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ΣΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ Η ΕΤΑΙΘΗΙΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 

 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

 

Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν ισχυρισμούς για 

παρακολούθηση τηλεφωνικών διαλέξεων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων, το 

Πανεπιστήμιο επιθυμεί να τονίσει ότι, ως Ίδρυμα το οποίο υπερασπίζεται την 

αυτονομία και την ελευθερία της σκέψης, δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει ποτέ 

πρακτικές παραβίασης βασικών ελευθεριών.  

 

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο διαβεβαιώνει ότι, όχι μόνο δεν παρακολουθούνται τα 

τηλέφωνα ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα των μελών της πανεπιστημιακής 

κοινότητας, αλλά λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία 

τους, πάντοτε σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του τόπου.   

 

Παρακάτω παρατίθενται στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν απόλυτα του λόγου το 

αληθές. 

 

1. Ισχυρισμοί για την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

 

Με αφορμή τη διαρροή ηλεκτρονικού μηνύματος μέλους του προσωπικού, 

σε μη αποδέκτες, και στην προσπάθεια να προστατευθούν τα προσωπικά 

δεδομένα, διαφάνηκε ότι το ζήτημα είναι πολύπλοκο. Δηλαδή, για να 

διερευνηθούν περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων ενός 

μέλους, θα χρειαζόταν πρόσβαση σε άλλα στοιχεία που ενδεχομένως να 

αποτελούσαν, επίσης, προσωπικά δεδομένα. 

 

Ως εκ τούτου, για να προστατεύσει τον Οργανισμό από πιθανή παραβίαση 

των προσωπικών δεδομένων, το Πανεπιστήμιο, ως όφειλε, απευθύνθηκε 

mailto:prinfo@ucy.ac.cy
http://www.pr.ucy.ac.cy/


 2 

στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για 

γνωμάτευση.  

Επί του προκειμένου αναφέρουμε ότι, είχε εκφραστεί και γραπτώς υποψία 

για διαρροή ηλεκτρονικού μηνύματος σε μη αποδέκτες. Ως εκ τούτου ο 

Πρύτανης ζήτησε από την αρμόδια Υπηρεσία να «μεριμνήσει για την 

προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και για το πώς η Υπηρεσία 

Πληροφορικών Συστημάτων θα επιλαμβάνεται την παραβίαση 

προσωπικών δεδομένων», σε συνεργασία με την Επίτροπο Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.   

 

Στη συνέχεια, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αφού συμβουλεύτηκε το Νομικό του 

Σύμβουλο, απευθύνθηκε στην αρμόδια Επίτροπο. Η επιστολή προς την 

Επίτροπο ετοιμάστηκε, σε συνεννόηση του Πρύτανη με τον προϊστάμενο 

της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων. Ακολούθως, με οδηγίες του 

Πρύτανη, στις 4 Φεβρουαρίου 2010, παραπέμφθηκε η γνωμάτευση της 

Επιτρόπου στην αρμόδια Συγκλητική Επιτροπή. Στις 17 Φεβρουαρίου 2010, ο 

προϊστάμενος ενημέρωσε ότι η Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων, 

αποφάσισε «να αξιολογηθούν οι κανόνες χρήσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σε άλλα πανεπιστήμια και να δημιουργηθεί ανάλογος 

κανόνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου».  

 

Το Πανεπιστήμιο, λοιπόν επεξεργάζεται την πολιτική του με διαφάνεια, μέσω 

Συγκλητικής Επιτροπής, σεβόμενο πλήρως τη γνωμάτευση της Επιτρόπου.  

 

 

2. Εισαγωγή συστήματος οπτικογράφησης στους χώρους του 

Πανεπιστημίου 

 

Αναφορικά με ισχυρισμούς για την εισαγωγή συστήματος 

οπτικογράφησης στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Σύγκλητος 

αποφάσισε, κατά τη συνεδρία της στις 02 Μαΐου του 2001 «την υιοθέτηση 

συστήματος οπτικογράφησης και ασφάλειας στη Βιβλιοθήκη και στα 

εργαστήρια του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών». 

 

Διευκρινίζεται, ότι τα συστήματα είναι ασφάλειας και όχι παρακολούθησης. 

Τα αρχεία διαγράφονται σε χρονικό όριο, το οποίο καθορίζεται από την 

Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επιπλέον, η 

απόφαση της Συγκλήτου προβλέπει ότι «Η αναφορά στα στοιχειοθετημένα 

αρχεία θα γίνεται μόνο από τους αρμοδίους, εφόσον υπάρξει 

επιβεβαιωμένο παράπονο ή ζημιά στους χώρους και τον εξοπλισμό». 

 

Η εν λόγω πολιτική εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, εφόσον τεκμηριωθεί η 

ανάγκη εγκατάστασης συστήματος ασφάλειας από τους χρήστες. Για κάθε 

περίπτωση τοποθέτησης συστήματος ασφάλειας το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

ενημερώνει την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο. 

 

 

Επομένως τα στοιχεία τεκμηριώνουν την ευαισθησία του Πανεπιστημίου για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων.  
 


