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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

(Άρθρα 12-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) 

 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 

Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας που εδρεύει στον Πειραιά (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2), σε 

συμμόρφωση με τα άρθρα 12 – 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και το ν. 

4624/2019 (Α΄ 137), σας ενημερώνει ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας 

αφορούν για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της και την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών της. 

 

1. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας και στοιχεία επικοινωνίας του 

Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: 

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: 

To Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) μέσω του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση 

Ναυτικής Εργασίας και των Λιμενικών Αρχών. 

  Στοιχεία επικοινωνίας της  Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας: 

  Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς 

  Τηλέφωνο 213-1371136 

   e-mail: dner@hcg.gr   

  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π.: 

  Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς 

  https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/ 

  e-mail: dpo@yna.gov.gr 

 

2. Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας: 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Ναυτικής 

Εργασίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο πλαίσιο της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων της, και διέπεται   

από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του    

Συμβουλίου 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 
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Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και 

του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «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», όπως κάθε φορά ισχύει.  

Οι σκοποί της επεξεργασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας 

περιλαμβάνουν τη μέριμνα για τον καθορισμό των ναυτικών ειδικοτήτων, των επιπέδων στελέχωσης 

πλοίων, της ιεραρχίας και καθηκόντων του προσωπικού των πλοίων, τον πειθαρχικό έλεγχο των ναυτικών, 

την έκδοση πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας, καθώς και την τήρηση Μητρώων Ναυτικών, μέσω των 

ακόλουθων Τμημάτων της: α) Τμήμα Στελέχωσης Πλοίων, β) Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, γ) Τμήμα 

Πειθαρχικού Ελέγχου Ναυτικών, δ) Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας.  

 

  Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

Η συλλογή, χρήση, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, η     

ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η τήρηση αρχείου  και 

γενικά  κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα γίνεται σύμφωνα με τον 

Κανονισμό  (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την  Προστασία Δεδομένων) και το ν. 4624/2019. 

 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δύναται να τύχουν επεξεργασίας:  

  1. Όνομα και επώνυμο όπως εμφανίζεται στην ταυτότητα/διαβατήριο, 2. Όνομα πατρός, 3. Όνομα  

  μητρός, 4. Ημερομηνία και τόπος γέννησης, 5. Φύλο, 6. Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου, 7.   

  Αριθμός Μητρώου Εργάτη Θαλάσσης, 8. Α.ΜΗ.ΝΑ., 9. Α.Φ.Μ., 10. Α.Μ.Κ.Α., 11. Διεύθυνση κατοικίας- 

  στοιχεία επικοινωνίας, 12. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, 13. Βαθμίδα εκπαίδευσης, 14. Αποτελέσματα    

  αρμόδιας υγειονομικής Αρχής, 15. Στοιχεία ποινικού μητρώου, 16. Στοιχεία από πιστοποιητικό  

  στρατολογικής κατάστασης, 17. Στοιχεία από πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης  του   

  ιδίου/ιδίας ή και του πατέρα του/της, 18. Στοιχεία από πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας, 19. Στοιχεία από  

  ένορκη βεβαίωση, 20. Φωτογραφίες.  

 

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:  

α) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση 

του υπευθύνου επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ, 

β) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που 

εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας» του ΓΚΠΔ και το Άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137),  

γ) Άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο η΄ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής 

ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής 

υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών 

συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει 

σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των 

εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3» του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το άρθρο 22 παρ.1 περ. (β) του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), 

δ) Άρθρο 10 «Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και 

αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφαλείας που βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 διενεργείται μόνο υπό 



τον έλεγχο επίσημης αρχής ή εάν η επεξεργασία επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους 

μέλους το οποίο προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των 

δεδομένων. Πλήρες ποινικό μητρώο τηρείται μόνο υπό τον έλεγχο επίσημης αρχής» του ΓΚΠΔ.  

 

 Πηγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:  

   α) Το υποκείμενο των δεδομένων, 

   β)  Άλλες Υπηρεσίες του φορέα και άλλες Δημόσιες Αρχές. 

 

3. Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι: α) τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων, σε 

περίπτωση άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, β) άλλες Δημόσιες Αρχές και ν.π.δ.δ. στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της Δ.Ν.ΕΡ., γ) Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι – Λιμενικές Αρχές – λοιπές Υπηρεσίες του φορέα, δ) 

άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικά Διοικητικής Διαδικασίας ή σε 

εκτέλεση Εισαγγελικής παραγγελίας. 

 

  Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς: 

  Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα διαβιβάζονται σε προξενικές αρχές τρίτων χωρών και σε όργανα  

  διεθνών οργανισμών. 

 

  Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:  

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε 

τρίτους ή άλλους αποδέκτες, πλην των ως άνω αναφερόμενων αποδεκτών, εκτός αν πρόκειται για 

διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τη Νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή εισαγγελική 

παραγγελία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πρόσβαση τρίτων σε έγγραφα με δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Οι δημόσιες 

αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες, στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, για την πλήρωση της 

κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως 

αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της 

επεξεργασίας. 

 

4. Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων: 

Το απαιτούμενο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών. 

   

5. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων: 

   Δεν πραγματοποιείται. 

 

 6.   Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων και άσκηση των δικαιωμάτων τους:  

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα που τους χορηγούνται από τον Γενικό Κανονισμό    

Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ):  

   α) δικαίωμα ενημέρωσης, κατά τα άρθρα 12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ, 

   β) δικαίωμα πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, 

   γ) δικαίωμα διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, 

δ) δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, κατά το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ και  



   ε) δικαίωμα αντίρρησης κατά περίπτωση, κατά το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.  

 

Η άσκηση των δικαιωμάτων από το υποκείμενο των δεδομένων πραγματοποιείται στις περιπτώσεις και με 

τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 12-20 του ΓΚΠΔ αποστέλλοντας είτε έγγραφη επιστολή στη 

ταχυδρομική διεύθυνση είτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 

Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των Λιμενικών Αρχών. Για περαιτέρω 

υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΝΑ.Ν.Π.  

 

  Δικαίωμα προσφυγής /καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική Αρχή:  

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την 

αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

της (www.dpa.gr -  Τα δικαιώματά μου -  Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 

   

 

Ο ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΔΟΥΜΑΝΗΣ Αντώνιος 
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