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Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 126(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΟΛ  
 

Προοίμιο. 
Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 135, 
24.05.2016,  
σ.53. 

Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής στη Δημοκρατία της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Μαΐου 2016 για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της 
Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ», 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Εθνικής Μονάδας 
Ευρωπόλ Νόμος του 2018. 

  

Ερμηνεία. 2.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια- 

  

 «αρμόδιες αρχές» σημαίνει την Αστυνομία Κύπρου, το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας, τη 
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης και την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών· 

  

 «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 

 «Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ» σημαίνει τη Μονάδα που συστήνεται στη Δημοκρατία δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794∙ 

  

 «Ευρωπόλ» σημαίνει τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ιδρύθηκε δυνάμει των 
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794· 

  

Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L119, 
4.5.2016, σ. 1. 
 

«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)»· 

  

 «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου 
(Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ»· 

  

 
244(Ι) του 2004 

 98(Ι)  του 2011. 

«Κοινές Ομάδες Έρευνας» σημαίνει ομάδες έρευνας, οι οποίες συγκροτούνται σύμφωνα με  τις 
διατάξεις του περί Κοινών Ομάδων Έρευνας Νόμου και αποτελούνται από μέλη των αρμόδιων 
αρχών, καθώς και από προσωπικό της Ευρωπόλ, στο βαθμό που οι ομάδες αυτές συστήνονται με 
αντικείμενο την έρευνα αξιόποινων πράξεων, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
Ευρωπόλ. 

  

      (2) Οποιοιδήποτε όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται 
διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/794. 

  

Εθνική Μονάδα 
Ευρωπόλ. 

3.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, ο 
Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου ορίζει την Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ, η οποία αποτελεί τον 
Σύνδεσμο μεταξύ της Ευρωπόλ και των αρμόδιων αρχών.  

  

      (2) Ο Υπεύθυνος της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ, ορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας.  

  

      (3) Το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων 
Συγκάλυψης δύναται να τοποθετούν οικείους λειτουργούς στην Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ. 

  
 
 
 



 

Καθήκοντα  
της Εθνικής 
Μονάδας 
Ευρωπόλ και 
των αρμόδιων 
αρχών. 

4.-(1) Η Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ-  
 

 (α) Παρέχει στην Ευρωπόλ τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές εγκλήματος, η 
πρόληψη ή η καταπολέμηση των οποίων θεωρείται προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, 

   

 (β) διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία των αρμόδιων αρχών με την 
Ευρωπόλ, 

   

 (γ) παρέχει ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπόλ, 

   

 
125(Ι) του 2018. 

(δ) διασφαλίζει ότι η διαδικασία παροχής πληροφοριών προς την Ευρωπόλ γίνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του περί της Προστασίας των Φυσικών 
Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την 
Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου: 

   

  Νοείται ότι, οι αρμόδιες αρχές που παρέχουν τις πληροφορίες προς την Ευρωπόλ, μέσω 
της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ, διασφαλίζουν ότι η παροχή τους γίνεται σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο. 

  

     (2) Η Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ, δεν υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες σε συγκεκριμένη 
υπόθεση εάν η παροχή των πληροφοριών αυτών- 

   

 (α) Θα ήταν αντίθετη προς τα ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειας της Δημοκρατίας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), ή 

   

 (β)   θα έθετε σε κίνδυνο την επιτυχή έκβαση εν εξελίξει έρευνας ή, 

   

 (γ) θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια φυσικών προσώπων, ή 

   

 (δ) συνεπάγεται κοινολόγηση πληροφοριών σχετικά με οργανώσεις ή συγκεκριμένες 
δραστηριότητές της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών:  

   

 Νοείται ότι, σε περίπτωση εξάλειψης του λόγου αδυναμίας παροχής πληροφοριών, η Εθνική 
Μονάδα Ευρωπόλ υποχρεούται να παραχωρήσει τις πληροφορίες: 

   

 Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και κατά 
την παροχή πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές προς στην Ευρωπόλ, μέσω της Εθνικής 
Μονάδας Ευρωπόλ. 

   

      (3) Κατά την παροχή πληροφοριών στην Ευρωπόλ, η Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ καθορίζει τον 
σκοπό για τον οποίο αυτές υποβάλλονται σε επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, ως αυτός έχει προκαθοριστεί από την εκάστοτε αρμόδια αρχή που 
παρέχει την πληροφορία.  

  

 Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί σκοπός, όπως προβλέπεται στο παρόν 
εδάφιο, η Ευρωπόλ, σε συμφωνία με τον ενδιαφερόμενο πάροχο πληροφοριών μέσω της Εθνικής 
Μονάδας Ευρωπόλ, επεξεργάζεται τις πληροφορίες, για καθορισμό της καταλληλότητας τους και 
του σκοπού για περαιτέρω επεξεργασία τους: 

  

 Νοείται περαιτέρω ότι, η επεξεργασία πληροφοριών από την Ευρωπόλ, για σκοπό διαφορετικό 
από τον αρχικό για τον οποίο διαβιβάστηκαν είναι επιτρεπτή, νοουμένου ότι έχει ληφθεί η εκ των 
προτέρων συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής που παρείχε τις πληροφορίες μέσω της Εθνικής 
Μονάδας Ευρωπόλ. 

  

      (4) Οι αρμόδιες αρχές δύνανται, όταν παρέχουν πληροφορίες στην Ευρωπόλ διαμέσου της 
Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ, να υποδεικνύουν τυχόν περιορισμούς στην πρόσβαση ή στη χρήση 
των πληροφοριών αυτών υπό γενικούς ή ειδικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που 
αφορούν τη διαβίβαση, τη διαγραφή ή την καταστροφή τους: 

  

    Νοείται ότι, σε περίπτωση όπου η ανάγκη των αναφερόμενων στο παρόν εδάφιο περιορισμών 
καθίσταται πρόδηλη μετά την παροχή των πληροφοριών, οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν σχετική 



υπόδειξη στην Ευρωπόλ μέσω της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ. 

  

      (5)  Πριν από τη διαβίβαση των πληροφοριών στην Ευρωπόλ, η Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, αξιολογεί στο μέτρο του δυνατού, την ακρίβεια των 
πληροφοριών και την αξιοπιστία της πηγής από την οποία προέρχονται, βάσει συγκεκριμένων 
κωδικών αξιολόγησης, ως αυτοί εκάστοτε καθορίζονται από την Ευρωπόλ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794: 

  

 Νοείται ότι, η αξιολόγηση των πληροφοριών δύναται να τροποποιηθεί από την Ευρωπόλ με τη 
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής, που τις διαβίβασε και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
συμφωνία, η Ευρωπόλ, προβαίνει σε σχετική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794. 

  

Αξιωματικοί-
σύνδεσμοι. 
 
 

5.-(1) Τουλάχιστον ένας αξιωματικός-σύνδεσμος αποσπάται στην Ευρωπόλ, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, ο οποίος διορίζεται από την Εθνική 
Μονάδα Ευρωπόλ κατόπιν πρότασης της αρμόδιας αρχής από την οποία προέρχεται, δυνάμει των 
διατάξεων της οικείας νομοθεσίας. 

  

      (2) Ο αξιωματικός-σύνδεσμος στελεχώνει το εθνικό γραφείο αξιωματικών-συνδέσμων της 
Δημοκρατίας, το οποίο εδρεύει στην Ευρωπόλ και είναι επιφορτισμένος από την Εθνική Μονάδα 
Ευρωπόλ να εκπροσωπεί τα συμφέροντά της στο πλαίσιο της Ευρωπόλ. 

  

      (3)(α) Ο αξιωματικός-σύνδεσμος συνδράμει στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Εθνικής 
Μονάδας Ευρωπόλ με τις Εθνικές Μονάδες Ευρωπόλ των άλλων κρατών μελών και με τους 
αξιωματικούς-συνδέσμους άλλων κρατών μελών, τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών.  

  

      (β) Στο πλαίσιο των αναφερόμενων στην παράγραφο (α) διμερών επαφών, δύναται να 
χρησιμοποιείται η υποδομή της Ευρωπόλ και να πραγματοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η οποία να καλύπτει και αξιόποινες πράξεις που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ:   

  

 Νοείται ότι, η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών συνάδει με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό 
δίκαιο. 

  

Εθνικοί 
εμπειρογνώμονες. 

6.-(1) Η Ευρωπόλ δύναται να αξιοποιεί αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες σύμφωνα 
με κανόνες που θεσπίζει δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.  

  

       (2) Η απόσπαση εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπόλ, υπόκειται στην έγκριση της 
αρμόδιας αρχής από την οποία προέρχεται ο εν λόγω εμπειρογνώμονας και κοινοποιείται στην 
Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ.  

  

Αντιπρόσωπος 
στο διοικητικό 
συμβούλιο της 
Ευρωπόλ. 

7. Ο αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας που συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ, 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 μέχρι και 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, καθώς και το 
αναπληρωματικό μέλος που δύναται να αντικαταστήσει τον αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας, 
διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.  

  

Διεξαγωγή 
ποινικής έρευνας. 

8.-(1) Οι αρμόδιες αρχές, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, δύνανται να κινήσουν, να διεξαγάγουν ή να συντονίσουν ποινική 
έρευνα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλεται από την 
Ευρωπόλ μέσω της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ.  

  

      (2) Οι αρμόδιες αρχές μέσω της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ ενημερώνουν άμεσα την Ευρωπόλ 
για την απόφαση τους σχετικά με αίτημα που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του      
εδαφίου (1). 

  

      (3) Τυχόν αρνητική απάντηση των αρμόδιων αρχών, στο πιο πάνω αίτημα διαβιβάζεται μέσω 
της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ, τουλάχιστον εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του και υπό 
τους όρους που τίθενται  στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794. 

  

Εξουσίες 
αρμόδιων αρχών. 
 

9.-(1) Οι αρμόδιες αρχές, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν 
δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και για σκοπούς διεκπεραίωσης των 
καθηκόντων και των λειτουργιών που ανατίθενται σε αυτές δύνανται δυνάμει των διατάξεων της 
οικείας νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία τους- 

  

 (α) Να αποτείνονται προς οποιοδήποτε πρόσωπο, αρχή ή υπηρεσία και να ζητούν και να 
λαμβάνουν οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες,  

   



 (β) να συλλέγουν, να φυλάττουν, να κατέχουν, να χρησιμοποιούν, να επεξεργάζονται, να 
αναλύουν, να διαβιβάζουν και να κοινοποιούν οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία, δεδομένα και 
πληροφορίες, τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή τους είτε κατά την ενάσκηση εξουσίας 
δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α), είτε στο πλαίσιο της ενάσκησης των συνήθων 
λειτουργιών και καθηκόντων τους για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος ή τη 
διερεύνηση και εξιχνίαση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος που εμπίπτει στις 
αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος και της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  

Πρόσβαση στα 
Συστήματα 
Πληροφοριών της 
Ευρωπόλ. 

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Κεφαλαίου IV του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 που 
αφορούν επεξεργασία πληροφοριών, oι αρμόδιες αρχές, έχουν άμεση πρόσβαση στα Συστήματα 
Πληροφοριών της Ευρωπόλ ή έμμεση πρόσβαση μέσω της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ, σύμφωνα 
με απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητές τους. 

  

 
 

133(Ι) του 2004 
112(Ι) του 2006 

30(Ι) του 2014 
183(Ι) του 2014 

21() του 2017. 

      (2) Η πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στις πληροφορίες και η περαιτέρω επεξεργασία τους, 
είναι δυνατή, μόνο για τους σκοπούς της πρόληψης και καταπολέμησης των μορφών εγκλήματος 
που είναι αρμοδιότητα της Ευρωπόλ και άλλων μορφών εγκλημάτων που ορίζονται στον περί 
Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των 
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμο. 

  

Ασφάλεια της 
επεξεργασίας. 

 

11. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία 
απώλεια ή απαγορευμένη δημοσιοποίηση, αλλοίωση και πρόσβαση ή από κάθε άλλης μορφής 
παράνομη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του περί της 
Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου. 

  

Γνωστοποίηση  
παραβίασης 
δεδομένων 
προσωπικού 
χαρακτήρα στο 
υποκείμενο των 
δεδομένων. 

12.-(1) Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει σοβαρά 
και αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, η Ευρωπόλ 
γνωστοποιεί την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων στο υποκείμενο των δεδομένων. 

 (2) Σε περίπτωση που η Ευρωπόλ δεν διαθέτει τα στοιχεία επικοινωνίας του υποκειμένου των 
δεδομένων, την γνωστοποίηση αναλαμβάνει η αρμόδια αρχή που παρείχε τα δεδομένα σε 
συνεννόηση με την Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ, νοουμένου ότι αυτό ζητηθεί από την Ευρωπόλ μέσω 
της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ.   

  

       (3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5  του άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/794, η γνωστοποίηση στο υποκείμενο των δεδομένων γίνεται χωρίς  αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.  

  

Άσκηση 
δικαιώματος 
πρόσβασης, 
διόρθωσης και 
διαγραφής από 
υποκείμενο των 
δεδομένων. 

13.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να λαμβάνει πληροφόρηση 
σχετικά με το κατά πόσο η Ευρωπόλ, επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν.  

 (2)(α) Κάθε πρόσωπο δύναται να ασκήσει το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) δικαίωμα 
πρόσβασης και σε περίπτωση που αποκτήσει πρόσβαση, το δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης 
ή επικαιροποίησης δεδομένων, εάν αυτά είναι εσφαλμένα, ή διαγραφής τους, όπως προβλέπεται 
στα άρθρα 36 και 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, με την υποβολή αίτησης στην Εθνική Μονάδα 
Ευρωπόλ και την καταβολή νενομισμένου τέλους, το οποίο ανέρχεται, στο ποσό των δεκαπέντε 
ευρώ (€15).  

  

 (β) Η Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ διαβιβάζει την αναφερόμενη στην παράγραφο (α) αίτηση 
αμελλητί και, εν πάση περιπτώσει, εντός χρονικής περιόδου ενός (1) μηνός από την παραλαβή της 
στην Ευρωπόλ. 

  

 (3) Η απόφαση της Ευρωπόλ για τη χορήγηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα τελεί υπό 
την αίρεση της στενής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ, της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ, των 
αρμόδιων αρχών και του παρόχου των δεδομένων που επηρεάζεται άμεσα από την πρόσβαση του 
υποκειμένου των δεδομένων στα εν λόγω δεδομένα, καθώς επίσης και των όρων που τίθενται στις 



παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.   

  
 
 

Ευθύνη για 
θέματα 
προστασίας 
δεδομένων. 

14. Οι αρμόδιες αρχές που παρέχουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπόλ 
μέσω της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ, φέρουν ευθύνη για την ποιότητα των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου και για την 
νομιμότητα της διαβίβασής τους.  

  

Εθνική εποπτική  
αρχή. 
 
 

15.-(1) Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που διορίζεται δυνάμει 
των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών 
Νόμου αποτελεί την εθνική εποπτική αρχή, και έχει την αποστολή και τις εξουσίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.  

  

Αίτημα για 
διασφάλιση 
νομιμότητας 
διαβίβασης 
δεδομένων στην 
Ευρωπόλ ή της 
νομιμότητας 
πρόσβασης σε 
δεδομένα.  

16.-(1) Σε περίπτωση που πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα διασφάλισης της 
νομιμότητας διαβίβασης ή κοινοποίησης των δεδομένων που το αφορούν στην Eυρωπόλ, ή της 
νομιμότητας της πρόσβασης της αρμόδιας αρχής σε αυτά, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 
του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, υποβάλλει σχετικό αίτημα στον Επίτροπο 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

      (2) Το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) δικαίωμα ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών 
Νόμου. 

  

      (3) Κατά την εξέταση αιτήματος που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
οι αρμόδιες αρχές και η Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ συνεργάζονται με τον Επίτροπο Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και, εάν απαιτηθεί, ζητείται η συνδρομή και της Ευρωπόλ. 

  

Συνεργασία 
Εθνικής 
Εποπτικής Αρχής 
με τον 
Ευρωπαϊκό 
Επόπτη 
Προστασίας 
Δεδομένων. 

17.-(1) Ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεργάζεται στενά με 
τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενεργώντας στο πλαίσιο 
που προνοείται στο άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.  

       (2) Αντιπρόσωπος του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
συμμετέχει στο συμβούλιο συνεργασίας, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/794.   

  

Δικαίωμα 
υποβολής 
καταγγελίας στον 
Ευρωπαίο 
Επόπτη 
Προστασίας 
Δεδομένων. 

18.-(1) Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, εφόσον θεωρεί ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν από την Ευρωπόλ, δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του 
σχετικού Κανονισμού. 

 (2) Όταν η καταγγελία αφορά απόφαση που εκδίδεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του 
παρόντος Νόμου, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων διαβουλεύεται με τον Επίτροπο 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τυχόν άλλες αρμόδιες εθνικές εποπτικές 
αρχές του κράτους μέλους που παρείχε τα δεδομένα ή του άμεσα ενδιαφερομένου κράτους μέλους 
και, προκειμένου να λάβει την απόφασή του, η οποία μπορεί να συνίσταται και σε άρνηση 
κοινοποίησης οποιασδήποτε πληροφορίας, συνεκτιμά τη γνώμη της εθνικής εποπτικής αρχής.  

  

      (3) Όταν η καταγγελία αφορά την επεξεργασία δεδομένων που έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπόλ 
από κράτος μέλος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Προσωπικών Δεδομένων και η εθνική εποπτική αρχή 
του κράτους μέλους που παρείχε τα δεδομένα διασφαλίζουν, ενεργώντας αμφότεροι στο πλαίσιο 
της άσκησης των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, ότι έχουν διεξαχθεί ορθά οι απαραίτητοι έλεγχοι 
νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων. 

  

Δικαίωμα 
αποζημίωσης. 

19.-(1) Σε περίπτωση που πρόσωπο έχει υποστεί ζημία εξαιτίας παράνομης επεξεργασίας 
δεδομένων δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν η αγωγή του 



 
 
 

στρέφεται κατά της Ευρωπόλ, και στο αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας όπου επήλθε 
το ζημιογόνο γεγονός, εάν η αγωγή στρέφεται κατά των αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας. 

 (2) Τυχόν διαφορά μεταξύ της Ευρωπόλ και των αρμόδιων αρχών σχετικά με την τελική ευθύνη 
για την αποζημίωση που καταβάλλεται στο ζημιωθέν πρόσωπο, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 
παρόντος άρθρου, παραπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ ως η διαδικασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794. 

  

Ποινικά 
αδικήματα. 

20. Οποιοδήποτε πρόσωπο, μέλος αρμόδιας αρχής ή της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ, 
προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων, η οποία δεν συνάδει με τις διατάξεις του σχετικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και του παρόντος Νόμου, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε 
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή 
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€17 000) ή και στις δύο αυτές 
ποινές.  

  

Έκδοση 
Κανονισμών. 
 

21. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

  

Κατάργηση  
νόμου. 

102(Ι) του 2011. 

22. Με τον παρόντα Νόμο ο περί της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) Νόμος 
του 2011 καταργείται. 

 
 


