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ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

Σο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΡΑΥΕΙΟ ΕYΡΕΕΩ 

ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Γ.Ε.Ν.Ε.» συμμορφούμενο 

απόλυτα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ2016/679 ) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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 - ΓΚΠΔ) και το ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Φαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, 

όπως ισχύει σήμερα, ενημερώνει κάθε υποκείμενο των δεδομένων για τα εξής: 

Α. Για εμάς, ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων 

αποτελεί δέσμευση. το πλαίσιο αυτό λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας το γεγονός 

ότι είστε επαρκώς ενήμεροι για τα προσωπικά σας δεδομένα και αποδέχεστε την 

επεξεργασία τους. Σα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς, 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν, όπως 

αναφέρεται στο εκάστοτε σημείο συλλογής.  

Β. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για λογαριασμό σας, πώς τα 

χρησιμοποιούμε και τα προστατεύουμε, καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά 

με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. κοπός της είναι η 
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ενημέρωσή σας για την πολιτική του Γ.Ε.Ν.Ε αναφορικά με τα προσωπικά σας 

δεδομένα, τα οποία μας χορηγείτε, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους 

από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να 

ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας. 

Γ. Η χρήση των υπηρεσιών του Γ.Ε.Ν.Ε συνεπάγεται την πλήρη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας. ε περίπτωση που κάποιο 

υποκείμενο δεδομένων δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις 

υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου.  

Δ. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων 

είναι νόμιμη, αφού στηρίζεται στο άρθρο 6 του Κανονισμού. Πληρούνται άπασες οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Κανονισμού, αφού το υποκείμενο των δεδομένων, 

με την παρούσα ενημερώνεται ρητά, σαφώς και περιεκτικά και συμφωνεί στην 

επεξεργασία των δεδομένων του.   

Ε. Λαμβάνει χώρα πλήρης συμμόρφωση στα άρθρα 12-14 του Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.  Σο ΓΡΑΥΕΙΟ ΕΤΡΕΕΩ ΝΑΤΣΙΚΗ 

ΕΡΓΑΙΑ (Γ.Ε.Ν.Ε.), με σεβασμό στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και σε συμμόρφωση με τα άρθρα 12 – 14 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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 - ΓΚΠΔ) και το ν. 4624/2019 (Α΄ 

137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 
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Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα 

φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται, στο πλαίσιο ενάσκησης 

των αρμοδιοτήτων και εκπλήρωσης των έννομων υποχρεώσεων του. 

Αναφορικώς με την επεξεργασία των δεδομένων σας, οφείλετε να 

γνωρίζετε και αποδέχεστε ρητώς, τα εξής: 

1.Σαυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Τπευθύνου Επεξεργασίας και 

στοιχεία επικοινωνίας του Τπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων 

Τπεύθυνος Επεξεργασίας: 

Τπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ είναι τo 

ΓΡΑΥΕΙΟ ΕΤΡΕΕΩ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (Γ.Ε.Ν.Ε.) 

τοιχεία Επικοινωνίας: 

Σαχ. Δ/νση: Νοταρά 141, Σ.Κ. 185 36, Πειραιάς 

Σηλέφωνο: 210 4282790-3 

e-mail: info@generg.gr 

Τπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (D.P.O) Γ.Ε.Ν.Ε. (άρθρο 37 Κανονισμού): 

Νικόλαος Π. Νικολακόπουλος, Σαχ. Δ/νση: Νοταρά 141, Σ.Κ. 185 36, Πειραιάς, e-

mail: dpo@generg.gr 

 

2. κοπός της επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας: 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από 

το Γ.Ε.Ν.Ε. για τους σκοπούς της άσκησης των αρμοδιοτήτων του και διέπεται από 

τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, όπως ισχύει 

σήμερα. Σα προσωπικά δεδομένα που μάς παρέχετε θα τύχουν επεξεργασίας για 

τους παρακάτω σκοπούς:  

mailto:dpo@generg.gr
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 Για λόγους επικοινωνίας μαζί σας και την εν γένει διαχείριση της μεταξύ μας 

σχέσης. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου 

ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε 

ή να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με ένα αίτημά σας.  

 Για διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων μας. 

 Για διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων σας.  

 Για συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως 

κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς και άλλες νόμιμες 

υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται το Γ.Ε.Ν.Ε., όπως ο έλεγχος της επιλεξιμότητας 

για εργασία, η διαχείριση αιτημάτων για αποζημίωση, η διαχείριση δικαστικών 

υποθέσεων κτλ. 

Σο Γ.Ε.Ν.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τον 

κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας με το να μη συλλέγει δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα πέραν των αναγκαίων για την εκπλήρωση των παραπάνω 

αναφερομένων σκοπών. Σα δεδομένα σας δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω 

επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με το σκοπό. 

Tο ΓΕΝΕ είναι Ν.Π.Δ.Δ, ιδρύθηκε κατ’ επιταγή της 9/1920 Διεθνούς ύμβασης 

«Περί Ευρέσεως Εργασίας σε ναυτικούς» κυρωθείσης δια του Ν.4369/29 (ΥΕΚ 291 

Α΄/1929) και διέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν. 192/1936 «Περί ευρέσεως εργασίας 

σε εργάτες θαλάσσης» (Ιδρυτικός Νόμος) που έχει δημοσιευτεί στο ΥΕΚ 438 Α/1936 

και την αριθμ. 70055/2703/1982 απόφαση Τ.Ε.Ν (ΥΕΚ 205 Β/82) «Έγκριση 

κανονισμού για την οργάνωση και λειτουργία του ΓΕΝΕ Πειραιά». 

τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνονται οι ειδικές αρμοδιότητες 

ΓΕΝΕ σύμφωνα με τον Α.Ν 1936, όπως ισχύει, καθώς και σε γενικότερο πλαίσιο, τα 

ακόλουθα: 

 Έκδοση κάρτας ανεργίας (για προσφορά εργασίας, επιδότηση, βοήθημα 

Φριστουγέννων-Πάσχα κλπ.) 
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 Μέριμνα για την εξεύρεση εργασίας στους άνεργους Έλληνες ναυτικούς σε 

πλοία με ελληνική σημαία ή σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΣ, 

βάσει τηρουμένων, ανά ειδικότητα, ονομαστικών καταλόγων προσφερόμενων, 

κατόπιν αιτήσεων ναυτιλιακών εταιρειών ή πλοιοκτητών για πρόσληψη ναυτικών 

ανάλογων προσόντων για κάλυψη κενής οργανικής θέσης, βάσει των κείμενων 

διατάξεων οι οποίες επιπλέον προβλέπουν τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής 

τόσο των ναυτικών όσο και της πλοιοκτήτριας εταιρείας (άρθρο 93 ΚΔΝΔ). 

 Επικοινωνία με τα αρμόδια ναυτεργατικά σωματεία για την κάλυψη 

αιτούμενης ειδικότητας, προκειμένου να ενημερωθεί αν υφίστανται ναυτικοί πέραν 

των εγγεγραμμένων στους καταλόγους του, που προσφέρονται για εργασία. 

Επιπλέον ενημερώνει τους εγγεγραμμένους προσφερόμενους-επιδοτούμενους 

ναυτικούς δικαιοδοσίας του καθώς και τους εγγεγραμμένους προσφερόμενους-

επιδοτούμενους ναυτικούς της περιφέρειας μέσω των Λιμενικών Αρχών. 

 Έκδοση και χορήγηση στους ενδιαφερόμενους βεβαιώσεων στις περιπτώσεις 

που δεν προσφέρονται προσοντούχοι ναυτικοί για την κάλυψη κενής οργανικής 

θέσης της νόμιμης σύνθεσης του πλοίου, προκειμένου η θέση να καλυφθεί από 

ναυτικό με προσόντα της αμέσως κατώτερης βαθμίδας. 

 Έγκριση άδειας ναυτολόγησης συνταξιούχου ναυτικού. 

 Τπόδειξη και λήψη μέτρων για την εξίσωση προσφοράς-ζήτησης για την 

εξεύρεση ναυτικής εργασίας και βάσει αποτελεσμάτων, την εισήγηση για τον 

αριθμό εισακτέων στα Ναυτικά Λύκεια και στις Α.Ε.Ν. 

 Παρακολούθηση και υπόδειξη ενδεικνυόμενων μέτρων για τους όρους και τις 

συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται από απόψεως υγιεινής και ασφάλειας, η 

ναυτική εργασία. 

 Έλεγχος προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό ως επιδοτουμένων των 

προσφερόμενων προς εξεύρεση εργασίας άνεργων ναυτικών, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο ΠΔ 228/98. 
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 Παρακολούθηση των όρων για τη συνέχιση της επιδότησης των άνεργων 

ναυτικών. 

 Έκδοση σχετικών βεβαιώσεων ανεργίας. 

 ύνταξη κάθε μήνα των καταστάσεων των ναυτικών που δικαιούνται 

επιδότησης τις οποίες και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον Οίκο Ναύτου, τον φορέα 

που είναι αρμόδιος για την καταβολή του σχετικού επιδόματος. 

 Παρακολούθηση της κίνησης των άνεργων ναυτικών που διαμένουν στην 

επαρχία, μέσω των κατά τόπους αρμόδιων Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν ως 

παραρτήματα ΓΕΝΕ Πειραιά. 

 Μέριμνα για τον έλεγχο των πάσης φύσεως πιστοποιητικών ναυτικής 

ικανότητας των προς ναυτολόγηση Ελλήνων ναυτικών, όπως αυτά ορίζονται από 

τη Διεθνή ύμβαση STCW 1995, όπως ισχύει σήμερα, και έκδοση των σχετικών 

αδειών ναυτολόγησης. 

 Σήρηση Μητρώου εξουσιοδοτημένων ιατρών για έκδοση κάρτας υγείας των 

προς ναυτολόγηση ναυτικών. 

 Έλεγχος για τον εφοδιασμό των προς ναυτολόγηση Ελλήνων ναυτικών, με 

τα απαραίτητα πιστοποιητικά αποδημίας, που εκδίδονται από τις τρατολογικές 

Τπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. 

 Σήρηση και ενημέρωση αρχείου πλοίων που είναι εγγεγραμμένα στα 

ελληνικά νηολόγια, πλοίων με ξένη σημαία συμβεβλημένων με το ΝΑΣ καθώς και 

πλοίων μη συμβεβλημένων στα οποία ναυτολογούνται πληρώματα μέσω αυτού. 

 Σήρηση στοιχείων για τις ναυτολογήσεις Ελλήνων ναυτικών και παροχή 

σχετικών πληροφοριών όταν ζητούνται σε δημόσιες Τπηρεσίες ή σε ιδιώτες, 

κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας. 

 Σήρηση σε ηλεκτρονική μορφή στατιστικών στοιχείων τόσο για τους 

προσφερόμενους προς εξεύρεση εργασίας ναυτικούς, όσο και για τους 

επιδοτούμενους άνεργους ναυτικούς καθώς και για τους ναυτολογηθέντες 
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Έλληνες ναυτικούς. Σαυτόχρονα συντάσσει ενημερωτικά δελτία (εβδομαδιαία και 

μηνιαία) με τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία, προς ενημέρωση και χρήση από τα 

αρμόδια υπηρεσιακά κλιμάκια. 

 Επικοινωνία με προμηθευτές αγαθών/υπηρεσιών στα πλαίσια της έρευνας 

αγοράς και της σύναψης συμβάσεων για την κάλυψη αναγκών που απαιτούνται 

για την εύρυθμη λειτουργία του. 

 Σήρηση μητρώου υπαλλήλων, έκδοση μισθοδοσίας και λοιπών παροχών 

τους. 

3. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

Η συλλογή, χρήση, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, 

προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η 

κοινολόγηση με διαβίβαση, η τήρηση αρχείου και γενικά κάθε είδους επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δύναται ενδεχομένως να τύχουν 

επεξεργασίας: 

(α) Όνομα και επώνυμο όπως εμφανίζεται στην ταυτότητα/διαβατήριο/ναυτικό 

φυλλάδιο, 

(β) Όνομα πατρός, 

(γ) Όνομα μητρός, 

(δ) Ημερομηνία γέννησης, 

(ε) Υύλο, 

(στ) Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου, ΜΕΘ 

(ζ) Δεδομένα υγείας, 

(η) τοιχεία ποινικών μητρώων, 

(θ) Διεύθυνση, 

(ι) Διεύθυνση IP 

(κ) Λοιπά δεδομένα όπως απορρέουν από ειδικότερες διατάξεις 



Σελίδα 8 από 18 
 

υλλέγουμε επίσης τις πληροφορίες που μάς παρέχετε και το περιεχόμενο των 

μηνυμάτων που στέλνετε σε εμάς, όπως ερωτήσεις και πληροφορίες που παρέχετε 

μέσω της διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας με το Γ.Ε.Ν.Ε.  

Περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

τυγχάνουν επεξεργασίας περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα έντυπα και 

ηλεκτρονικές εφαρμογές, στις οποίας υπάρχει αντίστοιχη αποδοχή όρων 

επεξεργασίας των δεδομένων. 

5. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:  

• Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού  μας ταχυδρομείου ή 

και τηλεφωνικώς. 

• Κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων σας και των απαραίτητων 

δικαιολογητικών.  

• Κατά την διάρκεια επίσκεψής σας στις εγκαταστάσεις μας. 

6. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

(α) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη 

συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ, 

(β) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 

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

δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ και το 

Άρθρο 5 του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137) 

(γ) Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο η΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς 

προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία 

του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής 

περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και 

υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει 

σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας και με την επιφύλαξη των 
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προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3» του ΓΚΠΔ 

για την επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

(δ) Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο ζ΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους 

ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους 

μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία 

του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και 

συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 

συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων» του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία 

των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

(ε) Άρθρο 10 του ΓΚΠΔ 

Παρατίθενται κάτωθι, οι διατάξεις ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, βάσει 

των οποίων η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί νομική υποχρέωση: 

(α) το πλαίσιο ενάσκησης αρμοδιοτήτων του Γ.Ε.Ν.Ε. ως εποπτευόμενος 

φορέας του ΤΝΑΝΠ ν.4150/2013 (ΥΕΚ Α-102/29-4-2013), όπως ισχύει 

(β) Άρθρο 5 (Πρόσβαση σε Έγγραφα) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 

2690/1999), όπως ισχύει. 

Η σύναψη και εκτέλεση έγγραφης ή άλλως καταρτιθείσας σύμβασης. 

Η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει 

το νομικό πλαίσιο. 

Η συμμόρφωση μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Η διαφύλαξη και προστασία εννόμων συμφερόντων, τόσο δικών μας όσο και 

δικών σας. 

Η πρόδηλη δημοσιοποίηση από το υποκείμενο των δεδομένων. 

7. Πηγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

Σο υποκείμενο των δεδομένων, άλλες Δημόσιες Αρχές, πληροφοριακά 

συστήματα, βάσεις δεδομένων του ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛΑΚΣ, βάσεις δεδομένων του 

Γ.Ε.Ν.Ε. και λοιπών Δημόσιων Αρχών. 
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8. Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα: 

Σο Γ.Ε.Ν.Ε., κατά περίπτωση, διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε 

άλλες δημόσιες αρχές που μπορούν να έχουν πρόσβαση βάσει ειδικών νομοθετικών 

διατάξεων. Επιπλέον κατά περίπτωση, πρόσβαση στα δεδομένα δύναται να έχουν 

εταιρείες (εκτελούντες την επεξεργασία) αποκλειστικά στο πλαίσιο συμβατικών 

υποχρεώσεων με το Υορέα μας. Σα δεδομένα δύναται να διαβιβαστούν σε άλλα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε περίπτωση που ισχύει το άρθρο 5 του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. 

9. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή 

διεθνείς οργανισμούς: 

Σο Γ.Ε.Ν.Ε. δύναται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε διεθνείς 

οργανισμούς βάσει ενωσιακών υποχρεώσεων και κατά περίπτωση σε τρίτες χώρες 

κατόπιν αιτήματος δικαστικής ή εισαγγελικής αρχής. Η νομική βάση για τη 

διαβίβαση είναι το Άρθρο 46 / παρ/φος 2 (α) του ΓΚΠΔ, ήτοι η διαβίβαση 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός νομικά δεσμευτικού και εκτελεστού μέσου 

μεταξύ δημόσιων αρχών. 

10. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 

Ο Τπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Δεδομένα 

Προσωπικού Φαρακτήρα σε τρίτους ή άλλους αποδέκτες, πλην των ως άνω 

αναφερόμενων αποδεκτών, εκτός αν πρόκειται για διαβίβαση ή γνωστοποίηση που 

επιβάλλεται από τη Νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία 

της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πρόσβαση τρίτων σε έγγραφα με δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση 

στα δημόσια έγγραφα. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες, 

στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, 

σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως 



Σελίδα 11 από 18 
 

αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των 

δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας. 

Για την εξέταση καταγγελιών σας, το κείμενο αυτής γνωστοποιείται στον 

καταγγελλόμενο για να εκθέσει τις απόψεις του. Εάν, ως καταγγέλλων, δεν 

επιθυμείτε προσωπικά σας δεδομένα να γνωστοποιηθούν στον καταγγελλόμενο 

θα πρέπει να αναφέρετε, τεκμηριώσετε και εξηγήσετε τους λόγους για τους 

οποίους δεν επιθυμείτε να γνωστοποιηθούν τα συγκεκριμένα προσωπικά σας 

δεδομένα στον καταγγελλόμενο. Η Τπηρεσία μας, κατόπιν επικοινωνίας μαζί σας, 

θα αποφασίσει σχετικά. 

11. Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων 

Η γενική μας πολιτική είναι να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στη 

βάση δεδομένων μας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την 

εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και να συμμορφωθούμε με 

τις ισχύουσες νομικές μας υποχρεώσεις. Για τον καθορισμό της κατάλληλης 

περιόδου διατήρησης λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα, τη φύση και το βαθμό 

ευαισθησίας των προσωπικών δεδομένων, τον ενδεχόμενο κίνδυνο βλάβης ή 

αποκάλυψης των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους 

επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα και κατά πόσο μπορούμε να εκπληρώσουμε τους 

σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα και τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις. Σο χρονικό 

διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω 

ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: 

 Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις τους 

ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για 

όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. 
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 Σα δεδομένα που δίδετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας αποθηκεύονται για όσο 

χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι να δοθεί απάντηση στο ερώτημα που 

υποβάλλετε.  

υγκεκριμένα, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό 

διάστημα είναι απαραίτητο από την νομοθεσία, αναλόγως του σκοπού και του 

είδους της επεξεργασίας. 

12. υνέπειες μη συγκατάθεσης στην παροχή δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι σε καμία περίπτωση 

υποχρεωτική. ε κάθε περίπτωση, σε κάποιες διαδικασίας η μη παροχή των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως 

υποχρεωτικά, θα εμποδίζει την εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών.  Η μη 

παροχή των λοιπών, μη υποχρεωτικών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 

καμία περίπτωση δεν δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας παροχή των 

υπηρεσιών μας. 

13. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων 

Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. 

14. Πού αλλού διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Όπου παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,  το κάνουμε με δεδομένο πως τα 

τρίτα μέρη συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Κανονισμού 

(GDPR). Όλοι οι αποδέκτες έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των 

σκοπών και των εκάστοτε καθηκόντων ή υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι 

στο Γ.Ε.Ν.Ε.. ε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, 

συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του Γ.Ε.Ν.Ε. στα προσωπικά σας δεδομένα 

απαγορεύεται.  
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ε κάθε περίπτωση το ΓΕΝΕ για κανένα λόγο δεν διαθέτει ή άλλως διαβιβάζει 

ή δημοσιοποιεί προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους πλην των ως άνω 

αναφερόμενων, παρά μόνο στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομικές ή φορολογικές 

υποχρεώσεις, στο πλαίσιο εκτέλεσης διαταγής δημοσίων αρχών και στο πλαίσιο 

άσκησης από το Γ.Ε.Ν.Ε. δικαιωμάτων του, Ενώπιον δικαστικών αρχών. 

15. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Σα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει το Γ.Ε.Ν.Ε. από εσάς δεν 

διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

16.Εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων 

Σο Γ.Ε.Ν.Ε εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την 

ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας 

απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης 

σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.  Παρόλο που ο τρόπος 

λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε 

δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα 

δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προσπαθούμε να αποφύγουμε ατυχείς περιστάσεις. 

17. υνδέσεις με άλλους ιστότοπους 

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η 

παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για το Γ.Ε.Ν.Ε. 

Ως εκ τούτου, κάθε φορά που ακολουθείτε έναν σύνδεσμο από αυτόν τον ιστότοπο 

προς κάποιον άλλον, συνιστούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις δηλώσεις 

προστασίας προσωπικών δεδομένων του αντίστοιχου ιστότοπου. ε περίπτωση που 

επιλέξετε να συνδεθείτε με οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέσω ειδικών 

συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) που τυχόν περιέχονται στον δικτυακό τόπο, 
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ουδεμία ευθύνη φέρει το Γ.Ε.Ν.Ε. για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι εν λόγω τρίτοι. 

18. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων και άσκηση των 

δικαιωμάτων τους 

Σα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα που τους 

χορηγούνται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ): 

(α) δικαίωμα ενημέρωσης, κατά τα άρθρα 12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ, 

(β) δικαίωμα πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. Έχετε το δικαίωμα να 

έχετε επίγνωση και να επαληθεύτε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, 

μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε από το Γ.Ε.Ν.Ε πληροφορίες σχετικά με τα 

προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και πληροφορίες που 

αφορούν την επεξεργασία τους, όπως τους σκοπούς της, τους αποδέκτες και το 

χρονικό διάστημα τήρησης (άρθρο 15 του Κανονισμού).  τα πλαίσια αυτού του 

δικαιώματος, μπορείτε να ζητήσετε από το Γ.Ε.Ν.Ε να σας παρέχει αντίγραφο των 

προσωπικών σας δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. ε περίπτωση που τα 

αιτήματα είναι επαναλαμβανόμενα και προδήλως αβάσιμα, το Γ.Ε.Ν.Ε. 

επιφυλάσσεται να μην ανταποκριθεί άμεσα.  

(γ) δικαίωμα διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ζητήσετε τη 

διόρθωση τυχόν ανακριβών ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών στοιχείων σας, 

ενέργειες στις οποίες το Γ.Ε.Ν.Ε θα προβεί  άμεσα χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση (άρθρο 16 του Κανονισμού).Σο Γ.Ε.Ν.Ε. δεσμεύεται να ενημερώνει 

άμεσα και τρίτα μέρη - αποδέκτες στα οποία τυχόν έχουν δημοσιοποιηθεί τα 

δεδομένα σας (άρθρο 19 του Κανονισμού). 

(δ) δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), κατά το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, το 

οποίο εξετάζεται κατά περίπτωση. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των 

προσωπικών σας δεδομένων εφόσον δεν υφίσταται πλέον έννομη υποχρέωση 

τήρησής τους ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία τους, έχοντας έννομο για αυτό 
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συμφέρον (άρθρο 17 του Κανονισμού). ε ορισμένες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά 

όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που 

επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε 

συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Σο 

Γ.Ε.Ν.Ε θα προβεί σε διαγραφή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν 

σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη 

Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών 

Δεδομένων. Σο Γ.Ε.Ν.Ε δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα και τρίτα μέρη - 

αποδέκτες στα οποία τυχόν έχουν δημοσιοποιηθεί τα δεδομένα σας (άρθρο 19 του 

Κανονισμού) 

(ε) δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, κατά το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ. 

Μπορείτε να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των προσωπικών σας 

δεδομένων: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια τους και μέχρι να γίνει 

επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και 

ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά 

δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο 

απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) 

όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν 

νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους 

εναντιώνεστε στην επεξεργασία (άρθρο 18 του Κανονισμού). 

(στ) δικαίωμα γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας του άρθρου 

19 του ΓΚΠΔ, το οποίο εξετάζεται κατά περίπτωση.  

(ζ) δικαίωμα αντίρρησης, κατά το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, το οποίο εξετάζεται κατά 

περίπτωση. 

(η) δικαίωμα ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 

υποκείμενο των δεδομένων, όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
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ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 

φυσικών προσώπων, κατά το άρθρο 34 του ΓΚΠΔ. 

(θ) Δικαίωμα Αντίρρησης. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον για αυτό σύμφωνα με 

τους όρους και τις προβλέψεις του άρθρου 21 του Κανονισμού, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και στην επεξεργασία αυτών 

για σκοπούς εμπορικής προώθησης. 

(ι) Δικαίωμα Ανάκλησης υγκατάθεσης. τις περιπτώσεις που 

επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, 

μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το 

βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη 

νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση.  

(ια)Δικαίωμα Υορητότητας. Μπορείτε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα 

σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα 

μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα και σε 

άλλους υπευθύνους επεξεργασίας (άρθρο 20 του Κανονισμού). 

Η άσκηση των δικαιωμάτων από το Τποκείμενο των Δεδομένων 

πραγματοποιείται στις περιπτώσεις και με τους όρους που περιγράφονται στα 

άρθρα 12-21 του ΓΚΠΔ, αποστέλλοντας είτε έγγραφη επιστολή στην ταχυδρομική 

διεύθυνση, είτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα ανωτέρω στοιχεία 

επικοινωνίας. 

Για περαιτέρω υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων 

σας, μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον Τπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του 

Γ.Ε.Ν.Ε. 

19. Δικαίωμα προσφυγής /καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική Αρχή 
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ας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια 

Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Φαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων 

σας (http://www.dpa.gr/). Σηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο: contact@dpa.gr για ζητήματα που αφορούν την 

επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον 

τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 

(www.dpa.gr - Πολίτες - Τποβολή καταγγελίας στην Αρχή), όπου υπάρχουν 

αναλυτικές πληροφορίες. 

ε περίπτωση που ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω δικαιώματά σας το ΓΕΝΕ 

θα ανταποκριθεί μέσα σε διάστημα ενός μηνός, εκτός αν το αίτημά σας είναι 

ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων. ε κάθε 

περίπτωση, το Γ.Ε.Ν.Ε. δεσμεύεται να σας ενημερώνει λεπτομερώς για τυχόν 

περιστατικά παραβίασης όταν αυτά ενδέχεται να θέσουν σε υψηλό κίνδυνο τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, καθώς και για τα προβλεπόμενα προς λήψη 

μέτρα για την αντιμετώπισή τους. 

20. Αναθεώρηση 

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια 

διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά 

διαστήματα την παρούσα Πολιτική. Σο Γ.Ε.Ν.Ε. δύναται να τροποποιεί την παρούσα 

ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους 

συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες της λειτουργίας του και τις έννομες υποχρεώσεις του. Σο ΓΕΝΕ διατηρεί το 

δικαίωμα να τροποποιεί και επικαιροποιεί την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της 

ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα της. Παρακαλείσθε 

να επισκέπτεσθε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα σας για να 
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ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Φαρακτήρα και ειδικά προτού προβείτε σε παροχή τυχόν νέων 

προσωπικών σας δεδομένων.  

Κάθε αλλαγή της παρούσας Δήλωσης θα αναρτάται αμέσως εδώ. 

21.Επικοινωνία 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την 

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για 

να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο dpo@generg.gr ή στο 2104282790-3 
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