
 
ΝΟΜΟΣ  ΠΟΥ  TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 

 
Συνοπτικός 

τίτλος. 

216(Ι) 2002. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κανονισμών 

Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού 

και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Κανονισμών Ασφαλείας 

Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για 

Συναφή Θέματα Νόμο του 2002 (που στο εξής θα αναφέρεται ως 

"ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Κανονισμών Ασφαλείας 

Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2002  

και 2004. 
  
Τροποποίηση του 

προοιμίου του 

βασικού νόμου 

2. Το προοίμιο του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στο προοίμιο, αμέσως μετά την αναφορά που γίνεται 

στην Απόφαση 2001/264/ΕΚ, των ακόλουθων – 
  
 « και για σκοπούς καθορισμού μέτρων εφαρμογής ορισμένων 

διατάξεων της  πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο– 
  
.  ‘Απόφαση 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 

29ης Νοεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του Εσωτερικού 

Κανονισμού της [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001)3031] 

(ΕΕ L 317 της 03/12/2001 σ. 1)’.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται: 
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 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του 

ακόλουθου νέου ορισμού: 
   
  «‘Επιτροπή’ σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών   

Κοινοτήτων·». 
   
 (β) στον ορισμό «Κεντρική Γραμματεία ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ 

ΕΕ (ΕU TOP SECRET)», με διαγραφή της φράσης 

«σημαίνει την Υπηρεσία Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) του Υπουργείου Εξωτερικών» 

(δεύτερη γραμμή) και αντικατάστασή της με τη φράση 

«σημαίνει την Κεντρική Γραμματεία ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ 

ΕΕ (ΤRĒS SECRET UE/ ΕU TOP SECRET) που ιδρύεται 

στο Υπουργείο Εξωτερικών.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη:  

 
   
 (α) Στην παράγραφο (α), μετά τη φράση«..τη Γενική 

Γραμματεία του Συμβουλίου,..» (πέμπτη γραμμή), της 

φράσης «την Επιτροπή». 

   
 (β) στην παράγραφο (β), μετά τη φράση «..τη Γενική 

Γραμματεία του Συμβουλίου..» (5η γραμμή), μετά από 

κόμμα, της φράσης «την Επιτροπή». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

5.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται:  

   
 (α) Με τη διαγραφή στο τέλος τους εδαφίου (β) της λέξης 

«και»,  
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 (β) με τη προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (γ) της λέξης «και»,   

και   
   
 (γ) με την προσθήκη του εδαφίου (δ) αμέσως μετά το τέλος 

του εδαφίου (γ), ως εξής: 
   
  «(δ) οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που λόγω της φύσης της 

εργασίας τους χειρίζονται περιστασιακά ή σε τακτική 

βάση διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ, 

περιλαμβανομένων προσώπων που εργοδοτούνται 

από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή 

από δημοτικές αρχές.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

6.-(1) Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου 

τροποποιείται: 

 
   
 (α) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) της φράσης «για την 

ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών» (τρίτη 

γραμμή) και αντικατάστασή της με τη φράση «για την 

εποπτεία και έλεγχο της τήρησης των όρων ασφαλείας που 

πρέπει να τηρούνται για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες»· 
   
 (β)  με τη διαγραφή στην παράγραφο (α) της φράσης «Την 

τήρηση της ασφάλειας των διαβαθμισμέων πληροφοριών» 

(πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη φράση 

«τον έλεγχο της τήρησης των όρων ασφαλείας που 

αφορούν τις διαβαθμισμένες πληροφορίες»· 
   
 (γ) με τη διαγραφή στην παράγραφο (γ), της φράσης «να 

διασφαλίζει ότι» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή 

της με τη φράση «τη διενέργεια όλων των κατάλληλων 
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ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται»· 
   
 (δ) με τροποποίηση της παραγράφου (δ), με τη προσθήκη 

ακριβώς πριν τη φράση «τη πρόληψη» (πρώτη γραμμή) 

της φράσης «τη  λήψη μέτρων και υποβολή προτάσεων 

για». 
  
     (2) Η παράγραφος (α) του εδαφίου (2), του άρθρου 5 του 

βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά τη φράση 

«..το Γραφείο Ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας του 

Συμβουλίου..» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «και τη Διεύθυνση 

Ασφάλειας της Επιτροπής». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

7. Το εδάφιο (β) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη μετά τη φράση «..στο Συμβούλιο» (δεύτερη 

γραμμή), της φράσης «και στην Επιτροπή,».  
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

8.-(1) Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται: 

   
 (α) Με τη διαγραφή της στο εδάφιο (1) της φράσης «Στην 

Υπηρεσία Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) του Υπουργείου Εξωτερικών ιδρύεται 

η Κεντρική Γραμματεία ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΕΕ (EU 

TOP SECRET),» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή 

της με τη φράση «Στο Υπουργείο Εξωτερικών ιδρύεται η 

Κεντρική Γραμματεία ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΕΕ (ΤRĒS 

SECRET UE/ ΕU TOP SECRET),»·  
   
 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5), της φράσης, εντός 

της παρενθέσεως «(ΕU TOP SECRET)», (δεύτερη 

γραμμή), με τη φράση «(ΤRĒS SECRET UE/ ΕU TOP 
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SECRET)». 
  
     (2) Το εδάφιο (3) του άρθρου 9 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με τη προσθήκη μετά τη φράση «δε δύνανται να 

διαβιβάζουν..»  της ακόλουθης φράσης «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΕ, 

ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΕΕ και» και τη διαγραφή της φράσης «εκτός της 

Δημοκρατίας» (έκτη γραμμή). 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 10 του 

βασικού νόμου. 

9. Το εδάφιο (3) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη μετά τη φράση «..με το Συμβούλιο» (δεύτερη 

γραμμή) μετά από κόμμα, της φράσης «την Επιτροπή».  
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 12 του 

βασικού νόμου. 

10. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται:  

 

   
 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1), της φράσης, εντός 

της παρενθέσεως «(EU CONFIDENTIAL)», (δεύτερη 

γραμμή), με τη φράση «(CONFΙDENTIEL UE/EU 

CONFIDENTIAL)», 
   
 (β) με τη διαγραφή στο εδάφιο (4), της φράσης, 

«ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΕ» (CONFΙDENTIEL UE/ EU 

CONFIDENTIAL), ή ανώτερη» (πρώτη και δεύτερη 

γραμμή) και αντικατάστασή της με τη φράση “μέχρι 

«ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΕ» (CONFΙDENTIEL UE/ EU 

CONFIDENTIAL),”· 
   
 (γ) με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης μετά το 

τέλος του κειμένου του εδαφίου (4), μετά από άνω και 

κάτω τελεία: 
   
  «    Νοείται ότι, η Εθνική Αρχή Ασφαλείας δύναται να   
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διενεργεί τους έλεγχους που προβλέπονται στο παρών 

άρθρο, για σκοπούς εφαρμογής του Τμήματος VI του 

Παραρτήματος, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί ρητά από το 

Συμβούλιο ή την Επιτροπή.»· 
   
 (δ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (4) του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 
   
  «  (5) Ο τελικός έλεγχος και η έγκριση διαβαθμίσεως 

κατηγορίας «ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΕ» (SECRET UE/ ΕU 

SECRET) και «ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΕ» (ΤRĒS SECRET 

UE/ ΕU TOP SECRET) διενεργείται από Επιτροπή που 

διορίζεται και λειτουργεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με 

Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 18: 
   
     Νοείται ότι, η ως άνω Επιτροπή, διενεργεί τις 

συνεντεύξεις αξιολόγησης των προσώπων που πρόκειται 

να έχουν πρόσβαση στις δύο ανώτερες κατηγορίες 

διαβάθμισης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος 

Νόμου και  Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του 

άρθρου 18.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 13 του 

βασικού νόμου. 

11. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΕ» της ακόλουθης παρενθέσεως και φράσης «(RESTREINT 

UE)».  
  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

προσθήκη του 

νέου άρθρου 

14Α. 

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 14, του άρθρου 14Α, ως ακολούθως: 

   
 «Μέτρα 14Α.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής της 
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εφαρμογής για την 

Απόφαση  

2001/844/ΕΚ,  

   ΕΚΑΧ Ευρατομ. 

Απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ Ευρατομ:  

    
  (α) Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας ασκεί στη 

Δημοκρατία τις αρμοδιότητες που  

χορηγούνται στην εθνική αρχή 

ασφαλείας που αναφέρεται στην εν 

λόγω Απόφαση·  
    
  (β) ο Εθνικός Οργανισμός Ασφαλείας 

ασκεί στη Δημοκρατία τις αρμοδιότητες 

που  χορηγούνται στον εθνικό 

οργανισμό ασφαλείας που αναφέρεται 

στην εν λόγω Απόφαση· 
    
  (γ) Η Αρχή Ασφαλείας Πληροφοριών 

Τεχνικής Φύσεως (INFOSEC) ασκεί 

στη Δημοκρατία τις αρμοδιότητες που 

χορηγούνται στην αρχή ασφαλείας 

πληροφοριών τεχνικής φύσης 

(INFOSEC)  που αναφέρεται στην εν 

λόγω Απόφαση. 
   
      (2) Παράβαση των προνοιών της 

Απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ Ευρατομ, 

θεωρείται παράβαση των προνοιών του 

παρόντος Νόμου.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 15 του 

βασικού νόμου. 

13. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αρίθμηση του κειμένου του άρθρου 15 ως εδαφίου (1) και την 

προσθήκη μετά το νέο εδάφιο (1), των ακόλουθων δύο νέων 

εδαφίων (2) και (3): 
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 «  (2) Παράβαση των προνοιών του παρόντος Νόμου, από 

πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται ή υπηρετεί στις Δυνάμεις 

Ασφάλειας της Δημοκρατίας ή στις Ένοπλες Δυνάμεις της 

Δημοκρατίας λογίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα, δυνάμει της 

ειδικότερης νομοθεσίας που διέπει το καθεστώς της εργοδοσίας ή 

υπηρεσίας του εν λόγω προσώπου και επιβολής των 

καθορισμένων, στις σχετικές διατάξεις, πειθαρχικών ποινών. 
  
       (3)  Ο όρος ‘παρών Νόμος’ που αναφέρεται στα εδάφια (1) 

και (2) περιλαμβάνει και τους Κανονισμούς και Διατάγματα που 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 15 του 

βασικού νόμου. 

14. Το εδάφιο (2) του άρθρου 17 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο 

(β), της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ), ως ακολούθως: 
  
  «(γ) τη λήψη εφαρμοστικών, για την Απόφαση 2001/844/ΕΚ,  

ΕΚΑΧ, Ευρατόμ  μέτρων, με σκοπό την επίτευξη ενός 

ενιαίου συστήματος διαχείρισης διαβαθμισμένων 

εγγράφων, πληροφοριών και υλικού.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 18 του 

βασικού νόμου. 

15. Η παράγραφος (α), του άρθρου 18 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «..στο 

Παράρτημα,» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «και στην Απόφαση  

2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατομ, καθώς και για τον καθορισμό της 

διαδικασίας έκδοσης των εξουσιοδοτήσεων, διενέργειας των 

συνεντεύξεων και για τον καθορισμό της σύνθεσης και των όρων  

λειτουργίας της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 12.».  
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Έναρξη ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

16.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών 

Νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
  
    (2) Το άρθρο 12 τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία ένταξης 

της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΧ/ΓΧ 

23.01.243.2003 
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