Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο ΔΠΦ - Δήιωζε Σπκκόξθωζεο
1. Δήιωζε Σπκκόξθωζεο
Οη Δλώζεηο ηξαηησηηθώλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ κέιε ηεο Παλειιαδηθήο
Οκνζπνλδίαο Δλσζεσλ ηξαηησηηθώλ (Π.Ο.Δ..) σο θαηά ην λόκν Τπεύζπλνη
Δπεμεξγαζίαο θαη ε Π.Ο.Δ.. σο θαηά ην λόκν εθηειώλ ηελ επεμεξγαζία, δειώλνπλ
ξεηώο όηη ζπκκνξθώλνλαη πιήξσο κε ην ηζρύνλ θαλνληζηηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην
πεξί πξνζηαζίαο, ηήξεζεο θαη επεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα
(ΓΠΥ) θαη ζε απηό ην πιαίζην έρνπλ ζεζπίζεη θαη πηνζεηήζεη δηαδηθαζίεο θαηάιιειεο
γηα ην ζθνπό απηό.
2. Γεληθή Ελεκέξωζε
α. Δπηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΠΟΔ (www.poes.gr):
(1) Η Π.Ο.Δ.. θαη νη πξσηνβάζκηεο ελώζεηο – κέιε ηεο (εθεμήο «ηα
ζσκαηεία») ζέβνληαη ηελ ηδησηηθόηεηά ζαο θαη δελ δηαηεξνύλ θαλελόο είδνπο αξρείν
θαηά ηελ επίζθεςε.
(2) Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζπιιέγνληαη δηά ηνπ παξόρνπ κόλν ζηνηρεία
πνπ αθνξνύλ ηελ επηζθεςηκόηεηα γηα θαζαξά ζηαηηζηηθνύο ιόγνπο θαη απηά δελ
δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν γηα ηαπηνπνίεζε πξνζώπσλ
ή άιινπ είδνπο επεμεξγαζία.
(3) Η ηζηνζειίδα δελ παξέρεη δπλαηόηεηα εγγξαθήο (sign-up) ζε κέιε –
θπζηθά πξόζσπα ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ πιελ ζπγθεθξηκέλσλ
ζπλδηθαιηζηηθώλ εθπξνζώπσλ απηώλ, όπσο απηά θαζνξίδνληαη από ηηο εζσηεξηθέο
δηαδηθαζίεο. Οπδέλ ΓΠΥ κέινπο ηεξείηαη ζηελ ηζηνζειίδα νnline ή offline.
β. Μέιε ησλ Δλώζεσλ:
(1)

Μέιε ησλ ζσκαηείσλ όπσο νξίδεη ν λ.1264/1982 (άξζξν 30Γ):

(α) Μέιε ηεο Π.Ο.Δ.. κπνξνύλ λα είλαη κόλν πξσηνβάζκηεο
ελώζεηο [ήηνη Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ (ΝΠΙΓ)]. Δπεμεξγαζία ΓΠΥ από
ΝΠΙΓ δε λνείηαη.
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(β) Μέιε ησλ πξσηνβάζκησλ ελώζεσλ κπνξνύλ λα είλαη κόλν
θπζηθά πξόζσπα – ελ ελεξγεία ζηειέρε ησλ ΔΓ, όπσο ν αλσηέξσ λόκνο νξίδεη. Η
εγγξαθή ησλ κειώλ γίλεηαη:
1/ είηε απεπζείαο πξνο ηηο ελώζεηο (κε έληππε αίηεζε),
2/ είηε ειεθηξνληθά δηά ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Π.Ο.Δ...
(2) Σα ζηνηρεία πνπ δεηνύλ θαη ζπιιέγνπλ θαζ΄ αξκνδηόηεηα ηα
πξσηνβάζκηα ζσκαηεία από ηα κέιε, είλαη ηα άθξωο απαξαίηεηα ζην πιαίζην:
(α)

ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ήηνη:
1/ ηελ επηβεβαίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο εγγξαθήο ζην αηηεζέλ

ζσκαηείν
2/ ηελ παξαθξάηεζε ζπλδηθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κειώλ,
(β) ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνύ ηνπο, όπσο απηόο νξίδεηαη από
ην θαηαζηαηηθό ηνπο,
(3)

Γηα ην ιόγν απηό, ηα ζσκαηεία ππνρξενύληαη λα ζπκκνξθώλνληαη

δηαξθώο:
(α) κε ηηο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο ηνπ GDPR θαη ηνπ λ.
4624/2019 σο πξνο ηελ πξνζηαζία ΓΠΥ,
(β) κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λ.1264/1982, όπσο απηόο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, σο πξνο ην δηθαίσκα εγγξαθήο ζε πξσηνβάζκηεο ελώζεηο
θαη ηε λόκηκε παξαθξάηεζε ζπλδξνκώλ κειώλ,
(γ) κε ηνλ Δζληθό Καλνληζκό Αζθαιείαο, σο πξνο ηε δηαζθάιηζε
ησλ ζηνηρείσλ ησλ κειώλ,
(δ)

ηνπ θαηαζηαηηθνύ θάζε ζσκαηείνπ.

(4) Σα ζσκαηεία είλαη ζπλαδηθαιηζηηθά, σο εθ ηνύηνπ ν ζθνπόο ηεο
ηήξεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ΓΠΥ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλδηθαιηζηηθή ηδηόηεηα ησλ
κειώλ ηνπο, ε νπνία απνηειεί εμ νξηζκνύ εηδηθό πξνζσπηθό δεδνκέλν πνπ
ππάγεηαη ζηηο εμαηξέζεηο παξα.2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ GDPR. πλαθώο ηνύηνπ ηα
ζσκαηεία ιακβάλνπλ όια ηα απαηηνύκελα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ηεξνύκελσλ ΓΠΥ θαη δελ απνθαιύπηνπλ ζε νηνλδήπνηε αλαξκόδην ηε ζπκκεηνρή
κειώλ ηνπο ζε απηά, εθηόο εάλ απηά έρνπλ πξνεγνπκέλσο εμνπζηνδνηήζεη ζρεηηθά
δηά ηεο ξεηήο ζπλελαίζεώο ηνπο.
(5) Σνλίδεηαη όηη ηα ζσκαηεία δελ ζπιιέγνπλ ΓΠΥ πνπ λα αλήθνπλ ζε
εηδηθέο θαηεγνξίεο, όπσο ζρεηηδόκελα κε ηελ πγεία, ή γελλεηηθά ή βηνκεηξηθά (θαηά
ηνπο νξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 12, 13, 14 ηνπ GDPR). Δπίζεο δελ θαηαξηίδνπλ
πξνθίι, σο απηό νξίδεηαη από ην άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ ηδίνπ.
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(6) Γηεπθξηλίδεηαη όηη, νπδείο ηξίηνο εθ κέξνπο ησλ ζσκαηείσλ έρεη
εμνπζηνδνηεζεί λα δεηήζεη από κέιε – θπζηθά πξόζσπα νηνδήπνηε ΓΠΥ πνπ δελ
ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζθνπό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζσκαηείσλ.
(7) Δπηζεκαίλεηαη όηη, ηπρόλ άξζε ζπγθαηάζεζεο ή πιεκκεινύο
ρνξήγεζεο ησλ αλαγθαίσλ ΓΠΥ, ελδέρεηαη λα κελ δηαζθαιίδεη ζηα κέιε – θπζηθά
πξόζσπα ηελ νινθιήξσζε ηεο ηδηόηεηαο κέινπο, κε απνηέιεζκα λα αλαγθαηεί ε
αλά πεξίπησζε δηαγξαθή ηνπο ή κε έγθξηζε ηεο αηηήζεσο εγγξαθήο.
3. Σθνπόο θαη Πεδίν Εθαξκνγήο
α. Σα ζσκαηεία ζεζπίδνπλ θαη πηνζεηνύλ ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο ΓΠΥ
ηόζν γηα ηελ ηελ Οκνζπνλδία, όζν θαη γηα ηηο ππαγόκελεο πξσηνβάζκηεο ελώζεηο –
κέιε ηεο, σο επίζεο θαη ηα κέιε – θπζηθά πξόζσπα πνπ απαξηίδνπλ ηα όξγαλα
δηνηθήζεσο ησλ ζσκαηείσλ, σο ζα πεξηγξαθεί αθνινύζσο.
β. θνπόο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ΓΠΥ είλαη:
(1)

ε πξνζηαζία ησλ ΓΠΥ,

(2) ε ζπκκνξθνύκελε κε ην ηζρύνλ θαλνληζηηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην
ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ΓΠΥ.
γ. Ωο πεδίν εθαξκνγήο νξίδεηαη θαηά ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ GDPR
ην ζύλνιν ηνπ αξρείνπ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ησλ ζσκαηείσλ.
δ. Γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ αλσηέξσ, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθνί νξηζκνί ηνπ
GDPR, σο εμήο:
(1) Ωο δεδνκέλα πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα νξίδεηαη «Κάζε
πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν θπζηθό πξόζσπν
(«ππνθείκελν ηωλ δεδνκέλωλ»)· ην ηαπηνπνηήζηκν θπζηθό πξόζσπν είλαη εθείλν
ηνπ νπνίνπ ε ηαπηόηεηα κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, άκεζα ή έκκεζα, ηδίσο κέζσ
αλαθνξάο ζε αλαγλσξηζηηθό ζηνηρείν ηαπηόηεηαο, όπσο όλνκα, ζε αξηζκό
ηαπηόηεηαο, ζε δεδνκέλα ζέζεο, ζε επηγξακκηθό αλαγλσξηζηηθό ηαπηόηεηαο ή ζε
έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο παξάγνληεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε ζσκαηηθή, θπζηνινγηθή,
γελεηηθή, ςπρνινγηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή ή θνηλσληθή ηαπηόηεηα ηνπ ελ ιόγσ
θπζηθνύ πξνζώπνπ.» (άξζξν 4 παξ. 1)
(2) Ωο επεμεξγαζία δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα νξίδεηαη
«Κάζε πξάμε ή ζεηξά πξάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ή ρσξίο ηε ρξήζε
απηνκαηνπνηεκέλσλ κέζσλ, ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ή ζε ζύλνια
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, όπσο ε ζπιινγή, ε θαηαρώξηζε, ε νξγάλσζε,
ε δηάξζξσζε, ε απνζήθεπζε, ε πξνζαξκνγή ή ε κεηαβνιή, ε αλάθηεζε, ε
αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, ε ρξήζε, ε θνηλνιόγεζε κε δηαβίβαζε, ε δηάδνζε ή θάζε
άιιε κνξθή δηάζεζεο, ε ζπζρέηηζε ή ν ζπλδπαζκόο, ν πεξηνξηζκόο, ε δηαγξαθή ή
ε θαηαζηξνθή.» (άξζξν 4 παξ. 2).
(3) Ωο ζύζηεκα αξρεηνζεηεζεο νξίδεηαη «Κάζε δηαξζξσκέλν ζύλνιν
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηα νπνία είλαη πξνζβάζηκα κε γλώκνλα
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, είηε ην ζύλνιν απηό είλαη ζπγθεληξσκέλν είηε
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απνθεληξσκέλν είηε θαηαλεκεκέλν ζε ιεηηνπξγηθή ή γεσγξαθηθή βάζε.» (άξζξν 4
παξ. 6).
(4) Ωο ηξίηνο νξίδεηαη «Οπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν,
δεκόζηα αξρή, ππεξεζία ή θνξέαο, κε εμαίξεζε ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, ηνλ
ππεύζπλν επεμεξγαζίαο, ηνλ εθηεινύληα ηελ επεμεξγαζία θαη ηα πξόζσπα ηα
νπνία, ππό ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινύληνο
ηελ επεμεξγαζία, είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα.» (άξζξν 4 παξ. 10).
(5) Ωο ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ νξίδεηαη «Κάζε
έλδεημε βνπιήζεσο, ειεύζεξε, ζπγθεθξηκέλε, ξεηή θαη ελ πιήξεη επηγλώζεη, κε ηελ
νπνία ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ εθδειώλεη όηη ζπκθσλεί, κε δήισζε ή κε
ζαθή ζεηηθή ελέξγεηα, λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ηα δεδνκέλα
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνύλ.» (άξζξν 4 παξ. 11).
(6) Ωο ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο νξίδεηαη «ην θπζηθό ή λνκηθό
πξόζσπν, ε δεκόζηα αξρή, ε ππεξεζία ή άιινο θνξέαο πνπ, κόλα ή από θνηλνύ κε
άιια, θαζνξίδνπλ ηνπο ζθνπνύο θαη ηνλ ηξόπν ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα· όηαλ νη ζθνπνί θαη ν ηξόπνο ηεο επεμεξγαζίαο απηήο
θαζνξίδνληαη από ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ην δίθαην θξάηνπο κέινπο, ν ππεύζπλνο
επεμεξγαζίαο ή ηα εηδηθά θξηηήξηα γηα ηνλ δηνξηζκό ηνπ κπνξνύλ λα πξνβιέπνληαη
από ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ην δίθαην θξάηνπο κέινπο» (άξζξν 4 παξ. 7).
(7) Ωο εθηειώλ ηελ επεμεξγαζία νξίδεηαη «ην θπζηθό ή λνκηθό
πξόζσπν, ε δεκόζηα αξρή, ε ππεξεζία ή άιινο θνξέαο πνπ επεμεξγάδεηαη
δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γηα ινγαξηαζκό ηνπ ππεπζύλνπ ηεο
επεμεξγαζίαο» (άξζξν 4 παξ.8)
(8) Ωο θαηάξηεζε πξνθίι νξίδεηαη «νπνηαδήπνηε κνξθή
απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ
ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γηα ηελ αμηνιόγεζε
νξηζκέλσλ πξνζσπηθώλ πηπρώλ ελόο θπζηθνύ πξνζώπνπ, ηδίσο γηα ηελ αλάιπζε
ή ηελ πξόβιεςε πηπρώλ πνπ αθνξνύλ ηελ απόδνζε ζηελ εξγαζία, ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε, ηελ πγεία, ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο, ηα ελδηαθέξνληα, ηελ
αμηνπηζηία, ηε ζπκπεξηθνξά, ηε ζέζε ή ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ελ ιόγσ θπζηθνύ
πξνζώπνπ» (άξζξν 4 παξ. 4).
4. Γεληθέο Υπνρξεώζεηο θαηά ηελ Τήξεζε θαη Επεμεξγαζία ΔΠΦ
Σα ζσκαηεία δηαζθαιίδνπλ δηαξθώο όηη, ηα εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα πνπ
ζρεηίδνληαη κε Γηαδηθαζίεο ηήξεζεο θαη επεμεξγαζίαο ΓΠΥ πιεξνύλ θαη΄ ειάρηζην
ηηο θάησζη πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδεη ην θαλνληζηηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην:
α. Γηαζθάιηζε ηεο λόκηκεο επεμεξγαζίαο:
(1) Σα ζσκαηεία ζπιιέγνπλ θαη ππνβάινπλ ζε επεμεξγαζία ηα ΓΠΥ
απνθιεηζηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεη ην θαλνληζηηθό ηνπο θαη ην ζεζκηθό πιαίζην,
σο επίζεο ε παξνύζα Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο.
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(2) Η επεμεξγαζία είλαη ζύλλνκε κόλν εάλ θαη εθόζνλ ηζρύεη
ηνπιάρηζηνλ κία από ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο:
(α) ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη ζπλαηλέζεη ζηελ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ γηα έλαλ ή
πεξηζζόηεξνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνύο,
(β) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ζύκβαζεο
ηεο νπνίαο ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζπκβαιιόκελν κέξνο ή γηα λα
ιεθζνύλ κέηξα θαη' αίηεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πξηλ από ηε ζύλαςε
ζύκβαζεο,
(γ) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπκκόξθσζε κε
έλλνκε ππνρξέσζε ηνπ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο,
(δ) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαθύιαμε δσηηθνύ
ζπκθέξνληνο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή άιινπ θπζηθνύ πξνζώπνπ,
(ε) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε
θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκόζηαο
εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο,
(ζη) ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ
έλλνκσλ ζπκθεξόλησλ πνπ επηδηώθεη ν ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο ή ηξίηνο, εθηόο
εάλ έλαληη ησλ ζπκθεξόλησλ απηώλ ππεξηζρύεη ην ζπκθέξνλ ή ηα ζεκειηώδε
δηθαηώκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηβάιινπλ ηελ
πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, ηδίσο εάλ ην ππνθείκελν ησλ
δεδνκέλσλ είλαη παηδί.
(3)

Δηδηθώο πεξί πλαίλεζεο – πγθαηάζεζεο:

(α) Σα ζσκαηεία δηαζθαιίδνπλ όηη, πξηλ από ηελ επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ελεκεξώλεηαη
θαη δίλεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ νηθεηνζειώο.
(β) Η ζπγθαηάζεζε ησλ κειώλ – θπζηθώλ πξνζώπσλ κπνξεί λα
δίδεηαη ξεηά ή ζησπεξά, π.ρ. κε ηελ παξνρή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζηνλ
Τπεύζπλν Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ. Ωζηόζν ηα σκαηεία δεηνύλ ηελ έγγξαθε θαη
ξεηή ζπγθαηάζεζε πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλύεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ κέινπο, εάλ
απαηηεζεί.
(γ) Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα απνζύξεη ηε
ζπγθαηάζεζή ηνπ αλά πάζα ζηηγκή.
(δ)

Γελ απαηηείηαη ζπγθαηάζεζε ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:

1/ εάλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη γεληθά θαηαζηήζεη
ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα δεκόζηα πξνζβάζηκα, π.ρ. πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη
ζε εθεκεξίδα ή ηειεθσληθνύο θαηαιόγνπο θαη δελ έρεη απαγνξεύζεη ηελ
επεμεξγαζία ηνπο,
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2/ γηα ηελ εθηέιεζε ζύκβαζεο ζηελ νπνία ην ππνθείκελν ησλ
δεδνκέλσλ είλαη ζπκβαιιόκελν κέξνο,
3/ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ κέηξα ζρεηηθά κε ην αίηεκα ηνπ
ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πξηλ από ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο,
4/ γηα ηε ζπκκόξθσζε κε ηηο λνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ
ππεύζπλνπ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ,
5/ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δσηηθώλ ζπκθεξόλησλ ηνπ
ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή άιινπ θπζηθνύ πξνζώπνπ,
6/ εάλ ηα λόκηκα ζπκθέξνληα πνπ επηδηώθεη ην ζσκαηείν ή
ηξίηνο ππεξηζρύνπλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πξνζώπνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα
δεδνκέλα, εθηόο εάλ ηα ελ ιόγσ ζπκθέξνληα ππεξηζρύνπλ ησλ ζεκειησδώλ
δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ.
β. Τπνρξέσζε πιεξνθόξεζεο.
Σν ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα γλσξίδεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο
πιεξνθνξίεο σο πξνο ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη θαη ηνπο ζθνπνύο
ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, πξηλ δώζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. Γηα ην ιόγν απηό ηα
ζσκαηεία ελεκεξώλνπλ κε ζαθήλεηα, όπνπ απηό είλαη εθηθηό, ην ππνθείκελν ησλ
δεδνκέλσλ, ηνπιάρηζηνλ, ζρεηηθά κε:
(1)
σκαηείνπ,
(2)

ηε ηαπηόηεηα ηνπ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, δει. ηνπ
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο εθπξνζώπνπ,

(3) ην είδνο ησλ επεμεξγαδόκελσλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ηα
θξηηήξηα κε ηα νπνία ζπιιέγνληαη θαη ην ζθνπό ηεο επεμεξγαζίαο,
(4) ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ επεμεξγαζίαο,
ηελ πεξίνδν δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ ή θξηηήξησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
ηνλ θαζνξηζκό ηνπο.
γ.

Σήξεζε αξρείνπ:

(1) Σα ζσκαηεία ζπιιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα
πνπ αθνξνύλ ηα θάησζη θπζηθα πξόζσπα:
(α) Σα κέιε ησλ πξσηνβάζκησλ ελώζεσλ. Η ηήξεζε θαη
επεμεξγαζία γίλεηαη θαζ΄ αξκνδηόηεηα από ηηο πξσηνβάζκηεο ελώζεηο.
(β) Σνπο ζπλδηθαιηζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα όξγαλα δηνηθήζεσο
ηεο Π.Ο.Δ... Η ηήξεζε θαη επεμεξγαζία γίλεηαη θαζ΄ αξκνδηόηεηα αλά πεξίπησζε
ηόζν από ηελ Π.Ο.Δ.., όζν θαη από ηηο πξσηνβάζκηεο ελώζεηο.
(γ) Αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβνιέο σο πξνο ηηο παξαθξαηήζεηο
ζπλδηθαιηζηηθήο εηζθνξάο κειώλ (έλαξμε – παύζε). Η ηήξεζε θαη επεμεξγαζία
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γίλεηαη θαζ’ αξκνδηόηεηα ηόζν από ηελ Π.Ο.Δ.., όζν θαη από ηηο πξσηνβάζκηεο
ελώζεηο.
(2) Δλ ιόγσ δεδνκέλα ηεξνύληαη κε πιήξε εκπηζηεπηηθόηεηα θαηά ηα
πξόηππα θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο ηεο ζηξαηησηηθήο αιιεινγξαθίαο ζε θπιαζζόκελα
αξρεία.
(3) Σα κέιε ησλ Γ.. ησλ ζσκαηείσλ έρνπλ ελεκεξσζεί εγγξάθσο
ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ νθείινπλ λα ηεξνύλ θαη επεμεξγάδνληαη ηα ΓΠΥ, θαζώο
θαη γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο πνπ έρνπλ.
δ. Δθηίκεζε αληηθηύπνπ ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα:
(1) Ο ζθνπόο ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηνπ αληηθηύπνπ ζηα ΓΠΥ είλαη
λα αμηνινγνύληαη θαη λα κεηξηάδνληαη νη θίλδπλνη γηα ην απόξξεην ησλ δεδνκέλσλ.
(2) Σα ζσκαηεία δηεμάγνπλ ζε πάγηα βάζε εθηίκεζε αληηθηύπνπ ζηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα κέζσ εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ, παξά ην γεγνλόο όηη νπδεκία
δξαζηεξηόηεηα πθίζηαηαη πνπ λα εθηηκάηαη όηη κπνξεί λα ζέζεη ζε πςειό θίλδπλν ηα
δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ.
(3) Η εθηίκεζε ηνπ αληηθηύπνπ ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πξέπεη λα
αλαζεσξείηαη θάζε θνξά πνπ εηζάγνληαη λέεο ηερλνινγίεο ή δξαζηεξηόηεηεο
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ νη νπνίεο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πςεινύ θηλδύλνπ ή πξόζζεηε αλάγθε ειέγρσλ
γηα επηζθάιεηα.
ε.

Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο:

(1) Κάζε παξάβαζε απηήο ηεο πνιηηηθήο θαζώο θαη ηνπ θαλνληζηηθνύ
θαη ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ζπληζηά παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.
(2) Ωο παξαβίαζε ελδεηθηηθά λννύληαη ε παξάλνκε θαηαζηξνθή, ε
απώιεηα, ε αιινίσζε, ε κε εμνπζηνδνηεκέλε απνθάιπςε, θαζώο θαη ε επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ ρσξίο ζπλαίλεζε ή γηα ζθνπνύο άιινπο από εθείλνπο πνπ
ππνδεηθλύνληαη ηε ζηηγκή ηεο ζπιινγήο.
(3) Σν πξόζσπν πνπ αλαθαιύπηεη ηελ παξαβίαζε ιακβάλεη ηα
θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ από πεξαηηέξσ
επηπηώζεηο θαη αλαθέξεη ακκειεηί ηελ παξαβίαζε ζηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο.
(4) ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξαβίαζε πςεινύ θηλδύλνπ, ε
Π.Ο.Δ.. θαη/ή νη πξσηνβάζκηεο ελώζεηο κέιε ηεο ελεκεξώλεη/νπλ ακειιεηί:
(α) ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ (εάλ ε παξαβίαζε ησλ
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ είλαη πηζαλό λα ζέζεη ζε πςειό θίλδπλν ηα δηθαηώκαηα θαη
ηηο ειεπζεξίεο ηνπ),
(β) ηελ επνπηηθή Αξρή θαηά ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ησλ
άξζξσλ 33 θαη 34 ηνπ ΓΚΠΓ. Δηδηθώο γηα ηελ Αξρή, όηαλ ε γλσζηνπνίεζε δελ
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πξαγκαηνπνηείηαη εληόο 72 σξώλ, ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε γηα ηελ
θαζπζηέξεζε,
(5) Αθνινύζσο ηα ζσκαηεία πξνβαίλνπλ ζηελ ιεπηνκεξή θαηαγξαθή
ησλ παξαβηάζεσλ θαη αμηνινγνύλ ηνπο ιόγνπο πνπ απηέο έιαβαλ ρώξα. πλαθώο,
ζρεδηάδνληαη νη απαηηνύκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
παξαβίαζεο θαη ηελ απνηξνπή ηεο επαλάιεςεο ησλ παξαβηάζεσλ.
ζη. Γηαβίβαζε ζε ηξίηνπο:
(1) Οη κνλαδηθέο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηνύλ δηαβίβαζε ζηνηρείσλ ζε
ηξίηνπο αθνξά ηελ έλαξμε ή δηαθνπή παξαθξάηεζεο ζπλδηθαιηζηηθήο εηζθνξάο
κέινπο θαη σο ηξίηνο λνείηαη ν αλά πεξίπησζε κηζζνδνηηθόο θνξέαο θαη θαη’
επέθηαζε (κέζσ απηνύ) ε Δληαία Αξρή Πιεξσκώλ (ΔΑΠ).
(2) Σα ζσκαηεία δελ δηαβηβάδνπλ γηα θαλέλαλ άιιν ιόγν ΓΠΥ πνπ
αθνξνύλ ζε θπζηθά πξόζσπα, εάλ απηό δελ πξνβιέπεηαη από ηεθκεξησκέλα
λόκηκε δηαδηθαζία θαη πάληνηε κε ξεηή ιήςε γλώζεο από ην ππνθείκελν ησλ
δεδνκέλσλ.
(3) Δηδηθώο γηα ηελ πεξίπησζε νξγάλσζεο δηθαζηηθώλ ελεξγεηώλ (πρ
αγσγέο δηεθδίθεζεο) επηζεκαίλεηαη όηη ηα ζσκαηεία ελδέρεηαη λα εμνπζηνδνηνύληαη
από ζπλεξγαδόκελν δηθεγνξηθό γξαθείν όπσο ζπιιέμνπλ αλη΄ απηνύ ηα
απαηηνύκελα παξαζηαηηθά (πρ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε αγσγέο νηθνλνκθώλ
δηεθδηθήζεσλ). ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζσκαηεία απνζηέιινπλ ηελ αιιεινγξαθία
κε ζθξαγηζκέλε – αζθαιηζκέλε αιιεινγξαθία θαη δελ δηαηεξνύλ θαλέλα από ηα
αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζε αξρείν, παξα κόλν έλαλ ηππηθό νλνκαζηηθό θαηάινγν
ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ιόγνπο εμππεξέηεζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ.
δ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ:

(1) Σα ζσκαηεία εθαξκόδνπλ ηα θαηάιιεια, ηερληθά θαη νξγαλσηηθά,
κέηξα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ αθνύζηαο ή ζθόπηκεο παξαβίαζεο,
θαηαζηξνθήο ή απώιεηαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα.
(2) Δηδηθόηεξα, ηα ζσκαηεία ιακβάλνπλ δηαζθαιίζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ από κε εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε θαη
επεμεξγαζία.
(3) Γηα ηνλ ζθνπό απηό δύλαηαη όπσο ιακβάλνληαη ππόςηλ θαηάιιειεο
ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θαζώο θαη αλαζεώξεζε ησλ πθηζηακέλσλ δηαδηθαζηώλ θαη
εηζαγσγή λέσλ, ώζηε λα πθίζηαληαη δηαξθώο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο
πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο επεμεξγαζίαο.
ε. Απνζήθεπζε θαη δηαηήξεζε δεδνκέλσλ:
(1) ύκθσλα κε ην άξζξ. 3 ηνπ (α) ζρεηηθνύ θαζνξίδνληαη ηα βηβιία πνπ
νθείιεη λα ηεξεί θάζε ζσκαηείν. Μεηαμύ απηώλ, πθίζηαληαη βηβιία ζηα νπνία
απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε κόλν ησλ απαηηνύκελσλ ΓΠΥ.
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(2)
ζσκαηείσλ.

ΓΠΥ δελ κπνξνύλ λα δηαγξαθνύλ από ηα ζεσξεκέλα βηβιία ησλ

(3) Πέξαλ ησλ βηβιίσλ, ηα ζσκαηεία δηαηεξνύλ ηα ΓΠΥ απνθιεηζηηθά
γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα, ην νπνίν είλαη απνιύησο απαξαίηεην γηα ηελ εμππεξέηεζε
ησλ ζθνπώλ, γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπιιερζεί. Μεηά ην πέξαο ηεο ζρέζεο κέινπο
– ζσκαηείνπ δηαγξάθνληαη απηνδηθαίσο.
5. Δηθαηώκαηα Υπνθεηκέλωλ ηωλ Δεδνκέλωλ
α. ύκθσλα κε ην ΓΚΠΓ, πθίζηαληαη ηα θάησζη δηθαηώκαηα:
(1)

Σν δηθαίσκα ελεκέξσζεο.

(2)

Σν δηθαίσκα πξόζβαζεο.

(3)

Σν δηθαίσκα δηόξζσζεο.

(4)

Σν δηθαίσκα δηαγξαθήο.

(5)

Σν δηθαίσκα πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο.

(6)

Σν δηθαίσκα ζηε θνξεηόηεηα δεδνκέλσλ.

(7)

Σν δηθαίσκα αληίξξεζεο.

(8) Γηθαηώκαηα ζρεηηθά κε ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε απνθάζεσλ θαη
ηε δεκηνπξγία πξνθίι.
β. Σα κέιε ησλ Γ ησλ ζσκαηείσλ νθείινπλ λα δηεθπεξαηώλνπλ ζηα
αξκόδηα όξγαλα ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ην αίηεκα πξόζβαζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ
ησλ δεδνκέλσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα απνθξίλνληαη ηεθκεξησκέλα εληόο
επιόγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο.
γ.

Δλ ιόγσ αηηήκαηα κπνξνύλ λα απνζηέιινληαη:

(1) ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θάζε
πξσηνβάζκηαο έλσζεο,
(2) εγγξάθσο κε νηνλδήπνηε ηξόπν (δηά αιιεινγξαθίαο ή ηδηνρείξσο)
πξνο ηελ πξσηνβάζκηα έλσζε,
(3) ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ηεο
Π.Ο.Δ.. (info@poes.gr),
(4)

εγγξάθσο ζηα γξαθεία ηεο Π.Ο.Δ.. (Φεηδίνπ 10, Αζήλα, ΣΚ

10678).
6. Τεθκεξίωζε
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α. Σα ζσκαηεία ηεξνύλ θαηάινγν όισλ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ
αξρείσλ πνπ πεξηέρνπλ ΓΠΥ. Ο θαηάινγνο δελ είλαη δεκνζηεύζηκνο θαη
πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο:
(1) ηα ζηνηρεία ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο, ηνπ εθηειόπληνο ηελ
επεμεξγαζία θαη ηνπ ππεπζύλνπ επηθνηλσλίαο. Δλ ιόγσ ζηνηρεία πξέπεη λα
επηθαηξνπνηνύληαη ζε θάζε κεηαβνιή,
(2)

όλνκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ DPO εάλ πθίζηαηαη,

(3)

ηνλ ζθνπό ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ή ηνπ αξρείνπ

(4)

πεξηγξαθή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ή ηνπ αξρείνπ,

(5)

πεξηγξαθή ησλ θαηεγνξηώλ επεμεξγαδόκελσλ ΓΠΥ,

(6) πεξηγξαθή
αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα,

ησλ

θαηεγνξηώλ

ησλ

πξνζώπσλ

ζηα

νπνία

(7) πεξηγξαθή ησλ θαηεγνξηώλ ησλ απνδεθηώλ δεδνκέλσλ, ζηνπο
νπνίνπο έρνπλ δηαβηβαζηεί ή πξόθεηηαη λα γλσζηνπνηεζνύλ ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνδεθηώλ ζε ηξίηεο ρώξεο,
(8) ηηο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίεο γηα ηε δηαγξαθή ησλ δηαθόξσλ
θαηεγνξηώλ δεδνκέλσλ, όπνπ είλαη δπλαηόλ,
(9) γεληθή πεξηγξαθή
αζθαιείαο, όπνπ είλαη δπλαηόλ,

ησλ

ηερληθώλ

θαη

νξγαλσηηθώλ

κέηξσλ

β. Σα αξρεία δεδνκέλσλ ηαμηλνκνύληαη αλάινγα κε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο
ηνπο.
7. Αλαζεώξεζε Υθηζηακέλωλ Δηαδηθαζηώλ θαη Εηζαγωγε Νέωλ
α. Σα ζσκαηεία δηαζέηνπλ δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αλαζεώξεζεο ησλ
πθηζηακέλσλ Γηαδηθαζηώλ πξνζηαζίαο ΓΠΥ.
β. ε απηό ην πιαίζην δηεξεπλνύληαη νη πξόζζεηεο δπλαηόηεηεο πνπ
παξνπζηάδνληαη ηόζν σο απόξξνηα ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, όζν θαη από ηπρόλ
εληνπηζκό εππαζεηώλ ζηελ νξγαλσηηθήο δνκή ηνπ κεραληζκνύ πξνζηαζίαο ΓΠΥ.
γ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν επηθαηξνπνηνύληαη δηαξθώο νη κεραληζκνί
πξνζηαζίαο, πάληνηε ππό ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ θαλνληζηηθνύ θαη
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ.
8. Καζνξηζκόο Υπεπζύλωλ
α. Τπεύζπλνο Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ (ΤΔΓ)
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(1) Ο ΤΔΓ θαζνξίδεη κε δηαθαλή ηξόπν ηνπο ζθνπνύο θαη ηα κέζα ηεο
επεμεξγαζίαο, θαζώο επίζεο θαη ην είδνο ησλ ΓΠΥ πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη θαη
επεμεξγάδνληαη.
(2) Δίλαη ζπλνιηθά ππεύζπλνο γηα ηελ νξζή επεμεξγαζία ησλ
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ ζσκαηείσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ
πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο δεδνκέλσλ όπσο νξίδεηαη ζηελ παξνύζα πνιηηηθή θαη ην
ηζρύνλ θαλνληζηηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην.
(3) Ωο εθ ηνύηνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςηλ ηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ησλ
ζσκαηείσλ, σο Τπεύζπλνη Δπεμεξγαζίαο νξίδεηαη θάζε πξσηνβάζκηα έλσζε σο
ΝΠΙΓ ην νπνίν εθπξνζσπείηαη λνκίκσο, κε πεδίν ηα ΓΠΥ πνπ ηεξεί θαη
επεμεξγάδεηαη.
β. Δθηειώλ ηελ Δπεμεξγαζία
Οη πξσηνβάζκηεο ελώζεηο εμνπζηνδνηνύλ γηα ηα θαζήθνληα ηνπ
εθηεινύληνο ηελ επεμεξγαζία ηελ Π.Ο.Δ.., σο ΝΠΙΓ ην νπνίν εθπξνζσπείηαη
λνκίκσο, γηα ην εύξνο ησλ ελεξγεηώλ πνπ πεγάδνπλ από ην Καηαζηαηηθό ηεο θαη ην
λνκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο.
γ.

Τπεύζπλνο Πξνζηαζίαο

ύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ζηνλ ΓΚΠΓ, ην εύξνο θαη είδνο ηήξεζεο θαη
επεμεξγαζίαο ΓΠΥ δελ απαηηεί νξηζκό Τπεπζύλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (DPO)
ζπό ηελ ζηηγκή πνπ απηά ππάγνληαη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Τπεπζύλνπ
επεμεξγαζίαο. Ωζηνζν ηα ζσκαηεία δύλαηαη θαηά θξίζελ ή ζην πιαίζην
αλαζεσξήζεσλ λα πξνβνύλ ζε αλάιεςε πξόζζεησλ ελεξγεηώλ εάλ απηό θξηζεί
απαξαίηεην.
δ. Τπεύζπλνο Δπηθνηλσλίαο
ην πιαίζην βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ, σο ππεύζπλνο
επηθνηλσλίαο θαζνξίδεηαη εθ κέξνπο ηεο Π.Ο.Δ.. γηα όια ηα ζσκαηεία ν
αλαπιεξσηήο γεληθόο γξακκαηέαο.
9. Εθηειεζηηθή Δηνίθεζε ηωλ Σωκαηείωλ
α. Κάζε Δθηειεζηηθή Γηνίθεζε (Γηνηθεηηθό πκβνύιην – Γ.., Δθηειεζηηθή
Γξακκαηεία – Δ.Γ.) ησλ ζσκαηείσλ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο
πνιηηηθήο.
β. Σόζν ε Π.Ο.Δ.. όζν θαη νη πξσηνβάζκηεο ελώζεηο δηαζθαιίδνπλ
ακθόίδξνκα ηελ παξνρή όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πόξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο.
γ. Κάζε Δθηειεζηηθή Γηνίθεζε ππνρξενύηαη λα εθαξκόδεη ηελ παξνύζα
πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα επζύλεο ηεο, λα πξνβαίλεη ζε πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη λα
δηαζθαιίδεη όηη ηα ζηειέρε ηεο γλσξίδνπλ θαη θαηαλννύλ επαξθώο ηηο απαηηήζεηο ηεο
παξνύζεο.
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10. Παξαβίαζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ΔΠΦ
α. Δλέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα ζπληζηνύλ παξαβίαζε ηεο παξνύζεο
πνιηηηθήο θαη ηνπ ηζρύνληνο θαλνληζηηθνύ θαη ζεζκηθνύ πιαηζίνπ είλαη εμαηξεηηθά
πηζαλό λα επηθέξνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο (πεηζαξρηθέο, πνηληθέο, αζηηθέο) ζην
πξόζσπν πνπ δηαπξάηηεη ηελ παξαβίαζε.
β. Ωο δηάπξαμε λνείηαη θαη ε ακέιεηα ζρεηηθά κε ηελ απνθπγή ηεο
παξαβίαζεο.
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