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Η «Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ» (‘Άρτεμις’) είναι Γραφείο Πίστης (Credit Bureau) 
το οποίο ιδρύθηκε το 2008 από το Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου. Στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς ο 
θεσμός των Γραφείων Πίστης είναι ευρέως διαδομένος αφού έχει αποδειχθεί ότι διαδραματίζουν 
καταλυτικό ρόλο στην  προαγωγή, εκσυγχρονισμό, σταθεροποίηση και περαιτέρω εξέλιξη του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και, κατ’ επέκταση, στην ομαλότερη λειτουργία της εθνικής 
οικονομίας.  Η κυριότερη πηγή πληροφοριών των Γραφείων Πίστης είναι τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα. 
  
Από το 2011, η εταιρεία Άρτεμις είναι αναγνωρισμένη ως Γραφείο Πίστης από την Παγκόσμια Τράπεζα. 
Είναι σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση η δημιουργία Αρχείου 
Πιστωτικών Πληροφοριών Πελατών Τραπεζών. 
  
Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων στο Αρχείο της Άρτεμις (‘Δεδομένα’) είναι η προστασία της 
εμπορικής πίστης, η μείωση του πιστωτικού κινδύνου και η εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών. 
  
Η Άρτεμις στηρίζει τη λειτουργία της στην αρχή του σεβασμού και της προστασίας των δικαιωμάτων του 
πολίτη και εφαρμόζει πιστά τις σχετικές πρόνοιες του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται. Σκοπός της 
επεξεργασίας των Δεδομένων στο Αρχείο της Άρτεμις είναι η προστασία της εμπορικής πίστης, η μείωση 
του πιστωτικού κινδύνου και η εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών. 
  
Η Άρτεμις, με πλήρη συναίσθηση ευθύνης για το έργο που επιτελεί, έχει προσαρμόσει την ανάπτυξη και 
λειτουργία των συστημάτων της έτσι ώστε η προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των 
Δεδομένων να είναι εξασφαλισμένη. Προς τούτο, η Άρτεμις έχει γνωστοποιήσει εγγράφως στον 
Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύσταση και λειτουργία του Αρχείου της 
σύμφωνα με το Νόμο 138(Ι)/2001. Με αυτό τον τρόπο έχει διασφαλίσει ότι υφίσταται θεμιτή και νόμιμη 
επεξεργασία των Δεδομένων στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι «Αγωγές που αφορούν πιστωτικές 
διευκολύνσεις» και τα οποία αναγνωρίζονται από τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα ως Δεδομένα Οικονομικής συμπεριφοράς. Σημειώνεται ότι για να καταλήξει κάποιο δάνειο 
σε Αγωγή, προηγήθηκε τερματισμός του λογαριασμού από την  Τράπεζα, γεγονός που 
σημαίνει αθέτηση της υποχρέωσης του πελάτη έναντι πιστωτικής διευκόλυνσης που έλαβε. 
  
Περαιτέρω, η νόμιμη επεξεργασία των Δεδομένων διασφαλίζεται και από συγκεκριμένες πρόνοιες των 
περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων και σχετικές Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία και οδηγίες, τα πιστωτικά ιδρύματα 
υποχρεούνται να καταχωρούν Δεδομένα στο Αρχείο της Άρτεμις με σκοπό να λαμβάνουν υπόψη τα 
δεδομένα του Αρχείου κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών ή 
δυνητικών πελατών τους. 

  
Τα Δεδομένα που συλλέγονται από την Άρτεμις, διατίθενται από την Άρτεμις σε τραπεζικούς 
οργανισμούς χωρίς αξιολογικές ή άλλες κρίσεις. Η αξιολόγηση τους επαφίεται αποκλειστικά στους 
τραπεζικούς οργανισμούς, οι οποίοι τα συνεκτιμούν με οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που οι ίδιοι 
διαθέτουν, σε συνδυασμό βέβαια και με την οικονομική συναλλαγή που πρόκειται να 
πραγματοποιήσουν. Είναι επομένως σαφής ο επικουρικός και μόνον χαρακτήρας των Δεδομένων στο 
Αρχείο της Άρτεμις. Περαιτέρω σημειώνεται ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί είναι οι αποκλειστικοί 
αποδέκτες των Δεδομένων αυτών. 
  
Εν κατακλείδι, τονίζεται ότι η ΄Αρτεμις λειτουργεί στα πλαίσια των νόμων και οδηγιών που 
την διέπουν. Διαδραματίζει δε, καταλυτικό ρόλο στην εμπέδωση της εμπορικής πίστης και 
στην προώθηση των εμπορικών και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών προάγοντας την 
εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία μεταξύ των συμβαλλομένων. Η συλλογή των στοιχείων των 
δανειοληπτών και η πρόσβαση των τραπεζικών ιδρυμάτων στα εν λόγω στοιχεία, εξυπηρετεί 
το οικονομικό γίγνεσθαι και την οικονομία γενικότερα. 
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