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ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Κώδικα ∆εοντολογίας για την προστασία προσωπικών
δεδοµένων των γυναικών που προσφεύγουν στις υποστηρικτικές υπηρεσίες της
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α΄/8.2.2008) «Οργανισµός της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων».
2. Τις διατάξεις του Π.∆.189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄/5.11.2009) «Καθορισµός και
ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων».
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α΄/28.9.2010) «Σύσταση Υπουργείου
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισµός των αρµοδιοτήτων του και
ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων», σύµφωνα µε το οποίο η Γενική
Γραµµατεία Ισότητας των φύλων µεταφέρεται από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 65/2011 «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. (ΦΕΚ
147/Α΄/27.6.2011).
5. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µε αριθ. πρωτ. ∆ΟΙΚ/6383/1.12.2009
«∆ιορισµός Γενικής Γραµµατέως Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων».
6. Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε αριθ. Πρωτ.4089/6.9.2011 (ΦΕΚ
1978 Β΄/6.9.2011) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στη Γενική Γραµµατέα της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων».
7. Την υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος για την ουσιαστική ισότητα των
Φύλων 2010 – 2013.
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8. Την µε αριθ. πρωτ. ∆∆ΟΙΚ/Φ.1/1093/28.2.2012 Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, για την «έναρξη λειτουργίας των Συµβουλευτικών Κέντρων της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων».
9. Την µε αριθ. Μητρώου 1013/9.2.2010 άδεια λειτουργίας αρχείου µε ευαίσθητα
δεδοµένα σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν.2472/1997, της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Αποφασίζουµε
Καταρτίζουµε Κώδικα ∆εοντολογίας που αφορά στην προστασία των προσωπικών
δεδοµένων των γυναικών (συµβουλευόµενες) που προσφεύγουν στις υποστηρικτικές
υπηρεσίες της ΓΓΙΦ (Συµβουλευτικά Κέντρα και Τηλεφωνική Γραµµή SOS), στο
προσωπικό που εργάζεται σε αυτές τις υπηρεσίες καθώς και σε όλους/όλες τους/τις
εργαζόµενους/νες της ΓΓΙΦ.
Αποδέκτες των προσωπικών δεδοµένων είναι οι ίδιες οι συµβουλευόµενες καθώς και
όσοι/όσες παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες για τις γυναίκες.
Ο Κώδικας ∆εοντολογίας έχει ως ακολούθως:
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Ο παρών Κώδικας ∆εοντολογίας αποτελείται από την εισαγωγή, η οποία
περιλαµβάνει ένα σύνολο θεµελιωδών δεοντολογικών αρχών και από 8 άρθρα, τα
οποία αναφέρονται στις υποχρεώσεις των εργαζοµένων και του υπευθύνου
επεξεργασίας, όσον αφορά στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
∆εοντολογικές αρχές
1) Αρχή της Ιδιωτικότητας
Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα της ιδιωτικότητας και εποµένως του
ελέγχου της συλλογής, αποθήκευσης, πρόσβασης, χρήσης, µετάδοσης,
µεταχείρισης και διάθεσης των προσωπικών τους δεδοµένων.
2) Αρχή της Ενηµέρωσης και Συγκατάθεσης
Η συλλογή, αποθήκευση, πρόσβαση, χρήση, µετάδοση, µεταχείριση και διάθεση
προσωπικών δεδοµένων πρέπει να γνωστοποιείται στο υποκείµενο των
δεδοµένων µε κατάλληλο και έγκυρο τρόπο και να πραγµατοποιείται µε τη
γραπτή συγκατάθεση αυτού.
3) Αρχή της Αναλογικότητας
Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται νοµίµως, πρέπει να προστατεύονται µε
επαρκή και κατάλληλα µέτρα από απώλεια, µη εξουσιοδοτηµένη καταστροφή,
πρόσβαση, χρήση, µετατροπή ή µετάδοσή τους.
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4) Αρχή της Ελάχιστης Βλάβης
Κάθε παραβίαση του δικαιώµατος ιδιωτικότητας ενός ατόµου και του
δικαιώµατος καθενός να ελέγχει τα σχετικά µε το άτοµό του δεδοµένα, όπως
καθορίζεται από την Αρχή της ιδιωτικότητας, µπορεί να λάβει χώρα µόνο µε
τρόπο που προσβάλλει ελάχιστα τα δικαιώµατα του επηρεαζόµενου ατόµου.
5) Αρχή της Αιτιολόγησης
Κάθε παραβίαση του δικαιώµατος ιδιωτικότητας του ατόµου και του
δικαιώµατος ελέγχου των δεδοµένων που σχετίζονται µε αυτό, πρέπει να
αιτιολογείται στον επηρεαζόµενο, έγκαιρα και µε κατάλληλο τρόπο.
6) Αρχή της Εχεµύθειας
Ο/Η σύµβουλος οφείλει να τηρεί την αρχή της εχεµύθειας και δεν αποκαλύπτει
πληροφορίες που λέχθηκαν από το άτοµο κατά τη διάρκεια της συµβουλευτικής
διαδικασίας. Η αρχή της εχεµύθειας δεν ισχύει στην κακοποίηση ανηλίκων
παιδιών και όπου αλλού ορίζει ο νόµος.
7) Αρχή της Ανωνυµίας
Ο/Η σύµβουλος οφείλει να τηρεί την αρχή της ανωνυµίας και δεν ζητάει
προσωπικά στοιχεία που δεν θέλει να αποκαλύψει το άτοµο.
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο παρών Κώδικας περιλαµβάνει αρχές και όρους, απαράβατους, για το σχεδιασµό,
την εφαρµογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, που αφορούν στις γυναίκες
(και στα συγγενικά τους πρόσωπα) που προσφεύγουν στα Συµβουλευτικά Κέντρα και
την Τηλεφωνική Γραµµή SOS της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων και τα
οποία µπορεί να καταγραφούν ως σηµαντικά για την επεξεργασία των περιστατικών.
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί κάθε εργασία ή σειρά
εργασιών που πραγµατοποιείται µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων µεθόδων
και εφαρµόζεται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η
καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η
χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο
συνδυασµός, η διασύνδεση, η δέσµευση (κλείδωµα), η διαγραφή, η καταστροφή,
κατά τη διεξαγωγή και στα πλαίσια της συµβουλευτικής ή ερευνητικής διαδικασίας.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επεξεργασία διέπεται από τις δεοντολογικές αρχές που αναφέρονται στην εισαγωγή
του παρόντος. Περαιτέρω κάθε σύµβουλος και εργαζόµενος/η δεσµεύεται από τις
βασικές αρχές δεοντολογίας του κλάδου του/της.
ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ
Απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση από τις συµβουλευόµενες–συµµετέχουσες στην
επεξεργασία. Η λήψη της συγκατάθεσης αποτελεί µία σοβαρή διαδικασία και
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στις
συµβουλευόµενες. Το περιεχόµενο του εντύπου συγκατάθεσης πρέπει να
παρουσιάζεται µε τρόπο απλό και κατανοητό στις συµβουλευόµενες. Τα βασικά
στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει το έντυπο συγκατάθεσης είναι τα εξής:
1)
2)
3)
4)
5)

∆ήλωση ότι πρόκειται για επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
Σκοπός της επεξεργασίας
Αναφορά στα δεδοµένα ή στις κατηγορίες δεδοµένων
Αποδέκτες της επεξεργασίας
Στοιχεία του Υπευθύνου Επεξεργασίας και του Εκπροσώπου Επεξεργασίας,
σύµφωνα µε τον ν. 2472/1997
6) Βεβαίωση ότι η συµµετοχή είναι εθελοντική και ότι η άρνηση συµµετοχής δεν
συνεπάγεται καµία συνέπεια για την συµβουλευόµενη
7) Ενηµέρωση της συµβουλευόµενης σχετικά µε τα δικαιώµατά της, όσον αφορά
την ενηµέρωση, πρόσβαση και αντίρρηση στη συλλογή των δεδοµένων της
προσωπικού χαρακτήρα (άρθρα 11-13 ν. 2472/1997)
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των δεδοµένων είναι απόρρητη και πραγµατοποιείται αποκλειστικά
και µόνον από πρόσωπα που επιλέγονται, εκπαιδεύονται και εποπτεύονται
επιστηµονικά και ελέγχονται διοικητικά από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των
Φύλων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές λειτουργίας του φορέα, των δεσµεύσεων του
Οργανισµού (Π.∆. 5/2008) και της σχετικής νοµοθεσίας (ν.2472/1997). Οι
εργαζόµενοι/νες που συµµετέχουν στη συµβουλευτική στήριξη και στην ερευνητική
διαδικασία διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα, ώστε να παρέχεται
επαρκής εγγύηση σε ότι αφορά τις τεχνικές γνώσεις και την προσωπική ακεραιότητα
που απαιτείται για ανάλογη εργασία.
ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Οι εργαζόµενοι/νες υποχρεούνται να διασφαλίζουν πλήρως την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων των συµβουλευόµενων κατά τις διαδικασίες της λήψης
συγκατάθεσης, της συλλογής και της ανάλυσης δεδοµένων. Περαιτέρω οι
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εργαζόµενοι/νες υποχρεούνται να ακολουθήσουν σχεδιασµό σύµφωνα µε τον οποίο
θα διατηρούν εµπιστευτικά τα δεδοµένα των συµβουλευόµενων (π.χ. κωδικοποίηση,
ασφαλής αποθήκευση των δεδοµένων, έλεγχος των προσώπων που έχουν πρόσβαση
στα δεδοµένα, αφαίρεση στοιχείων των συµβουλευόµενων που θα µπορούσαν να
οδηγήσουν στην αναγνώριση αυτών κατά τη στατιστική επεξεργασία).
Σε κάθε περίπτωση η συλλογή προσωπικών δεδοµένων διέπεται από τη σχετική
νοµοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα
οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων και την προστασία
τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη
διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. Αυτά τα µέτρα
πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που
συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδοµένων που είναι αντικείµενο της
επεξεργασίας (πολιτική ασφαλείας).
ΑΡΘΡΟ 8
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Η στατιστική επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων πραγµατοποιείται µε τρόπο
ώστε να διαφυλάσσεται απολύτως η ανωνυµία των προσώπων και να µην είναι
δυνατή η αναγνώριση των προσώπων. Τα αποτελέσµατα της στατιστικής
επεξεργασίας δεν µπορούν να δηµοσιοποιούνται παρά µόνον σε µορφή στατιστικών
πινάκων–αναλύσεων, η οποία διασφαλίζει την ανωνυµία των προσώπων, ώστε να
µην αναγνωρίζονται αυτά.
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