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Προς: Όλες τις Ενώσεις – Μέλη της Ε.Π.Ο.
Έδρες τους

Κύριοι Πρόεδροι, 

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο της Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
της ΕΠΟ κας Σδρόλια Μαγδαληνής.

Για την ΕΠΟ

Πληροφορίες:
Σδρόλια Μαγδαληνή (210-9891843)



Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι,

Στο  πλαίσιο  συμμόρφωσης  με  τον  με  τον  Κανονισμό  Ε.Ε.  2016/679  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 («Γ.Κ.Π.Δ.») για την προστασία
των  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  αλλά  και  την  εθνική  νομοθεσία  Ν.
4624/2019,  κρίθηκε  επιβεβλημένη  η  επικαιροποίηση  ή  και  η  εκ  νέου  σύνταξη
ορισμένων εγγράφων που ως τώρα ευρέως τόσο η Ομοσπονδία, όσο και οι Ε.Π.Σ.
χρησιμοποιούσαμε. 

Πιο  συγκεκριμένα,  αυτές  οι  αλλαγές  υπαγορεύθηκαν  από  την  ανάγκη
ύπαρξης νέων, προσανατολισμένων ακριβώς στην ιδιότητα του κάθε Υποκειμένου
και τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων του, εγγράφων, τόσο στην ελληνική
όσο και στην αγγλική γλώσσα. Αυτά έχουν ήδη αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα
της  Ομοσπονδίας,  στην  Ενότητα  «Προστασία  Δεδομένων  Προσωπικού
Χαρακτήρα» https://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=51551. Τέλος, στην ίδια Ενότητα
της  ιστοσελίδας  έχει  συμπεριληφθεί  και  η  αναλυτική  Πολιτική  Προστασίας
Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα της  Ομοσπονδίας,  την  οποία  μπορείτε
πάντοτε να συμβουλεύεστε.

Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα νομικά καλύπτουν πέρα από την επεξεργασία
που διενεργείται στην Ε.Π.Ο. ΚΑΙ την επεξεργασία που διενεργείται από τις Ενώσεις
σας  για  τους  καταγεγραμμένους,  ρητούς  σκοπούς,  γι’  αυτό  θα  ήταν  καλό  να
ανατρέχετε σε  αυτά,  να  τα  αναρτήσετε  με  τους  ίδιους  τίτλους και  εσείς  στη
διαδικτυακή  σας  ιστοσελίδα,  ώστε  να  είναι  ευρέως  διαθέσιμα  στους
ενδιαφερόμενους, αλλά και  να τα χρησιμοποιείτε από εδώ και στο εξής  για κάθε
νέο ποδοσφαιριστή,  αξιωματούχο  ομάδας  κ.λπ.  της  δύναμής  σας  ανάλογα  την
περίπτωση. (Σύμφωνα με το πνεύμα του Κανονισμού τα έγγραφα αυτά θα έπρεπε να
υπογραφούν και από τους  έχοντες ήδη υπογράψει τις παλαιές δηλώσεις π.χ. αυτή
της  συναίνεσης.  Ωστόσο,  ο  τεράστιος  αριθμός  των  προσώπων  αυτών  και  πιο
συγκεκριμένα ειδικά των ποδοσφαιριστών, καθιστά αδύνατον να κληθούν εκ νέου να
υπογράψουν  την  καινούρια  δήλωση.  Επομένως  η  χρήση  των  επικαιροποιημένων
εγγράφων αναφορικά με αυτά τα πρόσωπα είναι προαιρετική.)

Αναλυτικότερα επί  του ζητήματος  της επικαιροποίησης,  θα θέλαμε  να σας
γνωστοποιήσουμε ότι:

 Δημιουργήθηκε  ξεχωριστό  έγγραφο δήλωσης  προσωπικών
δεδομένων  για  τους  Αξιωματούχους  Αγώνων (διαιτητές,
παρατηρητές κ.λπ.)1

 Επικαιροποιήθηκε το έγγραφο δήλωσης προσωπικών δεδομένων για
τους  Αξιωματούχους  Ομάδων (νόμιμοι  εκπρόσωποι,  προπονητές
κ.λπ.)

 Ενώ αναφορικά με τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστριες
καταρτίστηκε έγγραφο αναλυτικής ενημέρωσης των θεμάτων σχετικά
με  τα  προσωπικά  τους  δεδομένα,  ενώ  ανανεώθηκε  και  η  σχετική
δήλωση (όπως σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί από το Αρμόδιο Τμήμα
Μητρώου  Δελτίων.)  Τέλος,  για  τους  ποδοσφαιριστές/-ίστριες  των

1 Σχετικά με τη διαδικασία αποστολής στην Ομοσπονδία των υπογεγραμμένων εγγράφων από τους
Αξιωματούχους  Αγώνα  της  δύναμής  σας,  θα  ενημερωθείτε  με  αναλυτικό  έγγραφο  από  την
Προϊσταμένη του Τμήματος Διαιτησίας κα. Μαρίνου Θεοδώρα.

https://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=51551


εθνικών  ομάδων  προβλέφθηκε  συγκεκριμένο,  ξεχωριστό  έγγραφο,
ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Όλες οι τροποποιήσεις έχουν υλοποιηθεί βεβαίως με τη σύμφωνη γνώμη των
Διευθυντών & Προϊσταμένων των αρμοδίων τμημάτων.

Τονίζεται επιπλέον ότι έχει καταργηθεί η Δήλωση Συναίνεσης/Συγκατάθεσης
των Υποκειμένων, καθότι πλέον η συγκατάθεση ως νομική βάση επεξεργασίας θα
χρησιμοποιείται  σε  συγκεκριμένες  περιπτώσεις.  Η Ε.Π.Ο.  και  οι  Ε.Π.Σ,  βάσει  της
καταστατικώς,  αλλά  και  κανονιστικώς  προβλεπόμενης  υποχρέωσής  τους,
επεξεργάζονται τα δεδομένα ερειζόμενες στις νομικές βάσεις της συμμόρφωσης με
έννομη  υποχρέωση (ήτοι  άρθρο 6§1 γ  Γ.Κ.Π.Δ.),  ενώ σε  ορισμένες  περιπτώσεις
θεμελιώνεται  ως  βάση  επεξεργασίας  και  το  έννομο  συμφέρον  (άρθρο  6§1  στ
Γ.Κ.Π.Δ.).  Ως  εκ τούτου  η  ευρεία  χρήση της  συγκατάθεσης είναι  λανθασμένη  και
πρέπει  να  περιοριστεί  στις  αναγκαίες  περιπτώσεις.  Συστήνεται  λοιπόν  η  άμεση
διαγραφή από τις διαδικτυακές σας ιστοσελίδες των σχετικών με τη συγκατάθεση
εγγράφων και  η  αντικατάστασή τους  με  τα  τροποποιημένα.  Σαφώς,  η  ισχύς  των
τροποποιήσεων  αυτών  δε  θα  είναι  αναδρομική,  αλλά  θα  αφορά  τις  διαδικασίες
εφεξής.  Σημειώνεται  ότι  ενόψει  της νέας σεζόν,  θα τροποποιηθούν  αναλόγως ως
προς τα απαιτούμενα έγγραφα και οι Προκηρύξεις Διοργανώσεων της Ομοσπονδίας,
αλλά και αν κριθεί απαραίτητο οι προβλέψεις των Κανονισμών κ.λπ. Ως προς αυτά τα
ζητήματα, θα υπάρξει φυσικά ενημέρωσή σας εν καιρώ.

Σε  κάθε  περίπτωση  παραμένω  στη  διάθεσή  σας  για  την  επίλυση
οποιονδήποτε αποριών ή ζητημάτων σχετικά με τις νέες διαδικασίες. Η επικοινωνία
για  την  υποβολή  τυχόν  ερωτημάτων  σας  μπορεί  να  γίνει  στην  ηλεκτρονική
διεύθυνση: dpo@epo.gr ή τηλεφωνικώς στο 210 – 9891843.

Αναμένοντας  τις  ενέργειές  σας,  ευχαριστώ  εκ  των  προτέρων  για  τη
συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Σδρόλια Μαγδαληνή

Δικηγόρος / Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
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