ΦΕΚ 1345/13-10-2001 (τ Β’)
Αριθ. 121

Ορισµός των παραβόλων για τις χορηγούµενες από την Αρχή άδειες συλλογής και
επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων και διασύνδεσης αρχείων.
Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγρ. 1 εδ. δ και 8 του άρθρου 19 και 3 του άρθρου 7 του
Ν. 2472/97
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 2943/2001 (ΦΕΚ Α’ 203) και
3. Την µε αριθµό 437/1998 απόφαση της Αρχής που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1253/14-12-1998 (τεύχος Β’) και
4. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού,
Τροποποιούµε την παραπάνω 437/1998 απόφαση και ορίζουµε ότι από 1η
Ιανουαρίου 2002 το παράβολο για τις χορηγούµενες από την Αρχή άδειες
συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων και διασύνδεσης αρχείων θα
ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έως χιλίων πεντακοσίων (30 – 1.500) ευρώ
κατανεµηµένο όπως παρακάτω για:
Α) Φυσικά Πρόσωπα, τριάντα έως ενενήντα (30 – 90) ευρώ.
Β) Ενώσεις Προσώπων και Σωµατεία, ενενήντα έως εκατόν πενήντα (90 – 150)
ευρώ.
Γ) Λοιπά Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου µη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,
εκατόν πενήντα έως τριακόσια (150 – 300) ευρώ.
∆) Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, τριακόσια
έως εννιακόσια (300 – 900) ευρώ.
Ε) Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς Ιδιωτικού ∆ικαίου, εννιακόσια έως χίλια
πεντακόσια (900 – 1.500) ευρώ.
Η καταβολή θα γίνεται µετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως από τον
υπεύθυνο της επεξεργασίας µε απόφαση της Αρχής ή και του κατ’ εξουσιοδότησή
της ενεργούντος Προέδρου της, λαµβανοµένης υπόψη της λειτουργικής
δραστηριότητας του Αρχείου.
Η καταβολή αυτή θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση στην Αρχή
γραµµατίου είσπραξης του ∆ηµοσίου Ταµείου. Το αντίστοιχο ποσό κατά
κατηγορία ορίζεται και για την άδεια διασύνδεσης, καταβαλλόµενο εις ολόκληρο
από τους υπεύθυνους.
Για την ανανέωση της άδειας βάσει του άρθρου 7 παρ. 4 ή για νέα άδεια
βάσει του άρθρου 7 παρ. 7 το παράβολο ορίζεται στο µισό των παραπάνω ποσών
κατά κατηγορία.
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,09/10/2001

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΑΦΕΡΜΟΣ

