
                                                               

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ KAI ΕΣΠΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

    Αθήνα,    11/06/2019

    Αριθ. Πρωτ.: 61673 - 11/06/2019

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Νίκης 10
: 105 63 Αθήνα
: Γραφείο Προϊσταμένου
: 210 374 2013 
: 210 374 2060
: siss@mnec.gr

Θέμα: Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer 
DPO) για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε 
πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία – ΕΔΕΤ, το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. ΕΟΧ), το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και 
υλοποιούνται στο πλαίσιο των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 34 και 60 αυτού

3. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης».

4. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
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Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5. Το Π.Δ. 22/2018 (ΦΕΚ Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών».

6. Το Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμό 91589/03.09.2018 (ΦΕΚ Β’ 3814) Απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη. 

8. Τον Κανονισμό (EΕ) 2016/679 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), (ΕΕ L 119 της 4.5.2016).  

9. Το άρθρο 32 της οδηγίας (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για 
τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων 
ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
119 της 4.5.2016, σ. 89–131).

10.  Το άρθρο 236 του ν. 4610/2019, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 54Α του ν. 
4314/2014 (Α΄265)

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

12. Το γεγονός ότι ο Ρούσκας Οδυσσέας, στέλεχος κλάδου ΠΕ της Ειδικής Υπηρεσίας 
Θεσμικής Υποστήριξης, διαθέτει την απαραίτητη εμπειρογνωσία στον τομέα του δικαίου 
και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων και κρίνεται ικανός να εκπληρώσει 
επαρκώς και πλήρως τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Κανονισμού 
(EΕ) 2016/679, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα απόφαση αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία – ΕΔΕΤ, το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Χ.Μ. ΕΟΧ), το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας και υλοποιούνται στο πλαίσιο των σχετικών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
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Βάσει του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014  όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4610/2019, το 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέχει θέση «Υπευθύνου Επεξεργασίας», σύμφωνα 
με το άρθρο 4 περ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων), για τα δεδομένα που αναφέρονται σε αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 2
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER 

– DPO)

Ορίζουμε ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer / DPO) για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που 
συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – ΕΔΕΤ, το 
Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. ΕΟΧ), το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και 
υλοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, τον Ρούσκα Οδυσσέα, στέλεχος της 
Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, με αναπληρώτρια την Μιχαηλίδου Σωτηρία, 
στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, σε εφαρμογή των άρθρων 37 
«Ορισμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων» και 38 «Θέση του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων» του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, με καθήκοντα όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 39 «Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων» του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

ΑΡΘΡΟ 3
ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
συμμετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας στηρίζει τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην 
άσκηση των καθηκόντων του που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσης, 
παρέχοντας τους απαραίτητους πόρους για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων και 
πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε πράξεις επεξεργασίας καθώς και 
πόρους απαραίτητους για τη διατήρηση της εμπειρογνωσίας του.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεν 
λαμβάνει εντολές για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων. Δεν απολύεται ούτε 
υφίσταται κυρώσεις από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά 
του. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό 
επίπεδο του υπευθύνου επεξεργασίας.

4. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους 
προσωπικού χαρακτήρα και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους δυνάμει του Καν. 
(ΕΕ) 2016/679.
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5. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της 
εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης ή και του κράτους μέλους.

6. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεν ασκεί καθήκοντα καθορισμού των σκοπών 
και των μέσων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία ανήκουν 
στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

7. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να επιτελεί και άλλα καθήκοντα και 
υποχρεώσεις. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα εν λόγω καθήκοντα και 
υποχρεώσεις δεν συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 
επεξεργασία και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, για τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον  Κανονισμό και από άλλες νομοθετικές 
διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων,

β) παρακολουθεί διαρκώς τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό, με άλλες νομοθετικές 
διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων 
και με τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της 
κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και των 
σχετικών ελέγχων.

γ) παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα με 
το άρθρο 35 του Κανονισμού.

δ) συνεργάζεται με την εποπτική αρχή  (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα) καθώς και με κάθε άλλη αρμόδια αρχή.

ε) ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται 
με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης, με την 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που αναφέρεται στο άρθρο 
36 του Κανονισμού και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, 
για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, 
συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της 
επεξεργασίας.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Συγκροτείται Ομάδα Υποστήριξης του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων και της 

αναπληρώτριάς του, η οποία είναι τριμελής και αποτελείται από τακτικά μέλη και τους 

αναπληρωτές τους από τις κάτωθι υπηρεσίες: 

α) Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)

β) Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)

γ) Κεντρική Υπηρεσία ΜΟΔ ΑΕ/Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής 

Τεχνολογίας

Τα μέλη της Ομάδας Υποστήριξης και οι αναπληρωτές τους ορίζονται εγγράφως από 

τις ανωτέρω Ειδικές Υπηρεσίες/Φορείς που εκπροσωπούν.

2. Η Ομάδα Υποστήριξης συνεπικουρεί τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και την 

αναπληρώτριά του στα ζητήματα που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους και παρέχει τις 

υπηρεσίες της εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των οικείων Υπηρεσιών. 

3. Η συμμετοχή των μελών της σε αυτήν είναι μη αμειβόμενη και η θητεία τους ορίζεται 

μέχρι 31.12.2023. 

4. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) και η εν λόγω ομάδα θα  διευκολύνουν τη 
συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας που είναι το Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και των εκτελούντων την επεξεργασία με τις διατάξεις του Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και θα μεσολαβούν μεταξύ των διαφόρων 
ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές/Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων/υποκείμενα των δεδομένων).

                                                                                    
Ο Υπουργός Οικονομίας και 

Ανάπτυξης

Ιωάννης Δραγασάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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Κοινοποίηση:

ΜΟΔ ΑΕ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γρ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
2. Γρ. Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
4. Γραφείο Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Συντονισμού
5. Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
6. Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων
7. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης
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