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Θέμα: Ερωτήματα για το Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
 

Κύριε Περιφερειάρχη, 
Ενημερωθήκαμε για το θέμα που προέκυψε στην Π.Κ.Μ., μετά από έντονη διαμαρτυρία 

συναδέλφων, και συγκεκριμένα, για την υπογραφή δήλωσης αποδοχής του Εγχειριδίου 
Ενημέρωσης των υπαλλήλων, αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η 
ένσταση αφορά στην έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης επί του εγχειριδίου και στην 
υποχρέωση αποδοχής του, με υπογραφή. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, σε άλλους Φορείς, το θέμα αντιμετωπίστηκε με διαφορετικό 
τρόπο, μετά από αναλυτική ενημέρωση και διάλογο. Οι ανησυχίες των συναδέλφων μας 
θεωρούμε ότι είναι βάσιμες διότι, στο εγχειρίδιο δεν υπάρχει αναφορά σε κάποια σχετική 
Νομοθεσία, δεν αναφέρεται ο συντάκτης του εγχειριδίου, ούτε από που προβλέπεται η ρήτρα 
εχεμύθειας και ποιο θεσμικό Όργανο το ενέκρινε. Πιο συγκεκριμένα,    

Α. Σε ό,τι αφορά την ρήτρα εχεμύθειας, οι όροι γίνονται σαφής: 
Η παρούσα (προς υπογραφή) ρήτρα συνιστά αναπόσπαστο μέρος της 

δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης όπως έχει αυτή δημιουργηθεί μετά τη νόμιμη πρόσληψη. 
Ο εργοδότης ο οποίος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το νόμο, συλλέγει και 

επεξεργάζεται δεδομένα φυσικών προσώπων. 
Ο υπάλληλος, έχει ενημερωθεί για τον ΓΚΠΔ με επιμέλεια του εργοδότη. 
Β. Σε ό,τι αφορά τη «Δήλωση παραλαβής του Εγχειριδίου περί Ενημέρωσης ως προς 

τα Προσωπικά Δεδομένα και την Προστασία τους». 
Δηλώνεται ενυπόγραφα ότι οι υπάλληλοι έλαβαν αντίγραφο αυτού, ότι το διάβασαν με 

προσοχή και ότι το κατανόησαν και είναι σαφές ότι το εγχειρίδιο έχει ως αποκλειστικό σκοπό 
την ενημέρωση και δεν αποτελεί τμήμα ή παράρτημα/προσάρτημα του διορισμού ή της 
σύμβασης που έχει συναφθεί για την ανάληψη υπηρεσίας. 

Ενώ αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: 



1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια άσκησης της δημόσιας εξουσίας 
της, σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών νομοθετημάτων και κανονιστικών πράξεων 
συλλέγει επίσης και επεξεργάζεται και  «ειδικές κατηγορίες» προσωπικών δεδομένων. 

 2. Ως προς τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων που αφορούν τη φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη 
συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και τα δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη 
σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του, η νομική βάση της 
επεξεργασίας των στοιχείων αυτών είναι το γεγονός ότι είναι απαραίτητα για λόγους 
ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος. 

3. Στις περιπτώσεις όπου επιβάλλονται περιορισμοί των δικαιωμάτων των υποκειμένων 
σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους θα πρέπει οι περιορισμοί να 
συνδέονται άρρηκτα με την εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού και να έχουν άμεση 
συνάφεια με αυτή. 

4. Στις εξαιρετικές και πολύ περιορισμένες περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό λαμβάνει χώρα επί της νομικής βάσης της 
συγκατάθεσης του ανθρώπινου δυναμικού, υπάρχει το δικαίωμα ανάκλησης της 
συγκατάθεσης αυτής ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν αίρει τον νόμιμο 
χαρακτήρα της επεξεργασίας των δεδομένων για το διάστημα μέχρι την ανάκληση αυτής. 

Γ. Έχοντας υπόψη ότι : 
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (General Data Protection Regulation – G.D.P.R.), απαγγέλλεται την ενίσχυση του 
πλαισίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  προβλέποντας 
διοικητικά πρόστιμα – κυρώσεις  κατά των υπεύθυνων  τήρησης και επεξεργασίας αυτών. Και 
ενώ η γενική αρχή είναι πως  ο G.D.P.R. αυστηροποιεί, κατ’ ένταση και κατ’ έκταση, το 
νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κερδίζει έδαφος και η γενική 
αντίληψη-πρακτική ότι οι  υπεύθυνοι  αναζητούν τρόπους συμμόρφωσης προκειμένου να 
αποφύγουν τυχών διοικητικές κυρώσεις – πρόστιμα. 

Δ. Προκύπτουν ερωτήματα: 
 Σε τι αποσκοπεί η αποστολή του εγχειριδίου χωρίς συζήτηση και δυνατότητα για 
διευκρινήσεις; 
 Πρόκειται μόνο για ενημέρωση ή κατοχυρώνεται το στοιχείο της αποδοχής; 
 Η υπογραφή είναι υποχρεωτική για την παραλαβή ή για την αποδοχή της Δήλωσης; 
Στα πλαίσια μιας χρηστής Διοίκησης θα περιμέναμε στην παρουσίαση του 

εγχειριδίου να εί,ναι περισσότερο σαφής και κατανοητή, η αναγκαιότητα / 
υποχρεωτικότητα της ενυπόγραφης παραλαβής και αποδοχής του κειμένου όπως 
επίσης, επειδή θεωρούμε ότι είναι σοβαρό το θέμα, θα ήταν δόκιμο να προϋπήρχε 
παρουσίαση του εγχειριδίου, με δυνατότητα διευκρινιστικών ερωτήσεων. 

            
 
Η Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

Κριστίνα Ηλέκτρα Μακνέα
                     

         
 
Για το Δ.Σ. 

 
 

Ο Γενικός Γραμματέας 

Νέστορας Τσουμαλάκος 

 


