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Προς:  

Ημερομηνία:  

Ον/μο Αιτούντος:  

Αριθ. Καταναλωτή:   

Email/Διεύθυνση:  

Μέθοδος Πρόσβασης στις 

Πληροφορίες1: 
 

ΑΙΤΗΜΑ2 

 

  

                                                           
1
 (1) Έντυπο αντίγραφο (2) Παροχή πρόσβασης του αιτούντος στο αρχείο (3) σύνοψη και περίληψη των 

πληροφοριών σε έντυπη μορφή. 
2
 Περιγραφή των συγκεκριμένων πληροφοριών που ζητούνται και αν ζητείται η επιβεβαίωση ή άρνηση 

κατοχής ή η παροχή τους. Μπορούν να ζητώνται και τα δύο στην ίδια αίτηση ακόμα και αν αφορούν άλλες 
πληροφορίες. 
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1. Με την παρούσα αίτηση ζητείται από τον αιτούντα (α) θετική απάντηση ή άρνηση από το ΣΥΛ σε 
σχέση με την κατοχή από αυτό δημόσιων πληροφοριών σύμφωνα με το Νόμο 184(Ι)/2017 ή/και (β) 
ηλεκτρονικό ή έγχαρτο αντίγραφο ή πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.  

2. Πρέπει στο αίτημα σας να αναφέρεται τι ακριβώς ζητάτε καθώς και να περιγράφετε επαρκώς τις 
πληροφορίες στις οποίες θέλετε πρόσβαση ή αντίγραφο και με ποιον τρόπο επιθυμείτε να τις 
αποκτήσετε (ηλεκτρονικά μέσω email ή με αντίγραφο μέσω ταχυδρομείου ή με παραλαβή από το 
ΣΥΛ). 

3. Την παρούσα αίτηση θα τη βρείτε από την ιστοσελίδα του ΣΥΛ ή από τις εγκαταστάσεις. Το 
αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση administration@lwb.org.cy.  ή στα Ταμεία του Σ.Υ. 
Λάρνακας. Σε κάθε περίπτωση για να ξεκινήσει η επεξεργασία του αιτήματος πρέπει ο αιτών να 
καταβάλει το οριζόμενο τέλος. 

4.Το ΣΥΛ θα σας απαντήσει εντός 30 ημερών είτε με την αποστολή των πληροφοριών είτε με 
κατάφαση ή άρνηση για την κατοχή πληροφοριών (ή και με τα δύο εφόσον το ζητάτε στην αίτησή 
σας) είτε με αιτιολογημένη άρνηση του αιτήματος σας. 

5. Δεν απαιτείται υποβολή αίτησης για στοιχεία που είναι ελεύθερα προσβάσιμα μέσω της 
ιστοσελίδας του ΣΥΛ. Αιτήσεις για πληροφορίες που είναι δημοσιευμένες στην Ιστοσελίδα δε θα 
τυγχάνουν επεξεργασίας. 

6. Ενδεικτικά η αίτηση απορρίπτεται αν: 

 Ζητώνται προσωπικά δεδομένα, του αιτούντος ή τρίτου (το ΣΥΛ έχει ειδική διαδικασία 
άσκησης αιτημάτων για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων και 
δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη νομοθεσία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα). 

 Ζητώνται πληροφορίες που εντάσσονται κατά το Μέρος III του Ν 184(I)/2017 στις 
εξαιρούμενες πληροφορίες. 

 Αν από την αίτηση δεν συνάγεται κανένας τρόπος επικοινωνίας με τον αιτούντα ή αν 
συνάγεται αλλά λείπουν κρίσιμες πληροφορίες και μετά από επικοινωνία του αρμόδιου 
υπαλλήλου με τον αιτούντα είναι αδύνατη η ταυτοποίηση του ή η κατανόηση του 
αιτήματος. 

 

 

mailto:administration@lwb.org.cy

