκειμένου των δεδομένων από τη 

συνέχιση της επεξεργασίας, δύναται να επιβάλει την άμεση 

αναστολή της επεξεργασίας μέχρις ότου εκδώσει οριστική 

απόφαση επί των αντιρρήσεων.». 
  
Κατάργηση του 

άρθρου 14  

του βασικού 

νόμου. 

14. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

15. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

 

  

 

 

105(Ι) του 2012. 

«(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), για αρχεία 

πελατών που λειτουργούν και επεξεργασίες δεδομένων 

πελατών που εκτελούνται κατά την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) (Τροποποιητικού) 

Νόμου του 2012, που αφορούν μεγάλο αριθμό υποκειμένων 

των δεδομένων, τα στοιχεία επικοινωνίας τους θα μπορούν 
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να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας για λόγους προώθησης, πώλησης αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως παρόμοιων δικών του 

αγαθών ή υπηρεσιών, εκτός αν τα υποκείμενα των 

δεδομένων αντιταχθούν στην εν λόγω επεξεργασία: 
   
   Νοείται ότι για σκοπούς του παρόντος εδαφίου 

παρέχεται η αναγκαία διευκόλυνση προς τα υποκείμενα των 

δεδομένων, ώστε να καταστεί δυνατή η αντίταξή τους 

εύκολα και ατελώς τουλάχιστο για μια φορά.». 
  
Προσθήκη νέου 

άρθρου 15Α στο 

βασικό νόμο.  

16. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 

15 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 15A: 

  
 «Επεξεργασία για 

σκοπούς πολιτικής 

επικοινωνίας. 

15Α.  Τα πολιτικά κόμματα, οι εκλογικοί συνδυασμοί και οι 

εκάστοτε υποψήφιοι, για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας 

και αποστολής μέσω ταχυδρομείου υλικού για την 

προώθηση των πολιτικών θέσεων ή της υποψηφιότητάς 

τους στο πλαίσιο της εκλογής σε οποιοδήποτε πολιτειακό 

αξίωμα στη Δημοκρατία ή στο πλαίσιο της διενέργειας 

δημοψηφίσματος, μπορούν να χρησιμοποιούν τα ονόματα 

και τις διευθύνσεις των προσώπων που είναι καταχωρημένα 

στους εκλογικούς ή τηλεφωνικούς καταλόγους, 

εξαιρουμένων των προσώπων που είναι καταχωρημένα στο 

μητρώο προσώπων που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν 

προωθητικό των πολιτικών κομμάτων, των εκλογικών 

συνδυασμών και των εκάστοτε υποψηφίων υλικό, στο 

πλαίσιο πολιτικής επικοινωνίας.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

17. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2) και την αναρίθμηση 
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νόμου. 

 
του υφιστάμενου εδαφίου (2) αυτού σε εδάφιο (3): 

 

 «(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται όταν η πράξη ή 

απόφαση- 

 

  (α) έχει διενεργηθεί ή ληφθεί στο πλαίσιο της σύναψης ή της 

εκτέλεσης σύμβασης, εφόσον το αίτημα σύναψης ή εκτέλεσης της 

σύμβασης του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 

έχει ικανοποιηθεί ή έχουν ληφθεί όλα τα πρόσφορα μέτρα για τη 

διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων του, στα οποία 

περιλαμβάνεται η δυνατότητα να προβάλει την άποψή του ή   

 

  (β) επιτρέπεται από νομοθετική διάταξη, η οποία καθορίζει τα μέτρα 

για την προστασία και διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων 

του υποκειμένου των δεδομένων.» 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 23 

του βασικού 

νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (στ) αυτού της φράσης 

«το άρθρο 25» με τη φράση «τα άρθρα 23Α και 25»·  

 

 (β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (ζ) αυτού της λέξης 

«διοικητικών» (πρώτη γραμμή)· 

 
 (γ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (η) αυτού της λέξης 

«διοικητικούς» (πρώτη γραμμή)· 

 

 (δ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (ια) αυτού της τελευταίας 

πρότασης «Η έκθεση υποβάλλεται από τον Επίτροπο στον 

Υπουργό, ο οποίος φροντίζει για τη δημοσιοποίησή του.» (πέμπτη 

και έκτη γραμμή) με την ακόλουθη πρόταση:  «Ο Επίτροπος 

υποβάλλει την έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο και κοινοποιεί 
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αντίγραφό της στον Υπουργό Εσωτερικών και στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. Μετά την υποβολή της έκθεσης σύμφωνα με τον 

πιο πάνω τρόπο, ο Επίτροπος δημοσιοποιεί την έκθεσή του.»· 

 

 (ε) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ιβ) αυτού με την ακόλουθη 

νέα:  

 

 «(ιβ) Εξετάζει παράπονα και καταγγελίες από οποιοδήποτε 

πρόσωπο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του, όταν 

αυτά θίγονται από την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν και 

αιτήσεις από τρίτους σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.  

Περαιτέρω, ο Επίτροπος προβαίνει σε έλεγχο της νομιμότητας 

επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είτε αυτεπάγγελτα είτε 

κατόπιν σχετικής αίτησης που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό από 

οποιοδήποτε πρόσωπο και στη δεύτερη αυτή περίπτωση 

ενημερώνει σχετικά τον αιτητή για τις ενέργειές του.  Ο Επίτροπος 

αποφασίζει, κατά την κρίση του, αν θα προβεί σε εξέταση του 

παραπόνου, της καταγγελίας ή της αίτησης ή αν θα συνεχίσει ή αν 

θα διακόψει την εξέταση αναφορικά με παράπονο, καταγγελία ή 

αίτηση που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.»· 

 

(στ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιδ) αυτού, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (ιε): 

 

 «(ιε) Θέτει σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή τρίτο γραπτά 

ερωτήματα αναφορικά με την εξέταση παραπόνων, καταγγελιών, 

αιτήσεων ή των διενεργούμενων ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή 

του παρόντος Νόμου και υποχρεώνει αυτούς σε παροχή συνδρομής 

μέσα σε τακτή προθεσμία για τη διευκόλυνση και εκτέλεση του 

έργου του.»· και 

 

(ζ) με την αρίθμηση σε εδάφιο (1) του υφιστάμενου κειμένου αυτού, 
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όπως αυτό τροποποιείται σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους 

(α) μέχρι (στ) του παρόντος άρθρου και με την προσθήκη σʼ αυτό 

του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 

 

 «(2) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του που 

προβλέπονται στις παραγράφους (η), (ιβ) και (ιε) του εδαφίου (1) ο 

Επίτροπος, δυνάμει δικαστικού διατάγματος, έχει εξουσία να 

προβαίνει σε κατάσχεση εγγράφων ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 

σκοπούς διευκόλυνσης του έργου του, που σχετίζεται με τη 

διερεύνηση παραπόνων ή καταγγελιών, σύμφωνα με διαδικασία 

που καθορίζεται με Κανονισμούς.». 
  
Προσθήκη νέου 

άρθρου 23Α στο 

βασικό νόμο. 

19. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 

23 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 23Α: 

  
 «Εξουσίες 

Επιτρόπου κατά τη 

διενέργεια ελέγχου 

ή εξέτασης 

παραπόνων, 

καταγγελιών ή 

αιτήσεων. 

23Α.-(1) Ο Επίτροπος ή ειδικά εξουσιοδοτημένος 

λειτουργός του, κατά την άσκηση των κατά τον παρόντα 

Νόμο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του, έχει εξουσία–  

 

  (α) να εισέρχεται, χωρίς απαραίτητα να γίνεται 

πρότερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, σε 

οποιοδήποτε γραφείο, επαγγελματικό 

υποστατικό ή μεταφορικό μέσο, εξαιρουμένων 

των κατοικιών. 

 

(β) να έχει πρόσβαση, τηρουμένων των διατάξεων 

της παραγράφου (η) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 23, σε όλα τα αρχεία και προσωπικά 

δεδομένα και να συλλέγει έγγραφα, στοιχεία 

και πληροφορίες· 
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(γ) να συνοδεύεται από πρόσωπα με 

εξειδικευμένες γνώσεις· 

 

(δ) να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο να δώσει 

μαρτυρία ή να προσκομίσει οποιοδήποτε 

έγγραφο ή αποδεικτικό στοιχείο που κατά τη 

γνώμη του δυνατό να σχετίζεται με την 

εξέταση παραπόνου, καταγγελίας, αίτησης ή 

με το διενεργούμενο έλεγχο.  

 

       (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 25, ο 

Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλλει χρηματική ποινή 

ύψους μέχρι πέντε χιλιάδων ευρώ (€5,000) σε υπεύθυνο 

επεξεργασίας ή οποιοδήποτε πρόσωπο δε συμμορφώνεται, 

παρακωλύει και/ή εμποδίζει τη διενέργεια και/ή 

αποπεράτωση του ελέγχου ή την εξέταση του παραπόνου, 

καταγγελίας ή αίτησης. 

 

       (3) Ο Επίτροπος δύναται να ζητεί και να λαμβάνει τη 

συνδρομή της Αστυνομίας προκειμένου να καταστεί δυνατή 

η άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του παρόντος 

άρθρου.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

 

 

20. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την προσθήκη, αμέσως πριν από το σημείο της τελείας στο τέλος 

της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «και το 

οποίο πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει τα στοιχεία των 

παραγράφων (α), (β), (γ), (δ), (ε),(ζ) και (η) του εδαφίου (2) του 

άρθρου 7.»· 

 

 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού με 
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την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

  «(γ)  Μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα και οι 

διευθύνσεις των προσώπων που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν υλικό 

από πολιτικά κόμματα, εκλογικούς συνδυασμούς και εκάστοτε 

υποψηφίους, για σκοπούς προώθησης των πολιτικών θέσεων ή της 

υποψηφιότητάς τους, στο πλαίσιο πολιτικής επικοινωνίας.» και  

 

 (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

 

  «(2)  Καθένας έχει πρόσβαση στα Μητρώα που αναφέρονται στις 

παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1). 

 
  Ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και με απόφαση του 

Επιτρόπου, είναι δυνατό να επιτραπεί, εν όλω ή εν μέρει, η 

πρόσβαση και στο Μητρώο Απόρρητων Αρχείων.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 25 

του βασικού 

νόμου. 

21. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την προσθήκη, στην αρχή του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης 

«Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 26,» και με την 

αντικατάσταση του κεφαλαίου γράμματος «Ο» με το μικρό γράμμα 

«ο»· 

 

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά από τις λέξεις 

«τυχόν εκπροσώπους τους» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ή σε 

τρίτους»·  

 

 (γ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) 

αυτού της φράσης «μέχρι £5,000» με τη φράση «μέχρι τριάντα 

χιλιάδες ευρώ (€30,000)»∙ και 
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 (δ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις 

«εκπροσώπου του» και πριν από το σημείο της τελείας (τρίτη 

γραμμή) των λέξεων «ή του τρίτου».  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 26 

του βασικού 

νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Το εδάφιο (1) του  άρθρου 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη 

νέα παράγραφο: 

 

  «(α)  Όποιος παραλείπει να γνωστοποιήσει στον Επίτροπο, κατά τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7, τη σύσταση και λειτουργία αρχείου, 

την εκτέλεση επεξεργασίας ή οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή 

πληροφορίας που δηλώνεται στη γνωστοποίηση δυνάμει των 

διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 7,» 

 

 (β) με την κατάργηση της παραγράφου (β) αυτού·  

 

 (γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ζ) αυτού της φράσης 

«εδάφιο (2)» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «εδάφιο (3)»· και 

 

 (δ) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της 

παραγράφου (η) αυτού με το σημείο του κόμματος και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (θ): 

 

  «(θ) υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, ο οποίος, μετά από γραπτό 

ερώτημα του Επιτρόπου σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 

Νόμου, παραλείπει ή αρνείται να παράσχει τη συνδρομή του εντός 

της ταχθείσας προθεσμίας προς διευκόλυνση του έργου του 

Επιτρόπου ή εκ προθέσεως ή εξ αμελείας του παρέχει ψευδείς, 

ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στον 
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Επίτροπο.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

23. Το εδάφιο (2) του άρθρου 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού, του σημείου της τελείας 

με το σημείο του κόμματος και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης 

νέας παραγράφου (γ): 

 

 «(γ) καθορίζουν τη διαδικασία κατάσχεσης εγγράφων ή ηλεκτρονικού        

εξοπλισμού κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 23.». 
 

 

Αρ. Φακ:  23.01.053.053-2012 
 

 
ΒΣΓ/ΟΠ/ΜΑΤ 
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