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ΘΕΜΑ :  Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β' Βαθμίδας 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) έχοντας υπόψη: 

1.    Τον ν. 1733/1987, άρθρο 28 «Σύσταση Ε.Ε.Α.Ε.» (Α' 171). 
2. Το π.δ. 404/1993 «Οργανισμός της ΕΕΑΕ» (Α' 173). 
3. Την απόφαση 226244/2017 του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων «Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
697/22.12.2017). 

4. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α' 
258) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α' 83). 

5. Τον ν. 3528/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών 
υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α' 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α' 28), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στη Δημόσια Διοίκηση» (Α' 175) και του π.δ. 149/1999 (Α' 148). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 περί αναστολής διορισμών στον 
δημόσιο τομέα. 

9. Τον Νέο Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και το ν. 
4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’/29.08.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 

10. Tην υπ’ αριθμ. 134664/24.12.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(ΦΕΚ 695/Β’/04.03.2020) «Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» για τη 
διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού των 
ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 
13Α του ν. 4310/2014, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και 
εξωτερικών μελών για τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές». 
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11. Την απόφαση κατά την 270η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΑΕ στις 
25.09.2020 (θέμα 5). 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Μια (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) στη Β’ βαθμίδα με αντικείμενο τη 
«Διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης - Βαθμονόμηση οργάνων ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών». 

Η πλήρωση της θέσης θα γίνει με επιλογή κατόπιν κρίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 
και 29 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»  (Α'  
258)  όπως  αντικαταστάθηκαν  από  τα  άρθρα  16  και  21  του  ν.  4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α' 83) και του π.δ. 404/1993 «Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (Α' 173). 

 

Περιγραφή αντικειμένου του φορέα (Κεφ. Ε', ν. 4310/2014) 

Η ΕΕΑΕ είναι τεχνολογικός φορέας, με μορφή ΝΠΔΔ, υπαγόμενος στον Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και είναι αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του 
τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και 
ακτινοπροστασίας. Σκοπός της είναι η προστασία του γενικού πληθυσμού, των ασθενών, των 
εργαζομένων και του περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες και τις τεχνητά παραγόμενες μη 
ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Η ΕΕΑΕ απολαύει της ανεξαρτησίας που επιτάσσει η άσκηση των 
καθηκόντων της ως Ρυθμιστική Αρχή. 

 
Περιγραφή απαιτήσεων και καθηκόντων της υπό πλήρωση θέσης 

Η θέση προορίζεται για το Τμήμα Δοσιμετρίας της Διεύθυνσης Αδειών και Ελέγχων (ΤΔ/ΔΑΕ) της 
ΕΕΑΕ. Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν την παροχή λειτουργικού έργου για: 

 την εργαστηριακή υποδομή βαθμονόμησης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών που 
λειτουργεί στο ΤΔ/ΔΑΕ, 

 την υποστήριξη του συστήματος διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από 
ραδιολογικό ή πυρηνικό παράγοντα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ. 

 
Απαιτούμενα Προσόντα 

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει: 

1. Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18, παρ. 2 του ν. 4310/2014 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του ν. 4386/2016 και λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 9 
του π.δ. 404/1993, ήτοι: 
α. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής (σε επιστημονικό κλάδο θετικών, ανθρωπιστικών, κοινωνικών, 
οικονομικών ή τεχνικών επιστημών) και να έχουν εμπειρία στον σχεδιασμό ή εφαρμογή 
επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων. 
β. Να διαθέτουν ικανότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης έρευνας ή τεχνολογικού έργου και 
κατανομής τμημάτων ή φάσεων τους σε άλλους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες ή 
ερευνητές. Απαιτείται επίσης ικανότητα καθοδήγησης ή επίβλεψης άλλων ειδικών 
λειτουργικών επιστημόνων ή ερευνητών και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 
διεθνούς κύρους. 

γ. Να διαθέτουν τεκμηριωμένη ικανότητα οργάνωσης και καθοδήγησης τεχνολογιών και 
αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και ικανότητα συντονισμού και καθορισμού 
κατευθύνσεων στην έρευνα και ανάπτυξη επιμέρους έργων ενός προγράμματος. Απαιτείται 
επίσης, τεκμηριωμένη ικανότητα προώθησης των πρωτοποριακών ιδεών στην επιστήμη και 
την τεχνολογία, ανάπτυξη νέων τεχνικών, καθώς και η αποφασιστική συμβολή στην 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών, τεχνολογικών και αναπτυξιακών 
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προγραμμάτων. Παράλληλα απαιτούνται δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς 
αναγνωρισμένου κύρους και συγκεκριμένη προσφορά στην πρόοδο της επιστήμης και της 
τεχνολογίας αναγνωρισμένη από επιστήμονες του οικείου κλάδου. 

2. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες 
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας η 
οποία διαπιστώνεται με πιστοποιητικό γνώσης της Ελληνικής γλώσσας που χορηγείται είτε 
κατά το άρθρο, 10 παρ. 3 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), είτε από σχολή ή σχολείο ελληνικής 
γλώσσας σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 19 του π.δ. 347/2003 (Α’ 315). 

3. Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή 
δικαστική αντίληψη. 

4. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 

5. Κατά την αξιολόγηση συνυπολογίζονται τα προσόντα όσον αφορά τις απαιτήσεις και 
καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης όπως περιγράφονται στην ενότητα «Περιγραφή 
απαιτήσεων και καθηκόντων της υπό πλήρωση θέσης» (άρθρο 9, π.δ. 404/1993). 

 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

 
1. Αίτηση υποψηφιότητας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, στην οποία θα αναφέρεται η 

θέση (Παράρτημα I) . 
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.  
5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Εφόσον πρόκειται για τίτλους 

σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή της 
υποψηφιότητας ή τουλάχιστον κατατεθειμένη αίτηση αναγνώρισης. 

6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό και στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να 
συμβάλει στην αξιολόγηση των προσόντων του (Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και λοιπά 
αποδεικτικά των γνώσεων, της εμπειρίας και της σταδιοδρομίας του υποψηφίου).   

7. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν 
τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας προκήρυξης και να βεβαιώνεται η ακρίβεια 
όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων. 

 
Υποβολή υποψηφιοτήτων 
 
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» 
(https://apella.minedu.gov.gr) την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά εντός προθεσμίας, η οποία έχει ως καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 2 
Νοεμβρίου 2020. 
H μη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω του 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» συνιστά λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας. 
Υποψηφιότητες οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία, θα απορρίπτονται ως 
εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται. Ελλιπείς προτάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μ. 
Καραγκούνη ή στον κ. Δ. Μπούρα, Τμήμα Προσωπικού και Γραμματείας, τηλ. 2106506709, 
2106506791, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@eeae.gr . 

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, μεριμνά ώστε η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να διενεργείται σύμφωνα με 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ), τον Ν. 
4624 (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019),τη Γνωμοδότηση 1/2020 (Αριθµ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/606/24-01-2020) 
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της Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη λοιπή σχετική Ευρωπαϊκή και 
ελληνική νομοθεσία. 
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η συγκέντρωση δεδομένων ταυτοποίησης όλων των υποψηφίων 
για την προκηρυσσόμενη θέση εργασίας και η επιλογή ενός εξ αυτών. 
Η επεξεργασία αρχίζει την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης συμμετοχής. Οι αιτήσεις 
συμμετοχής αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται για ένα (1) έτος από την έκδοση της σχετικής με 
την πρόσληψη απόφασης. 
Επιπροσθέτως, η πρόσβαση υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψήφιους, 
προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής της απόφασης επιλογής (ή πίνακα 
κατάταξης και επιλογής) αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του σχετικού 
δικαιώματος και είναι νόμιμη, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ. Για το λόγο 
αυτό τόσο η σχετική επεξεργασία των στοιχείων των υποψηφίων, όσο και οι ενδεχόμενοι 
αποδέκτες, που είναι οι άλλοι συνυποψήφιοι, αποτελούν κοινή γνώση του επιμελούς πολίτη και 
συνεπώς αίρεται η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης. Οι αιτούντες, για την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους βάσει του ΓΚΠΔ, μπορούν να προσφύγουν ανά πάσα στιγμή στον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων της ΕΕΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@eeae.gr.  

 
 
 

Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ 

 
 
 

 
Χρήστος Χουσιάδας 
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Παράρτημα Ι 
 

 
 

A I T H Σ Η 
 

ΠΡΟΣ:  
 

 
ΘΕΜΑ : 

 
 

  Επώνυμο :  

  Όνομα :  

Όνομα πατρός :  

Όνομα μητρός :  

Ειδικότητα:  

Ταχυδρομική Δ/νση :  

Τηλέφωνο επικοινωνίας :  
 

 

  

  

  

  

  

 

 

Ημερομηνία (*) 

 

 

O/H Aιτών/Αιτούσα 

 

 

 

(*) Δηλώνω ότι έλαβα γνώση της παρακάτω ενημέρωσης, σχετικά με την προστασία  

των προσωπικών δεδομένων μου 
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Ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας  (Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 15/11/2019) 

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας αντιμετωπίζεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ως ύψιστη 
προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, η ΕΕΑΕ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύουν. 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας  
Η ΕΕΑΕ, η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής (Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, Τ.Θ. 60092, 153 41 Αγία Παρασκευή). Υπεύθυνος 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕΑΕ: Μαρία Χριστοπούλου, τηλ. 2106506786,  email: dpo@eeae.gr. 

2. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται η ΕΕΑΕ 
Η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα, προκειμένου, κατά περίπτωση, να ασκήσει είτε τις εκ του νόμου αρμοδιότητές 
της (ιδίως βάσει του ν. 4310/2014) ή/και να εκπληρώσει υποχρεώσεις της, όπως εκτενώς περιγράφονται παρακάτω, υπό 3. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται η ΕΕΑΕ για τους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνουν δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 
μητρώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, φωτογραφία, αριθ. ταυτότητας/αντίγραφο ταυτότητας, αριθμό κοινωνικής 
ασφάλισης, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης, βιογραφικό σημείωμα), δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση και την εργασία σας (ειδικότητα, φορέας 
απασχόλησης, αντίγραφα τίτλων σπουδών, γραπτά από εξετάσεις για την χορήγηση της επάρκειας και βαθμολογίες, πιστοποιητικό επάρκειας), δεδομένα 
ειδικών κατηγοριών (δεδομένα υγείας, βεβαίωση ότι υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη υγείας). Τα δεδομένα αυτά η ΕΕΑΕ συλλέγει είτε απευθείας από εσάς, 
είτε από τους εργοδότες σας, όπως ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  
3. Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται η ΕΕΑΕ 
Η ΕEAE συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 
 Για την εκπλήρωση των καθηκόντων που εκτελεί η ΕΕΑΕ προς το δημόσιο συμφέρον, ιδίως δε για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της 
δημόσιας υγείας ή/και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί, δυνάμει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ιδίως βάσει του ν. 
4310/2014). Ειδικότερα εν προκειμένω, για τον σκοπό της διεκπεραίωσης της εν λόγω αίτησης.  
 Για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεων της ΕΕΑΕ. 
 Για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς.  
 Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ΕΕΑΕ. 

4. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων σας 
Η ΕΕΑΕ τηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο διάστημα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Αν δεν υφίσταται ειδική νομοθεσία, τα 
δεδομένα σας διαγράφονται μετά το πέρας εικοσαετίας από την εκπλήρωση του/των σκοπών επεξεργασίας με την επιφύλαξη εκκρεμών δικαστικών 
διενέξεων, οπότε διαγράφονται μετά την περάτωση αυτών.   
Εφόσον σας έχει ζητηθεί να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ΕΕΑΕ, η ΕΕΑΕ θα τηρεί 
τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο διάστημα δεν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας (βλ. παρακάτω, στην παράγραφο «Τα δικαιώματά σας», υπό 7.vii).   
5. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας  
Η ΕΕΑΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και ακολουθεί διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας 
από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια, τυχαία/αθέμιτη 
καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.  
Η ΕΕΑΕ ενδέχεται να χρησιμοποιεί εκτελούντες επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την εκτέλεση επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό της, τα 
στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα μετά από σχετικό αίτημα. Όλοι οι εν λόγω εκτελούντες επεξεργασία δεσμεύονται από σύμβαση με την ΕΕΑΕ.  
Η ΕΕΑΕ δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς και δεν πρόκειται να πωλήσει ή ανταλλάξει προσωπικά δεδομένα με άλλους 
οργανισμούς. Δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δεν καταρτίζει προφίλ με τα δεδομένα που διαθέτει.  
6. Διαβίβαση σε τρίτους  
Η ΕΕΑΕ δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε άτομα, οργανισμούς ή άλλα τρίτα μέρη, εκτός εάν υπάρχει ρητή πρόβλεψη νόμου προς τούτο (ενδεικτικώς, 
προς τον εργοδότη σας, εφόσον αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία), προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά της, να απαντήσει σε αιτήματα 
άλλων δημόσιων αρχών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ή να συμμορφωθεί με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις. 

7. Τα δικαιώματά σας 
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

(i) Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας που η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται, την 
προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετ ικά σας δικαιώματα. 

(ii)  Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να είναι πλήρη και 
ακριβή. 

(iii)  Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που η  ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται. Η ΕΕΑΕ  έχει 
δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι  απαραίτητη για τη 
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της, την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεών της ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που 
εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην ΕΕΑΕ, για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς. 

(iv) Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται, με 
εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται  από την ΕΕΑΕ για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος. 

(v) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που η ΕΕΑΕ 
συλλέγει και επεξεργάζεται, εναλλακτικά του δικαιώματος για διαγραφή και του δικαιώματος εναντίωσης, σε περίπτωση που διαπιστώσετε ανακρίβεια των 
δεδομένων σας που η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας που η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται δεν είναι απαραίτητα 
πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας αλλά επιθυμείτε την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών αξιώσεών σας.  

(vi) Δικαίωμα στη φορητότητα:  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την ΕΕΑΕ σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. 

(vii) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Εφόσον σας έχει ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε 
να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, με όποιον τρόπο θεωρείτε εσείς πρόσφορο (με e-mail σας στο info@eeae.gr ή fax 
στο 2106506748 ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά μαζί μας στο 210 650 6700 - Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μαρία Χριστοπούλου).    

(viii) Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας ή υποχρέωση της ΕΕΑΕ αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ. 
210.647.5600, fax: 210.647.5628, www.dpa.gr) 

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσες επεξεργασίες δεδομένων από την ΕΕΑΕ.  

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντας e-mail στο info@eeae.gr, ή fax στο 2106506748, ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας, στο 
210 650 6700 - Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μαρία Χριστοπούλου.  

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η ΕΕΑΕ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας 
εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που 
εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος ή/και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας.Εάν 
τροποποιηθεί η παρούσα ενημέρωση ΕΕΑΕ θα επικαιροποιήσει την «Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης». 

http://www.dpa.gr/

