
 

Διαδικασία ένταξης του Υ.Π.Δ. στη διαδικασία λήψης       
απόφασης 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Το υπόψη κείμενο πρέπει να:  
Α. Είναι διαθέσιμο στους Επικεφαλής των Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Σχολών 
Β. Είναι διαθέσιμο στο Γραφείο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων  
Γ. Είναι διαθέσιμο στη ΜΟΔΙΠ 
Δ. Είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε άλλο Τμήμα κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία 

Σκοπός 
Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να περιγράψει την Διαδικασία που ακολουθεί το Π.Δ.Μ. για την               
ένταξη του Υ.Π.Δ. στη διαδικασία λήψη απόφασης. 

Εξαιρέσεις - Πεδίο εφαρμογής 
Το αντικείμενο αυτού του εγγράφου περιλαμβάνει την Διαδικασία που ακολουθεί το Π.Δ.Μ. για την              
ένταξη του Υ.Π.Δ. στη διαδικασία λήψη απόφασης, σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό             
Προστασίας Δεδομένων και το ν.4624/2019. 
Το κείμενο αποτελεί μέρος της συμμόρφωσης του Π.Δ.Μ. με τον Γ.Κ.Π.Δ. και το ν.4624/2019. 
Αυτή η Διαδικασία απευθύνεται στο προσωπικό του Π.Δ.Μ. 

Διαδικασία ένταξης του Υ.Π.Δ. στην λήψη απόφασης 
Η διαδικασία βασίζεται σε 5 απλές ερωτήσεις που πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος κατά τη εκτέλεση των                 
καθηκόντων του αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως εξής: 

1. Αρχικά και πριν ο εργαζόμενος ξεκινήσει μια εργασία που εμπλέκει επεξεργασία ρωτά τον             
εαυτόν του: Η πράξη εμπλέκει επεξεργασία δπχ;  
Αν όχι τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται. Αν ναι προχωρά στην επόμενη ερώτηση. 

2. Η επόμενη ερώτηση που πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος είναι: Η υπόψη επεξεργασία βρίσκεται              
στο πλαίσιο των καθηκόντων του; 
Αν όχι τότε αποστέλλεται ενημέρωση στον Υ.Π.Δ. αναφορικά με το θέμα. Ο Υ.Π.Δ. μελετάει το               
θέμα και εισηγείται για τις ενέργειές που πρέπει να ακολουθηθούν από την αρμόδια Διεύθυνση,              
Αυτοτελές Τμήμα ή Υπηρεσία του Π.Δ.Μ. Αν ναι προχωρά στην επόμενη ερώτηση. 

3. Η επόμενη ερώτηση που πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος είναι: Έχω πραγματοποιήσει ξανά την              
ίδια επεξεργασία; 
Αν όχι τότε αποστέλλεται ενημέρωση στον Υ.Π.Δ. αναφορικά με το θέμα. Ο Υ.Π.Δ. μελετάει το               
θέμα και εισηγείται για τις ενέργειές που πρέπει να ακολουθηθούν από την αρμόδια Διεύθυνση,              
Αυτοτελές Τμήμα ή Υπηρεσία του Π.Δ.Μ. Αν ναι προχωρά στην επόμενη ερώτηση. 

4. Η επόμενη ερώτηση που πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος είναι: Από την τελευταία φορά που έχω                
πραγματοποιήσει την επεξεργασία έχουν υπάρξει αλλαγές ως προς τα εμπλεκόμενα μέρη και τις             
υποχρεώσεις τους; 



 

Αν ναι τότε αποστέλλεται ενημέρωση στον Υ.Π.Δ. αναφορικά με το θέμα. Ο Υ.Π.Δ. μελετάει το               
θέμα και εισηγείται για τις ενέργειές που πρέπει να ακολουθηθούν από την αρμόδια Διεύθυνση,              
Αυτοτελές Τμήμα ή Υπηρεσία του Π.Δ.Μ. Αν όχι προχωρά στην επόμενη ερώτηση. 

5. Τέλος η τελευταία ερώτηση που πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος για να ολοκληρωθεί η              
Διαδικασία είναι; Γνωρίζω τι πρέπει να κάνω; 
Αν ναι προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες ολοκληρώνοντας την Διαδικασία. Αν όχι           
αποστέλλεται ενημέρωση στον Υ.Π.Δ. αναφορικά με το θέμα. Ο Υ.Π.Δ. μελετάει το θέμα και              
εισηγείται για τις ενέργειές που πρέπει να ακολουθηθούν από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση,             
Διεύθυνση, Αυτοτελές Τμήμα ή Υπηρεσία του Π.Δ.Μ. 

Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται γραφικά η υπόψη διαδικασία.  

 
Εικόνα 1. Η διαδικασία ένταξης του ΥΠΔ στην λήψη απόφασης 


