
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  19/13-07-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 139/2020 Θέμα:  «Έγκριση  πολιτικής  ορθής  χρήσης  κινητών  συσκευών 

στα  πλαίσια  προστασίας  προσωπικών  δεδομένων  της 

Επιχείρησης, βάσει των επιταγών, του Ν.4624/2019».

Στη Θέρμη, σήμερα 13 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ. συνεδρίασαν, δια ζώσης 

κεκλισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από 

την υπ’ αριθμ. 2968/09-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) 

περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Κουσούλης Γεώργιος

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Ιωσηφίδης Ιωάννης
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Γαντάς Σπυρίδων
5. Λιόλιος Αντώνιος
6. Καρκαλή Μαρία
7. Χατζηδημητρίου Φανή

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη 

ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «Το Διοικητικό Συμβούλιο 

διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε  

θέμα που αφορά στην επιχείρηση…» 

Στη  συνέχεια  είπε  στα  μέλη  ότι,  στα  πλαίσια  εναρμόνισης  με  τις  επιταγές  του  Νέου 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προκειμένου στη διαμόρφωση ενός ενιαίου 

πλαισίου κρίνεται επιβεβλημένη η υιοθέτηση μία σειρά πολιτικών. 

 Ακολούθως  είπε  ότι  η  χρήση  κινητών  υπολογιστικών  συσκευών  γίνεται  όλο  και  πιο 

αναγκαία για την επίτευξη εργασιών απομακρυσμένα. Στα πλαίσια διεκπεραίωσης εργασιών της 

Δ.Ε.Υ.Α. παρέχονται στο προσωπικό και στη διοίκηση κινητές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα και 

laptop. Πάραυτα από τη χρήση αυτή απορρέουν κίνδυνοι οι οποίοι θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν 

ώστε να διασφαλιστεί τόσο η επιχείρηση όσο και τα δεδομένα που διαχειρίζεται.
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Στα πλαίσια διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων της Επιχείρησης, βάσει των επιταγών 

του  Γενικού  Κανονισμού  Προστασίας  Δεδομένων,  του  Ν.4624/2019  και  των  κατευθυντήριων 

γραμμών και οδηγιών της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να υιοθετηθεί- 

εγκριθεί η επισυναπτόμενη Πολιτική Ορθής Χρήσης Κινητών Συσκευών η οποία στη συνέχεια θα 

κοινοποιηθεί στο προσωπικό και θα είναι δεσμευτική γι αυτό. 

Στόχος  αυτής  της  Πολιτικής  είναι  ο  καθορισμός  των  κανόνων,  οι  οποίοι  πρέπει  να 

εφαρμόζονται κατά τη χρήση κινητών συσκευών.  Ειδικότερα, η παρούσα Πολιτική στοχεύει  να 

μετριάσει τους ακόλουθους κινδύνους:

• απώλεια ή κλοπή κινητών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων, 

προσωπικού χαρακτήρα και μη, που έχουν αποθηκευτεί σε αυτές,

• έκθεση διαβαθμισμένων πληροφοριών στο κοινό,

• εισαγωγή ιών και κακόβουλου λογισμικού από και στο δίκτυο,

• απώλεια φήμης της Επιχείρησης.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι κανόνες που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική να τηρούνται 

πάντοτε κατά τη χρήση και τη μεταφορά κινητών συσκευών.

Η εν λόγω πολιτική αφορά και εφαρμόζεται στην χρήση και σε όλες τις διαδικασίες που 

σχετίζονται με τις κινητές συσκευές που έχουν πρόσβαση στα συστήματα της επιχείρησης, καθώς 

και σε όλα τα φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

των Διευθυντών, των Προϊσταμένων, των εργαζομένων ή/και τρίτων μερών που έχουν πρόσβαση 

σε αυτές τις κινητές συσκευές.

Εν  συνεχεία,   η  Αν.  Γενική Διευθύντρια,  έχοντας  υπόψη τα ανωτέρω είπε  ότι  κρίνεται 

αναγκαίο  η λήψη  απόφασης έγκρισης σχετικά με την επισυναπτόμενη Πολιτική Ορθής Χρήσης 

Κινητών Συσκευών στα πλαίσια προστασίας προσωπικών δεδομένων της Επιχείρησης, βάσει των 

επιταγών  του  Γενικού  Κανονισμού  Προστασίας  Δεδομένων,  του  Ν.4624/2019  και  των 

κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κάλεσε τα μέλη του Συμβούλιου να αποφασίσουν 

σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  την  Πολιτική  Ορθής  Χρήσης  Κινητών  Συσκευών  στα  πλαίσια  προστασίας 

προσωπικών  δεδομένων  της  Επιχείρησης,  βάσει  των  επιταγών  του  Γενικού  Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων, του Ν.4624/2019 και των κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών 

της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως αυτή εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο 

και έχουν λάβει γνώση τα μέλη του Δ.Σ.
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2. Η παρούσα Πολιτική Ορθής Χρήσης Κινητών Συσκευών είναι δεσμευτική για όλους τους 

χρήστες των  κινητών συσκευών της επιχείρησης.

3. Η παρούσα Πολιτική Ορθής Χρήσης Κινητών Συσκευών να κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο 

μέσο στους χρήστες των  κινητών συσκευών της επιχείρησης ώστε να λάβουν γνώση.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19 απόφαση 139/13-07-2020

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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