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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

(προς υποβολή προσφοράς προς εκμίσθωση ακινήτου για την στέγαση Μονάδας 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης - Οικοτροφείου της αστικής μη κερδοσκοπικής 

εταιρείας ΘΑΛΠΟΣ- ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ στην περιοχή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας - 
5ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Αττικής - Περιφερειακές Ενότητες: Δήμοι 

Αχαρνών, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης - Πεύκης, Αμαρουσίου, Ν.Ηρακλείου, Μαραθώνα, 
Ωρωπού, Διονύσου) 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρείας υπό την επωνυμία «ΘΑΛΠΟΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ», η 
οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγαθουπόλεως, αριθμ. 5) και εκπροσωπείται νόμιμα, 
με ΑΦΜ 999759438, ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο για την στέγαση υφιστάμενης 
Μονάδας  Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείου) για την φιλοξενία 
δεκαπέντε (15) ασθενών με νοητική υστέρηση, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και 
δευτερογενείς διαταραχές με σκοπό τη διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη αυτών 
πλαίσια του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ». 

Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα ακινήτων, καλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι προς εκμίσθωσή τους  (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες 
ακινήτων ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένα εξ αυτών φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να 
υποβάλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος, ως ακολούθως. 

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

• Είδος ακινήτου: Κατοικίες ή επαγγελματικοί χώροι φιλοξενίας και διαμονής, 
όπως μικρά ξενοδοχεία, μονάδες φροντίδας ηλικιώμενων κ.λπ. 

• Περιοχή ́ αναζήτησης: 5ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Αττικής - 
Περιφερειακές Ενότητες: Δήμοι Αχαρνών, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης - Πεύκης, 
Αμαρουσίου, Ν. Ηρακλείου, Μαραθώνα, Ωρωπού, Διονύσου 

• Χωροθέτηση: Σε περιοχές κατοικίας, κατά προτίμηση μέσα στη πόλη ή στις 
παρυφές της πόλης. 

• Κατάσταση: Λειτουργικότητα και επάρκεια των χώρων, το απαιτούμενο μικτό 
Εμβαδόν του κτιρίου θα πρέπει να τουλάχιστον 450,00 τ.μ. και θα πρέπει να 
διατίθενται χώροι καθιστικού, τραπεζαρίας, κουζίνας, υπνοδωμάτια, χώροι 
υγιεινής, χώροι γραφείων, επιθυμητή η ύπαρξη κήπου ή αυλής. 

• Γενικές  Προδιάγραφες: Πρόσβαση ΑμεΑ - σε περίπτωση πολυώροφων 
ακινήτων διάθεση ασανσέρ ή δυνατότητα εγκατάστασης αναβατορίου 

• Ειδικές Προδιαγραφές: οι αναφερόμενες στην επισυναπτόμενη στο παρόν 
Υπουργική Απόφαση υπό στοιχεία Αρ. Πρωτ. Γ.Π./οικ.107931-22.11.2013: 
Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του 
προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ». 

Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 10 έτη  

Γ. ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ:  έως 3.000,00 ευρώ  
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Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 27η 
Ιανουαρίου 2023. 

• Η εκδήλωση ενδιαφέροντος λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με την αποστολή του 
επισυναπτώμενου εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπληρωμένου και 
υπογεγραμμένου από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση της εταιρείας info@thalpos.org.gr με την ένδειξη 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - 5ος ΤΟΨΥ. 

• Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία της αίτησης (π.χ. 
ονοματεπώνυμο/επωνυμία και ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, διεύθυνση 
κατοικίας/έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, λεπτομερή περιγραφή του ακινήτου, 
των στοιχείων κυριότητας και της θέσης του κ.λπ.). 

• Πληροφορίες/ Διευκρινίσεις: Ράνια Φιλοπούλου - Διοικητικός, τηλ. 
2108668365, ώρες 09:00 έως 17:00. 

Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

• Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την προσκαλούσα εταιρεία, η 
οποία ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει απέναντι στους ενδιαφερόμενους 
που θα εκδηλώσουν τον ενδιαφέρον τους.    

• Η  προσκαλούσα εταιρεία  έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το 
σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, ενώ έχει 
δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία εφόσον κρίνει ότι δεν είναι προς το 
συμφέρον της ή δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της. 

• Από την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεν μπορούν να 
στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης, εκ μέρους των ενδιαφερομένων  
που αποστέλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οποιονδήποτε λόγο 
και αιτία.  

• Το κόστος των απαραίτητων βελτιώσεων του μισθίου σε περίπτωση που αυτό 
αποκλίνει από τις προδιαγραφές και επισημάνσεις της παρούσας Πρόσκλησης 
Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία βαρύνει αποκλειστικά τον 
Εκμισθωτή.  

• Τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα  που περιέχονται στις υποβαλλόμενες  
από τους ενδιαφερόμενους δηλώσεις καθώς και  στα σχετικά δικαιολογητικά 
θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο  για την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των προσφερόμενων προς μίσθωση ακινήτων  και δεν θα 
δημοσιοποιηθούν σε οιονδήποτε τρίτο. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία η εταιρεία 
οφείλει να προστατεύσει με κάθε νόμιμο τρόπο,  θα τηρηθούν  σε αρχείο, 
σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου για πέντε (5)έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης  ή του Έργου, εκτός 
αν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες, ειδικότερες 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Προς ενημέρωση των υποκειμένων των 
δεδομένων επισυνάπτεται σχετικό έντυπο ενημέρωσης.  

• Η υποβολή́ εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύει τους 
ενδιαφερομένους. 

mailto:info@thalpos.org.gr
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Επισυνάπτεται: 

1) Υπόδειγμα εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2) Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

3) Υπουργική Απόφαση υπό στοιχεία Αρ. Πρωτ. Γ.Π./οικ.107931-22.11.2013: 
Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος 
«ΨΥΧΑΡΓΩΣ» 

 
Η νόμιμη εκπρόσωπος 

της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 
‘’ΘΑΛΠΟΣ- ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ’’ 
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ΑΙΤΗΣΗ 
 

(ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΑΛΠΟΣ-ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/01/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) 

 

Δια της παρούσας εκδηλώνεται ενδιαφέρον για την εκμίσθωση ακινήτου προς 

στέγαση την στέγαση Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης - Οικοτροφείου της 

αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΘΑΛΠΟΣ- ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ στην περιοχή της 1ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας - 5ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Αττικής - 

Περιφερειακές Ενότητες: Δήμοι Αχαρνών, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης - Πεύκης, 

Αμαρουσίου, Ν.Ηρακλείου, Μαραθώνα, Ωρωπού, Διονύσου σύμφωνα με την υπό 

ημερομηνία 10/01/2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους 

αναφερόμενους εις αυτής όρους. 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία: ………………………………………………………………………………….. 

ΑΦΜ:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση κατοικίας/ Έδρα……………………………………………….…………………………………….. 

Στοιχεία Επικοινωνίας:……………………………………………………….…………………………………….. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

Θέση – Διεύθυνση ακινήτου  

Έτος οικοδομικής αδείας  

Συνολική επιφάνεια σε τ.μ. 

(Στην επιφάνεια αυτή δεν 

προσμετρώνται κοινόχρηστοι 

χώροι, κλιμακοστάσια, 

ανελκυστήρες, πλατύσκαλα κ.λπ.) 
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Γενική κατάσταση ακινήτου  

Σύντομη περιγραφή 

 

 

Ανάλυση επιφανειών ορόφων  

 

Ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα   

Άλλα στοιχεία που κρίνονται 

σημαντικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

(για την επεξεργασία & προστασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων  στο 
πλαίσιο υποβολής προσφορών εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσφορά 

ακινήτων προς μίσθωση) 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρείας υπό την επωνυμία «ΘΑΛΠΟΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ», η 
οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγαθουπόλεως αριθμ.5) και εκπροσωπείται νόμιμα, 
με ΑΦΜ 999759438, ενδιαφέρεται να μισθώσει να μισθώσει ακίνητο για την στέγαση 
υφιστάμενης Μονάδας  Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείου) για την 
φιλοξενία δεκαπέντε (15) ασθενών με νοητική υστέρηση, διάχυτες αναπτυξιακές 
διαταραχές και δευτερογενείς διαταραχές με σκοπό τη διαβίωση, θεραπεία και 
υποστήριξη αυτών πλαίσια του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ». 

Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα ακινήτων η εταιρεία ανήρτησε στην 
ιστοσελίδα και δημοσιοποίησε στις 10 Ιανουαρίου 2023 σχετική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της οποίας  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες ακινήτων ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένα εξ αυτών 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα) προς εκμίσθωση ακινήτων που πληρούν την περιγραφή 
κατά θέση, έκταση, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ. της ως άνω πρόσκλησης  και 
επιθυμούν να  υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το σκοπό  
όπως  εξετασθεί η  προσφορά τους και, εφόσον γίνει δεκτή, καταρτισθεί σχετική 
σύμβαση μίσθωσης κατά τα αναφερόμενα στους όρους της πρόσκλησης.   

ΠΗΓΕΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  & ΛΟΓΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της ως άνω δημοσιευθείσας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εκμίσθωση ακινήτων για την στέγαση νέων  Μονάδων 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης,   ο φορέας μας υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου 
Επεξεργασίας επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων για τους κάτωθι 
λεπτομερώς αναφερόμενους σκοπούς. 
  Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που  επεξεργάζεται ο φορεάς μας  στο 
πλαίσιο της εξέτασης ως άνω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την εν 
συνεχεία  την διαπραγμάτευση της κατάρτισης της  σχετικής σύμβασης μίσθωσης 
συλλέγονται απευθείας από τους πρόσωπα  που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετίζονται αποκλειστικά  με σκοπούς που αφορούν  
την τήρηση την εξέταση των υποβαλλόμενων  προσφορών καθώς και την  
διαπραγμάτευση των όρων των σχετικών συμβάσεων. Τα προσωπικά δε αυτά 
δεδομένα αφορούν στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων  (πχ ονοματεπώνυμο 
ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών φυσικών προσώπων ή νομίμων εκπροσώπων ιδιοκτητών 
νομικών προσώπων, στοιχεία των προστηθέντων από αυτούς υπαλλήλων ή 
συνεργατών,  ΑΦΜ, Αριθμ. ΓΕΜΗ, διεύθυνση κατοικίας ή  επαγγελματική έδρα, 
τηλέφωνα επικοινωνίας, διευθύνσεις ηλεκτρονικό ταχυδρομείου), την έγγραφη και 
ηλεκτρονική αλληλογραφία και επικοινωνία του φορέα μας με τα πρόσωπα αυτά ( πχ 
email, video conferences), τους όρους της μέλλουσας να καταρτισθεί συμβατικής  
σχέσης καθώς και κάθε άλλο συναφές  στοιχείο που είναι αναγκαίο για την νόμιμη 
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διαπραγμάτευση, κατάρτιση και προσήκουσα εκτέλεση των όρων της μεταξύ τους 
συμβατικής συνεργασίας) 
 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ 

 
Στα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της 

διοίκησης καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και συνεργάτες του φορέα μας 
που έχουν επιφορτιστεί με την άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και την 
εκτέλεση των πάσης φύσεων υποχρεώσεων τους στα πλαίσια των σκοπών για τα 
οποίους υποβάλλοντα σε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτούς  και της  
παρακολούθησης, ενημέρωσης, τήρησης  και προστασίας των σχετικών αρχείων.  

Η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής 
αίτησης τους  και  ρητής συγκατάθεσης των Υποκειμένων των δεδομένων  καθώς και, 
κατ΄ εξαίρεση, χωρίς τη συγκατάθεση των Υποκειμένων των δεδομένων προς για τη 
θεμελίωση, διασφάλιση άσκηση, προστασία και απόδειξη υπέρτερων  νομίμων 
δικαιωμάτων τους, τηρούμενων όλων των προβλεπόμενων στο νόμο προϋποθέσεων 
για την νόμιμη διαβίβαση των δεδομένων. 

Δεν  θεωρείται διαβίβαση σε τρίτους η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στις αρμόδιες Αρχές ( Εποπτεύουσα Αρχή, ΔΟΥ,  Δικαστικές, εισαγγελικές 
και αστυνομικές Αρχές  κ.α.)  

Κατά τα λοιπά ως προς τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων ισχύουν όσα 
προβλέπονται ανωτέρω για εκάστη κατηγορία δεδομένων καθώς και  διατάξεις της 
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.  

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ 

 
 Τα  προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από 
τον φορέα μας προστατεύονται με κάθε νόμιμο τρόπο. Ειδικότερα, ο φορέας μας 
λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται σε 
κάθε περίπτωση η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των 
τηρούμενων από αυτόν δεδομένων, όπως και η ασφαλής διαβίβαση και αποθήκευσή 
τους καθώς  και η άσκηση όλων των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων των 
Υποκειμένων των δεδομένων.  

Οι φάκελοι/ αρχεία με  τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από τον 
φορέα μας θα τηρηθούν καθ΄όλο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξέταση, 
διαπραγμάτευση και τυχόν εκτέλεση της σχετικής σύμβασης καθώς και προς έλεγχο 
των σχετικών υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι των αρμόδιων Αρχών  

Σε περίπτωση  μη κατάρτιση της σχετικής σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς θα 
τηρηθούν  σε αρχείο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου για πέντε (5)έτη μετά την αποπληρωμή της Δράσης  ή του 
Έργου, εκτός αν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες, ειδικότερες 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
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Τα υπόλοιπα στοιχεία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναλάβει κατόπιν έγγραφου 
αιτήματος του, άλλως διαγράφονται εντός έξι (6) μηνών από την κατάρτιση της 
σχετικής σύμβασης μίσθωσης. 

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
 

Τα δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τις 
προηγούμενες παραγράφους επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τον φορέα μας για 
την προάσπιση των δικαιωμάτων του.  

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

  
Τα υποκειμένα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν στον φορέα μας 

ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας  αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση, επικαιροποίηση, 
περιορισμό της επεξεργασίας ή  διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που τα αφορούν.  

Περαιτέρω, έκαστος συμβαλλόμενος υπό την ιδιότητα του υποκείμενου των 
δεδομένων έχει δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και δικαίωμα στη 
φορητότητα των δεδομένων και τέλος δικαίωμα υποβολής καταγγελίας  στην Εποπτική 
Αρχή. 

Επίσης τα Υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα για την ικανοποίηση 
των δικαιωμάτων τους να αναφερθούν εγγράφως στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην 
γνωστοποιηθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση υποβάλλοντας σχετική αίτηση, η 
οποία πρέπει απαραιτήτως να φέρει τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος  
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, τόπο κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου), συγκεκριμένο αίτημα, και την υπογραφή του (έγγραφη ή 
ηλεκτρονική). Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται το δελτίο ταυτότητας του 
αιτούντος ή  περίπτωση  πληρεξουσιότητας  το σχετικό έγγραφο πληρεξουσιότητας (πχ 
εξουσιοδότηση μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια 
Αρχή) 
 Τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται  ότι δύνανται κατά οιοδήποτε 
χρόνο δηλώνουν  ότι δεν επιθυμούν την επεξεργασία των προσωπικών τους 
δεδομένων, έστω και αν αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και 
άσκηση των δικαιωμάτων του φορέα μας, η άρνηση όμως αυτή  υποδηλώνει πρόθεση 
μη συνέχισης της μεταξύ τους διαπραγμάτευσης ή  πρόθεση καταγγελίας  της τυχόν 
μεταξύ τους καταρτισθείσας συμβατικής σχέσης.  

Σε κάθε περίπτωση  η άρνηση αυτή δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας 
που έχει ήδη λάβει χώρα, ούτε τη νομιμότητα της επεξεργασίας που είναι αναγκαία, 
ακόμη και μετά τη λύση της συμβατικής ή συναλλακτικής σχέσης των συμβαλλομένων, 
για την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων του φορέα έναντι της Εποπτεύουσας 
Αρχής. 
 

 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ο φορέας μας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δηλώνει ότι οφείλει να τηρεί όλες τις 
προβλεπόμενες   από το ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία αρχές και προϋποθέσεις που 
διέπουν την νομιμότητα  της επεξεργασίας τους καθώς και τις  υποχρεώσεις των 
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Υπευθύνων Επεξεργασίας, όπως ενδεικτικά τις υποχρεώσεις προστασίας και 
ασφάλειας των δεδομένων, πληροφόρησης και ενημέρωσης των υποκειμένων των 
δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων τους  και γνωστοποίησης οιασδήποτε 
παραβίασης στην Εποπτική Αρχή.                                                              

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Τέλος ο φορέας μας δηλώνει ότι όταν αναθέτει την  επεξεργασία δεδομένων σε  
εκτελούντες επεξεργασία για λογαριασμό του οφείλει να διασφαλίζει ότι οι 
εκτελούντες επεξεργασία : 

α)θα ενεργούν μόνο κατ΄ εντολή και επί τη βάσει των οδηγιών του Υπευθύνου 
Επεξεργασίας 
 
β) θα επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα  που είναι αναγκαία, συναφή και 
κατάλληλα προς εκτέλεση των συμβατικών τους καθηκόντων του σύμφωνα με το 
νόμο, τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός του καθώς και την πολιτική 
ασφαλείας και του κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.  
γ)θα λαμβάνουν υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και θα συνδράμουν τον  Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που 
αυτό είναι δυνατό για την εκπλήρωση των υποχρέωσης του Υπευθύνου Επεξεργασίας 
α) να απαντά σε αιτήματα για την άσκηση των προβλεπόμενων στον ΓΚΠΔ 
δικαιωμάτων των υποκειμένων και β) συμμορφώνεται στις σχετικές υποχρεώσεις της 
εκ των άρθρων 32- 46 του Γ.Κ.ΠΔ που αφορούν τα δικαιώματα των Υποκειμένων,.  
δ)θα υλοποιούν και διατηρούν τα υψηλότερα δυνατά ποιοτικά πρότυπα συλλογής, 
αποθήκευσης, ανάκτησης, επεξεργασίας, πρόσβασης, μετάδοσης και χρήσης 
δεδομένων.  
στ) θα θέτουν στη διάθεση του Υπευθύνου Επεξεργασίας κάθε απαραίτητη 
πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, όπως ενδεικτικά 
-  θα τηρούν αρχείο επεξεργασίας των δεδομένων που επεξεργάζονται 
-  θα μεριμνούν ώστε τα δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται και τηρούν σε αρχείο είναι 
μη αναγνωρίσιμα ή καθίστανται ανώνυμα στο μέγιστο δυνατό βαθμό, σύμφωνα με 
τους νόμιμους σκοπούς συλλογής τους, 
- θα λαμβάνουν μέτρα ώστε η τυχόν διασύνδεση από αυτόν βάσεων δεδομένων 
γίνεται μόνο για νόμιμους και δικαιολογημένους σκοπούς που δεν παραβιάζουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των τηρούμενων αρχείων, 
- θα φροντίζουν ώστε μόνο κατάλληλα και  εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα έχουν 
πρόσβαση στα προσωπικά  δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία που επεξεργάζονται 
κατ΄εντολήν και για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας 
-  θα ενημερώνουν τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας περί των προβλημάτων, κινδύνων, 
επιπτώσεων ή περιορισμών που λογικά θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τη 
συλλογή, αποθήκευση, χρήση και μεταχείριση των δεδομένων στα οποία έχει 
πρόσβαση και επεξεργάζονται για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων 
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-  θα τηρούν κατά τα λοιπά όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους 
εκτελούντες επεξεργασία από τις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και της εθνικής 
νομοθεσίας. 

 
 

(Τόπος υπογραφής) ………………………………………………………………   

(Ημερομηνία υπογραφής) ……………………………………………………. 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος  
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