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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 141(Ι)/2018
Αρ. 4677, 14.12.2018
Ο περί της Χρήσης των Δεδομένων που Περιέχονται στις Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (PNR), για την
Πρόληψη, Ανίχνευση, Διερεύνηση και Δίωξη Τρομοκρατικών και Σοβαρών Εγκλημάτων Νόμος του 2018
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 141(Ι) του 2018
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ (PNR), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L119,
4.5.2016, σ.132.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2016/681/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που
περιέχονται στις καταστάσεις επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη
τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων»,

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Χρήσης των Δεδομένων που Περιέχονται στις
Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (PNR), για την Πρόληψη, Ανίχνευση, Διερεύνηση και Δίωξη
Τρομοκρατικών και Σοβαρών Εγκλημάτων Νόμος του 2018.

Ερμηνεία.
213(Ι) του 2002
114(Ι) του 2004
83(Ι) του 2005
70(Ι) του 2006
159(Ι) του 2007
6(Ι) του 2008
112(Ι) του 2008
49(Ι) του 2011
96(Ι) του 2011
12(Ι) του 2012
124(Ι) του 2012
98(Ι) του 2014
72(I) του 2015.

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «αερομεταφορέας» σημαίνει επιχείρηση αερομεταφορών που κατέχει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου·

«ανωνυμοποίηση μέσω κάλυψης των δεδομένων» σημαίνει τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων
ώστε ορισμένα στοιχεία των δεδομένων εκείνων που δυνατό να χρησιμεύσουν στην άμεση
ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων, να καθίστανται μη άμεσα προσβάσιμα στους
χρήστες·
«αρμόδιες αρχές» σημαίνει τις αρχές που καθορίζονται ως τέτοιες δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 11·
Παράρτημα Ι.

«δεδομένα API» σημαίνει τα δεδομένα που αναφέρονται στο σημείο 18 του Παραρτήματος Ι·
«δεόντως αιτιολογημένη αίτηση» σημαίνει αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος Νόμου, η οποία δυνατό να στηρίζεται σε μεμονωμένο στοιχείο δεδομένων ή σε
συνδυασμό τέτοιων στοιχείων που η αιτούσα μονάδα στοιχείων επιβατών κρίνει απαραίτητο, στο
πλαίσιο συγκεκριμένης υπόθεσης πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης τρομοκρατικών ή
σοβαρών εγκλημάτων·
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·
«εθνική εποπτική αρχή» σημαίνει τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα·
«επιβάτης» σημαίνει πρόσωπο που μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος, με τη
συγκατάθεση του αερομεταφορέα, η οποία εκφράζεται διά της καταχώρισης του επιβάτη στον
κατάλογο επιβατών, και περιλαμβάνει μετεπιβιβαζόμενους και διερχόμενους επιβάτες, αλλά δεν
περιλαμβάνει μέλη του πληρώματος·
«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
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«Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» σημαίνει τον Επίτροπο που
125(Ι) του 2018. διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 του περί της Προστασίας των Φυσικών
Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την
Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου·
Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L135,
24.05.2016, σ.53.

«Ευρωπόλ» σημαίνει τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε δυνάμει των
διατάξεων 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»·

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L105,
13.4.2006, σ.1.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο
ης
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15
Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης
προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)»·

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

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 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)»·
«κατάσταση ονομάτων επιβατών» ή «PNR» σημαίνει τον ταξιδιωτικό φάκελο κάθε επιβάτη, στον
οποίο περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και τον έλεγχο
των κρατήσεων από τον αερομεταφορέα που πραγματοποιεί την κράτηση ή συμμετέχει στη
μεταφορά, για κάθε ταξίδι για το οποίο γίνεται κράτηση από τον ίδιο τον επιβάτη ή για λογαριασμό
του, ανεξάρτητα από το αν ο φάκελος περιλαμβάνεται σε σύστημα κράτησης, σε σύστημα ελέγχου
αναχωρήσεων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο επιβατών πριν επιβιβασθούν στο αεροπλάνο
ή σε ισοδύναμο σύστημα με τις ίδιες λειτουργίες·

Παράρτημα Ι.

«μέθοδος προώθησης» (push method) σημαίνει τη μέθοδο βάσει της οποίας οι αερομεταφορείς
διαβιβάζουν δεδομένα PNR που εκτίθενται στο Παράρτημα I, στη βάση δεδομένων της Μονάδας
Στοιχείων Επιβατών·
«Μονάδα Στοιχείων Επιβατών» ή «Μονάδα» σημαίνει τη μονάδα που συστήνεται και λειτουργεί
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4·

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L119,
4.5.2016, σ.89.

«Οδηγία 2016/680/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία
2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου»·
«Οδηγία 2016/681/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία
2016/681/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση των
δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση,
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων»·
«πτήση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει κάθε τακτική ή μη τακτική πτήση εκτελούμενη
από αερομεταφορέα που αναχωρεί από τρίτη χώρα και προβλέπεται να προσγειωθεί στο έδαφος
της Δημοκρατίας ή αναχωρεί από το έδαφος της Δημοκρατίας και προβλέπεται να προσγειωθεί σε
τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, πτήσεων με τυχόν ενδιάμεσες
στάσεις στο έδαφος κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών·
«πτήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει κάθε τακτική ή μη τακτική πτήση εκτελούμενη
από αερομεταφορέα, η οποία αναχωρεί από το έδαφος ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και προβλέπεται να προσγειωθεί στο έδαφος της Δημοκρατίας, ή αναχωρεί από το
έδαφος της Δημοκρατίας και προβλέπεται να προσγειωθεί στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις στο έδαφος τρίτης χώρας·

Παράρτημα ΙΙ.

«σοβαρό έγκλημα» σημαίνει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που απαριθμούνται στο Παράρτημα
II·
«σύστημα κράτησης» σημαίνει το εσωτερικό σύστημα του αερομεταφορέα, στο οποίο
συγκεντρώνονται δεδομένα PNR για τη διεκπεραίωση των κρατήσεων·
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110(Ι) του 2010
94(Ι) του 2017.

«τρομοκρατικό έγκλημα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «αδίκημα τρομοκρατίας» από το
άρθρο 2 του περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμου·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σκοπός του
παρόντος
Νόμου.

Μονάδα
Στοιχείων
Επιβατών.

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι (α)

H επιβολή υποχρέωσης στους αερομεταφορείς για διαβίβαση στη Μονάδα δεδομένων
που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) σε πτήσεις εντός και εκτός
της ΕΕ·

(β)

ο καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασιών για την επεξεργασία των δεδομένων που
περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR), συμπεριλαμβανομένων της
συλλογής, της χρησιμοποίησης, της διατήρησής και της ανταλλαγής των δεδομένων
αυτών.

4.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, συστήνεται από τον
Υπουργό, Μονάδα Στοιχείων Επιβατών η οποία είναι διοικητικά ανεξάρτητη από τον Αρχηγό
Αστυνομίας και υπάγεται στον Υπουργό, ο οποίος ορίζει τον υπεύθυνο και τα μέλη αυτής σύμφωνα
με τις διατάξεις του εδαφίου (3).
(2) Η Μονάδα είναι επιχειρησιακά ανεξάρτητη.
(3) Η Μονάδα στελεχώνεται από μέλη της Αστυνομίας και λειτουργούς των άλλων αρμοδίων
αρχών:
Νοείται ότι η απόφαση για στελέχωση της Μονάδας λαμβάνεται από κάθε αρμόδια αρχή
σύμφωνα με τις επιχειρησιακές της ανάγκες.
(4) Εντός ενός (1) μηνός από τη δημιουργία της Μονάδας Στοιχείων Επιβατών, ο Υπεύθυνος
της Μονάδας ενημερώνει την Επιτροπή με σχετική κοινοποίηση, η οποία ακολούθως δημοσιεύεται
από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(5) Ο Υπεύθυνος της Μονάδας Στοιχείων Επιβατών γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα σημεία
επαφής των αρμοδίων αρχών της Δημοκρατίας, στα οποία μπορούν να αποστέλλονται οι αιτήσεις
για λήψη πληροφοριών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αρμοδιότητες
της Μονάδας
Στοιχείων
Επιβατών.

Υπεύθυνος
Προστασίας
Δεδομένων της
Μονάδας
Στοιχείων
Επιβατών.

5. Η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α)

Συλλέγει δεδομένα PNR από αερομεταφορείς, τα αποθηκεύει και τα επεξεργάζεται για
τους αναφερόμενους στο εδάφιο (2) του άρθρου 7 σκοπούς και διαβιβάζει τα δεδομένα
αυτά ή/και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους στις αρμόδιες αρχές·

(β)

ανταλλάσσει δεδομένα PNR και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών
με τις αντίστοιχες μονάδες στοιχείων επιβατών άλλων κρατών μελών καθώς και με την
Ευρωπόλ, όπως προβλέπεται στα άρθρα 13 και 14.

6.-(1) Η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών ορίζει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την
εποπτεία της επεξεργασίας δεδομένων PNR και για την υλοποίηση των σχετικών διασφαλίσεων
που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων εκπληρώνει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του
αποτελεσματικά, ανεξάρτητα και αμερόληπτα, χωρίς οποιαδήποτε παρεμβολή από τρίτους.
(3) Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που
επεξεργάζεται η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών.
(4) Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία
οποιωνδήποτε δεδομένων δεν είναι νόμιμη, παραπέμπει το θέμα στον Επίτροπο Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
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(5) Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, αποτελεί το σημείο επαφής, στο οποίο το
υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να αποταθεί, σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν την
επεξεργασία των δεδομένων PNR, που αφορά το πρόσωπό του.
(6) Στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, παρέχονται όλα τα αναγκαία μέσα για εκτέλεση
των καθηκόντων του:
Νοείται ότι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων που ορίζεται δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος Νόμου, δύναται να εκπληρώνει και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 και την Οδηγία 2016/680/ΕΕ.
Επεξεργασία των
δεδομένων
καταστάσεων
ονομάτων
επιβατών (PNR).
Παράρτημα Ι.

7.-(1) Τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς, συλλέγονται από τη
Μονάδα Στοιχείων Επιβατών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12:

Νοείται ότι, σε περίπτωση όπου τα δεδομένα που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς
περιλαμβάνουν και άλλα δεδομένα πλην των αναφερόμενων στο Παράρτημα Ι, η Μονάδα Στοιχείων
Επιβατών, διαγράφει αμέσως και μονίμως τα δεδομένα αυτά μετά την παραλαβή τους.
(2) Η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών διατηρεί, επεξεργάζεται και αναλύει τα δεδομένα ονομάτων
επιβατών, σε ασφαλή χώρο εντός της Δημοκρατίας, για τους ακόλουθους σκοπούς:
(α)

Αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στη Δημοκρατία ή
την αναχώρησή τους από τη Δημοκρατία, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που
ενδέχεται να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή σοβαρό έγκλημα και ως εκ τούτου απαιτείται να
εξεταστούν λεπτομερέστερα από τις αρμόδιες αρχές και, εφόσον απαιτείται, από την
Ευρωπόλ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14·

(β)

παροχή απάντησης, κατά περίπτωση, σε δεόντως αιτιολογημένη αίτηση που βασίζεται σε
επαρκείς λόγους, η οποία υποβάλλεται από αρμόδια αρχή για τη χορήγηση και την
επεξεργασία δεδομένων PNR σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, προς το σκοπό της
πρόληψης, της ανίχνευσης, της διερεύνησης και της δίωξης τρομοκρατικών ή σοβαρών
εγκλημάτων, καθώς και τη γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές ή, κατά περίπτωση, στην
Ευρωπόλ των αποτελεσμάτων αυτής της επεξεργασίας·

(γ)

ανάλυση των δεδομένων PNR, με σκοπό την επικαιροποίηση ή τη δημιουργία νέων
κριτηρίων που θα χρησιμοποιούνται στις αξιολογήσεις που διενεργούνται δυνάμει των
διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (3), με σκοπό την ταυτοποίηση κάθε
προσώπου το οποίο δυνατό να εμπλέκεται σε τρομοκρατικό ή σοβαρό έγκλημα.

(3) Κατά τη διενέργεια της προβλεπόμενης στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) διαδικασία
αξιολόγησης των επιβατών, η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών δύναται -

Προκαθορισμένα
κριτήρια
επεξεργασίας
δεδομένων
καταστάσεων
ονομάτων
επιβατών (PNR).

(α)

Να αντιπαραβάλει τα δεδομένα PNR με όλες τις διαθέσιμες διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές
βάσεις δεδομένων που είναι σχετικές με τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης,
διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων
των βάσεων δεδομένων για πρόσωπα ή αντικείμενα που αναζητούνται ή για τα οποία
υπάρχει σχετική καταχώριση,

(β)

να επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8
προκαθορισμένα κριτήρια.

8.-(1) Αξιολόγηση επιβάτη που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του
εδαφίου (2) του άρθρου 7, διενεργείται χωρίς διακρίσεις.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η Μονάδα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες
αρχές, καθορίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τα κριτήρια που εφαρμόζονται για σκοπούς
επεξεργασίας των δεδομένων PNR.

1009
(3) Τα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) κριτήρια -

Θετικό
αποτέλεσμα
επεξεργασίας και
δεδομένα PNR
προσώπων
που έχουν
ταυτοποιηθεί.

(α)

Είναι στοχοθετημένα, αναλογικά και ειδικά, και τυγχάνουν τακτικής επανεξέτασης από τη
Μονάδα Στοιχείων Επιβατών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές,

(β)

δεν βασίζονται στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα, στις
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,
στην κατάσταση της υγείας, στη σεξουαλική ζωή ή στο σεξουαλικό προσανατολισμό ενός
προσώπου.

9.-(1) Η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών διαβιβάζει τα δεδομένα PNR των προσώπων που έχουν
ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 7 ή τα αποτελέσματα
της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, για περαιτέρω εξέταση στις αρμόδιες αρχές, μόνο κατά
περίπτωση και αφού έχει γίνει αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων PNR.

(2) Κάθε θετικό αποτέλεσμα που λαμβάνεται από αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων
PNR, που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 7,
ελέγχεται από τη Μονάδα Στοιχείων Επιβατών, μεμονωμένα και με μη αυτοματοποιημένα μέσα, για
να εξακριβωθεί κατά πόσο είναι απαραίτητη η παρέμβαση αρμόδιας αρχής, λαμβάνοντας υπόψη το
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Συνέπειες
αξιολογήσεων.
7(I) του 2007
181(I) του 2011
8(Ι) του 2013
67(I) του 2013
77(Ι) του 2015
28(I) του 2017.

Αρμόδιες αρχές.

10.-(1) Οι συνέπειες των αξιολογήσεων των επιβατών που διενεργούνται δυνάμει των
διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 7, δεν θίγουν το δικαίωμα εισόδου
προσώπου που απολαύει του ενωσιακού δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στο έδαφος
άλλου κράτους μέλους, όπως προβλέπεται στον περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης
και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία
Νόμο.

(2) Όσον αφορά τις αξιολογήσεις σε σχέση με πτήσεις εντός της ΕΕ μεταξύ κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006, οι συνέπειες των
αξιολογήσεων αυτών συνάδουν με τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού.
11.-(1) Αρμόδιες αρχές στη Δημοκρατία, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος
Νόμου, ορίζονται η Αστυνομία Κύπρου, το Τμήμα Τελωνείων, η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών
και η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.
(2) Κάθε αρμόδια αρχή, εξουσιοδοτείται να ζητεί ή λαμβάνει δεδομένα PNR ή το αποτέλεσμα
της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών από τη Μονάδα Στοιχείων Επιβατών, με σκοπό την
περαιτέρω εξέταση των πληροφοριών ή τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για σκοπούς πρόληψης,
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή σοβαρών εγκλημάτων.
(3) Τα δεδομένα που λαμβάνονται από αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2)
δυνατό να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από αρμόδια αρχή, μόνο για τους συγκεκριμένους
σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης τρομοκρατικών ή σοβαρών
εγκλημάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
(4) Επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται στο εδάφιο (2), επιτρέπεται η περαιτέρω επεξεργασία
δεδομένων από αρμόδια αρχή σε περίπτωση που, στο πλαίσιο των μέτρων επιβολής του νόμου
που λήφθηκαν μετά το πέρας της επεξεργασίας, έχει διαπιστωθεί η διάπραξη άλλων ποινικών
αδικημάτων ή υπάρχουν βάσιμες υποψίες για διάπραξη άλλων ποινικών αδικημάτων.
(5)(α) Στο πλαίσιο της άσκησης των εξουσιών των αρμόδιων αρχών δυνάμει των διατάξεων του
εδαφίου (2), δεν επιτρέπεται η λήψη απόφασης που έχει δυσμενείς νομικές συνέπειες για
συγκεκριμένο πρόσωπο ή που το θίγει σημαντικά, με αποκλειστικό κριτήριο την αυτοματοποιημένη
επεξεργασία δεδομένων PNR.
(β) Καμία τέτοια απόφαση δεν λαμβάνεται με βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα
πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική
οργάνωση, την κατάσταση της υγείας, τη σεξουαλική ζωή ή το σεξουαλικό προσανατολισμό ενός
ατόμου.
(6) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κοινοποιεί τον κατάλογο των αρμόδιων
αρχών της Δημοκρατίας στην Επιτροπή και την ενημερώνει ανάλογα κάθε φορά που αυτός
τροποποιείται.
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Ευθύνη
αερομεταφορέων.
Παράρτημα Ι.

12.-(1) Oι αερομεταφορείς λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διαβιβάζουν με τη μέθοδο
της «προώθησης» όλα τα δεδομένα PNR που έχουν συγκεντρώσει κατά τη συνήθη πορεία των
εργασιών τους, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα I, στη βάση δεδομένων της Μονάδας
Στοιχείων Επιβατών σε κάθε περίπτωση προσγείωσης ή απογείωσης αεροσκάφους από το έδαφος
της Δημοκρατίας.
(2) Σε περίπτωση που η πτήση εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή περισσοτέρων
αερομεταφορέων, η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων PNR όλων των επιβατών της πτήσης
βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση.
(3)(α) Σε περίπτωση που πτήση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει μία ή
περισσότερες ενδιάμεσες στάσεις στα αεροδρόμια διαφορετικών κρατών μελών, οι αερομεταφορείς
διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR όλων των επιβατών στις μονάδες στοιχείων επιβατών όλων των
ενδιαφερομένων κρατών μελών.
(β) Σε περίπτωση που πτήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει μία ή περισσότερες
ενδιάμεσες στάσεις στα αεροδρόμια διαφορετικών κρατών μελών, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν
τα δεδομένα PNR στις μονάδες στοιχείων επιβατών των κρατών μελών που, σύμφωνα με το εθνικό
τους δίκαιο, συλλέγουν δεδομένα PNR για πτήσεις εντός ΕΕ.
(4) Σε περίπτωση που οι αερομεταφορείς έχουν συλλέξει εκ των προτέρων δεδομένα API,
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διαβιβάζουν με τη μέθοδο της «προώθησης» τα δεδομένα
αυτά στις μονάδες στοιχείων επιβατών των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στα εδάφια (1), (2)
και (3):
Νοείται ότι, η υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων API υφίσταται και σε περίπτωση που οι
αερομεταφορείς διατηρούν τα δεδομένα αυτά με διαφορετικά τεχνικά μέσα από αυτά με τα οποία
διατηρούν τα δεδομένα PNR:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων API εφαρμόζονται οι διατάξεις του
παρόντος Νόμου.
(5) Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τα κοινά
πρωτόκολλα και τους υποστηριζόμενους μορφότυπους δεδομένων που θεσπίζονται με εκτελεστική
πράξη την οποία εκδίδει η Επιτροπή ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, με κάθε άλλο πρόσφορο
μέσο που εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων, ως ακολούθως:
(α)

Η διαβίβαση διενεργείται μεταξύ είκοσι τεσσάρων (24) και σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν
από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης της πτήσης· και

(β)

η διαβίβαση γίνεται αμέσως μετά το κλείσιμο της πτήσης, δηλαδή αφού επιβιβαστούν οι
επιβάτες στο αεροσκάφος που ετοιμάζεται να αναχωρήσει και δεν είναι πλέον δυνατή η
επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών:

Νοείται ότι οι αερομεταφορείς δύνανται, κατά τη διαβίβαση που γίνεται μετά το κλείσιμο της
πτήσης, να περιορίζονται στην επικαιροποίηση των δεδομένων που έχουν ήδη διαβιβάσει δυνάμει
των διατάξεων της παραγράφου (α).
(6) Όταν η πρόσβαση σε δεδομένα PNR είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη και
πραγματική απειλή σχετιζόμενη με τρομοκρατικά ή σοβαρά εγκλήματα, οι αερομεταφορείς, κατά
περίπτωση και κατόπιν αίτησης της Μονάδας Στοιχείων Επιβατών, διαβιβάζουν δεδομένα PNR και
σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πέραν από αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο (5).
Ανταλλαγή
πληροφοριών
μεταξύ κρατών
μελών.

13.-(1)(α) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων PNR, διαπιστωθεί
από τη Μονάδα Στοιχείων Επιβατών ότι τα πρόσωπα στα οποία αφορούν τα δεδομένα είναι
πρόσωπα ταυτοποιημένα σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 7, όλα τα συναφή και αναγκαία
δεδομένα PNR ή το αποτέλεσμα τυχόν επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, διαβιβάζονται, από τη
Μονάδα Στοιχείων Επιβατών στις αντίστοιχες μονάδες στοιχείων επιβατών των άλλων κρατών
μελών.
(β) Σε περίπτωση που η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών λάβει δεδομένα ως αναφέρονται στην
παράγραφο (α), από αντίστοιχη μονάδα στοιχείων επιβατών άλλου κράτους μέλους, τα διαβιβάζει
στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για περαιτέρω εξέταση.
(2) Η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών δύναται, αν το κρίνει αναγκαίο, με δεόντως αιτιολογημένη
αίτησή της, να ζητήσει από την αντίστοιχη μονάδα στοιχείων επιβατών άλλου κράτους μέλους να
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της γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση δεδομένων της και που δεν έχουν ακόμα
ανωνυμοποιηθεί μέσω κάλυψης στοιχείων των δεδομένων, καθώς επίσης, εάν χρειάζεται, το
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, εάν η επεξεργασία έχει ήδη γίνει όπως
προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 7.
(3) Σε περίπτωση που η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών λαμβάνει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση
από μονάδα στοιχείων επιβατών άλλου κράτους μέλους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 9 της Οδηγίας 2016/681/ΕΕ, διαβιβάζει τις αιτούμενες πληροφορίες το συντομότερο
δυνατόν.
(4) Εάν τα ζητούμενα δεδομένα έχουν ανωνυμοποιηθεί μέσω κάλυψης όπως προβλέπεται στο
άρθρο 16, η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών γνωστοποιεί τα πλήρη δεδομένα μόνον εφόσον εκτιμάται
εύλογα ότι αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου
7 και μόνον εφόσον έχει εγκριθεί δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του
άρθρου 16.
(5) Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να υποβάλουν απευθείας δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στη
μονάδα στοιχείων επιβατών άλλου κράτους μέλους, για να τους γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που
διατηρεί στη βάση δεδομένων της, μόνον όταν απαιτείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και υπό
τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2016/681/ΕΕ και
αντίγραφο της αιτήσεως αποστέλλεται στη Μονάδα Στοιχείων Επιβατών:
Νοείται ότι, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τη σχετική αίτηση
μέσω της Μονάδας Στοιχείων Επιβατών.
(6) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η πρόσβαση σε δεδομένα PNR είναι αναγκαία για να
αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη και πραγματική απειλή σχετίζεται με τρομοκρατικά ή σοβαρά
εγκλήματα, η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών έχει το δικαίωμα να ζητήσει από μονάδα στοιχείων
επιβατών άλλου κράτους μέλους να λάβει δεδομένα PNR, σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου
12 και να τα δώσει στη μονάδα στοιχείων επιβατών.
(7) Η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύναται να
διεξάγεται με τη χρήση των υφιστάμενων διαύλων συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των
κρατών μελών και η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την αίτηση και την ανταλλαγή πληροφοριών
είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του επιλεγόμενου δίαυλου.
Προϋποθέσεις
πρόσβασης της
Ευρωπόλ σε
δεδομένα PNR.

14.-(1) Η Ευρωπόλ έχει το δικαίωμα να ζητήσει δεδομένα PNR, ή το αποτέλεσμα της
επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, από τη Μονάδα Στοιχείων Επιβατών, εντός των ορίων των
αρμοδιοτήτων της και αποκλειστικά για την εκτέλεση των καθηκόντων της.
(2)(α) Η Ευρωπόλ δύναται να υποβάλει, κατά περίπτωση, δεόντως αιτιολογημένη ηλεκτρονική
αίτηση στη Μονάδα Στοιχείων Επιβατών μέσω της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ, για τη διαβίβαση
συγκεκριμένων δεδομένων PNR ή του αποτελέσματος της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.
(β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) αίτηση υποβάλλεται όταν η διαβίβαση αυτή είναι
απολύτως απαραίτητη για την υποστήριξη και την ενίσχυση της δράσης άλλων κρατών μελών για
την πρόληψη, την ανίχνευση ή τη διερεύνηση ενός συγκεκριμένου τρομοκρατικού ή σοβαρού
εγκλήματος, εφόσον το εν λόγω έγκλημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ σύμφωνα με το
εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της.
(γ) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) αίτηση περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους η
Ευρωπόλ, θεωρεί ότι η διαβίβαση αυτή θα συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη, ανίχνευση ή
διερεύνηση της σχετικής αξιόποινης πράξης.
(3) Η Ευρωπόλ, ενημερώνει τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της, σχετικά με κάθε
ανταλλαγή πληροφοριών που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
(4) Ανταλλαγή πληροφοριών που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου
διεξάγεται μέσω του ασφαλούς δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών SIENA και σύμφωνα με το
εκάστοτε ενωσιακό νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Ευρωπόλ και η γλώσσα που
χρησιμοποιείται στην αίτηση και κατά την ανταλλαγή πληροφοριών είναι η γλώσσα που
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του SIENA.

Διαβίβαση
δεδομένων σε
τρίτες χώρες.

15.-(1) Η διαβίβαση σε τρίτη χώρα, των δεδομένων PNR ή και του αποτελέσματος της
επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, τα οποία έχουν αποθηκευθεί από τη Μονάδα Στοιχείων
Επιβατών όπως προβλέπεται στο άρθρο 16, είναι δυνατή, μόνο κατά περίπτωση και εφόσον (α)

Πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κεφάλαιου V της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ,
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(β)

η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης
και δίωξης τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων,

(γ)

η τρίτη χώρα συμφωνεί να διαβιβάσει δεδομένα που της έχουν διαβιβαστεί από τη
Μονάδα Στοιχείων Επιβατών, σε άλλη τρίτη χώρα, μόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως
αναγκαίο για τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης
τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων και μόνο με τη ρητή έγκριση της Μονάδας
Στοιχείων Επιβατών, και

(δ)

πληρούνται οι προϋποθέσεις των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 13.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), η διαβίβαση
δεδομένων PNR χωρίς προηγούμενη έγκριση της Μονάδας Στοιχείων Επιβατών όπως
προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο
εφόσον (α)

Η διαβίβαση δεδομένων είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη και
πραγματική απειλή σχετικά με τρομοκρατικά ή σοβαρά εγκλήματα εντός κράτους μέλους
ή τρίτης χώρας, και

(β)

η προηγούμενη έγκριση δεν είναι δυνατόν να ληφθεί εγκαίρως:
Νοείται ότι, η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών, ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση
αναφορικά με διαβίβαση που έγινε χωρίς προηγούμενη έγκριση και η διαβίβαση
καταγράφεται δεόντως και μπορεί να υποβληθεί σε εκ των υστέρων έλεγχο.

(3) Η διαβίβαση των δεδομένων PNR πραγματοποιείται προς τις αρμόδιες αρχές τρίτων
χωρών, μόνο σύμφωνα με όρους που συνάδουν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και μόνον
αφού η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών βεβαιωθεί ότι η σκοπούμενη χρήση των δεδομένων PNR από
τους παραλήπτες συνάδει με τους εν λόγω όρους και εγγυήσεις.
(4) Σε κάθε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων PNR σε τρίτη χώρα δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος άρθρου, ενημερώνεται σχετικά ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Μονάδας
Στοιχείων Επιβατών.
Περίοδος
διατήρησης των
δεδομένων και
ανωνυμοποίηση.

16.-(1) Τα δεδομένα PNR που διαβιβάζουν οι αερομεταφορείς στη Μονάδα Στοιχείων Επιβατών
διατηρούνται σε βάση δεδομένων για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διαβίβασής τους.

(2) Εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διαβίβασης των αναφερόμενων στο εδάφιο (1)
δεδομένων PNR, όλα τα δεδομένα PNR ανωνυμοποιούνται με την κάλυψη των ακόλουθων
στοιχείων τα οποία δυνατό να χρησιμεύσουν προς άμεση ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίο
αναφέρονται τα δεδομένα PNR:
(α)

Όνομα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων άλλων επιβατών που αναφέρονται στον
φάκελο PNR καθώς και του αριθμού επιβατών που αναφέρονται στο φάκελο PNR και
συνταξιδεύουν·

(β)

διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας·

(γ)

όλα τα στοιχεία πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης χρέωσης, στο μέτρο
που περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμεύσουν προς άμεση
ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR ή άλλων
προσώπων·

(δ)

πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα τακτικού επιβάτη·

(ε)

γενικές παρατηρήσεις, στο μέτρο που περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορούν να
χρησιμεύσουν για την άμεση ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα
δεδομένα PNR·

(στ)

οποιαδήποτε δεδομένα API έχουν συλλεχθεί.
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(3) Μετά την πάροδο της αναφερόμενης στο εδάφιο (2) περιόδου, η αποκάλυψη των πλήρων
δεδομένων PNR εγκρίνεται μόνο εφόσον (α)

Υπάρχει εύλογη εκτίμηση ότι αυτή είναι αναγκαία για τους αναφερόμενους στην
παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 7 σκοπούς, και

(β)

έχει εγκριθεί από (i)

Δικαστήριο, κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλεται από αρμόδια αρχή, ή

(ii)

τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπό τον όρο ότι ο
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Μονάδας Στοιχείων Επιβατών
ενημερώνεται για την έγκριση, την οποία και ελέγχει εκ των υστέρων.

(4) Μετά την πάροδο της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) περιόδου, τα δεδομένα PNR
διαγράφονται διά παντός, εκτός εάν συγκεκριμένα δεδομένα PNR έχουν διαβιβαστεί σε αρμόδια
αρχή και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένης υπόθεσης για το σκοπό της πρόληψης,
ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης τρομοκρατικών ή σοβαρών εγκλημάτων και σε τέτοια
περίπτωση, η διατήρηση αυτών των δεδομένων από αρμόδια αρχή διέπεται από τις διατάξεις της
οικείας νομοθεσίας.
(5)(α) Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας που διενεργείται για τους σκοπούς της παραγράφου
(α) του εδαφίου (2) του άρθρου 7, διατηρείται από τη Μονάδα Στοιχείων Επιβατών, μόνο το χρονικό
διάστημα που είναι απαραίτητο για ενημέρωση των αρμοδίων αρχών, καθώς και για την
ενημέρωση των Μονάδων Στοιχείων Επιβατών των άλλων κρατών μελών για την ύπαρξη θετικού
αποτελέσματος όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 15.
(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α), σε περίπτωση που, έπειτα από
μεμονωμένη επανεξέταση με μη αυτοματοποιημένα μέσα, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2)
του άρθρου 9, το αποτέλεσμα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας αποδειχθεί αρνητικό, το
αποτέλεσμα αυτό δύναται να αποθηκευθεί, με σκοπό να αποφευχθούν στο μέλλον «εσφαλμένα
θετικά» αποτελέσματα, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φυλάττονται τα σχετικά δεδομένα
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου.
Προστασία
δεδομένων
προσωπικού
χαρακτήρα.

17.-(1) Σε οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όλοι οι επιβάτες έχουν το ίδιο δικαίωμα προστασίας
των προσωπικών τους δεδομένων, το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και
περιορισμού, καθώς και το ίδιο δικαίωμα αποζημίωσης και προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια, ως
αυτά θεσπίζονται στην Οδηγία 2016/680/ΕΕ και στην εθνική νομοθεσία.
(2) Για κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου, όσον αφορά τον απόρρητο χαρακτήρα της επεξεργασίας και την
ασφάλεια των δεδομένων, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ.
(3) Ο παρών Νόμος δεν θίγει την εφαρμογή 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, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα από τους αερομεταφορείς και ειδικότερα την υποχρέωσή τους για λήψη
των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και της
εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(4) Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων PNR που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε
συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή το σεξουαλικό προσανατολισμό ενός
ατόμου και, σε περίπτωση που ληφθούν από τη Μονάδα Στοιχείων Επιβατών δεδομένα PNR που
αποκαλύπτουν τέτοιους είδους πληροφορίες, αυτά διαγράφονται αμέσως.
(5) Η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών διατηρεί αρχείο τεκμηριωμένης αναφοράς όλων των
συστημάτων και διαδικασιών επεξεργασίας που τελούν υπό την ευθύνη της και το αρχείο αυτό
περιλαμβάνει τουλάχιστον (α)

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Μονάδας Στοιχείων Επιβατών, το όνομα και τα στοιχεία
επικοινωνίας του προσωπικού που έχει επιφορτιστεί με την επεξεργασία δεδομένων PNR,
περιλαμβανομένων και των προσώπων που έχουν αποσπαστεί σε αυτή από τις αρμόδιες
αρχές, και τα διαφορετικά επίπεδα άδειας πρόσβασης,

(β)

τα αιτήματα των αρμόδιων αρχών και των μονάδων στοιχείων επιβατών άλλων κρατών
μελών,
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(γ)

όλες τις αιτήσεις και τις διαβιβάσεις δεδομένων PNR προς τρίτη χώρα,

(δ)

τα αιτήματα των αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας που υποβλήθηκαν απευθείας σε
μονάδα στοιχείων επιβατών άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου
(5) του άρθρου 13:

Νοείται ότι, η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών καθιστά όλο το αρχείο διαθέσιμο στην εθνική
εποπτική αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήματός της.
(6)(α) Η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών τηρεί αρχεία για περίοδο πέντε (5) ετών, αναφορικά με τις
ακόλουθες τουλάχιστον πράξεις επεξεργασίας δεδομένων:
(i)

Συλλογή·

(ii)

αναζήτηση,

(iii)

αποκάλυψη, και

(iv)

διαγραφή.

(β) Τα αρχεία αναζήτησης και αποκάλυψης αναγράφουν ειδικότερα το σκοπό, την ημερομηνία
και την ώρα των εν λόγω πράξεων και, όπου είναι τεχνικά εφικτό, την ταυτότητα του προσώπου
που αναζήτησε ή κοινοποίησε τα δεδομένα PNR, καθώς και την ταυτότητα των αποδεκτών των εν
λόγω δεδομένων.
(γ) Τα αναφερόμενα στο παρόν εδάφιο αρχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς
εξακρίβωσης, αυτοελέγχου και κατοχύρωσης της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων ή
για σκοπούς ελέγχου.
(δ) Η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών καθιστά τα αναφερόμενα στο παρόν εδάφιο αρχεία
διαθέσιμα στην εθνική εποπτική αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήματός της.
(7) Η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
και τηρεί όλες τις διαδικασίες ώστε να διασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας, κατάλληλο
για αποφυγή των κινδύνων που παρουσιάζουν η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων PNR.
Παραβίαση
προσωπικών
δεδομένων.

18. Σε περίπτωση που παραβίαση προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να ενέχει σοβαρό
κίνδυνο για την προστασία των δεδομένων αυτών ή να θίξει την ιδιωτικότητα του υποκειμένου τους,
η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών γνωστοποιεί την παραβίαση στο υποκείμενο των δεδομένων και
στην εθνική εποπτική αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Εθνική εποπτική
αρχή και
αρμοδιότητές της.

19.-(1) Ο Επίτροπος Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αποτελεί την
εθνική εποπτική αρχή και είναι υπεύθυνος για την παροχή συμβουλών και την παρακολούθηση της
εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με σκοπό την προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(2) Η εθνική εποπτική αρχή, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Τήρηση
στατιστικών
στοιχείων.

(α)

Χειρίζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται από κάθε υποκείμενο δεδομένων, ερευνά
την υπόθεση και ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για την πρόοδο και την
έκβαση της καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

(β)

ελέγχει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων, διεξάγει έρευνες, επιθεωρήσεις και
ελέγχους σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, είτε αυτεπαγγέλτως είτε βάσει καταγγελίας που
υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) και παρέχει ανάλογες
συμβουλές προς τη Μονάδα Στοιχείων Επιβατών και τις αρμόδιες αρχές·

(γ)

συμβουλεύει, κατόπιν αιτήματος, το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με την άσκηση
των δικαιωμάτων του που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

20.-(1) Η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών τηρεί στατιστικά στοιχεία για τα δεδομένα PNR που
κοινοποιούνται σε αυτήν:
Νοείται ότι, τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται από τη Μονάδα Στοιχείων Επιβατών δεν
περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
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(2) Τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1),
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
(α)

Το συνολικό αριθμό επιβατών των οποίων τα δεδομένα PNR συλλέχθηκαν και
ανταλλάχθηκαν·

(β)

τον αριθμό των επιβατών που ταυτοποιήθηκαν για περαιτέρω έλεγχο.

(3) Η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών διαβιβάζει ετησίως στην Επιτροπή τα στατιστικά στοιχεία
που τηρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, με κοινοποίηση στον Επίτροπό
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Διοικητικό
πρόστιμο.

21.-(1) Σε περίπτωση που αερομεταφορέας παραλείπει να διαβιβάσει δεδομένα ως ορίζεται στο
άρθρο 12 ή παραλείπει να τα διαβιβάσει σ’ έναν από τους υποστηριζόμενους μορφότυπους
δεδομένων, ο υπεύθυνος της Μονάδας Στοιχείων Επιβατών προβαίνει σε προειδοποίηση προς τον
αερομεταφορέα ή εκπρόσωπό του, παρέχοντας αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης.
(2) Σε περίπτωση (α)

Που αερομεταφορέας δεν συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 12
υποχρέωσή του εντός της ορισθείσας προθεσμίας ή

(β)

επαναλαμβανόμενης παράλειψης διαβίβασης των δεδομένων ως ορίζεται στο άρθρο 12 ή

(γ)

επαναλαμβανόμενης παράλειψης διαβίβασης σε έναν από τους υποστηριζόμενους
μορφότυπους δεδομένων,

ο αερομεταφορέας υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο ανάλογο προς τη βαρύτητα της παράβασης
που του καταλογίζεται, το ποσό του οποίου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000).
(3) Το αναφερόμενο στο εδάφιο (2) διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται από το Γενικό Διευθυντή
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του, μετά
από σχετική ενημέρωση από τον υπεύθυνο της Μονάδας Στοιχείων Επιβατών.
(4) Ο αερομεταφορέας ή εκπρόσωπός του ενημερώνεται άμεσα για την απόφαση επιβολής
διοικητικού προστίμου και για το δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής κατά της απόφασης κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 22.
Ιεραρχική
προσφυγή.

22.-(1) Ο αερομεταφορέας ή εκπρόσωπός του έχει δικαίωμα να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή
κατά απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου, ενώπιον του Υπουργού Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξεως, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.
(2) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και τους λόγους στους οποίους στηρίζεται και
αποφασίζει επί αυτής, σύμφωνα με το εδάφιο (3), το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών.
(3) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:
(α)

Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β)

να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ)

να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ)

να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(4) Η απόφαση του Υπουργού κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
(i)

Πληροφορίες αναφορικά με το δικαίωμα του επηρεαζόμενου προσώπου να προσβάλει την
απόφαση με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου
146 του Συντάγματος, καθώς και για τις προθεσμίες εντός των οποίων δύναται να ασκηθεί
το δικαίωμα αυτό· και

(ii)

το γεγονός ότι η απόφαση καθίσταται εκτελεστή με την κοινοποίησή της στο επηρεαζόμενο
πρόσωπο.
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(5) Σε περίπτωση που το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 21 προσβλήθηκε επιτυχώς, είτε ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, είτε ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου
146 του Συντάγματος (α)

Οι διατάξεις του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου και του άρθρου 21 δεν εφαρμόζονται
αναφορικά με διοικητικό πρόστιμο, η επιβολή ή/και το ύψος του οποίου κρίθηκαν άκυρα
είτε από τον Υπουργό είτε από το Διοικητικό Δικαστήριο, και

(β)

επιστρέφεται οποιοδήποτε καταβληθέν διοικητικό πρόστιμο, η επιβολή ή/και το ύψος του
οποίου κρίθηκαν άκυρα είτε από τον Υπουργό είτε από το Διοικητικό Δικαστήριο, στο
πρόσωπο που το είχε καταβάλει.

(6) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής του διοικητικού προστίμου το οποίο
επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται δικαστικά μέτρα προς
είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου προς τη Δημοκρατία.
Ποινικά
αδικήματα και
ποινές.

23. Πρόσωπο το οποίο (α)

Προβαίνει σε κατάχρηση των δεδομένων που έχουν εισαχθεί στη βάση δεδομένων της
Μονάδας Στοιχείων Επιβατών,

(β)

προβαίνει σε οποιαδήποτε επεξεργασία κατά παράβαση των υποχρεώσεων, δικαιωμάτων
ή/και αρμοδιοτήτων που του παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(γ)

προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(δ)

δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της εθνικής εποπτικής αρχής,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν
υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ
(€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
Έκδοση
Κανονισμών.

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

Σχέση με άλλες
διατάξεις του
ενωσιακού και
εθνικού δικαίου.

25.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν θίγουν την εφαρμογή οποιωνδήποτε άλλων
διατάξεων του ενωσιακού και εθνικού δικαίου σε σχέση με τις υποχρεώσεις των αερομεταφορέων.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν θίγουν την εφαρμογή άλλων υποχρεώσεων και
δεσμεύσεων που απορρέουν από διμερείς ή πολυμερείς Συμφωνίες που έχει συνάψει η
Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(Άρθρο 2, 7 και 12)
Δεδομένα που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών στο μέτρο
που έχουν συλλεχθεί από τους αερομεταφορείς
1.

Κωδικός ανεύρεσης φακέλου PNR.

2.

Ημερομηνία κράτησης/έκδοσης εισιτηρίου.

3.

Προβλεπόμενη/ες ημερομηνία/-ες ταξιδίου.

4.

Όνομα/-τα.

5.

Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

6.

Όλα τα στοιχεία πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης χρέωσης.

7.

Πλήρες δρομολόγιο για το συγκεκριμένο φάκελο PNR.

8.

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα τακτικού επιβάτη.

9.

Ταξιδιωτικό πρακτορείο / ταξιδιωτικός πράκτορας.

10.

Ταξιδιωτικό ιστορικό του επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων των επιβεβαιώσεων κράτησης, του ελέγχου
εισιτηρίων, πληροφοριών σχετικά με τη μη εμφάνιση του επιβάτη ή με την αγορά εισιτηρίου την τελευταία
στιγμή χωρίς κράτηση.

11.

Διαχωρισμένες/κατανεμημένες πληροφορίες PNR.

12.

Γενικές πληροφορίες (όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για ασυνόδευτους ανηλίκους ηλικίας κάτω των 18 ετών,
όπως όνομα και φύλο του ανηλίκου, ηλικία, γλώσσα ή γλώσσες που ομιλεί, ονοματεπώνυμο και στοιχεία
επικοινωνίας κηδεμόνα κατά την αναχώρηση και σχέση με τον ανήλικο, ονοματεπώνυμο και στοιχεία
επικοινωνίας κηδεμόνα κατά την άφιξη και σχέση με τον ανήλικο, πράκτορας αναχώρησης και άφιξης).

13.

Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των εισιτηρίων, που περιλαμβάνουν τον αριθμό εισιτηρίου, την
ημερομηνία έκδοσης, τα εισιτήρια απλής μετάβασης και τα πεδία αυτόματης αναγραφής ναύλου (Automated
Ticket Fare Quote).

14.

Αριθμός θέσης και άλλες πληροφορίες για τη θέση.

15.

Πληροφορίες για τη χρήση κοινού κωδικού.

16.

Όλες οι πληροφορίες για τις αποσκευές.

17.

Αριθμός και άλλα ονόματα ταξιδιωτών του φακέλου PNR.

18.

Τυχόν εκ των προτέρων συλλεχθέντα δεδομένα για τους επιβάτες (API) (μεταξύ άλλων είδος εγγράφου,
αριθμός εγγράφου, χώρα έκδοσης, ημερομηνία λήξεως ισχύος του εγγράφου ταυτότητος, ιθαγένεια, επώνυμο,
όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, αεροπορική εταιρεία, αριθμός πτήσης, ημερομηνία αναχώρησης,
ημερομηνία άφιξης, αερολιμένας αναχώρησης, αερολιμένας άφιξης, ώρα αναχώρησης και ώρα άφιξης).

19.

Ιστορικό όλων των μεταβολών των δεδομένων PNR που απαριθμούνται στα σημεία 1 έως 18.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(Άρθρο 2)
Κατάλογος των εγκληματικών πράξεων
1.

Συμμετοχή σε Εγκληματική Οργάνωση.

2.

Εμπορία Ανθρώπων.

3.

Σεξουαλική Εκμετάλλευση Παιδιών και Παιδική Πορνογραφία.

4.

Παράνομη Διακίνηση Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών.

5.

Παράνομη Διακίνηση Όπλων, Πυρομαχικών και Εκρηκτικών.

6.

Αδικήματα διαφθοράς.

7.

Απάτη, μεταξύ άλλων σε Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.

Νομιμοποίηση Προϊόντων Εγκλήματος και Παραχάραξη/Κιβδηλεία Νομίσματος, συμπεριλαμβανομένου του
Ευρώ.

9.

Ηλεκτρονικό Έγκλημα/Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο.

10.

Εγκλήματα κατά του Περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του Παράνομου Εμπορίου Απειλουμένων Ζωικών
Ειδών και του Παράνομου Εμπορίου Απειλουμένων Φυτικών Ειδών και Φυτικών Ποικιλιών.

11.

Παροχή Βοήθειας για την Παράνομη Είσοδο και Διαμονή.

12.

Φόνος, Ανθρωποκτονία , Βαριά Σωματική Βλάβη.

13.

Παράνομο Εμπόριο Ανθρωπίνων Οργάνων και Ιστών.

14.

Απαγωγή, Παράνομη Κατακράτηση και Περιαγωγή σε Ομηρία.

15.

Οργανωμένη και Ένοπλη Ληστεία.

16.

Παράνομη Διακίνηση Πολιτιστικών Αγαθών, περιλαμβανομένων Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.

17.

Παράνομη Απομίμηση και Πειρατεία Προϊόντων.

18.

Πλαστογράφηση και Διακίνηση Διοικητικών Εγγράφων.

19.

Λαθρεμπόριο Ορμονικών Ουσιών και Άλλων Αυξητικών Παραγόντων.

20.

Λαθρεμπόριο Πυρηνικών και Ραδιενεργών Ουσιών.

21.

Βιασμός.

22.

Εγκλήματα που Υπάγονται στη Δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

23.

Αεροπειρατεία και Πειρατεία.

24.

Δολιοφθορά.

25.

Εμπορία Κλεμμένων Οχημάτων.

26.

Βιομηχανική Κατασκοπία.

