
ANAKOINΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

(δυνάμει των παρ. 7 του άρ. 37 και παρ. 4 του αρ. 38 του ΓΚΠΔ ΕΕ 679/2016) 

 

Στο πλαίσιο λήψης των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εναρμόνιση 

με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής 

Κανονισμός), ο οποίος τέθηκε σε πλήρη ισχύ την 25.05.2018, το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας (εφεξής «ΤΕΕ») σας ενημερώνει, ότι αποφάσισε τον ορισμό της δικηγορικής 

εταιρίας «ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

ως Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ). 

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΔ 

Σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογικά εποχή, όπου τα προσωπικά δεδομένα 

καταλαμβάνουν όλο και πιο σημαίνοντα ρόλο στην καθημερινή ζωή, οι δε υποχρεώσεις 

συμμόρφωσης που θέτει ο Κανονισμός είναι πολλαπλές και διαρκείς, ο ρόλος του ΥΠΔ 

τυγχάνει κομβικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του ΤΕΕ.  

Ο ΥΠΔ, έχοντας εμπειρογνωσία στους τομείς του δικαίου και των πρακτικών περί 

προστασίας δεδομένων, είναι σε θέση να: 

(α) ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 

επεξεργασία και τους υπαλλήλους/εργαζόμενους που επεξεργάζονται προσωπικά 

δεδομένα για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά 

με την προστασία δεδομένων, 

(β) παρακολουθεί τη συμμόρφωση του ΤΕΕ με τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία 

δεδομένων, όπως αυτή σήμερα έχει διαμορφωθεί από τον Κανονισμό,  

(γ) παρέχει συμβουλές, όταν του ζητείται, όσον αφορά στην εκτίμηση αντικτύπου σχετικά 

με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίηση της σύμφωνα με το 

άρθρο 35 του Κανονισμού, καθώς επίσης συμβουλεύει εν γένει, σε ζητήματα που 



αφορούν στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

(δ) συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 

λειτουργεί ως σημείο επικοινωνίας μεταξύ της ως άνω Αρχής και του ΤΕΕ για ζητήματα 

που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Συνεργασία με τον ΥΠΔ 

Οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι του ΤΕΕ οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν επαρκείς 

πληροφορίες στον ΥΠΔ για όλες τις περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από 

το ΤΕΕ. Επίσης, οφείλουν να τον ενημερώνουν και να τον συμβουλεύονται σε ζητήματα που 

άπτονται της εφαρμογής του Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. 

Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι – και ειδικότερα όσοι επεξεργάζονται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα - οφείλουν να επιδεικνύουν την μέγιστη δυνατή προσοχή και να 

επικοινωνούν αμελλητί με τον ΥΠΔ για οιοδήποτε θέμα άπτεται της ασφάλειας, της 

ακεραιότητας και του τρόπου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται το ΤΕΕ. 

Ενδεικτικά, περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο να επικοινωνούν οι 

υπάλληλοι/εργαζόμενοι με τον ΥΠΔ είναι οι εξής: 

- Όταν προσωπικά δεδομένα που τηρεί το ΤΕΕ καταλήγουν ή υπάρχει κίνδυνος να 

καταλήξουν σε μη εξουσιοδοτημένους παραλήπτες. 

- Όταν – έστω πιθανολογείται ότι – κακόβουλες ενέργειες (τρίτων ή μη) θέτουν σε 

κίνδυνο ή παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα που τηρεί το ΤΕΕ. 

- Όταν παρατηρούνται ύποπτες δραστηριότητες ικανές να προσβάλουν την ασφάλεια 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και τηρεί το ΤΕΕ, όπως λ.χ. 

ύποπτη ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

- Όταν καλούνται να αναλάβουν νέες δραστηριότητες ή να παρέχουν νέες υπηρεσίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν την υπάρχουσα ροή επεξεργασιών του ΤΕΕ. 

Επισημαίνεται ότι τυχόν υπαίτια παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνεπεία 

πράξης ή/και παράλειψης υπαλλήλου/εργαζομένου του ΤΕΕ εμφιλοχωρεί κίνδυνο 



πρόκλησης  σημαντικής ζημία σε αυτό (ΤΕΕ). 

 

Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων:  

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του ΤΕΕ με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και 

προκειμένου να διευκολύνεται το έργο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων το ΤΕΕ 

έχει συστήσει Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων η οποία διενεργεί συναντήσεις με τον 

ΥΠΔ σε διμηνιαία βάση ή όποτε καταστεί αναγκαίο, κατά τις οποίες συζητούνται τα 

σημαντικά θέματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  Η θητεία των 

μελών της Επιτροπής ορίζεται σε δύο (2) έτη και ανανεώνεται με απόφαση του Προέδρου 

του ΤΕΕ. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο και 

τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, δια της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

Η Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

► Ενημερώνεται για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία 

προσωπικών δεδομένων. 

► Επιβλέπει την εφαρμογή του προγράμματος προστασίας δεδομένων από τις 

επιμέρους Διευθύνσεις του ΤΕΕ. 

► Έχει την εξουσία να διεξάγει έρευνες για οποιοδήποτε θέμα εντός του 

πεδίου ευθύνης της. Έχει την εξουσία να συναντά και να αναζητά όποιες 

πληροφορίες χρειάζεται από υπαλλήλους, στελέχη, διευθυντές ή εξωτερικά 

μέρη. 

► Ενημερώνει, μαζί με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, τον Πρόεδρο και 

την Διοικούσα Επιτροπή για το επίπεδο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 

καθώς και τις σχετικές ενέργειες που λαμβάνονται από το ΤΕΕ προς τη 

κατεύθυνση αυτή. 

► Αξιολογεί τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και την Ομάδα Προστασίας 

Δεδομένων. 

► Σε τακτική βάση και όποτε κρίνεται απαραίτητο, συναντά ιδιαιτέρως τον 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για να συζητήσει όποιο θέμα η Επιτροπή 

ή ο ΥΠΔ κρίνουν ότι πρέπει να συζητηθεί κατ’ ιδίαν. 



Επικοινωνία με τον ΥΠΔ: 

Η γραμμή επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων είναι η ακόλουθη: 

Α) Για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά σε προσωπικά δεδομένα 

υπαλλήλων/εργαζομένων του ΤΕΕ το αίτημα υποβάλλεται απευθείας από τον 

υπάλληλο/εργαζόμενο στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας ΥΠΔ:  

Όνομα:  «ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Πρόσωπο επικοινωνίας: Αναστασία Παύλου 

Τηλέφωνο:    +30 2103291616 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@central.tee.gr 

 

Β) Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με προσωπικά δεδομένα στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΤΕΕ, το αίτημα υποβάλλεται από τον 

υπάλληλο/εργαζόμενο στα μέλη της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων, τα οποία 

είναι αρμόδια για την προώθηση των αιτημάτων στον Υπεύθυνο Προστασίας 

Δεδομένων.  

 

 

Η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων αποτελείται από τους: 

1. Δήμητρα Κανέλλου Γενική Διευθύντρια του ΤΕΕ  

2. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής 

Δραστηριότητας του ΤΕΕ 

3. Αγγελική Σκουτέρη Νομική Σύμβουλο του ΤΕΕ 

 

Η επικοινωνία με την επιτροπή γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στη διεύθυνση epd@central.tee.gr 

 

 


