
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2014-2020 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 679/2016 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) διέπεται από την ισχύουσα ενωσιακή και 

εθνική νομοθεσία:  

▪ τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων), 

▪ τον ν. 4624/2019 (Α’137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενσωμάτωση στην εθνική 

νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

Στο πλαίσιο της Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών και για τους σκοπούς αυτής, σύμφωνα με το 

Άρθρο 54Α του Ν. 4314/2014 οι ΕΥΔ των ΠΕΠ 2014-2020 (Αναθέτουσες Αρχές) επέχουν θέση 

«Εκτελούντος την Επεξεργασία» των Δεδομένων, για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (και ειδικότερα της ΕΥΣΕΚΤ) που επέχει θέση «Υπευθύνου Επεξεργασίας», κατά την 

έννοια της περίπτωσης 7 του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία των Δεδομένων). 

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης (Ανάδοχος) θεωρείται υποεκτελών την επεξεργασία για τα τυχόν 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα επεξεργασθεί στο πλαίσιο του Έργου της Αξιολόγησης, 

σύμφωνα με το Άρθρο 28, παρ. 2 και 4 του ΓΚΠΔ. 

Τα προσωπικά δεδομένα1 στο πλαίσιο της Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών αφορούν στις 

ακόλουθες κατηγορίες φυσικών προσώπων: 

1. Ωφελούμενοι των Κέντρων Κοινότητας: 

o Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο) 

2. Ωφελούμενοι (ή Δικαστικοί Συμπαραστάτες τους) ΚΗΦΗ  

o Στοιχεία Επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο) 

3. Ωφελούμενοι (ή Κηδεμόνες/Δικαστικοί Συμπαραστάτες τους) ΚΔΗΦ  

o Στοιχεία Επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο) 

4. Ωφελούμενοι ΔΒΑ  

o Στοιχεία Επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο) 

5. Συντονιστές ή Υπεύθυνοι Έργων Κοινωνικών Δομών  

o Στοιχεία Επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) 

Η νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα2 διενεργείται για τη συμμόρφωση με 

έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 γ του ΓΚΠΔ), καθώς και για την 

 
1 Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο 

(«Υποκείμενο των Δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό 
ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (σε περιβάλλον διαδικτύου) ή σε έναν ή 
περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 
2 Επεξεργασία Δεδομένων: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων 

μέσων, σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η 
καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση 
πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο 
περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 



εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά  την άσκηση δημόσιας 

εξουσίας προς εκπλήρωση της  αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

 Αναφορικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η νομική 

βάση παρέχεται από το άρθρο 9 παρ. 2 περίπτωση η` του ΓΚΠΔ: «η επεξεργασία είναι απαραίτητη 

για σκοπούς.... διαχείρισης κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών» και από το άρθρο 9 παρ. 2 

περίπτωση ζ` του ΓΚΠΔ: «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου 

συμφέροντος». 

Τα προσωπικά δεδομένα, στο πλαίσιο του έργου της Αξιολόγησης, θα συμπεριληφθούν σε 

ηλεκτρονικά αρχεία/συστήματα αρχειοθέτησης , τα οποία θα εξαχθούν από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ 

(σε ό,τι αφορά τα ΚΚ) και τα συστήματα παρακολούθησης των Δικαιούχων (για τις λοιπές Κατηγορίες 

Δομών. Αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των 

προκηρύξεων/συμβάσεων για αξιολόγηση και παροχή υπηρεσιών οι φορείς είναι αυτοτελώς 

υπεύθυνοι επεξεργασίας και έχουν τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη σχετική 

νομοθεσία. Τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελούμενων από τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών, 

που θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης (Υποεκτελών την 

Επεξεργασία των Δεδομένων), ζητούνται και γνωστοποιούνται σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή 

(ΕΥΔ ΠΕΠ) που επέχει θέση Εκτελούντος την Επεξεργασία.  

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης ως Υποεκτελών την Επεξεργασία έχει τις ίδιες υποχρεώσεις, όσον αφορά 

την προστασία των δεδομένων, με τον Εκτελούντα την Επεξεργασία (Αναθέτουσα Αρχή) έναντι του 

Υπευθύνου Επεξεργασίας.   

Επισημαίνεται ότι, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στοιχεία επικοινωνίας) των ωφελούμενων 

των Κοινωνικών Δομών ΚΚ, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, ΔΒΑ, καθώς και τα αντίστοιχα δεδομένα των Συντονιστών / 

Υπευθύνων Έργων, είναι απαραίτητα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και 

μόνο για τον σκοπό της διενέργειας των πρωτογενών ερευνών.  

Πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα έχουν μόνο τα εντεταλμένα στελέχη 

του Συμβούλου Αξιολόγησης, όπως θα προβλεφθεί η συμμετοχή τους στην Ομάδα Έργου, στη 

σύμβαση ανάθεσης του έργου, και τα οποία θα συμμετέχουν στη διενέργεια των ερευνών πεδίου. 

Τα στελέχη που θα εξουσιοδοτηθούν να επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 

αναλάβουν δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας. Κάθε στέλεχος της Ομάδας Έργου θα ενεργεί υπό 

την εποπτεία του Υπεύθυνου Έργου του Συμβούλου Αξιολόγησης, ο οποίος θα περιορίζει την 

πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Ο 

Σύμβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει να εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση πολιτικές, διαδικασίες και 

τεχνικά μέτρα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και των 

διαδικασιών διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 

27001:2013, ώστε να αποτρέψει  τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη 

εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και άλλες παράνομες ή μη 

εξουσιοδοτημένες μορφές επεξεργασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ενδεικτικά, τα μέτρα ασφαλείας που απαιτείται να εφαρμόσει ο Σύμβουλος θα περιλαμβάνουν, 

μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

A. Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας 

o Οργάνωση / Διαχείριση προσωπικού - καθορισμός ρόλων και ευθυνών στα άτομα που 

εμπλέκονται στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

o Διαχείριση πληροφοριακών αγαθών 

o Ενημέρωση προσωπικού για τις επιμέρους πολιτικές/διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα 



o Λήψη οργανωτικών και νομικών μέτρων ασφάλειας για τη διασφάλιση του υπεύθυνου 

επεξεργασίας από τη δράση του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

o Διαχείριση διαδικασιών ψευδωνυμοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

o Καθορισμός διαδικασίας διατήρησης και καταστροφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

o Διαχείριση συμβάντων διαρροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

o Έλεγχος των μέτρων ασφάλειας 

B. Τεχνικά μέτρα ασφάλειας 

o Αυθεντικοποίηση, εξουσιοδότηση, έλεγχος προσπέλασης και έλεγχος 

o Έλεγχος πρόσβασης  

o Αντίγραφα ασφαλείας 

o Διαμόρφωση υπολογιστών 

o Αρχεία καταγραφής ενεργειών χρηστών και συμβάντων ασφαλείας 

o Διαχείριση και προστασία εξωτερικών – αποσπώμενων μέσων αποθήκευσης 

o Διαχείριση αλλαγών 

Γ. Μέτρα φυσικής ασφάλειας 

o Έλεγχος φυσικής πρόσβασης 

 

Διενέργεια ερευνών πεδίου  

Οι έρευνες πεδίου σε ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών θα γίνουν μέσω κάλπης και τα 

ερωτηματολόγια που θα συμπληρωθούν θα είναι ανώνυμα. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα 

πραγματοποιηθεί για την αρχική προσέγγιση των ωφελούμενων, οι καλούμενοι θα ενημερώνονται 

τουλάχιστον για τον σκοπό της έρευνας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, τις σχετικές 

κατηγορίες ΔΠΧ, τους αποδέκτες, τα δικαιώματα τους, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα 

αποθηκευτούν τα ΔΠΧ. Επειδή όμως η συσχέτιση με τηλεφωνικό αριθμό οδηγεί σε ταυτοποίηση 

προσώπου, θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία ψευδοανωνυμοποίησης / απόκρυψης ταυτότητας 

μετά από τη συλλογή των στοιχείων. Επιπλέον, η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται και εγγράφως 

πριν και κατά τη χρονική φάση συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.  

Αντίστοιχη ενημέρωση θα πραγματοποιείται και κατά την επικοινωνία με τους 

Συντονιστές/Υπευθύνους Έργων των Κοινωνικών Δομών. 

Ελαχιστοποίηση των δεδομένων 

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης θα λάβει κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα επεξεργαστεί περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία, τα οποία 

απαιτούνται σε σχέση με τους σκοπούς που καθορίζονται στη σύμβαση που θα αναλάβει και για την 

αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών αξιολόγησης, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό 

κανονιστικό πλαίσιο που τη διέπουν. 

Διατήρηση των δεδομένων 

Η περίοδος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης 

περιορίζεται στην περίοδο υλοποίησης της σύμβασης που θα αναλάβει και για επιπλέον διάστημα 

όσο απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής. Το αρχείο των δεδομένων και εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 

αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των 

επεξεργασιών τους, θα παραδοθούν από τον Σύμβουλο στην Αναθέτουσα Αρχή με την ολοκλήρωση 

του έργου. 



Δικαιώματα των υποκειμένων 

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, τα δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων σχετικά με την 

επεξεργασία των ΔΠΧ, στο πλαίσιο του έργου της Αξιολόγησης, συμπεριλαμβάνουν κυρίως τα 

ακόλουθα, στα οποία ο Σύμβουλος Αξιολόγησης θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

ΕΥΣΕΚΤ, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας αυτών των δεδομένων:  

• Δικαίωμα ενημέρωσης: ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει υποχρέωση να ενημερώνει τα 

Υποκείμενα των Δεδομένων για τον σκοπό και τη νομική βάση της επεξεργασίας, τους 

αποδέκτες των δεδομένων και τις τυχόν διαβιβάσεις τους, το χρονικό διάστημα διατήρησης 

των δεδομένων, τα δικαιώματα τους. 

• Δικαίωμα πρόσβασης: το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία ή όχι, καθώς και να έχει 

πρόσβαση σε πληροφορίες για τον σκοπό της επεξεργασίας, τις κατηγορίες ΔΠΧ, τους 

αποδέκτες των δεδομένων και το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων.  

• Δικαίωμα διόρθωσης: το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται να ζητήσει από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των ΔΠΧ, χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση.  

• Δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”): το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα 

να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διαγραφή των ΔΠΧ χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση, όταν συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στον Κανονισμό (π.χ. 

τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό που αρχικά τέθηκαν σε 

επεξεργασία, το υποκείμενο ανακαλεί τη συγκατάθεσή του ή αντιτίθεται στην επεξεργασία 

και δεν υφίσταται άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία είναι παράνομη). 

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: το υποκείμενο δικαιούται να επισημαίνει 

αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να περιοριστεί η επεξεργασία τους 

στο μέλλον, όταν συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στον Κανονισμό (π.χ. 

αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, η επεξεργασία είναι παράνομη και το 

υποκείμενο αντιτάσσεται σε αυτήν).  

Τέλος, Θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα  να 

υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να 

ασκήσουν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα και βοηθήματα ενώπιον δικαστικής αρχής. 

 


