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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  

ΤΠΗΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Ενημερωτικό Κείμενο (δεν αποτελεί νομικό ζγγραφο) 
ςχετικά με τον περί του Δικαιώματοσ Πρόςβαςησ ςε Πληροφορίεσ του Δημόςιου Σομζα Νόμο 

Ν.184(Ι)/2017 

 
1. Ζναρξη Ιςχφοσ, Εφαρμογή και Εποπτεία:    
 

Ο Νόμοσ Ν.184(Ι)/2017 ζχει ζναρξθ ιςχφοσ από τισ 22/12/2020 και εφαρμόηεται από τισ δθμόςιεσ και ευρφτερεσ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (δθμόςιεσ αρχζσ και νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου που είναι ιδιοκτθςία του κράτουσ).  
Σθν εποπτεία τθσ εφαρμογισ του Νόμου ζχει θ Επίτροποσ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, που 
ενεργεί και ωσ Επίτροποσ Πλθροφοριϊν (ςχετικό το Άρκρο 35 του Νόμου Ν.184(Ι)/2017). 
 

Για εφκολθ αναφορά: 
 

 Ο περί του Δικαιϊματοσ Πρόςβαςθσ ςε Πλθροφορίεσ του Δθμόςιου Σομζα Νόμοσ Ν.184(Ι)2017 και άλλα 
ςχετικά ζγγραφα είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα/ιςτότοπο τθσ Τπθρεςίασ Βιομθχανίασ και Σεχνολογίασ 
(ΤΒΣ) του Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου και Βιομθχανίασ (ΤΕΕΒ), ςτον ακόλουκο διαδικτυακό ςφνδεςμο 
(internet link):    
http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/All/0B38A2C388DD9904C2258642003C2687?OpenDocument  

 
(  Κεντρ.Ιςτος./Ιςτότοπ.ΤΒΣ:  http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/index_el/index_el?OpenDocument  ) 

 
 Eκτεταμζνα κζματα/ζγγραφα ενθμζρωςθσ, εφαρμογισ και εποπτείασ για τον περί του Δικαιϊματοσ 

Πρόςβαςθσ ςε Πλθροφορίεσ του Δθμόςιου Σομζα Νόμο Ν.184(Ι)2017 είναι αναρτθμζνα ςτθν 
ιςτοςελίδα/ιςτότοπο του Γραφείου Επιτρόπου Πλθροφοριϊν, ςτον ακόλουκο διαδικτυακό ςφνδεςμο 
(internet link):   http://www.informationcommissioner.gov.cy  

 
2. κοπόσ: 
 

κοπόσ του εν λόγω Νόμου Ν.184(Ι)/2017 είναι θ ενίςχυςθ τθσ πλθροφόρθςθσ και διαςφάλιςθ τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ των φυςικϊν/νομικϊν προςϊπων/πολιτϊν και θ ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και λογοδοςίασ των 
δθμόςιων και ευρφτερων δθμόςιων υπθρεςιϊν, ςτα πλαίςια του ευλόγωσ δυνατοφ, του ιςορροπθμζνου κόςτουσ 
και υπό διάφορεσ προχποκζςεισ.  Ο Νόμοσ κακορίηει το δικαίωμα των φυςικϊν/νομικϊν προςϊπων/πολιτϊν να 
ζχουν πρόςβαςθ, να ηθτοφν και να λαμβάνουν, υπό διάφορεσ προχποκζςεισ (παράλλθλα υπάρχουν πλθροφορίεσ 
που εξαιροφνται οποιαςδιποτε δθμοςίευςθσ/δθμοςιοποίθςθσ ι παροχισ τουσ με οποιονδιποτε 
τρόπο/διαδικαςία ςε φυςικά/νομικά πρόςωπα/πολίτεσ), πλθροφορίεσ που κατζχουν οι δθμόςιεσ και ευρφτερεσ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 
 

Σο δικαίωμα που κακορίηει ο πιο πάνω Νόμοσ δεν υφίςταται, μεταξφ άλλων (όπωσ εάν θ παροχι κάποιων 
ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν ρυκμίηεται από άλλθ ειδικι νομοκεςία, ι δεν είναι ςυμβατι με υποχρεϊςεισ που 
επιβάλλονται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι εάν ςυνιςτά αδίκθμα περιφρόνθςθσ δικαςτθρίου, κ.ά) ςτθν περίπτωςθ 
που θ αίτθςθ/αίτθμα για παροχι πλθροφοριϊν αφορά Δεδομζνα Προςωπικοφ Χαρακτιρα, είτε ο αιτθτισ είναι το 
ίδιο το υποκείμενο των Δεδομζνων (το πρόςωπο ςτο οποίο ανικουν/αφοροφν τα Δεδομζνα), είτε είναι τρίτο 
πρόςωπο προσ τα Δεδομζνα αυτά.  τθν περίπτωςθ/παράδειγμα αυτό εφαρμόηονται οι πρόνοιεσ του Ευρωπαϊκοφ 
Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Προςταςία Δεδομζνων ΕΕ2016/679 και τθσ ςχετικισ Εκνικισ Νομοκεςίασ 
Ν.125(Ι)/2018. 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/All/0B38A2C388DD9904C2258642003C2687?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/index_el/index_el?OpenDocument
http://www.informationcommissioner.gov.cy/


2 / 3 

 

3. Τποχρζωςη δημόςιων και ευρφτερων δημόςιων υπηρεςιών: 
 

Ο Νόμοσ Ν.184(Ι)/2017 δθμιουργεί υποχρζωςθ ςτισ δθμόςιεσ και ευρφτερεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ να 
κατθγοριοποιοφν και να δθμοςιεφουν/δθμοςιοποιοφν πλθροφορίεσ, που επιτρζπει ο ίδιοσ ο Νόμοσ και που 
επιτρζπουν οι αρμοδιότθτεσ και διαδικαςίεσ των πιο πάνω υπθρεςιϊν, το πιο αποτελεςματικό ςτισ 
ιςτοςελίδεσ/ιςτότοπουσ τουσ (ςτο διαδίκτυο), ϊςτε να μειϊνεται θ υποβολι 
αιτθμάτων/επιςτολϊν/τθλεφωνθμάτων εκ μζρουσ των φυςικϊν/νομικϊν προςϊπων/πολιτϊν, για τθ λιψθ τουσ.  
Με τον τρόπο αυτό, τα φυςικά/νομικά πρόςωπα/πολίτεσ μποροφν να εξυπθρετθκοφν πιο γριγορα και πιο 
αποτελεςματικά και οι εν λόγω υπθρεςίεσ να εξοικονομοφν χρόνο και πόρουσ.  Σο δικαίωμα των φυςικϊν/νομικϊν 
προςϊπων/πολίτων να λαμβάνουν κατόπιν αίτθςθσ/αιτιματοσ πλθροφορίεσ που δεν είναι 
δθμοςιευμζνεσ/δθμοςιοποιθμζνεσ, υπόκειται ςε προχποκζςεισ (παράλλθλα υπάρχουν πλθροφορίεσ που 
εξαιροφνται οποιαςδιποτε δθμοςίευςθσ/δθμοςιοποίθςθσ ι παροχισ τουσ με οποιονδιποτε τρόπο/διαδικαςία ςε 
φυςικά/νομικά πρόςωπα/πολίτεσ) και μπορεί να αςκείται χωρίσ τζλοσ ι με τθν καταβολι τζλουσ (αναλόγωσ τθσ 
πλθροφορίασ, αρμοδιοτιτων, διαδικαςιϊν των δθμόςιων και ευρφτερων δθμόςιων υπθρεςιϊν).   
 

Η κάκε δθμόςια και ευρφτερα δθμόςια υπθρεςία δθμοςιεφει/δθμοςιοποιεί χζδιο Δθμοςίευςθσ Πλθροφοριϊν 
(ςχετικό το Άρκρο 7 του Νόμου Ν.184(Ι)/2017), το πιο αποτελεςματικό ςτισ ιςτοςελίδεσ/ιςτότοπουσ τουσ, για 
διευκόλυνςθ ςτθν πλθροφόρθςθ των φυςικϊν/νομικϊν προςϊπων/πολιτϊν.  Από/Με βάςθ το εν λόγω χζδιο, 
αλλά και από/με βάςθ τισ ιςτοςελίδεσ/ιςτότοπουσ και άλλα δθμοςιευμζνα/δθμοςιοποιθμζνα ζγγραφα των πιο 
πάνω υπθρεςιϊν, τα φυςικά/νομικά πρόςωπα/πολίτεσ μποροφν να αντλοφν από αυτά πλθροφορίεσ ι μετά από 
αίτθςθ/αίτθμα, χωρίσ τζλοσ ι μετά από τθν καταβολι τζλουσ, ι υπό άλλεσ προχποκζςεισ, να λαμβάνουν 
πλθροφορίεσ.  Παράλλθλα και όπωσ αναφζρκθκε πιο πάνω, υπάρχουν πλθροφορίεσ που εξαιροφνται 
οποιαςδιποτε δθμοςίευςθσ/δθμοςιοποίθςθσ ι παροχισ τουσ με οποιονδιποτε τρόπο/διαδικαςία ςε 
φυςικά/νομικά πρόςωπα/πολίτεσ. 
 

Σο χζδιο Δθμοςίευςθσ Πλθροφοριϊν τθσ Τπθρεςίασ Βιομθχανίασ και Σεχνολογίασ (ΤΒΣ) του Τπουργείου 
Ενζργειασ, Εμπορίου και Βιομθχανίασ (ΤΕΕΒ) είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα/ιςτότοπο τθσ ΤΒΣ, ςτον ακόλουκο 
διαδικτυακό ςφνδεςμο (internet link):    
http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/All/0B38A2C388DD9904C2258642003C2687?OpenDocument 

 
4. Άλλεσ νομοθεςίεσ δεν πρζπει να ςυγχζονται με το Νόμο Ν.184(Ι)/2017: 
 

Γενικά υπάρχουν νομοκεςίεσ που δεν πρζπει να ςυγχζονται με το Νόμο Ν.184(Ι)/2017.  Κάποια παραδείγματα 
παρακζτονται πιο κάτω: 
 

 - Ο περί τθσ Περαιτζρω Χριςθσ Πλθροφοριϊν του Δθμόςιου Σομζα Νόμοσ Ν.205(Ι)/2015. 
 

Ο Νόμοσ Ν.205(Ι)/2015 κακορίηει τουσ κανόνεσ, όρουσ, προχποκζςεισ, τρόπουσ για τθν περαιτζρω χριςθ 
και διευκόλυνςθ ςτθν περαιτζρω χριςθ, εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που κατζχει ο 
δθμόςιοσ τομζασ.  

 

Ο Νόμοσ Ν.205(Ι)/2015 ζχει κάποιεσ παρόμοιεσ πρόνοιεσ με το Νόμο Ν.184(Ι)/2017 περί του Δικαιϊματοσ 
Πρόςβαςθσ ςε Πλθροφορίεσ του Δθμόςιου Σομζα.  Οι δφο αυτοί Νόμοι, οι τίτλοι, οι πρόνοιεσ και 
εφαρμογι τουσ δεν πρζπει να ςυγχζονται μεταξφ τουσ. 

 

Για εφκολθ αναφορά:   
 

 O Νόμοσ Ν.205(Ι)/2015 είναι αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα/ιςτότοπο τθσ ΤBT του ΤΕΕΒ, ςτον 
ακόλουκο διαδικτυακό ςφνδεςμο (internet link):    

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/All/0B38A2C388DD9904C2258642003C2687?OpenDocument  

 
    -  Ευρωπαϊκόσ Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων ΕΕ2016/679. 

- Ο περί τθσ Προςταςίασ των Φυςικϊν Προςϊπων Ζναντι τθσ Επεξεργαςίασ των Δεδομζνων Προςωπικοφ 
Χαρακτιρα και τθσ Ελεφκερθσ Κυκλοφορίασ των Δεδομζνων αυτϊν Νόμοσ Ν.125(Ι)/2018 (είναι θ Εκνικι 
Νομοκεςία ςχετικι με το Γεν.Κανον.Προςτ.Δεδ.ΕΕ2016/679). 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/All/0B38A2C388DD9904C2258642003C2687?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/All/0B38A2C388DD9904C2258642003C2687?OpenDocument
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Ο Κανονιςμόσ ΕΕ2016/679 και ο ςχετικόσ Νόμοσ Ν.125(Ι)/2018, προςφζρουν ςτουσ πολίτεσ/φυςικά 
πρόςωπα εν ηωι, καλφτερθ προςταςία ςτα προςωπικά τουσ δεδομζνα, διαφυλάςςουν και αναπτφςςουν 
τισ βαςικζσ αρχζσ και τα δικαιϊματα του υποκειμζνου των δεδομζνων (το φυςικό πρόςωπο ςτο οποίο 
ανικουν/αφοροφν τα Δεδομζνα) και ταυτόχρονα εκςυγχρονίηουν το νομικό πλαίςιο με τισ εξελίξεισ και 
προκλιςεισ τθσ τεχνολογίασ, τθσ κοινωνίασ, τθσ οικονομίασ και τθσ παγκοςμιοποίθςθσ.  

 

Ο Κανονιςμόσ ΕΕ2016/679 και ο ςχετικόσ Νόμοσ Ν.125(Ι)/2018, οι πρόνοιεσ και εφαρμογι τουσ δεν 
πρζπει να ςυγχζονται με το Νόμο, τισ πρόνοιεσ και τθν εφαρμογι του Ν.184(Ι)/2017 περί του 
Δικαιϊματοσ Πρόςβαςθσ ςε Πλθροφορίεσ του Δθμόςιου Σομζα.  Για παράδειγμα, όπωσ αναφζρεται και 
ςτθν παράγραφο 2 πιο πάνω, ςφμφωνα με το Νόμο Ν.184(Ι)/2017 το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε 
πλθροφορίεσ του δθμόςιου δεν υφίςταται ςτθν περίπτωςθ που θ αίτθςθ/αίτθμα για παροχι 
πλθροφοριϊν αφορά Δεδομζνα Προςωπικοφ Χαρακτιρα, είτε ο αιτθτισ είναι το ίδιο το υποκείμενο των 
Δεδομζνων (το πρόςωπο ςτο οποίο ανικουν/αφοροφν τα Δεδομζνα), είτε είναι τρίτο πρόςωπο προσ τα 
Δεδομζνα αυτά.  Παράλλθλα/για παράδειγμα, ςφμφωνα με τον Γεν.Κανον.Προςτ.Δεδομ. ΕΕ2016/679 και 
το ςχετικό Εκνικό Νόμο Ν.125(Ι)/2018, ζνα φυςικό πρόςωπο (το υποκείμενο των δεδομζνων) μπορεί να 
ηθτιςει και να λάβει από δθμόςια αρχι μόνο πλθροφορίεσ για Δεδομζνα Προςωπικοφ Χαρακτιρα που 
αφοροφν το ίδιο το φυςικό πρόςωπο (το ίδιο το υποκείμενο των δεδομζνων).  Δεν επιτρζπεται θ παροχι 
πλθροφοριϊν που αφοροφν ςε άλλα φυςικά πρόςωπα.  
 

Για εφκολθ αναφορά:  
 

 O Γεν.Κανον.Προςτ.Δεδομ. ΕΕ2016/679, ο ςχετικόσ Νόμοσ Ν.125(Ι)/2018 και άλλα ςχετικά ζγγραφα 
είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα/ιςτότοπο τθσ ΤBT του ΤΕΕΒ, ςτον ακόλουκο διαδικτυακό 
ςφνδεςμο (internet link): 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/All/ADB38FE2509DEC99C22582A40037F47F?OpenDocument  

 
 Εκτεταμζνα κζματα/ζγγραφα ενθμζρωςθσ, εφαρμογισ και εποπτείασ για τον 

Γεν.Κανον.Προςτ.Δεδομ. ΕΕ2016/679 και το ςχετικό Νόμο Ν.125(Ι)/2018 είναι αναρτθμζνα ςτθν 
ιςτοςελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα ςτον 
ακόλουκο διαδικτυακό ςφνδεςμο (internet link):    

http://www.dataprotection.gov.cy  

 
5. Γενική ημείωςη: 
 

Ενδεχομζνωσ να πραγματοποιοφνται περιοδικζσ αναβακμίςεισ/βελτιϊςεισ/τροποποιιςεισ ςε 
ιςτοςελίδεσ/ιςτότοπουσ ι/και διαδικτυακοφσ ςυνδζςμουσ (internet links) ι/και θλεκτρονικζσ 
πλατφόρμεσ/ταχυδρομεία/δίκτυα/διαςυνδζςεισ ι/και ςε γραφικζσ διεπαφζσ χρθςτϊν (graphical users interfaces) 
ι/και ςτο ςχζδιο δθμοςίευςθσ πλθροφοριϊν ι/και ςε κζματα/αρμοδιότθτεσ/πλθροφορίεσ, τθσ Τπθρεςίασ 
Βιομθχανίασ και Σεχνολογίασ (ΤΒΣ) του Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου και Βιομθχανίασ (ΤΕΕΒ). ε τζτοια 
ενδεχόμενθ περίπτωςθ, εάν οτιδιποτε από αυτά ι/και εάν οτιδιποτε από τισ πλθροφορίεσ/διαδικτυακοφσ 
ςυνδζςμουσ (internet links) του ςχεδίου δθμοςίευςθσ, ενδεχομζνωσ δεν εμφανίηεται διαδικτυακά ςτισ οκόνεσ των 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ι/και ενδεχομζνωσ δεν ανταποκρίνεται ςτο πραγματικό/υφιςτάμενο 
κακεςτϊσ/πλαίςιο, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τθν Τπθρεςία Βιομθχανίασ και Σεχνολογίασ (ΤΒΣ) φαίνονται πιο 
κάτω: 
 

Σθλζφωνο YBT:  00357-22867238              (Κεντρικό Σθλζφωνο ΤΕΕΒ:  00357-22867100) 
Σθλεομοιότυπο YBT:  00357-22867253     (Κεντρικό Σθλεομοιότυπο ΤΕΕΒ: 00357-22375120)  
Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο ΤΒΣ:  sit@meci.gov.cy    
Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ ΤΒΣ:  Ανδρζα Αραοφηου 6, 1421 Λευκωςία, Κφπροσ 
 

 
 
 
Νοζμβριοσ 2020 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/All/ADB38FE2509DEC99C22582A40037F47F?OpenDocument
http://www.dataprotection.gov.cy/

