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 ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηα Ξξαθηηθά ηεο από 27.11.2019
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 19/2019 ηνπ Γ.Π.
ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδόλαο,
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε εζωηεξηθήο πνιηηηθήο αζθαιείαο, ινηπώλ πνιηηηθώλ πξνζηαζίαο
πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ, εμνπιηζκνύ θαη δένπζαο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη
νξηζκόο νκάδαο αζθαιείαο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηωλ πνιηηηθώλ θαη
δηαδηθαζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα
(επαλεηζαγωγή)»
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα
Ππλεδξίαζε ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο
«Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά), ζήκεξα ζηηο 27.11.2019, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 7 κ.κ., ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 32339/22-11-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ.
Ξξόζθιεζεο 19/2019) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνύ θ. Ιύζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε θάζε Πύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ.
Γήκαξρν θαη ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο
Σαιθεδόλαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»),
όπσο ηζρύεη. Ζ Ππλεδξίαζε δηεθόπε, κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηνπ κνλαδηθνύ
ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ. θαη ηνπ 1νπ, 2νπ θαη 10νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. ιόγσ ηνπ πξνρσξεκέλνπ ηεο ώξαο (2.30
π.κ.) θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε όισλ ησλ παξόλησλ κειώλ ζπλερίζζεθε ζηηο 2.12.2019, εκέξα
Γεπηέξα θαη ώξα 7 κ.κ. ζηνλ ίδην ρώξν, όπνπ πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε κόλν ην 14ν ζέκα ηεο
Ζ.Γ.. Δλ ζπλερεία δηεθόπε εθ λένπ θαη ζπλερίζζεθε θαη νινθιεξώζεθε ζηηο 4.12.2019, εκέξα
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Σεηάξηε θαη ώξα 7 κ.κ. ζηνλ ίδην ρώξν κε ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ ππνινίπσλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ..
O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξόεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ
ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ηεξώληαο ηα
πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 Γηνηθεηηθνύ, κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 «Ξξόγξακκα
Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ ΟΙΟΗ παξόληεο, σο αθνινύζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεωξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδωλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο ωηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδωλ
Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Παπαινπθά Δπηπρία
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θωλζηαληίλνο

ΟΤΓΔΗ
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Θαιακπόθεο Ηωάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θωλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
Αιεθξαγθή νθία
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ηωάλλεο
Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνύιαο Αιέμαλδξνο
Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο

Πεκεηώλεηαη όηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηόζν ε Ξξόεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλόηεηαο Λ.
Φηιαδέιθεηαο θα Παλαγηώηα Αγνξαζηνύ, όζν θαη ν Ξξόεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλόηεηαο Λ.
Σαιθεδόλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.



Κε ηε ζύκθσλε γλώκε όισλ ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Πώκαηνο ην 10ν θαη ελ ζπλερεία ην 14ν
ζέκα ηεο Ζ.Γ. ζπδεηήζεθαλ ακέζσο κεηά ην 2ν ζέκα ηεο Ζ.Γ., ελώ γηα ηα ινηπά ζέκαηα
ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά είραλ εγγξαθεί ζηελ Ζ.Γ. ηεο Ππλεδξίαζεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο :

 Ν θ. Σ.Γξεηδειηάο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε ηελ 2ε εκέξα απηήο πξηλ ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε
απόθαζεο επί ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν θ. Θ.Κπίγαιεο θαη νη θ. Π. Αιεθξαγθή θαη Γ.Δ.Γθνύκα απνρώξεζαλ από ηελ Ππλεδξίαζε κεηά ηε
ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν θ. Α.Γνύιαο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη κεηαμύ ησλ δύν
ςεθνθνξηώλ επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Νη θ.θ. Λ.Αλαληάδεο θαη Η.Εαραξηάδεο απνρώξεζαλ από ηελ Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. Ν ηειεπηαίνο επαλαπξνζήιζε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. θαη
απερώξεζε νξηζηηθά από ηελ Ππλεδξίαζε κεηά ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 12νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ...
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 Νη θ.θ. Ξ.Ιαδαξίδεο θαη Θ.Ληάηζεο θαη ε θ. Δ.Ξαπαινπθά απνρώξεζαλ από ηελ Ππλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 12νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ζ θ. Γ.Δκκαλνπήι απνρώξεζε από ηελ Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν θ. Γ.Θαξαβίαο απνρώξεζε από ηελ Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ
ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν θ. Λ.Πεξεηάθεο απνρώξεζε από ηελ Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ
19νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..

Ν θ. Ξξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ζην 1ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο
Γηάηαμεο.

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο
Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη
ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα
κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε βάζε ην
ππ΄αξηζκ. πξση. 30895/7-11-2019 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Αληηδεκάξρνπ Νηθ.
πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πώκα, κεηαμύ άιισλ, ηα αθόινπζα:
Θύξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θύξηνη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη ,
ΘΔΚΑ: Ππκκόξθσζε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο κε ηνλ θαλνληζκό
679/2016 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ εθαξκνζηηθνύ ηνπ λόκνπ 4624/2019 (ΦΔΘ Α’ 137).
Πύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 679/2016 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ
πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα είλαη ζεκειηώδεο
δηθαίσκα. Ρν άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ηνπ Σάξηε ησλ Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο («Σάξηεο») θαη ην άξζξν 16 παξάγξαθνο 1 ηεο Ππλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΠΙΔΔ) νξίδνπλ όηη θάζε πξόζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνύλ. Νη αξρέο θαη νη θαλόλεο γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπο ζα
πξέπεη, αλεμάξηεηα από ηελ ηζαγέλεηα ή ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο, λα ζέβνληαη ηα ζεκειηώδε
δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπο, ηδίσο ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. Ν θαλνληζκόο ζθνπεύεη λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ελόο ρώξνπ
ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζύλεο θαη κηαο νηθνλνκηθήο έλσζεο, ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
πξόνδν, ζηελ ελίζρπζε θαη ζύγθιηζε ησλ νηθνλνκηώλ εληόο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ζηελ
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επεκεξία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ. Ζ νδεγία 95/46/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ επηδηώθεη ηελ ελαξκόληζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ θαη
ειεπζεξηώλ ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ όζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηόηεηεο επεμεξγαζίαο θαη ηε
δηαζθάιηζε ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα κεηαμύ θξαηώλ κειώλ.
Πθνπόο ηνπ λόκνπ 4624/2019 είλαη: α) ε αληηθαηάζηαζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ ξπζκίδεη ηε
ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνύ Σαξαθηήξα, β) ε ιήςε
κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ
δεδνκέλσλ απηώλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθόο Θαλνληζκόο γηα ηελ
Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ, εθεμήο: ΓΘΞΓ), γ) ε ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ)
2016/680 ηνπ Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα
από αξκόδηεο αξρέο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο πξόιεςεο, δηεξεύλεζεο, αλίρλεπζεο ή δίσμεο πνηληθώλ
αδηθεκάησλ ή ηεο εθηέιεζεο πνηληθώλ θπξώζεσλ θαη γηα ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ
απηώλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απόθαζεο – πιαίζην 2008/977/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ. Πύκθσλα κε ην
άξζξν 2, νη δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ εθαξκόδνληαη ζηελ, ελ όισ ή ελ κέξεη, απηνκαηνπνηεκέλε
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνύ Σαξαθηήξα, θαζώο θαη ζηε κε απηνκαηνπνηεκέλε
επεμεξγαζία ηέηνησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή πξόθεηηαη λα πεξηιεθζνύλ ζε
ζύζηεκα αξρεηνζέηεζεο από:
α) δεκόζηνπο θνξείο ή
β) ηδησηηθνύο θνξείο, εθηόο θαη εάλ ε επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη από θπζηθό πξόζσπν ζην
πιαίζην απνθιεηζηηθά πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Πηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ, ν δήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο έρεη ζπλάςεη
ζπκβάζεηο γηα ηηο ππ. αξηζκ. 135/2018 θαη 99/2019 κειέηεο, θαζώο θαη ην ππ. αξηζκ. 24318/2708-2019 ζπκθσλεηηθό κε ηελ εηαηξεία Computer Studio. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κειεηώλ
θαη ηνπ ζπκθσλεηηθνύ πνπ έρεη ζπλππνγξαθεί, ν δήκνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκόζεη ηηο
απαηηνύκελεο δηαδηθαζίεο. Γηα ην ιόγν απηό θαιείζηε όπσο εγθξίλεηε: ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή
αζθαιείαο, ηηο ινηπέο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο
δένπζαο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζώο θαη ηνπ νξηζκνύ νκάδαο αζθαιείαο γηα ηνλ έιεγρν θαη
ηελ παξαθνινύζεζε ησλ πνιηηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα.
Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί αγνξεηέο
απηώλ θαζώο θαη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο, ηηο αληηξξήζεηο θαη ηηο
πξνηάζεηο ηνπο.


Πηε Ππλεδξίαζε παξέζηεζαλ εθπξόζσπνη ηεο εηαηξείαο Computer Studio, νη νπνίνη παξείραλ
ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ ζέκαηνο θαη απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο κειώλ ηνπ
Πώκαηνο.



Ξξνηείλνληαη γηα ηελ ηξηκειή νκάδα αζθαιείαο ηνπ Γήκνπ ν Ξξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο
Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ θ. Γεκήηξηνο Κπόδαο, σο Ξξόεδξνο θαη ν Ξξντζηάκελνο ηνπ
Απηνηεινύο Ρκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο θ. Πσθξάηεο Ξαλαγησηόπνπινο θαζώο θαη ε
ππάιιεινο ηνπ Ρκήκαηνο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θ. Γεσξγία Ληθνινπνύινπ, σο κέιε.

Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη ζε ςεθνθνξία
ελώπηνλ ηνπ Πώκαηνο.


Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ όηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πύκβνπινη θ.θ. Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνύκα
θαη Η.Εαραξηάδεο (ζύλνιν 3).
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Νη
Γεκ.
Πύκβνπινη
θ.θ.
Σ.Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο,
Θ.Ρνκπνύινγινπ,
Ξ.Αζαλαζόπνπινο θαη Π.Αιεθξαγθή (ζύλνιν 4) απείραλ από ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.



Νη Γεκ. Πύκβνπινη θ.θ. Α.Βαζηιόπνπινο, Δ.Ξαπαινπθά, Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο,
Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπόθεο, Γ.Δκκαλνπήι θαη Η.Νπζηακπαζίδεο (ζύλνιν 8) δήισζαλ
«παξώλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.

Κεηά ηαύηα, ην Γ.Π. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ
θαθέινπ θαη :



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»)
Ρνλ θαλνληζκό 679/2016 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνλ εθαξκνζηηθό ηνπ λόκν
4624/2019 (ΦΔΘ Α’ 137).
 Ρηο ππ. αξηζκ. 135/2018 θαη 99/2019 κειέηεο, θαζώο θαη ην ππ. αξηζκ. 24318/27-08-2019
ζπκθσλεηηθό ηνπ Γήκνπ κε ηελ εηαηξεία Computer Studio
 Ρν αξηζ. πξση. 31038/8-11-2019 Δλεκεξσηηθό Πεκείσκα-Γλώκε ηεο Λνκ. πεξεζίαο ηνπ
Γήκνπ
θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
(16 ΤΠΔΡ-3 ΘΑΣΑ)
1.

Δγθξίλεη ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή αζθαιείαο, ηηο ινηπέο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ, ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο δένπζαο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ αθνξνύλ
πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα, ζε ζπκκόξθσζε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο κε ηνλ
θαλνληζκό 679/2016 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνλ εθαξκνζηηθό ηνπ Λόκν 4624/2019
(ΦΔΘ Α’ 137).

2. Δγθξίλεη ηε ζύζηαζε ηξηκεινύο νκάδαο αζθαιείαο ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ
παξαθνινύζεζε ησλ πνιηηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, απνηεινύκελε από ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο
Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ θ. Γεκήηξην Κπόδα, σο Ξξόεδξν θαη ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ
Απηνηεινύο Ρκήκαηνο Ξιεξνθνξηθήο θ. Πσθξάηε Ξαλαγησηόπνπιν θαζώο θαη ηελ ππάιιειν
ηνπ Ρκήκαηνο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θ. Γεσξγία Ληθνινπνύινπ, σο κέιε.

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 254/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ

ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ
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ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Σξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο
Αιεθξαγθή Πνθία
Πεξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο θαη ηα Ρκήκαηα ηνπ Γήκνπ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ
Νξηδόκελνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, κέιε νκάδαο αζθαιείαο
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