ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1.

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι Περί Πρόληψης της Χρήσης
και Διάδοσης Ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών (Συλλογή
Στοιχείων και Πληροφοριών από την Αρχή) Κανονισμοί του 2017.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

2.

(1) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών:
«Αρχή» σημαίνει την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, η οποία
ιδρύεται και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του Περί
Πρόληψης

της

Χρήσης

και

Διάδοσης Ναρκωτικών

και

άλλων

εξαρτησιογόνων ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου)
Νόμου του 2017 (Ν. 164(Ι)/2017) και αποτελεί το εθνικό συντονιστικό
σώμα.
«Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου που
έχει ιδρυθεί ή ιδρύεται για το δημόσιο συμφέρον από νόμο, του οποίου
τα κεφάλαια λειτουργίας είτε παρέχονται, είτε είναι εγγυημένα από τη
Δημοκρατία.
«Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου που έχει ιδρυθεί από ιδιώτες.
«Νόμος» σημαίνει τον Περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης
Ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης
Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμος του 2017 (Ν. 164(Ι)/2017).

(2)Λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς
θα έχουν την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτές από τον Περί Πρόληψης της
Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών
(Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμος του 2017 (Ν.
164(Ι)/2017).
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3. (1) Η Αρχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του Νόμου,
τηρεί αρχεία δεδομένων σχετικά με την εξάρτηση από νόμιμες και
παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές, τα
οποία κρίνονται αναγκαία προς το σκοπό αυτό.
(2) Η Αρχή δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
ευαίσθητα και εμπιστευτικά δεδομένα τα οποία κρίνονται αναγκαία προς
ικανοποίηση των σκοπών της Αρχής και εξυπηρέτησης των αρμοδιοτήτων
της.
ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4. (1) Η Αρχή έχει εξουσία να συλλέγει πληροφορίες και δεδομένα απαραίτητα
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του Νόμου και να απευθύνει
σχετικό γραπτό αίτημα σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα
κρατικού, ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα.
(2) Στο γραπτό αίτημα της Αρχής καθορίζονται οι διατάξεις των παρόντων
Κανονισμών και του Νόμου στις οποίες θεμελιώνεται το αίτημα, η αιτιολογία
του αιτήματος, η τασσόμενη προς παροχή πληροφοριών εύλογη

προθεσμία και οι ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
προς την ως άνω υποχρέωση παροχής των πληροφοριών.
(3) Το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα της Αρχής έχει
υποχρέωση προς πλήρη και επακριβή παροχή των νομίμως αιτούμενων
πληροφοριών.
(4) Σε περίπτωση παράλειψης παροχής των πληροφοριών μέσα στην
καθορισμένη στο εδάφιο (2) προθεσμία ή σε περίπτωση εκ προθέσεως ή
εξ αμελείας παροχής ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών, η Αρχή
έχει εξουσία, αφού προηγουμένως καλέσει τον υπαίτιο σε απολογία, να
επιβάλει σε αυτόν, με δεόντως αιτιολογημένη απόφαση της, τις
προβλεπόμενες στο Κανονισμό 11 των παρόντων Κανονισμών, κυρώσεις.
(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Αρχή, κατά την άσκηση της
εξουσίας που της παρέχει το εδάφιο (1) του παρόντος κανονισμού, είναι
εμπιστευτικής φύσεως και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό
για τον οποίο ζητήθηκαν.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
5. (1) (α) Oποιοσδήποτε λειτουργός της Αρχής ή
(β) οποιοδήποτε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτή ή
(γ) οποιοσδήποτε ιδιώτης στον οποίο έχει ανατεθεί εργασία ή έρευνα
σχετική με τις αρμοδιότητες της Αρχής
έχει εξουσία να ζητά από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό την
παροχή στοιχείων για τους σκοπούς έρευνας ή εργασίας που διεξάγεται
από την Αρχή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του Νόμου.

(2) Η συλλογή στοιχείων πρέπει να γίνεται απρόσκοπτα, ανεξάρτητα από
τις πρόνοιες του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης
Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018 (Ν. 125(Ι)/2018) ή
από επί μέρους συμφωνίες εμπιστευτικότητας ή από οποιουσδήποτε
περιορισμούς ή απαγορεύσεις σε σχέση με την εμπιστευτικότητα που
προνοούνται σε οποιονδήποτε άλλο νόμο.
(3) Οι λειτουργοί ή τα άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1),
οφείλουν να πληροφορούν το πρόσωπο από το οποίο ζητείται η παροχή
στοιχείων, για τη διεξαγωγή έρευνας ή εργασίας δυνάμει του Νόμου και των
παρόντων Κανονισμών, για το σκοπό της έρευνας ή εργασίας, για το
απόρρητο και για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση άρνησης
παροχής δεδομένων ή παροχής ψευδών, ελλιπών ή ανακριβών
δεδομένων.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
6. (1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του Νόμου, η Αρχή έχει
δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στα διοικητικά αρχεία υπουργείων και
υπηρεσιών της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας και νομικών προσώπων
δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, στο μέτρο που τα δεδομένα που θα
συλλεγούν είναι αναγκαία για εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων της.
(2) Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα υπουργεία, οι
υπηρεσίες της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας και τα νομικά πρόσωπα
δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην Αρχή
οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που είναι αναγκαία ή που θα
χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων της.

(3) Τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται από την Αρχή από τις πιο πάνω
αναφερόμενες πηγές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση
των αρμοδιοτήτων της Αρχής δυνάμει του Νόμου και των παρόντων
κανονισμών.
ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
7. (1) Κάθε λειτουργός, υπάλληλος της Αρχής, εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
από την Αρχή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει τη
συλλογή, επεξεργασία ή πρόσβαση σε δεδομένα και στοιχεία για την
εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής –
(α) έχει υποχρέωση τήρησης πλήρους εχεμύθειας σε σχέση με τις
πληροφορίες, τα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που έρχονται σε γνώση του στο
πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, και
(β) αναλαμβάνει γραπτώς την υποχρέωση τήρησης του καθήκοντος
εχεμύθειας που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η
οποία τον δεσμεύει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του
καθώς και μετά τον τερματισμό της επαγγελματικής σχέσης του με την Αρχή.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
8. (1) Τα δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από την Αρχή για
την εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του Νόμου, θεωρούνται
εμπιστευτικά εφόσον επιτρέπουν την άμεση ή έμμεση αναγνώριση
προσώπων, φυσικών ή νομικών και αποκαλύπτουν ατομικά δεδομένα:
Νοείται ότι δεδομένα τα οποία έχουν ληφθεί από πηγές προσιτές στο κοινό
δε θεωρούνται εμπιστευτικά.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου “ατομικά δεδομένα” σημαίνει
δεδομένα που αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
(2) Οι στατιστικές που καταρτίζονται με βάση τα δεδομένα που
προκύπτουν από έρευνα της Αρχής δημοσιεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε
να αποκλείεται η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας εκείνων που
έδωσαν τα δεδομένα ή των προσώπων στα οποία αναφέρονται.
(3) Όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διεξαγωγή έρευνας ή
εργασίας εξακολουθούν να θεωρούνται εμπιστευτικά, παρά το ότι έχουν
δημοσιευτεί τα στατιστικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας ή
εργασίας.
(4) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του Κανονισμού 5 των
παρόντων Κανονισμών υποχρεούνται να δώσουν διαβεβαίωση, σύμφωνα
με τον τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα, ότι δε θα αποκαλύπτουν
πληροφορίες που έλαβαν κατά τη διενέργεια της διεξαγωγής της έρευνας ή
εργασίας η οποία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων
της Αρχής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τον
τερματισμό της επαγγελματικής σχέσης τους με την Αρχή για την οποία
είχαν συλλέξει τις πληροφορίες.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
9. Η Αρχή μπορεί να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στα
αρχεία της για χρονικό διάστημα 99 ετών, για ιστορικούς, επιστημονικούς ή
στατιστικούς σκοπούς.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
10. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αρχή για
σκοπούς εξυπηρέτησης των αρμοδιοτήτων της, γίνεται σύμφωνα με τον
περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας
των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018.
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
11. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό –
(α) αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να παρέχει στοιχεία στην Αρχή ή
(β) δεν συμμορφώνεται με τα χρονικά πλαίσια που θέτει η Αρχή για τη
συλλογή στοιχείων ή
(γ) παρέχει ψευδή, ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία στην Αρχή ή
(δ) αρνείται την πρόσβαση της Αρχής σε διοικητικά αρχεία ή σε
οποιαδήποτε άλλα αρχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση
των αρμοδιοτήτων της Αρχής
είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή
και στις δύο αυτές ποινές.
(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό το οποίο –

(α) Λαμβάνει μέρος στη διενέργεια έρευνας ή εργασίας, χωρίς νόμιμη
εξουσιοδότηση δημοσιεύει ή κοινοποιεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,
εκτός κατά τη συνήθη άσκηση των καθηκόντων του, οποιαδήποτε
πληροφορία που του εδόθη κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή
(β) ενώ έχει στην κατοχή του πληροφορία η οποία εν γνώσει του του
αποκαλύφθηκε, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου,
δημοσιεύει ή κοινοποιεί την εν λόγω πληροφορία ή
(γ) ψευδώς παριστάνει τον εαυτό του ότι ασκεί καθήκοντα δυνάμει του
παρόντος Νόμου ή ζητά πληροφορίες ενώ δεν είναι εξουσιοδοτημένος να το
πράξει,
είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε
φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και
στις δύο αυτές ποινές.
(3) Οποιοσδήποτε λειτουργός, ή υπάλληλος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που
ενεργεί για λογαριασμό της Αρχής και ενεργεί δυνάμει του Κανονισμού 7 των
παρόντων Κανονισμών, παραβιάσει εκούσια την εμπιστευτικότητα των στοιχείων
που έχει στη διάθεση της η Αρχή ή προβεί σε οποιαδήποτε παραβίαση των
προνοιών του Κανονισμού 8 των παρόντων Κανονισμών είναι ένοχος αδικήματος
και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα
που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει
τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

