
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ  ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ 

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ  
 
       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

 

216(Ι) του 2002 

6 (Ι) του 2004. 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κανονισμών  Ασφαλείας 

Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή 

Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, 

Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμους του 2002 και 

2004 (που στο εξής θα αναφέρονται 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 και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2002 έως 2008. 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

 νόμου. 

2.    Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε 

αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακολούθων νέων όρων 

και της ερμηνείας τους: 

 «διαβαθμισμένη πληροφορία» σημαίνει κάθε πληροφορία, έγγραφο ή 

υλικό, που δεν αποτελεί διαβαθμισμένη πληροφορία ΕΕ, των οποίων 

η άνευ άδειας κοινολόγηση, μπορεί να βλάψει σε ποικίλο βαθμό την 

εθνική ασφάλεια και γενικά τα συμφέροντα της Δημοκρατίας, 

συνιστώντας απειλή για την εσωτερική της σταθερότητα ή τις διεθνείς 

της σχέσεις, ανεξαρτήτως εάν η πληροφορία προέρχεται από τη 

Δημοκρατία ή έχει ληφθεί από άλλο κράτος, διεθνή οργανισμό  ή άλλη 

τρίτη πηγή∙   

 
 «διαβαθμισμένη σύμβαση» σημαίνει σύμβαση ή συμφωνία 

επιχορήγησης για την προμήθεια υλικού, την εκτέλεση έργων, τη 

διάθεση κτιρίων ή την παροχή υπηρεσιών, της οποίας η υλοποίηση 

απαιτεί ή περιλαμβάνει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες 

πληροφορίες ή διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ ή την παραγωγή 
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τέτοιων πληροφοριών˙ 

 
 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Άμυνας. 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

3.     Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο άρθρο 3: 

 

 «   3.(1)- Σκοπός  του  παρόντος  Νόμου  είναι - 

 

 (α) o καθορισμός των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών της Εθνικής 

Αρχής Ασφαλείας αναφορικά με την εποπτεία και τις 

αρμοδιότητες ελέγχου σε σχέση με τις προδιαγραφές 

ασφαλείας που αφορούν την προστασία των διαβαθμισμένων 

πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ∙ 

 
 (β) ο καθορισμός των θεμελιωδών αρχών και των προδιαγραφών 

ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τη Δημοκρατία, 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται ένας ενιαίος 

βαθμός προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ, 

εγγράφων και υλικού από το Συμβούλιο, τη Γενική Γραμματεία 

του Συμβουλίου, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους 

αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙   

 
 (γ) ο καθορισμός των θεμελιωδών αρχών και των προδιαγραφών 

ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τη Δημοκρατία, 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται ενιαίος βαθμός  

προστασίας και ενιαίο σύστημα χειρισμού των διαβαθμισμένων 

πληροφοριών∙   

 
 (δ) η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την διευκόλυνση της 

υλοποίησης και της τήρησης ολοκληρωμένων συστημάτων  

ασφαλείας, τα οποία θα καλύπτουν, αφενός τις διαβαθμισμένες 

πληροφορίες και αφετέρου τις διαβαθμισμένες πληροφορίες 
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ΕΕ, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Επιτροπή, τη 

Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη, 

προκειμένου να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες σε τομείς που 

απαιτείται εμπιστευτικότητα. 

 
 (ε) ο καθορισμός των θεμελιωδών αρχών και των προδιαγραφών 

ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται κατά τη διαπραγμάτευση,  

την ανάθεση και τη σύναψη διαβαθμισμένων συμβάσεων.  

 
         (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, στον όρο «ασφάλεια» 

περιλαμβάνονται - 

 
 (α) η προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών και 

διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ από την κατασκοπεία, τη 

διαρροή, ή την κοινολόγηση χωρίς άδεια· 

 
 (β) η προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών και 

διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ που διακινούνται στα 

συστήματα και στα δίκτυα επικοινωνιών και πληροφορικής∙ 

 
 (γ) η προστασία των χώρων και των εγκαταστάσεων εντός της 

Δημοκρατίας ή, γενικά, χώρων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο 

αρχών της Δημοκρατίας, όπου αποθηκεύονται διαβαθμισμένες 

πληροφορίες και/ή διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ, από το 

ενδεχόμενο δολιοφθοράς και κακόβουλης ζημιάς· 

 
 (δ) σε περίπτωση επέμβασης, παρεμβολής, προσβολής ή 

απόπειρας προσβολής των συστημάτων προστασίας των 

διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων 

πληροφοριών ΕΕ, η εκτίμηση της ζημίας, ο περιορισμός των 

συνεπειών της και η λήψη των αναγκαίων επανορθωτικών 

μέτρων.». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

 νόμου. 

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

 (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «Όλα τα πρόσωπα που 

χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες, έγγραφα ή υλικό ή τα 

μέσα επεξεργασίας διαβαθμισμένων πληροφοριών, εγγράφων ή 

υλικού» (γραμμές πρώτη, δεύτερη και τρίτη), με τη φράση «Όλα 

τα πρόσωπα που χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες και 

διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ και/ή τα μέσα επεξεργασίας 

τέτοιων πληροφοριών, εγγράφων ή υλικού»˙ 

 
 (β) με την προσθήκη, μετά τη φράση «και Διαταγμάτων που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού και» (δέκατη όγδοη γραμμή), της 

φράσης «, στην περίπτωση των διαβαθμισμένων πληροφοριών 

ΕΕ,»∙ 

 
 (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β), αμέσως μετά τη λέξη 

«χειρίζονται» (γραμμές πρώτη και δεύτερη), των λέξεων 

«διαβαθμισμένες πληροφορίες και» ˙ 

 
 (δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ), αμέσως μετά τη λέξη 

«χειρίζεται» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «διαβαθμισμένες 

πληροφορίες και˙».  

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού  

νόμου. 

5.   Το εδάφιο (1) του  άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

 (α) Με την προσθήκη, μετά τις λέξεις «πρέπει να τηρούνται για» 

(τέταρτη γραμμή), των λέξεων «τις διαβαθμισμένες πληροφορίες 

και»˙ 
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 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 
  «(α)  

 

την ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των 

διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ, που βρίσκονται στην 

κατοχή και/ή στη φύλαξη των διάφορων υπηρεσιών της 

Δημοκρατίας, οργανισμών δημοσίου δικαίου και γενικά  

φορέων του δημόσιου τομέα της Δημοκρατίας, τόσο εντός 

της Δημοκρατίας, όσο και στο εξωτερικό, όπως σε 

διπλωματικές αποστολές˙»˙   

 
 (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «προστασία» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «των 

διαβαθμισμένων πληροφοριών και» ˙ 

 
 (δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 
  «(γ) τη διενέργεια όλων των κατάλληλων ελέγχων, ώστε να 

διασφαλίζεται, ότι όλοι οι πολίτες ή μη πολίτες της 

Δημοκρατίας, που εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες της 

Δημοκρατίας, οργανισμούς δημοσίου δικαίου και γενικά σε 

φορείς του δημόσιου τομέα της Δημοκρατίας τόσο εντός 

της Δημοκρατίας, όσο και στο εξωτερικό και μπορούν να 

έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, σε 

διαβαθμισμένες   πληροφορίες ΕΕ και πληροφορίες που 

έχουν διαβάθμιση  «ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ», 

«ΑΠΟΡΡΗΤΟ» και «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», έχουν υποστεί 

σχετικό έλεγχο ασφάλειας: 
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                Νοείται ότι, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται 

και σε οποιοδήποτε πρόσωπο συνδέεται με διαδικασίες 

διαπραγμάτευσης και ανάθεσης διαβαθμισμένων 

συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.»˙ 

 
 (ε) με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «πληροφοριών» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «και  

διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ»˙ 

 
 (στ) με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (ε) αυτού, της 

τελείας με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου: 

  
  «(στ) τον έλεγχο και την εποπτεία τήρησης, καθώς και την 

καθοδήγηση και την ενημέρωση αναφορικά με την 

εφαρμογή των  προδιαγραφών ασφάλειας που αφορούν 

διαβαθμισμένες συμβάσεις και, ειδικότερα, την 

διαπραγμάτευση και την ανάθεση τέτοιων συμβάσεων ή 

τη σύναψη συμφωνιών επιχορήγησης, με τις οποίες 

ανατίθενται καθήκοντα που αφορούν, συνεπάγονται και/ή 

περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες και/ή   

διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ και την υλοποίηση των 

εν λόγω συμβάσεων από βιομηχανικούς ή άλλους φορείς, 

συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης διαβαθμισμένων 

πληροφοριών και/ή διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ ή 

της πρόσβασης σε αυτές κατά τη διαδικασία ανάθεσης 

κρατικών συμβάσεων ή πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων.».  

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού  

νόμου. 

6.     Το άρθρο 8 του βασικού νόμου, αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 
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 «Αρμοδιότητες 

Αρχής  

Ασφαλείας 

Πληροφοριών 

Τεχνικής Φύσης 

(INFOSEC). 

 

8.-(1)   Η Αρχή Ασφάλειας Πληροφοριών Τεχνικής 

Φύσεως (INFOSEC) ασκεί αρμοδιότητα ως προς 

τον προσδιορισμό και την εφαρμογή μέτρων 

ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων 

πληροφοριών και των διαβαθμισμένων 

πληροφοριών  ΕΕ, που αποτελούν αντικείμενο 

επεξεργασίας, αποθήκευσης ή διαβίβασης σε 

συστήματα επικοινωνιών, επεξεργασίας 

πληροφοριών ή άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, από 

το ενδεχόμενο να προσβληθεί, τυχαία ή εσκεμμένα 

η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα ή η 

διαθεσιμότητά τους από τη μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση χρηστών και από την χωρίς άδεια 

αλλοίωση, εξάλειψη ή τροποποίησή τους.    

 
  

 

 

 

Παράρτημα.   

       (2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό των 

διατάξεων του άρθρου 13, η Αρχή Ασφάλειας 

Πληροφοριών Τεχνικής Φύσεως (INFOSEC) ασκεί 

επιπρόσθετα από τις αρμοδιότητες που έχει 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος του 

παρόντος Νόμου και τις αρμοδιότητες που της 

ανατίθενται με διάταγμα που εκδίδεται από τον 

Υπουργό αναφορικά με τις διαβαθμισμένες 

πληροφορίες και είναι, επιπλέον, υπεύθυνη να 

παρέχει πληροφορίες και συμβουλές, σχετικά με τις 

τεχνικής φύσεως απειλές κατά της ασφάλειας των 

πιο πάνω πληροφοριών και τα μέσα για την 

προστασία από τέτοιες απειλές.» 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

 νόμου.  

7.   Το άρθρο 16 του βασικού νόμου  τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 

 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, του ποσού «ΛΚ 
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2000» (ενδέκατη γραμμή), με το ποσό «€3400»∙ 

 
 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, του ποσού «ΛΚ1000» 

(πέμπτη γραμμή), με το ποσό «€1700». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 18 

του βασικού 

 νόμου. 

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

 

 

 (α) Με τη διαγραφή της λέξης "και" στο τέλος της παραγράφου (α)∙ 

 

 (β) με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (β), της τελείας 

με άνω τελεία και∙  

 
 (γ) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων παραγράφων: 

   
  «(γ) τη ρύθμιση των προδιαγραφών χειρισμού  διαβαθμισμένων 

πληροφοριών και τη διαδικασία εξουσιοδότησης του 

προσωπικού που θα έχει πρόσβαση σε αυτές∙ 

 
     (δ) τον καθορισμό της διαδικασίας εξουσιοδότησης 

προσώπων και των προδιαγραφών ασφαλείας που 

αφορούν τη διαπραγμάτευση και την ανάθεση 

διαβαθμισμένων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

σύναψης συμφωνιών επιχορήγησης, με τις οποίες 

ανατίθενται καθήκοντα που αφορούν, συνεπάγονται και/ή 

περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες και/ή 

διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ και την υλοποίηση των εν 

λόγω συμβάσεων από βιομηχανικούς ή άλλους φορείς, 

συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης διαβαθμισμένων 

πληροφοριών και/ή διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ ή 

της πρόσβασης σε αυτές κατά τη διαδικασία ανάθεσης 

κρατικών συμβάσεων ή πρόσκλησης υποβολής 
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προτάσεων. και  

 
  (ε) τον καθορισμό των προδιαγραφών ασφαλείας αναφορικά 

με τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που αποτελούν 

αντικείμενο επεξεργασίας, αποθήκευσης ή διαβίβασης σε 

συστήματα επικοινωνιών, επεξεργασίας πληροφοριών ή σε 

άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και ειδικότερες 

αρμοδιότητες σε συνάφεια με τα πιο πάνω .» 

 
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 18Α. 

9.    Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 18 του βασικού νόμου, του  ακόλουθου νέου άρθρου:  

 «Εξουσίες  

Υπουργού. 
18Α.− (1)  Ο Υπουργός μεριμνά για την εφαρμογή του 

παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και των 

Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.  

 
          (2)  Για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος 

Νόμου, ο Υπουργός δύναται να εκδίδει οδηγίες 

αναφορικά με τη διοίκηση, τον έλεγχο και την οργάνωση 

της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας.». 

  

  

Αρ. Φακ.:  23.01.049.064.2008 
 
ΑΧ/ΜΑΧ723.01.049.064.2008 
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