
   ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                               Αριθμ. Απόφ.   120/ 2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 26ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  3-11-2021  ημέρα  Τετάρτη    και  ώρα  17:00 μ..μ.  το Δημοτικό 
Συμβούλιο  συνήλθε μετά  την  υπ. αριθμ.  24064/29-10-2021  πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Ιωάννη Χαρακτσή δια ζώσης  ή με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 
του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 Τ.Α)  Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ Ι»  , και του αρθ. 67 , 
παρ. 5 &167, παρ.1 του Ν3852/2010,  όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του 
άρθρου184, παρ.1 και παρ. 2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-
08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ., που επιδόθηκε νόμιμα  στον καθένα από τους 
συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  
του Ν. 3852/2010 στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα: 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση πολιτικών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Δήμου 
Εορδαίας κατά τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό προστασίας δεδομένων κατά το          
Ν. 4624/2019.  
………………………………………………………………………………………………………………. 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 

1.  Χαρακτσής Ιωάννης 
2.  Ορφανίδης Δημήτρης 
3.  Καϊδου Άννα 
4.  Λόφτσαλης Αναστάσιος 
5.  Κεσκερίδης Χρήστος 
6.  Αντωνιάδου Μαρία 
7.  Τσεχελίδης Δημήτρης 
8.  Κάλφας Παναγιώτης 
9. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
10. Αντωνιάδης Κυριάκος 
11. Πράπα Αναστασία 
12. Φουρκιώτης Νικόλαος 
13. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
14. Δίκας Ιωάννης 
15. Τσάγια Ειρήνη 
16. Τραχανάς Δημήτρης 
17. Μίχος Κωνσταντίνος 
18. Μπίγγας Στέφανος 
19. Κωτσίδης Στέφανος 
20. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
21. Μαυρίδου Μάρθα 
22. Σολαχίδου Βασιλική 
23. Τουρτούρης Αθανάσιος 
24. Μωυσιάδης Στυλιανός 
25. Καραβασίλης Ιωάννης 
26. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 

1. Σίσσιος Μιχάλης 
2. Καρακασίδης Δημήτρης 
3. Τερζοπούλου Αθηνά 
4. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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27. Σπόντης Δημήτριος  
28. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
29. Χόλμπα Αντωνία 

 
 

       O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  ο  Πρόεδρος της  Κοινότητας   Πτολεμαΐδας κ. Νικολαιδης 
Ισαάκ   
……………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος   έδωσε το λόγω   στον Αντιδήμαρχο  Δημήτρη Ορφανίδη  ο οποίος 
εισηγούμενος  το παραπάνω θέμα ημερήσια διάταξης ανέφερε τα εξής : 
Βάσει του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (General 

Data Protection Regulation, GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ψηφίστηκε στις 27.04.2016 

τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή ο εν λόγω κανονισμός για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης από τις 25.05.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη 

ψήφισης εθνικής νομοθεσίας που αφορά τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις 

κρατικές αρχές που με οποιοδήποτε τρόπο συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και εν γένει 

διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών, σχετιζόμενων με τους πελάτες τους, 

εργαζομένων, συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων. 

Ο κανονισμός θέτει μία σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στους φορείς του 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τους ΟΤΑ και τα Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με την συγκέντρωση, 

αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη 

συλλογή έως και την καταστροφή τους, τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες, την 

προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, 

ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων και τις ενέργειες γνωστοποίησης που 

οφείλει να κάνει η επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης. 

Οι οργανισμοί που υπόκεινται στην τήρηση του κανονισμού θα πρέπει:  

 Να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή να τα 

συλλέγουν για συγκεκριμένο νόμιμο σκοπό και μόνο όσα εξ’ αυτών είναι απαραίτητα 

 Να μην τα υποβάλουν σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με το σκοπό 

για τον οποίο συλλέχθηκαν 

 Να τα αποθηκεύουν για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα που απαιτείται, να 

λαμβάνουν - κατά περίπτωση - την ελεύθερη και σαφή συγκατάθεση των φυσικών 

προσώπων 
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 Να τα μεταφέρουν σε χώρες εκτός ΕΕ μόνον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να 

δίνουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες τους μόνον υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες και εφόσον αυτοί αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον 

νέο κανονισμό, 

 Να αναπτύξουν ηλεκτρονικά εργαλεία για την έγκαιρη και δωρεάν ανταπόκριση σε 

αιτήματα που θα ανακύπτουν 

 Να γνωστοποιούν κατάλληλα και εγκαίρως στα φυσικά πρόσωπα τα δικαιώματά τους 

να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής 

τους 

 Να τηρούν σε αρχείο και να γνωστοποιούν κάθε παραβίαση των δεδομένων εντός 72 

ωρών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στα φυσικά 

πρόσωπα με απευθείας ενημέρωση ή δημόσια ανακοίνωση,  

 Να αποδεικνύουν ότι τηρούν όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού 

Ο Δήμος μας, ως φορέας του Δημοσίου, υπάγεται εξ ορισμού, στο πεδίο εφαρμογής του 

νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Λόγω της φύσης 

του και της δραστηριότητάς του, διενεργεί πράξεις, που πραγματοποιούνται με ή χωρίς τη 

χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η 

διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση 

πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, 

η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 

 Οι βασικές δραστηριότητες του, συνιστούν πράξεις επεξεργασίας, οι οποίες, λόγω της 

φύσης, του πεδίου εφαρμογής και των σκοπών τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 

παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, ενώ αφορούν και ειδικές 

κατηγορίες προσωπικών δεδομένων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του ως άνω ενιαίου νομικού πλαισίου που 

διαμορφώνεται για τη συμμόρφωση με το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό, ο Δήμος μας ;ήταν  

υποχρεωμένος να συμμορφωθεί άμεσα στο νέο κανονισμό, με βάση τις πραγματικές ανάγκες 

και προτεραιότητές του 

Στα πλαίσια της υποχρέωσης, εξέδωσε την με αρ. :2980/06-02-2020 πρόσκληση για την 

ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη. 
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Σύμφωνα με αυτήν, υποβλήθηκε προσφορά από την εταιρία με την επωνυμία «DATA 

PROTECTION OFFICE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με την με αρ. : 

167/5717/06-03-2020 Απόφαση Δημάρχου έγινε η ανάθεση υπηρεσίας στην ως άνω εταιρεία. 

Συνακόλουθα υπογράφηκε με την ως άνω εταιρεία, η με αρ.5915/09-03-2020 

(20SYMV006408645 2020-03-10 ) σύμβαση υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και 

υποστήριξης του Δήμου Εορδαίας, ως προς τον κανονισμό προστασίας προσωπικών 

δεδομένων. 

Αντικείμενο της υπηρεσίας  ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση όλων των τομέων 

δραστηριότητας του Δήμου ως προς την ετοιμότητά του έναντι του GDPR, ο εντοπισμός των 

κενών και των ελλείψεων, η πρόταση και κατάρτιση σχεδίου περί των αναγκαίων τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων κ.α. 

Στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης συμφωνήθηκαν τα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ της υπηρεσίας 

του αναδόχου που ήταν στην πρώτη φάση  τέσσερα και σε συνάρτηση με τον εντοπισμό, την 

καταγραφή και χαρτογράφηση όλων των οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας ως εξής:  

 Π1: Ενημέρωση-Εντοπισμός και καταγραφή της πραγματικής κατάστασης επεξεργασίας, 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Π2: Καταγραφή και χαρτογράφηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Π3: Κατάρτιση Αρχείου Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας Δεδομένων 

Π4: Εκτίμηση επικινδυνότητας φυσικών εγκαταστάσεων-αποτίμησης-μελέτης εκτίμησης 

αποκλίσεων 

Στη συνέχεια, η ανάδοχος εταιρεία με τα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 5-12, προέβη στην εισήγηση προς 

τον Δήμο Εορδαίας, κάποιων προτεινόμενων διορθωτικών μέτρων και πολιτικών συλλογής και 

επεξεργασίας δεδομένων, στην κατάρτιση του σχεδίου συμμόρφωσης κ.α  ως ακολούθως: 

Π5 Προτεινόμενα μέτρα 

Π6 Πολιτική Συλλογής-Επεξεργασίας Δεδομένων 

Π7 Πολιτική ασφάλειας 

Π8 Σχέδιο Ανάκαμψης  από καταστροφές 

Π9.1 Πολιτική Διαχείρισης Συμβάντων ασφαλείας 

Π9.2 Πολιτική μηχανισμών Ασφαλείας 

Π10 Εκτίμηση αντίκτυπου 1-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Π10 Εκτίμηση αντίκτυπου 2-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ+ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Π11: Αρχείο Καταγραφής ενεργειών αντιμετώπισης και διαχείρισης περιστατικών 

παραβίασης 

Π12 Κουλτούρα  προστασίας δεδομένων (επιμέρους πολιτικές) 
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 Ως εκ τούτου, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνουν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης), του ν. 4624/2019 και 

της δέσμης των προτεινόμενων από την ανάδοχο εταιρεία παρεμβάσεων-διορθώσεων καθώς 

και των πολιτικών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καλείται το Δημοτικό 

Συμβούλιο να εγκρίνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, διαδικασίες, τη λήψη μέτρων ασφάλειας, 

κλπ. (Πολιτικές Ασφάλειας) που απαιτούνται και σύμφωνα με όσα ειδικότερα διαλαμβάνει το 

έγγραφο Π5: Προτεινόμενα μέτρα.   

Συγκεκριμένα προτείνεται η έγκριση των παρακάτω εγγράφων: 

Π5 Προτεινόμενα μέτρα 

Π6 Πολιτική Συλλογής-Επεξεργασίας Δεδομένων 

Π7 Πολιτική ασφάλειας 

Π8 Σχέδιο Ανάκαμψης  από καταστροφές 

Π9.1 Πολιτική Διαχείρισης Συμβάντων ασφαλείας 

Π9.2 Πολιτική μηχανισμών Ασφαλείας 

Π10 Εκτίμηση αντίκτυπου 1-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Π10 Εκτίμηση αντίκτυπου 2-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ+ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Π11: Αρχείο Καταγραφής ενεργειών αντιμετώπισης και διαχείρισης περιστατικών 

παραβίασης 

Π12 Κουλτούρα  προστασίας δεδομένων (επιμέρους πολιτικές) 

 Μετά την έγκριση των ως άνω πολιτικών που προτείνονται , καταδεικνύεται επείγουσα και 

υποχρεωτική για όλες τις οργανικές μονάδες του Δήμου, σε επίπεδο Δ/νσης –Τμήματος-

Γραφείου, η το δυνατόν ταχύτερη άμεση υιοθέτηση και συμμόρφωση με τις υποδείξεις και 

τα προτεινόμενα μέτρα που συνθέτουν και καταρτίζουν το πλέγμα του προς υλοποίηση 

Σχεδίου συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό .Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία αφενός, η 

ενημέρωση των προσωπικού της κάθε οργανικής μονάδας για τις διατάξεις του 

Κανονισμού και αφετέρου η πιστή τήρηση της δέσμης των προτεινόμενων μέτρων και 

πολιτικών διαχείρισης προσωπικών δεδομένων των διοικούμενων ως υποκείμενων των 

δεδομένων. 

Εισηγητικό  

 Σύμφωνα με τα ως άνω εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης αναφορικά :  

 Α. Με την έγκριση όλων των απαραίτητων προτεινόμενων ενεργειών, διαδικασιών, λήψης 

μέτρων ασφάλειας που απαιτούνται για την εναρμόνιση του Δήμου στις απαιτήσεις του 

προαναφερόμενου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων 

Π5 Προτεινόμενα μέτρα 
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Π6 Πολιτική Συλλογής-Επεξεργασίας Δεδομένων 

Π7 Πολιτική ασφάλειας 

Π8 Σχέδιο Ανάκαμψης  από καταστροφές 

Π9.1 Πολιτική Διαχείρισης Συμβάντων ασφαλείας 

Π9.2 Πολιτική μηχανισμών Ασφαλείας 

Π10 Εκτίμηση αντίκτυπου 1-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Π10 Εκτίμηση αντίκτυπου 2-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ+ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Π11: Αρχείο Καταγραφής ενεργειών αντιμετώπισης και διαχείρισης περιστατικών 

παραβίασης 

Π12 Κουλτούρα  προστασίας δεδομένων (επιμέρους πολιτικές) 

Β. Με την υλοποίηση και εφαρμογή όλων των απαραίτητων ενεργειών, διαδικασιών, λήψη 

μέτρων ασφαλείας και πολιτικών ασφαλείας  που προτείνονται σε όλες τις οργανικές μονάδες 

του Δήμου Εορδαίας  σε επίπεδο Δ/νσης Τμήματος – Γραφείου , όπως έχουν προκύψει  από τα 

παραδοθέντα έγγραφα της αναδόχου εταιρείας που ανέλαβε την εκπόνηση του έργου της 

συμμόρφωσης. 

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
                                                Αριθμ. απόφ.   120 /2021 
 
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου καθώς και το υπ.αριθμ. 
23675/25-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού 
 
                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 
Α. Εγκρίνει  όλες τις απαραίτητες προτεινόμενες ενέργειες, διαδικασίες, λήψης μέτρων 

ασφάλειας που απαιτούνται για την εναρμόνιση του Δήμου στις απαιτήσεις του 

προαναφερόμενου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων 

Π5 Προτεινόμενα μέτρα 

Π6 Πολιτική Συλλογής-Επεξεργασίας Δεδομένων 

Π7 Πολιτική ασφάλειας 

Π8 Σχέδιο Ανάκαμψης  από καταστροφές 

Π9.1 Πολιτική Διαχείρισης Συμβάντων ασφαλείας 

Π9.2 Πολιτική μηχανισμών Ασφαλείας 

Π10 Εκτίμηση αντίκτυπου 1-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Π10 Εκτίμηση αντίκτυπου 2-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ+ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Π11: Αρχείο Καταγραφής ενεργειών αντιμετώπισης και διαχείρισης περιστατικών 

παραβίασης 
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Π12 Κουλτούρα  προστασίας δεδομένων (επιμέρους πολιτικές) 

Β. Εγκρίνει  την υλοποίηση και εφαρμογή όλων των απαραίτητων ενεργειών, διαδικασιών, λήψη 

μέτρων ασφαλείας και πολιτικών ασφαλείας ,  από όλες τις οργανικές μονάδες του Δήμου 

Εορδαίας  σε επίπεδο Δ/νσης Τμήματος – Γραφείου , όπως έχουν προκύψει  από τα 

παραδοθέντα έγγραφα της αναδόχου εταιρείας που ανέλαβε την εκπόνηση του έργου της 

συμμόρφωσης. 

 
                                  Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ.  120/2021 
………………………………………………………………………………………………………… 
              Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Πτολεμαΐδα 
       Ο Πρόεδρος 
  Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 
 
    Χαρακτσής Ιωάννης 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος 
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλμπα Αντωνία 
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