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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Μαρούσι, 21-05-2018 
ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 852/19 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 
Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΕΕΤΤ σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 
Δεδομένων) 

 
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
α. τον Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως ισχύει,  

β.  τον Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση Λειτουργίας της Ταχυδρομικής Αγοράς, 
θεμάτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
44/Α/2012), όπως ισχύει, 

γ. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), 

δ.  το Π.Δ. 387/2002 (ΦΕΚ 335/Α/2002) «Εσωτερική Διάρθρωση της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και 
τρόπος επιλογής Προϊσταμένων και συναφείς Διατάξεις»,  

ε. τον   Ν.3861/2010   (ΦΕΚ   112/Α/2010)   «Ενίσχυση   της   διαφάνειας   µε   
την υποχρεωτική  ανάρτηση  νόµων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  
διοικητικών  και αυτοδιοικητικών  οργάνων   στο   διαδίκτυο   Πρόγραµµα   
Διαύγεια   και   άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

στ. την υπ’ αριθ. 62189/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ 1391/Β/2001) 
«Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ»,  

ζ. την ΑΠ. 237/84/3-12-2001 Απόφαση ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1701/Β/2001) 
«Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών 
Εξουσιοδοτήσεων»,  

η. την Εισήγηση αριθ. 32288/Φ.600/18-05-2018 της αρμόδιας Υπηρεσίας της 
ΕΕΤΤ, 

 
και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή 
Κωνσταντίνου Μασσέλου), 
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Επειδή: 
 
(α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (εφεξής «Γενικό Κανονισμό»), η ΕΕΤΤ, ως Δημόσια Αρχή, 
οφείλει να συμμορφωθεί με τον εν λόγω Κανονισμό έως τις 25 Μαΐου 
2018. 

(β) Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του «Γενικού Κανονισμού»: 
«…1. Ο  υπεύθυνος  επεξεργασίας  και  ο  εκτελών  την  επεξεργασία  
ορίζουν  υπεύθυνο  προστασίας  δεδομένων  σε  κάθε  περίπτωση στην  
οποία: α)   η  επεξεργασία  διενεργείται  από  δημόσια  αρχή  ή  φορέα,  
εκτός  από  δικαστήρια  που  ενεργούν  στο  πλαίσιο  της  δικαιοδοτικής 
τους  αρμοδιότητας,…». Στην δε παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου ορίζεται 
ότι: «…7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία 
δημοσιεύουν τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων και τα ανακοινώνουν στην εποπτική  αρχή…». 

(γ) Η ΕΕΤΤ, ως δημόσια αρχή, υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, οφείλει 
σύμφωνα με τον «Γενικό Κανονισμό» να ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας 
Δεδομένων, με τη θέση και τα καθήκοντα που ορίζουν οι διατάξεις των 
άρθρων 38 και 39 αυτού. 

 
Αποφασίζει: 

 
1. Ορίζει τη Μαρίνα Σταυρούλα Σταματογιάννη, μέλος του Ειδικού 

Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΕΤΤ ως Υπεύθυνο Προστασίας 
Δεδομένων της ΕΕΤΤ, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας 
DPO@eett.gr, η οποία θα λογοδοτεί απευθείας στον Πρόεδρο και στην 
Ολομέλεια της ΕΕΤΤ  και  θα  έχει  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  
του  Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται στο Τμήμα 
4 (άρθρα 37 έως 39) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων.  
 

2. Αναθέτει καθήκοντα Αναπληρωτή Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων 
στην Ιωάννα Κοντοπούλου, Δικηγόρο της ΕΕΤΤ. 
 

3. Εντέλλεται την ανάρτηση της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο του 
«Προγράμματος Διαύγεια» κατά το ν. 3861/2010 και στην ιστοσελίδα της 
ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και την κοινοποίησή της στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 
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