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Πρϐςβαςησ ςε Πληροφορύεσ του 
Δημϐςιου Σομϋα Νϐμοσ του 2017 
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Ειρόνη Λοώζύδου ΝικολαϏδου

Επύτροποσ Πληροφοριών



κοπϐσ 
θϋςπιςησ 
Εθνικόσ 

νομοθεςύασ

• Η ενύςχυςη των Αρχών τησ Διαφϊνειασ και τησ
Λογοδοςύασ ςτον Δημϐςιο και Ευρϑτερο
Δημϐςιο Σομϋα.

• Η διαςφϊλιςη τησ ύςησ μεταχεύριςησ των
πολιτών.

• Η καθιϋρωςη του δικαιώματοσ των πολιτών να
ζητοϑν και να λαμβϊνουν, υπϐ προϒποθϋςεισ,
πληροφορύεσ που κατϋχουν οι Δημϐςιεσ Αρχϋσ
με ςκοπϐ τον ϋλεγχο των Πρϊξεων και
Αποφϊςεων τησ Διούκηςησ.
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Πρϐςβαςη 
δυνϊμει του  

Ν. 184(Ι)/2017 
και Πρϐςβαςη 

δυνϊμει 
ϊλλων 

Νομοθεςιών

(1/2)

 Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςταςύασ Προςωπικών Δεδομϋνων 
2016/679

 Άρθρο 15: Κϊθε πρϐςωπο μπορεύ να ζητϊ και να λαμβϊνει 
πληροφορύεσ που αφοροϑν αποκλειςτικϊ ςτον ύδιο.

 Περύ Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαύου Νόμοσ 
(Ν.158(Ι)/1999)

 Άρθρο 43(6): Θιγϐμενο πρϐςωπο απϐ ϋκδοςη διοικητικόσ 
πρϊξησ, μπορεύ να ζητόςει και να λϊβει απϐ το αρμϐδιο 
διοικητικϐ ϐργανο ςτοιχεύα απϐ τον ςχετικϐ διοικητικϐ φϊκελο.
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Πρϐςβαςη 
δυνϊμει του  

Ν. 184(Ι)/2017 
και Πρϐςβαςη 

δυνϊμει 
ϊλλων 

Νομοθεςιών

(2/2)

 Περύ τησ Περαιτϋρω Χρόςησ Πληροφοριών του Δημοςύου 
Τομϋα Νόμοσ (Ν. 205(Ι)/2015)

 Εναρμϐνιςη με Οδηγύα 2003/98/ΕΚ ϐπωσ τροποποιόθηκε με την 
Οδηγύα 2013/37/ΕΚ.

 κοπϐσ: Αποφυγό ςτρεβλώςεων ςτον ανταγωνιςμϐ και ενιαύα 
αγορϊ.

 Κϊθε πρϐςωπο μπορεύ ν’ αξιοποιεύ πληροφορύεσ που 
δημοςιεϑουν Δημϐςιεσ Αρχϋσ για δικοϑσ τουσ ςκοποϑσ.

 Ο πολύτησ μπορεύ να ζητϊ και να λαμβϊνει κϊποιεσ πληροφορύεσ 
με ϋγκριςη του Τπ. Οικονομικών.
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Έννοιεσ/
Οριςμού

 «δημόςιο αρχεύο» ςημαύνει το Κρατικϐ Αρχεύο ςτο οπούο
κατατύθενται και φυλϊςςονται δημϐςια αρχεύα κατϊ τον
καθοριςμϋνο τρϐπο (Άρθρο 3 του Νϐμου περύ Κρατικοϑ Αρχεύου)

 «πληροφορύα» ςημαύνει πληροφορύα καταγραμμϋνη ςε
οποιαδόποτε μορφό και περιλαμβϊνει κϊθε ςτοιχεύο ςε γραπτό,
οπτικό, ακουςτικό, ηλεκτρονικό ό ϊλλη υλικό μορφό

 «εξαιρούμενεσ πληροφορύεσ» ςημαύνει πληροφορύεσ που
εξαιροϑνται απϐ την εφαρμογό των διατϊξεων του Νϐμου
(Μϋροσ ΙΙΙ)

 «απόλυτη εξαύρεςη» ςημαύνει οποιαδόποτε απϐ τισ
προβλεπϐμενεσ ςτο εδϊφιο (1) του ϊρθρου 19 εξαιρϋςεισ

 «μεταφερθϋν δημόςιο αρχεύο» ςημαύνει δημϐςιο αρχεύο το
οπούο μεταφϋρθηκε δυνϊμει των διατϊξεων του περύ Κρατικοϑ
Αρχεύου Νϐμου

o ςτο Κρατικϐ Αρχεύο ό

o ςε τϐπο φϑλαξησ εκτϐσ του Κρατικοϑ Αρχεύου
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Έννοιεσ/
Οριςμού

 «αρμόδια αρχό δημόςιου αρχεύου» ςε ςχϋςη με μεταφερθϋν
δημϐςιο αρχεύο ςημαύνει

o τον Έφορο Κρατικοϑ Αρχεύου, ςε περύπτωςη αρχεύου που
μεταφϋρθηκε ςτο Κρατικϐ Αρχεύο δυνϊμει των διατϊξεων του
περύ Κρατικοϑ Αρχεύου Νϐμου

o τον Τπουργϐ ςε περύπτωςη δημϐςιου αρχεύου που μεταφϋρθηκε
ςε τϐπο φϑλαξησ εκτϐσ του Κρατικοϑ Αρχεύου δυνϊμει των
διατϊξεων του περύ Κρατικοϑ Αρχεύου Νϐμου

 «υπεύθυνη αρχό» ςε ςχϋςη με μεταφερθϋν δημϐςιο αρχεύο
ςημαύνει

o ςε περύπτωςη που το αρχεύο μεταφϋρθηκε απϐ δημϐςια αρχό υπϐ
την ευθϑνη Τπουργοϑ τησ Δημοκρατύασ, τον Τπουργϐ που ϋχει την
ευθϑνη τησ εν λϐγω αρχόσ

o ςε περύπτωςη που το αρχεύο μεταφϋρθηκε απϐ οποιοδόποτε ϊλλο
πρϐςωπο, το πρϐςωπο το οπούο, κατϊ την κρύςη του Τπουργοϑ,
εύναι το κυρύωσ υπεϑθυνο πρϐςωπο

 «Επύτροποσ Πληροφοριών» ό «Επύτροποσ» τα καθόκοντα που
ανατύθενται ςτον Επύτροπο Πληροφοριών, αςκοϑνται απϐ τον
εκϊςτοτε Επύτροπο Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ
Χαρακτόρα (Άρθρο 35)
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Δικαύωμα 
πρϐςβαςησ ςε 
πληροφορύεσ 

και πεδύο 
εφαρμογόσ

Οποιοδόποτε φυςικό ό νομικό πρόςωπο ϋχει το δικαύωμα να
αιτεύται πρόςβαςη ςε πληροφορύεσ που βρύςκονται ςτην
κατοχό δημόςιασ αρχόσ (Άρθρο 3(1))

Περιπτώςεισ που δεν εφαρμόζεται ο Νόμοσ (Άρθρο 3(2)):

 Οι πληροφορύεσ αφοροϑν δεδομϋνα προςωπικού
χαρακτόρα, εύτε ο αιτητόσ εύναι το υποκεύμενο των
δεδομϋνων εύτε τρύτο πρϐςωπο προσ αυτϊ (π.χ.

ονοματεπώνυμο, αρ. τηλεφώνου, διεϑθυνςη διαμονόσ, email, επϊγγελμα,
ημερ. γϋννηςησ)

 Περιπτώςεισ που η αποκϊλυψη των πληροφοριών:

o Ρυθμύζεται απϐ ειδικό νομοθεςύα περύ πρϐςβαςησ ςε
πληροφορύεσ

o Δεν εύναι ςυμβατό με υποχρεώςεισ που επιβϊλλονται απϐ
την ΕΕ

oΘα ςυνιςτοϑςε ό θα τιμωρεύτο ωσ αδύκημα περιφρόνηςησ
δικαςτηρύου
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χϋδιο 
Δημοςύευςησ 

(Άρθρο 7)

Τιοθετεύται απϐ τη Δημϐςια Αρχό με ϋγκριςη του Επιτρϐπου
και περιλαμβϊνει:

 Κατηγοριοπούηςη πληροφοριών που κατϋχει

 Καθοριςμϐ των κατηγοριών πληροφοριών, τισ οπούεσ η
δημϐςια αρχό θα δημοςιεϑει

 Καθοριςμϐ των πληροφοριών, που θα παρϋχονται κατϐπιν
αύτηςησ

 Κατϊ πϐςο το υλικϐ που θα εύναι διαθϋςιμο ςτο κοινϐ θα
διατύθεται δωρεϊν ό με την καταβολό τϋλουσ
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Δικαύωμα 
παροχόσ

πληροφοριών 
(Άρθρο 8)

Οποιοδόποτε πρϐςωπο υποβϊλει γραπτό αύτηςη για παροχό
πληροφοριών, ϋχει δικαύωμα:

 Να πληροφορηθεύ γραπτώσ απϐ τη δημϐςια αρχό κατϊ πόςο
κατϋχει ό όχι τισ πληροφορύεσ που ζότηςε

 ε περύπτωςη που η δημϐςια αρχό τισ κατϋχει και εύναι
προςβϊςιμεσ, να λϊβει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ

Οποιαδόποτε τροποπούηςη ό διαγραφό που πραγματοποιεύται
από την ημϋρα λόψησ τησ αύτηςησ μϋχρι και την παροχό των
πληροφοριών, κι ϋγινε ανεξϊρτητα από τη λόψη τησ αύτηςησ,
λαμβϊνεται υπόψη για την παροχό πληροφοριών
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Αύτηςη 
παροχόσ 

πληροφοριών 
(Άρθρο 9)

 Γραπτό αύτηςη που περιλαμβϊνει:
oΌνομα αιτητό

oΔιεϑθυνςη επικοινωνύασ

oΠεριγραφό των πληροφοριών που ζητοϑνται

 Σρϐποι παροχόσ ζητοϑμενων πληροφοριών (ϋνα ό περιςςϐτερουσ):
oΑντύγραφο των πληροφοριών ςε ϋντυπη ό οποιαδόποτε ϊλλη

μορφό ζητηθεύ

o Δυνατότητα επιθεώρηςησ του ζητοϑμενου αρχεύου/
εγγρϊφου

oΣύνοψη ό περύληψη των πληροφοριών ςε ϋντυπη ό
οποιαδόποτε ϊλλη μορφό ζητηθεύ
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Εξϋταςη 
αύτηςησ 
παροχόσ 

πληροφοριών 
(Άρθρα 10-13)

Η δημϐςια αρχό:

 Αν χρειϊζεται διευκρινόςεισ ό πρϐςθετεσ πληροφορύεσ, για την
ταυτοπούηςη και τον εντοπιςμϐ των ζητοϑμενων πληροφοριών,
ενημερώνει ςχετικϊ τον αιτητό.

 Μϋχρι να τισ λϊβει, απαλλϊςςεται απϐ την υποχρϋωςη
επιβεβαύωςησ ό μη τησ κατοχόσ των πληροφοριών και παροχόσ
τουσ

 Κοινοποιεύ τα τϋλη ςε περύπτωςη που επιβϊλλονται, το οπούα πρϋπει να
καταβληθοϑν εντϐσ τριών (3) μηνών

 Διεκπεραιώνει την αύτηςη εντϐσ τριϊντα (30) ημερών απϐ την αύτηςη ό
την καταβολό τελών εκτόσ ςε περιπτώςεισ που εξετϊζεται η εφαρμογό
εξαύρεςησ

 Η περύοδοσ μπορεύ να επεκταθεύ απϐ:

o Τπουργικϐ υμβοϑλιο

o Κανονιςμοϑσ

o Επύτροπο

 Παρϋχει τισ πληροφορύεσ ςτη μορφό που ζητόθηκαν ό με ϊλλο εϑλογο
τρϐπο
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Ειδικϋσ 
πρϐνοιεσ για 

μεταφερθϋντα 
αρχεύα

(Άρθρο 14)

Αν υποβληθεύ ςτον Έφορο Κρατικοϑ Αρχεύου, αύτημα
για πρϐςβαςη ςε μεταφερθϋν αρχεύο, ο Έφοροσ
αποςτϋλλει αντύγραφο τησ αύτηςησ ςτην υπεϑθυνη
Δημϐςια Αρχό για λόψη απϐφαςησ.
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Περύπτωςη 
πληροφοριών 

με υψηλϐ 
κϐςτοσ 

παροχόσ  
(Άρθρα 15-16)

 ε περύπτωςη που το κϐςτοσ παροχόσ πληροφοριών υπερβαύνει
το εϑλογο κϐςτοσ, η αρμϐδια αρχό:

o Δεν υποχρεοϑται να τισ παρϋχει

o Δεν απαλλϊςςεται απϐ την υποχρϋωςη επιβεβαύωςησ ό ϊρνηςησ
κατοχόσ πληροφοριών, εκτϐσ αν το κϐςτοσ τησ επιβεβαύωςησ απϐ
μϐνο του υπερβαύνει το εϑλογο κϐςτοσ (Άρθρο 15)

 Η δημϐςια αρχό μπορεύ να παρϋχει τισ εν λϐγω πληροφορύεσ
επιβϊλλοντασ τϋλοσ παροχόσ των ζητοϑμενων πληροφοριών, το
ϑψοσ και η μϋθοδοσ υπολογιςμοϑ του οπούου καθορύζεται ςε
Κανονιςμοϑσ ό ςε ειδικϋσ διατϊξεισ υφιςτϊμενου νϐμου (Άρθρο 16)
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Παροχό 
βοόθειασ και 

απϐρριψη 
αύτηςησ 

(Άρθρα 17-18)

 Κϊθε δημϐςια αρχό ϋχει καθόκον να παρϋχει βοόθεια
και ςυμβουλό, ςε πρϐςωπο που προτύθεται να
υποβϊλει ό ϋχει όδη υποβϊλει αύτηςη για παροχό
πληροφοριών.

 ε περύπτωςη απϐρριψησ τησ αύτηςησ, η δημϐςια
αρχό κοινοποιεύ ειδοπούηςη ςτον αιτητό ςτην οπούα:

oΔηλώνεται η απόφαςη για απόρριψη τησ αύτηςησ

oΚαταγρϊφεται η εξαύρεςη του Νόμου ςτην οπούα
ςτηρύζεται η απόφαςό

oΚαταγρϊφονται οι λόγοι για τουσ οπούουσ εφαρμόζεται η
εξαύρεςη.
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ΜΕΡΟ III

Απϐλυτεσ 
εξαιρϋςεισ 

(Άρθρο 19(1)) 

Δεν παρϋχονται με οποιοδόποτε τρόπο

 Πληροφορύεσ ςτισ οπούεσ ο αιτητόσ ϋχει πρϐςβαςη μϋςω
ϊλλων μεθϐδων

 Πληροφορύεσ που ςχετύζονται με ό παρϋχονται απϐ την
Αςτυνομύα, την Κ.Υ.Π. και την Εθνικό Φρουρϊ

 Δικαςτικϊ αρχεύα

 Κοινοβουλευτικϋσ πληροφορύεσ

 Πληροφορύεσ που δϐθηκαν υπϐ τον ϐρο τησ
εμπιςτευτικϐτητασ, εχεμϑθειασ ό επαγγελματικοϑ
απορρότου

Δεν υφύςταται η υποχρϋωςη επιβεβαύωςησ ό ϊρνηςησ
κατοχόσ των εξαιρούμενων πληροφοριών, αν αυτό θα
ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την αποκϊλυψη τουσ ό αν υπερτερεύ
το δημόςιο ςυμφϋρον.
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Μη απϐλυτεσ 
εξαιρϋςεισ 

(Άρθρο 19(2))

Δεν παρϋχονται εϊν το δημόςιο ςυμφϋρον ςτο να εξαιρεθούν 
υπερτερεύ του δημόςιου ςυμφϋροντοσ να αποκαλυφθούν

 Πληροφορύεσ που κατϋχει
δημϐςια αρχό με ςκοπϐ τη
δημοςύευςό τουσ

 Πληροφορύεσ που επηρεϊζουν
την εθνικό αςφϊλεια

 Πληροφορύεσ που η
αποκϊλυψη τουσ πιθανϐν να
επηρεϊςει:

o Άμυνα

o Διεθνεύσ ςχϋςεισ

oΟικονομύα

o Αρμοδιϐτητεσ ελϋγχου

o Αςφϊλεια και υγεύα 
ατϐμου

Δεν υφύςταται η υποχρϋωςη επιβεβαύωςησ ό ϊρνηςησ κατοχόσ των
εξαιρούμενων πληροφοριών, αν αυτό θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την
αποκϊλυψη τουσ ό υπερϋχει το δημόςιο ςυμφϋρον.

 Πληροφορύεσ που αφοροϑν:
o Έρευνεσ και διαδικαςύεσ που 

διεξϊγονται απϐ δημϐςιεσ αρχϋσ

o Εφαρμογό εκτελεςτικών 
εξουςιών κατοχυρωμϋνων δια 
νϐμου

o Διαμϐρφωςη κυβερνητικόσ 
πολιτικόσ

o Αςφϊλεια και υγεύα των 
πολιτών

 Πληροφορύεσ που ϋχουν αποκτηθεύ
ό καταγραφεύ για:

o Ανακρύςεισ

o Ποινικϋσ διαδικαςύεσ

o Αςτικϋσ διαδικαςύεσ
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Αρμοδιϐτητεσ
και Εξουςύεσ 
Επιτρϐπου 

Πληροφοριών
(Άρθρα 37-41)

 Εγκρύνει ό απορρύπτει ςχϋδια δημοςύευςησ (Άρθρο 38)

 Δϑναται να αξιολογεύ τη ςυμμόρφωςη οποιαςδόποτε δημϐςιασ
αρχόσ με τισ διατϊξεισ του Νϐμου και τουσ κώδικεσ πρακτικόσ που
καταρτύζει (Άρθρο 39)

 Ενημερώνει το κοινϐ και παρϋχει ςυμβουλϋσ αναφορικϊ με την
εφαρμογό των διατϊξεων του Νϐμου

 Εκδύδει οδηγύεσ ωσ προσ την ενιαύα εφαρμογό των ρυθμύςεων του
Νϐμου

 Απευθϑνει ςυςτϊςεισ και υποδεύξεισ ςτισ δημϐςιεσ αρχϋσ και τισ
δημοςιοποιεύ κατϊ την κρύςη του

 Καταγγϋλλει τισ παραβϊςεισ των διατϊξεων του Νϐμου ςτισ
αρμϐδιεσ αρχϋσ

 Αποφαςύζει επύ παραπϐνων που υποβϊλλονται ενώπιον του
δυνϊμει του Άρθρου 42

 Επιβϊλλει διοικητικϋσ κυρώςεισ δυνϊμει του Άρθρου 46

 Έχει εξουςύεσ ειςϐδου και επιθεώρηςησ δυνϊμει του Άρθρου 41 και
διενεργεύ αυτεπϊγγελτα ό ϑςτερα απϐ καταγγελύα ϋλεγχο ςε
οποιαδόποτε δημϐςια αρχό

 Καταρτύζει και καταθϋτει ςτο Τπουργικϐ υμβοϑλιο ετόςια ϋκθεςη
δραςτηριοτότων, την οπούα και δημοςιοποιεύ
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Λόγοι 
υποβολής 

παραπόνου 
(Άρθρο 42)

(1/2)

Αιτητόσ μπορεύ να υποβϊλει παρϊπονο ςτον Επύτροπο, ςε καθοριςμϋνο
ϋντυπο, ςε περύπτωςη που κρύνει ϐτι υπόρξε παρϊβαςη απϐ μϋρουσ τησ
δημϐςιασ αρχόσ ςτισ εξόσ περιπτώςεισ:

 Παρϊβαςη τησ υποχρϋωςησ τησ δημϐςιασ αρχόσ να πληροφορόςει
γραπτώσ τον αιτητό κατϊ πϐςο κατϋχει ό ϐχι τισ πληροφορύεσ που
ζότηςε με την αύτηςό του (Άρθρο 8)

 Άρνηςη δημϐςιασ αρχόσ να ικανοποιόςει αύτηςη με την αιτιολογύα ϐτι
εύναι καταχρηςτικό ό ϋκδηλα παρϊλογη κλπ (Άρθρο 9)

 Η δημϐςια αρχό δεν ζότηςε απϐ τον αιτητό διευκρινόςεισ ό πρϐςθετα
ςτοιχεύα για να ταυτοποιόςει και να εντοπύςει τισ ζητοϑμενεσ
πληροφορύεσ (Άρθρο 10)

 Παρϊβαςη τησ προβλεπϐμενησ διαδικαςύασ καθοριςμοϑ και επιβολόσ
τελών απϐ μϋρουσ τησ δημϐςιασ αρχόσ (Άρθρο 11)

 Μη διεκπεραύωςη αύτηςησ εντϐσ τησ προθεςμύασ απϐ τη δημϐςια
αρχό (Άρθρο 12)
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Λόγοι 
υποβολής 

παραπόνου 
(Άρθρο 42)

(2/2)

 Απϐφαςη δημϐςιασ αρχόσ ϐτι η παροχό των ζητοϑμενων
πληροφοριών δεν εύναι εϑλογα πρακτικό (Άρθρο 13)

 Άρνηςη δημϐςιασ αρχόσ να ικανοποιόςει και/ό να επιληφθεύ
αύτηςό με την αιτιολογύα ϐτι το κϐςτοσ παροχόσ πληροφοριών
υπερβαύνει το εϑλογο κϐςτοσ (Άρθρο 15)

 Παρϊβαςη του καθόκοντοσ δημϐςιασ αρχόσ για παροχό
βοόθειασ και ςυμβουλών (Άρθρο 17)

 Μη τόρηςη των διαδικαςιών που πρϋπει να ακολουθηθοϑν ςτην
περύπτωςη απϐρριψησ αύτηςησ παροχόσ πληροφοριών (Άρθρο 18)

 Η πιςτοπούηςη για πληροφορύεσ που πρϋπει να εξαιρεθοϑν, δεν
αναφϋρεται πρϊγματι ςε εξαιροϑμενεσ πληροφορύεσ (εδ. 2 Άρθρου
του 22, εδ. 2 του Άρθρου 23 και εδϊφιο 3 του Άρθρου 31)
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Διαδικαςύα 
εξϋταςησ 

παραπϐνων ό 
αυτεπϊγγελτησ 

ϋρευνασ και 
ϋκδοςησ 

απϐφαςησ
(Άρθρα 43 και 

44)

 Ο Επύτροποσ μπορεύ ςτο πλαύςιο εξϋταςησ καταγγελύασ
που υποβλόθηκε ό αυτεπϊγγελτησ ϋρευνασ:

oΝα καλϋςει τη δημϐςια αρχό να αναφϋρει τισ απϐψεισ και
τισ θϋςεισ τησ ςε ςυγκεκριμϋνα θϋματα

oΝα διατϊξει προςωρινϊ μϋτρα για να εξαςφαλύςει την
πρϐςβαςη ςτισ πληροφορύεσ

oΝα αςκεύ τισ εξουςύεσ ειςϐδου και επιθεώρηςησ που του
παρϋχονται (Άρθρο 41)

oΝα κοινοποιόςει ςτη δημϐςια αρχό ειδοπούηςη παροχόσ
πληροφοριών με ςυγκεκριμϋνο χρονικϐ περιθώριο
απϊντηςησ

Με το τϋλοσ τησ εξϋταςησ καταγγελύασ ό αυτεπϊγγελτησ
ϋρευνασ, η απϐφαςη που εκδύδει ο Επύτροποσ εύναι
δεςμευτικό. (Άρθρο 44)
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Δικαύωμα 
ϋνςταςησ και 
Προςφυγόσ

(Άρθρα 45 και 
47)

Οι ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτον Επύτροπο:

 Απϐ παραπονούμενο εναντύον απϐφαςησ του Επιτρϐπου, εντϐσ 14
ημερών απϐ τη λόψη τησ.

 Απϐ δημόςια αρχό, εντόσ 14 ημερών αφοϑ ενημερωθεύ για την
απϐφαςη του Επιτρϐπου να διατϊξει την πρϐςβαςη ςε πληροφορύεσ
που ϋχει ςτη διϊθεςό τησ, διϐτι:

o Δεν μπορεύ να ςυμμορφωθεύ εντϐσ τησ προβλεπϐμενησ
προθεςμύασ

o Τπϊρχει τεχνικϐ ό οικονομικϐ κϐςτοσ

oΟι πληροφορύεσ που ζητοϑνται εξαιροϑνται

oΗ γνωςτοπούηςη των πληροφοριών που ζητόθηκαν θϋτει ςε
ςοβαρϐ κύνδυνο το δημϐςιο ςυμφϋρον

 την περύπτωςη που υποβληθεύ ϋνςταςη, ο Επύτροποσ επανεξετϊζει την 
απϐφαςό του, εντόσ εύκοςι (20) ημερών και εκδύδει νϋα απϐφαςη. 

 το ςτϊδιο τησ επανεξϋταςησ, ο Επύτροποσ μπορεύ να δώςει την 
ευκαιρύα ςτα μϋρη να ακουςτοϑν, εϊν το κρύνει ςκϐπιμο.

 Δικαύωμα προςφυγόσ εναντύον των αποφϊςεων που εκδύδονται απϐ
τον Επύτροπο εντόσ 75 ημερών απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ
απϐφαςησ ςτον ενδιαφερϐμενο. 21



Επιβολό 
διοικητικοϑ 
προςτύμου 
(Άρθρο 46)

 Ο Επύτροποσ ανεξϊρτητα απϐ την ποινικό ευθϑνη ό την ποινικό δύωξη
οποιουδόποτε, μπορεύ να επιβϊλει διοικητικϐ πρϐςτιμο μϋχρι €5.000 ςε
δημϐςια αρχό που δε ςυμμορφώθηκε για υλοπούηςη των καθοριςμϋνων ςε
αυτό μϋτρων.

 Πριν την ϋκδοςη απϐφαςησ για επιβολό διοικητικοϑ προςτύμου, παρϋχεται
ςτην δημϐςια αρχό προειδοπούηςη 60 ημερών.

 Ο Επύτροποσ μπορεύ να επιβϊλλει πρϐςτιμο μϋχρι €50 για κϊθε ημϋρα
ςυνϋχιςησ τησ παρϊβαςησ.

 Ο Επύτροποσ μπορεύ να λϊβει υπϐψιν ανϊληψη δϋςμευςησ τησ δημϐςιασ
αρχόσ αναφορικϊ με τη γενϐμενη παρϊβαςη και την προοπτικό ϊρςησ ό
αποκατϊςταςησ αυτόσ.

 Ο Επύτροποσ μεριμνϊ, ώςτε να μην επιβϊλλεται, για την ύδια πρϊξη,
διοικητικϐ πρϐςτιμο αφοϑ επιβληθεύ ποινό ςυνεπεύα καταδύκησ για τϋλεςη
ποινικοϑ αδικόματοσ.

 Σο ποςϐ του διοικητικοϑ προςτύμου ειςπρϊττεται απϐ τον Επύτροπο ϐταν
παρϋλθει η προθεςμύα των 75 ημερών για ϊςκηςη προςφυγόσ, απϐ την
ημερομηνύα κοινοπούηςη τησ απϐφαςησ ςτον ενδιαφερϐμενο.

 ε περύπτωςη παρϊλειψησ πληρωμόσ των προςτύμων, ο Επύτροποσ
λαμβϊνει δικαςτικϊ μϋτρα προσ εύςπραξη του οφειλϐμενου ποςοϑ ωσ
αςτικϐ χρϋοσ οφειλϐμενο προσ τη Δημοκρατύα.
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Ποικύλεσ 
Διατϊξεισ

(Άρθρα 52-54)

 ε περύπτωςη ϐπου πληροφορύεσ που παραςχϋθηκαν ςε αιτητό
περιϋχουν δυςφημιςτικό υλικό το οπούο εύχε δοθεύ ςτη δημϐςια
αρχό απϐ τρύτο πρϐςωπο, αυτό απαλλϊςςεται απϐ οποιαδόποτε
νομικό ευθϑνη, εκτϐσ αν οι πληροφορύεσ παραςχϋθηκαν
κακϐπιςτα

 Πρϐςωπο εύναι ϋνοχο αδικόματοσ αν:

o Σροποποιεύ, παραποιεύ, διαγρϊφει, καταςτρϋφει ό αποκρϑπτει
αρχεύο, με ςκοπϐ την απϐκρυψη πληροφοριών

o Καθυςτερεύ ςκϐπιμα ό παρεμποδύζει πρϐςωπο κατϊ την ϊςκηςη
των εξουςιών του δυνϊμει των διατϊξεων του Νϐμου

o Εν γνώςει του παρουςιϊζει πλαςτογραφημϋνα ό ψευδό ςτοιχεύα
ςτο πλαύςιο ϋρευνασ

 Ποινϋσ: Μϋχρι ϋνα ϋτοσ φυλϊκιςησ ό/και χρηματικό ποινό μϋχρι
€ 3000
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Προθεςμύεσ  
Ν. 184(Ι)/2017

 Η δημόςια αρχό: (Άρθρα 10-13)

1. Έχει προθεςμύα 30 ημερών απϐ την ημερομηνύα παραλαβόσ τησ αύτηςησ, για να τη 
διεκπεραιώςει.

2. Κοινοποιεύ τα τϋλη ςε περύπτωςη που επιβϊλλονται, το οπούα πρϋπει να καταβληθοϑν 
εντϐσ τριών (3) μηνών 

3. Διεκπεραιώνει την αύτηςη εντϐσ τριϊντα (30) ημερών απϐ την ημερομηνύα παραλαβόσ 
τησ  ό την καταβολό τελών εκτόσ ςε περιπτώςεισ που εξετϊζεται η εφαρμογό εξαύρεςησ.

 Οι ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτον Επύτροπο: (Άρθρα 45 και 47)

1. Απϐ παραπονούμενο εναντύον απϐφαςησ του Επιτρϐπου, εντϐσ 14 ημερών απϐ τη λόψη 
τησ.

2. Απϐ δημόςια αρχό, εντόσ 14 ημερών αφοϑ ενημερωθεύ για την απϐφαςη του Επιτρϐπου 
να διατϊξει την πρϐςβαςη ςε πληροφορύεσ που ϋχει ςτη διϊθεςό τησ.

3. την περύπτωςη που υποβληθεύ ϋνςταςη, ο Επύτροποσ επανεξετϊζει την απϐφαςό του, 
εντόσ εύκοςι (20) ημερών και εκδύδει νϋα απϐφαςη. 

 Προςφυγό

1. Δικαύωμα προςφυγόσ εναντύον των αποφϊςεων που εκδύδονται απϐ τον Επύτροπο εντόσ
75 ημερών απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ απϐφαςησ ςτον ενδιαφερϐμενο.
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Έναρξη ιςχϑοσ των διατϊξεων του Νϐμου

22 Δεκεμβρύου 2020
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Γραφεύο Επιτρϐπου Πληροφοριών

Σηλϋφωνο Επικοινωνύασ: 22309000

Σηλεομοιϐτυπο: 22309001

Email: commissioner@informationcommissioner.gov.cy

Ιςτοςελύδα: www.informationcommissioner.gov.cy
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