
    

 

Πρακτικό 92 / 14.11.2022 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Σάββατο 5/11/2022 ώρα 
15:00 έως Τετάρτη 9/11/2022 ώρα 13:00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1: Απάντηση του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. στο με αρ. πρωτ. 483 / 29.10.2022 αίτημα του 
Άκη Καραϊωσηφίδη για έγκριση και βαθμολόγηση του εσωτερικού πρωταθλήματος 
ΟΣΑΠ 2022 – 2023. Αποστολή όλων των σχετικών συνημμένων στο νομικό σύμβουλο 
της ΠΕΣ (αρ. πρωτ. 484 / 31.10.2022) και απάντησή του (αρ. πρωτ. 487 / 05.11.2022). 
Υιοθέτηση από τα μέλη του ΔΣ της γνωμοδότησης και της εισήγησης του νομικού 
συμβούλου της ΠΕΣ.  
 
Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο πρόεδρος 
έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με το ως άνω θέμα. Αναλυτικά: 
 
 
Το υπ’ αρ. πρωτ. 483 / 29.10.2022 αίτημα του Άκη Καραϊωσηφίδη έχει ως εξής: 
 
«Αγαπητοί συμπαίκτες, θέλοντας το νέο ΔΣ του Ομίλου μας να οργανώσει σωστά τις 
διοργανώσεις του Ομίλου μας και ταυτόχρονα να λύσει ένα χρονίζον πρόβλημα (το 
γεγονός ότι υπάρχουν μέλη μας που δεν επιθυμούν να υπογράψουν μια δήλωση GDPR 
προς την ΠΕΣ, αλλά θέλουν να υπογράψουν το ίδιο πράγμα αλλά απευθυνόμενο στον 
Όμιλό τους) ζήτησε Νομική Συμβουλή όπως είχε κάθε δικαίωμα να κάνει. 
 
Σε συνομιλία μου με τον Πρόεδρο τον ενημέρωσα για την ενέργειά μας και τον 
ενημέρωσα ότι σκοπός της είναι η Νομική Θωράκιση της ΠΕΣ. Του είπα ότι δεν 
γνωρίζω τι θα λέει η γνωμοδότηση, αλλά σε περίπτωση που λέει ότι η ΠΕΣ δεν 
καλύπτεται νομικά από άλλον τρόπο παρά μόνο με την δήλωση προς αυτήν, τότε ΔΕΝ 
θα δεχτούμε στο Πρωτάθλημα κανένα μέλος χωρίς αυτήν την δήλωση. 
 
Η γνωμοδότηση εξεδόθη και λέει συνοπτικά τα εξής: 
 
Αν στον κανονισμό του Πρωταθλήματός μας συμπεριληφθεί η ακροτελεύτια διάταξη 
ΟΠΩΣ την γράφει, υπογράψουν τον κανονισμό και λάβουν γνώση του εγγράφου 



ενημέρωσης τα μέλη, τότε η ΠΕΣ είναι καλυμμένη νομικά να μην ζητήσει περαιτέρω 
άλλες δηλώσεις. 
 
Η φόρμουλα αυτή θα επιτρέψει και στα λίγα μέλη μας που δεν έχουν υπογράψει την 
δήλωση της ΠΕΣ να συμμετάσχουν. 
 
Όντας νομικά καλυμμένη η ΠΕΣ δεν νομίζω ότι έχει κάποιον λόγο να επιμείνει στην 
υπογραφή δήλωσης προς την ΠΕΣ από τους συμμετέχοντες. 
 
Επισυνάπτω λοιπόν, τη γνωμοδότηση, το συνοδευτικό έγγραφο ενημέρωσης και το 
email του Δικηγορικού Γραφείου, το οποίο σημειώστε ότι ΕΙΔIΚΕΥΕΤΑΙ και γνωμοδοτεί 
σε θέματα GDPR. 
 
Παρακαλώ τον Πρόεδρο να φέρει το θέμα στο ΔΣ μας, ώστε να γίνει επίσημα 
ενημέρωση και να δοθεί η τυπική έγκριση που θα επιτρέψει στον Όμιλό μας να κάνει 
ένα Πρωτάθλημα χωρίς αποκλεισμούς συμπαικτών μας, πράγμα που πρέπει να 
αποτελεί στόχο μας, μια και στόχος μας θα πρέπει να είναι να φέρουμε περισσότερο 
κόσμο στο σκραμπλ και όχι να αποκλείουμε παίκτες με τυπικότητες, όταν βέβαια αυτές 
οι τυπικότητες δεν είναι αναγκαίες. 
 
Ευχαριστώ εκ των προτέρων όλους σας για την στήριξή σας, την οποία θεωρώ 
δεδομένη.» 
 
Η αλληλογραφία (email) που εστάλη από τον δικηγόρο κ. Τάσση προς τον Άκη 
Καραϊωσηφίδη: 
 
«Αγαπητέ κ. Καραΐωσηφίδη,  
 
σε συνέχεια των εγγράφων και των συνομιλιών μας σας αποστέλλω το κείμενο της 
ενημέρωσης προς τους συμμετέχοντες στους αγώνες και την σχετική μας γνώμη επί του 
θέματος.  
 
Η συνημμένη ενημέρωση για την συμμετοχή στο συγκεκριμένο τουρνουά εξηγεί πώς και 
σε ποιόν γίνονται οι διαβιβάσεις καθώς και για ποιόν σκοπό, και συνεπώς καλύπτει την 
ανάγκη ενημέρωσης για την συνολική επεξεργασία τόσο από το Σωματείο και την ΠΕΣ 
όσο και την τυχόν διαβίβαση κάποιων δεδομένων (λίστες αποτελεσμάτων) στα λοιπά 
σωματεία που συμμετέχουν. Όπως θα δείτε, δεν υπάρχει συγκατάθεση για την 
επεξεργασία αλλά μόνο ενημέρωση, οπότε η ενημέρωση μπορεί να βρίσκεται στο ίδιο 
κείμενο με τον κανονισμό ή στην αίτηση συμμετοχής και ο συμμετέχων στο έντυπο της 
αίτησης συμμετοχής να βάζει μόνο μία υπογραφή σε ένα κουτάκι με τίτλο «Ελαβα 
γνώση του Κανονισμού Αγώνων και του εντύπου «ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ». Αυτή η δήλωση καλύπτει 
τόσο εσάς όσο και την ΠΕΣ. Αν δεν επιλέξετε να ενσωματώσετε το έντυπο ενημέρωσης 
στην αίτηση συμμετοχής αλλά το δίνετε αυτόνομο θα πρέπει να διατηρήσετε το 
τελευταίο κομμάτι που είναι τονισμένο ώστε να δηλώνει ο συμμετέχων ότι ενημερώθηκε.  



 
Ακολούθως η ακροτελεύτια διάταξη του Κανονισμού Αγώνων θα πρέπει να 
διαμορφωθεί ως εξής:  
 
Ν. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  
Όλοι οι συμμετέχοντες προκειμένου να λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα, πρέπει προ της 
ενάρξεως των αγώνων τους:  
1. Να έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή στον όμιλο τους  
2. Να καταβάλλουν το ανάλογο δικαίωμα συμμετοχής ύψους 15€  
3. Να έχουν λάβει γνώση του εγγράφου «ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 
ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»  
4. Να έχουν υπογράψει ότι έλαβαν γνώση του παρόντος Κανονισμού, και ότι 
δεσμεύονται για την πλήρη και ανεπιφύλακτη τήρησή του. 
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης, 
περιορισμού στην καταχώρηση και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από τον 
ΟΣΑΠ ή την ΠΕΣ, ή διαγραφής των δεδομένων του, αυτή μπορεί να γίνει με τις 
μεθόδους που αναφέρονται στο έντυπο ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή ο 
συμμετέχων θεωρείται πως αυτοδίκαια αποχωρεί από το Πρωτάθλημα και μηδενίζεται 
στους  αγώνες αφού η παραπάνω επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του 
Πρωταθλήματος και τη βαθμολόγησή του.  
 
με εκτίμηση  
 
Σπύρος Κ. Τάσσης  
Δικηγόρος, LLM   
Tassis & Associates / ICTLC Greece  
 
Ιπποκράτους 8, 10679, Αθήνα  
Τ. 210 3600366  
www.tassis.com  
 
 
Η γνωμοδότηση του κ. Τάσση: 
 
«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΚΡΑΜΠΛ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
 
 
Στο πλαίσιο διεξαγωγής των ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2022-
2023, μας ετέθη, από το Σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ (SCRABBLE) 
(και άλλων επιτραπέζιων πνευματικών παίγνιων) ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» «ΟΣΑΠ», το 
ερώτημα σχετικά με την ανάγκη ή μη δήλωσης συγκατάθεσης για την συμμετοχή μέλους 
Σωματείου Σκραμπλ σε αγώνες καθώς και αν θα πρέπει να παρέχεται ξεχωριστό 
έντυπο ενημέρωσης από την Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ (ΠΕΣ) στους 
διαγωνιζόμενους. Το ερώτημα άπτεται της νομιμότητάς της επεξεργασίας των 

http://www.tassis.com/


προσωπικών δεδομένων από τους διοργανωτές αυτών και, ιδίως της υποχρέωσης 
διαφάνειας και ενημέρωσης του υποκειμένου, και πρέπει να αξιολογηθεί με βάση το 
ισχύον νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
 
1. Εισαγωγή 
 
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 
στις 25 Μαϊου 2018, εισάγει αρκετές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο νομικό 
πλαίσιο για την προστασία των φυσικών προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων τους και θεσπίζει αυξημένες υποχρεώσεις για 
οποιονδήποτε οργανισμό επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Συνοπτικά, σύμφωνα με 
το άρθρο 5 ΓΚΠΔ, για να είναι νόμιμη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (απλών 
και ειδικών κατηγοριών), πρέπει η επεξεργασία να διέπεται από συγκεκριμένες αρχές, 
μεταξύ των οποίων η αρχή της νομιμότητας και διαφάνειας. Σύμφωνα με τις αρχές 
αυτές, τα δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία, με 
διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων. Η διαφάνεια απαιτεί η 
ενημέρωση του υποκειμένου να είναι συνοπτική, εύκολα προσβάσιμη, κατανοητή, με 
σαφή και απλή διατύπωση. 
 
2. Αρχές επεξεργασίας 
 
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ: Το άρθρο 6 ΓΚΠΔ, προβλέπει ότι για να είναι σύννομη η επεξεργασία 
θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις: 
i. Συγκατάθεση, 
ii. Εκτέλεση σύμβασης (ή για τη λήψη μέτρων πριν τη σύναψη της σύμβασης 
κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου των δεδομένων), 
iii. Εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας, 
iv. Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου 
φυσικού προσώπου, 
v. Εκτέλεση  έργου  δημοσίου  συμφέροντος ή άσκησης  δημόσιας  εξουσίας που  
έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, και 
vi. Ικανοποίηση εννόμου συμφέροντος του υπεύθυνου της επεξεργασίας ή τρίτου, 
 
 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Επιπροσθέτως, για να είναι νόμιμη η επεξεργασία πρέπει να παρέχεται 
προς το Υποκείμενο η ορθή ενημέρωση (Αρχή της Διαφάνειας). Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, 
η ενημέρωση των Yποκειμένων θα πρέπει να περιγράφει ειδικώς τους σκοπούς, το 
είδος και την νομική βάση της επεξεργασίας, τον χρόνο διατήρησής τους, τα δικαιώματα 
των υποκειμένων και, ιδίως, την τυχόν περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτους συνεργάτες ή 
αποδέκτες των ΠΔ. Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, είναι 
αναγκαίο, ήδη κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων προς επεξεργασία, να 
περιγράφονται και να αναλύονται με πλήρη σαφήνεια και σε κατανοητή γλώσσα τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ. 
 
3.   Αξιολόγηση 
 



Είναι σαφές ότι κάθε οργανισμός, ενεργών ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επιλέγει την 
κατάλληλη νομική βάση αναλόγως του είδους και της φύσης της επεξεργασίας. Εν 
προκειμένω, η σχέση μεταξύ του μέλους και του Σωματείου/Ομίλου είναι μία συμβατική 
σχέση η οποία συνάπτεται με την ελεύθερη βούληση των μερών και διέπεται από 
συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις. Τα μέρη, το μέλος και το Σωματείο, βάσει 
της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων και των εφαρμοστέων αρχών και κανόνων 
του αστικού δικαίου, είναι ελεύθερα να ορίζουν τις παραμέτρους της μεταξύ τους 
συμβατικής σχέσης, με σεβασμό, φυσικά, στον νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ιδιότητα του 
μέλους στο Σωματείο εμπεριέχει και την πρόθεση του μέλους να συμμετέχει σε αγώνες 
σκραμπλ, οπότε στο πλαίσιο αυτό το μέλος (και υποκείμενο των δεδομένων) αιτείται την 
συμμετοχή του η οποία διέπεται και αυτή από ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, 
δηλαδή έχουμε και πάλι μία συμβατική σχέση, την οποία, μάλιστα, επιδιώκει ο ίδιος ο 
συμμετέχων με την αίτηση του. 
 
Κάθε συμμετέχων στους αγώνες κατανοεί ότι λόγοι διασφάλισης της διαφάνειας, του 
αδιάβλητου και της φήμης των αγώνων και του παιχνιδιού αλλά και των Σωματείων που 
συμμετέχουν, έχουν οδηγήσει τόσο τα εθνικά όσο και τα διεθνή πρότυπα και 
κανονισμούς που διέπουν την διεξαγωγή των αγώνων, να προβλέπουν την 
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και της κατάταξης των συμμετεχόντων με τα 
ονόματα τους στους αγώνες. Κρίνεται, δηλαδή, ως απολύτως αναγκαία προϋπόθεση 
για την συμμετοχή στους αγώνες και την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ του 
Σωματείου που διοργανώνει τους αγώνες, των συμμετεχόντων, της ΠΕΣ και των τρίτων 
σωματείων, τα μέλη των οποίων θα διαγωνιστούν, η επεξεργασία ορισμένων 
προσωπικών δεδομένων τόσο από το Σωματείο όσο και από την Πανελλήνια Ένωση 
Σκραμπλ με τον τρόπο που ορίζεται στην Ενημέρωση. Η νομική βάση της εκτέλεσης 
σύμβασης, αποτελεί εν προκειμένω την απολύτως απαραίτητη νομική βάση για την 
διασφάλιση τόσο της νομιμότητας της επεξεργασίας όσο και της ομαλής εκτέλεσης των 
αγώνων, σύμφωνα με το άρθρο 6.1.β ΓΚΠΔ («εκτέλεση σύμβασης της οποίας το 
υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων πριν τη 
σύναψη της σύμβασης κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου των δεδομένων»). 
Αντιθέτως, η συγκατάθεση των συμμετεχόντων δεν ενδείκνυται ως νομική βάση διότι 
αποτελεί δήλωση ελεύθερα ανακλητή και καθόλου σταθερή βάση για τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της διαφάνειας και της ιστορικότητας των αποτελεσμάτων των 
αγώνων. 
 
Περαιτέρω, είναι προφανές ότι κάθε Σωματείο που διοργανώνει ένα τουρνουά αγώνων 
επιφορτίζεται με την υποχρέωση να παρέχει την κατάλληλη ενημέρωση προς τους 
συμμετέχοντες, τόσο για τους όρους των αγώνων όσο και για την συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων τους. Η ενημέρωση αυτή κρίνουμε ότι καλύπτει επαρκώς 
την υποχρέωση, τόσο του Σωματείου όσο και της ΠΕΣ, για σαφή ενημέρωση, με τρόπο 
εύληπτο και κατανοητό για το ποιος είναι ο/οι Υπεύθυνος/οι Επεξεργασίας των 
δεδομένων τους, τον σκοπό και την νομική βάση της επεξεργασίας, τα δικαιώματα των 
συμμετεχόντων και τον τρόπο άσκησης αυτών. 
 
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται, μάλιστα, στο κείμενο της ενημέρωσης στον σαφή 
προσδιορισμό των αποδεκτών στο πλαίσιο της συμμετοχής των μελών σε αγώνες και 



τουρνουά Σκράμπλ και της δημοσίευσης συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων από 
την Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ (ΠΕΣ) για τους σκοπούς των αγώνων. 
 
4.   Συμπέρασμα 
 
Με το συνημμένο έντυπο ενημέρωσης με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   ΣΧΕΤΙΚΑ   ΜΕ   ΤΗΝ   
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ   ΤΩΝ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ   ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» οι συμμετέχοντες στους 
αγώνες και μέλη των Σωματείων/Ομίλων σκραμπλ ενημερώνονται επαρκώς ότι η 
συμμετοχή τους συνεπάγεται την διαβίβαση ορισμένων προσωπικών δεδομένων 
(όνομα, βαθμολογία) σε άλλα Σωματεία και την ΠΕΣ με σκοπό την τήρηση, επεξεργασία 
και ενημέρωση της βαθμολόγησης σε αγώνες και πρωταθλήματα καθώς και την 
ανάρτηση του αγωνιστικού προγράμματος και των αποτελεσμάτων των τουρνουά σε 
ιστοσελίδες του Σωματείου ή/και της ΠΕΣ ή/και τρίτων σωματείων, τα μέλη των οποίων 
συμμετέχουν στους αγώνες. Με την ενημέρωση αυτή το μέλος ενημερώνεται επαρκώς 
και με σαφήνεια πριν την συλλογή των δεδομένων του για το τί ακριβώς συνεπάγεται η 
συμμετοχή του σε αγώνες και έχει την επιλογή να μην συμμετέχει σε αυτούς αν δεν 
επιθυμεί την προβλεπόμενη και αναμενόμενη επεξεργασία των προσωπικών του 
δεδομένων. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι κάθε διαγωνιζόμενος στον οποίο έχει κοινοποιηθεί 
το συνημμένο έντυπο ενημέρωσης μαζί με τους όρους συμμετοχής στους αγώνες έχει 
ενημερωθεί τόσο για τους όρους της συμμετοχής του όσο και για την σκοπούμενη 
επεξεργασία των δεδομένων του για τον σκοπό της σύννομης διεξαγωγής των αγώνων. 
Τουτέστιν, η αρχή της νομιμότητας και της διαφάνειας, που απαιτούνται από τον ΓΚΠΔ, 
ικανοποιούνται και το Σωματείο ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι σε θέση να 
τεκμηριώσει την νομιμότητα της επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης και της 
διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων στην ΠΕΣ (σύμφωνα με την Αρχή της 
Λογοδοσίας). Συνεπώς, εφόσον το συνημμένο έντυπο εγκύρως παρέχεται σε όσους 
δηλώνουν συμμετοχή στους αγώνες που διοργανώνει το Σωματείο με την ΠΕΣ, δεν 
απαιτείται ξεχωριστή δήλωση ενημέρωσης, πόσω μάλλον η λήψη συγκατάθεσης, από 
την ΠΕΣ για την συμμετοχή του μέλους του Σωματείου σε αγώνες. 
 
Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2022» 

 
 
Το εν λόγω «έντυπο ενημέρωσης συμμετέχοντα σε αγώνες πρωταθλήματος σχετικά με 
την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων»:  
 
«ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία Επικοινωνίας: Το Σωματείο με την 
επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ (SCRABBLE) (και άλλων επιτραπέζιων πνευματικών 
παίγνιων) ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» «ΟΣΑΠ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μακεδονίας 



αρ. 27 με ΑΦΜ 998192782 και η Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ που εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη, οδός Τρία Πλατάνια 12, ΑΦΜ 997224100, Α.Μ. Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης 10483, είναι από  κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων (στο εξής 
«ΥΕ») για τους σκοπούς του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ). Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
omilos.scrabble.a.p@gmail.com και pes@greekscrabble.gr . 
 
2. Είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε/ Σκοπός/ Νομική Βάση 
Επεξεργασίας: Οι ΥΕ συλλέγουν τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την δήλωση 
συμμετοχής σας στους αγώνες πρωταθλήματος, τα έντυπα (π.χ. φύλλα αγώνα) που 
συμπληρώνονται κατά την διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων αλλά και την τυχόν 
φωτογραφική κάλυψη των αγώνων. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι όλα ή κάποια 
από τα κάτωθι και η επεξεργασία τους γίνεται για τους εξής νόμιμους σκοπούς: 
 
Προσωπικά Δεδομένα 
Σκοπός επεξεργασίας των Δεδομένων 
Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων 
 
1.   Δεδομένα Συμμετοχής: Όνομα,  Επώνυμο, email, Αριθμός Τηλεφώνου, Επιδόσεις 
σε Αγώνες και Τουρνουά. Η συμμετοχή σας στους αγώνες πρωταθλήματος, η ομαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των αγώνων, η τήρηση, επεξεργασία και ενημέρωση της 
βαθμολόγησής σας σε αγώνες, η τήρηση λίστας των Ratings και η προώθηση των 
σκοπών του Σωματείου. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 
σύμβασης και για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση σας πριν από τη σύναψη σύμβασης. 
2.   Λοιπά  δεδομένα: Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο και ήχος). Η 
προβολή και προώθηση των αγώνων, της εικόνας  και των εκδηλώσεων του σωματείου 
μας και των εν γένει σκοπών αυτού. Η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων του 
Σωματείου για την προβολή της εικόνας και των σκοπών αυτού. 
 
Για την συμμετοχή στους αγώνες πρωταθλήματος και την διασφάλιση της διαφάνειας 
και ακεραιότητας της διεξαγωγής των βαθμολογούμενων αγώνων πρωταθλήματος είναι 
αναγκαία η ανάρτηση των ονομάτων και της βαθμολογίας των συμμετεχόντων στις 
ιστοσελίδες των ΥΕ (τήρηση λίστας Ratings). Επίσης και άλλα ομοειδή Σωματεία 
δύνανται να είναι αποδέκτες του ονοματεπωνύμου και  της κατάταξης σας και να 
δημοσιοποιούν τα δεδομένα αυτά στα μέλη τους ή στην ιστοσελίδα τους. Τυχόν 
εναντίωση  σας στην επεξεργασία των ως άνω Δεδομένων Συμμετοχής συνεπάγεται 
την αδυναμία συμμετοχής σας σε αγώνες Πρωταθλήματος, σε περίπτωση δε που έχετε 
ήδη συμμετάσχει σε  αγώνες, θεωρείται πως αυτοδίκαια αποχωρείτε από το 
Πρωτάθλημα και μηδενίζεστε στους εναπομείναντες αγώνες καθώς τα ανωτέρω 
δεδομένα είναι απολύτως αναγκαία για τη βαθμολόγησή των συμμετεχόντων  και την 
διαφάνεια στον έλεγχο των αποτελεσμάτων. 
 
5. Χρόνος/Κριτήρια διατήρησης προσωπικών δεδομένων: Διατηρούμε τα δεδομένα σας 
για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας. 
Ο προσδιορισμός του κατάλληλου χρονικού διαστήματος διατήρησης για κάθε 
κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων εξαρτάται από τον σκοπό επεξεργασίας, το 



ενδεχόμενο έγερσης δικαστικών αξιώσεων και οποιεσδήποτε άλλες εφαρμοστέες 
νομικές ή κανονιστικές διατάξεις. 
 
6. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους: Τα δεδομένα σας γίνονται 
αντικείμενο επεξεργασίας μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα και μέλη των ΥΕ για την 
εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας δηλαδή την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή 
αγώνων. Επίσης, αποδέκτες των δεδομένων σας δύνανται να είναι τα λοιπά σωματεία 
που συμμετέχουν στους αγώνες. Πρόσβαση δύναται να έχει και  το  ενδιαφερόμενο  
κοινό  που επισκέπτεται τις ιστοσελίδες ή/και  μέσα κοινωνικής δικτύωσης των ΥΕ αλλά 
και των λοιπών συμμετεχόντων σωματείων, εφόσον το αγωνιστικό πρόγραμμα και τα 
αποτελέσματα των αγώνων δημοσιεύονται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες/μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Πρόσβαση δύνανται να έχουν και φορείς του δημοσίου, κάθε διοικητική, 
δικαστική, εποπτική, ρυθμιστική ή άλλη Αρχή στο πλαίσιο άσκησης των νόμιμων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, στον βαθμό που υφίσταται υποχρέωση από το 
νόμο ή επιβάλλεται η διαβίβαση για την υποστήριξη των εννόμων συμφερόντων του 
Σωματείου ((λ.χ. δικαστική αντιδικία). Ομοίως, πρόσβαση δύνανται να αποκτήσουν και 
εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής ή νομικής/κανονιστικής 
υποστήριξης, με τους οποίους συνεργάζονται οι ΥΕ, οι οποίοι υπόκεινται στους ειδικούς 
αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που  έχουν συμφωνήσει με 
τους ΥΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. 
 
7. Προστασία & Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας: Οι ΥΕ λαμβάνουν τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των 
προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, 
αλλοίωση ή καταστροφή, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων. Όταν μοιραζόμαστε ή διαβιβάζουμε τα προσωπικά 
δεδομένα σας με τρίτα μέρη, διασφαλίζουμε ότι δεσμεύονται συμβατικά για την 
εφαρμογή των αρχών και εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διατήρηση 
της ασφάλειας των δεδομένων σας. 
 
8. Δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα: Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ 
(άρθρα 12-22) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων: 
• Να ζητήσετε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων. 
• Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν αυτά είναι 
ανακριβή, 
• Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει, με 
τις ως άνω συνέπειες αποκλεισμού από τον αγώνα, 
• Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, 
• Να εναντιωθείτε σε κάποια μορφή επεξεργασίας των Προσωπικών σας 
Δεδομένων από εμάς εκτός αν αφορά επεξεργασία υποχρεωτική εκ του νόμου. 
• Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr) στον σύνδεσμο https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi, 
 
 



9. Επικοινωνία: Για κάθε ζήτημα που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να 
απευθύνεστε στο omilos.scrabble.a.p@gmail.com ή pes@greekscrabble.gr ή 
ταχυδρομικά στα γραφεία των ΥΕ. Οι ΥΕ λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για την 
ικανοποίηση του αιτήματος, εντός εύλογης προθεσμίας, το αργότερο εντός ενός (1) 
μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του υποκειμένου. Η εν 
λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες το μέγιστο, εφόσον το 
αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. 
 
Στη συνέχεια αποφασίστηκε να σταλεί, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ερώτημα 
από το ΔΣ προς τον νομικό σύμβουλο της ΠΕΣ, κ. Γεώργιο Γκούγκα. Το ερώτημα που 
εστάλη με αρ. πρωτ. 484 / 31.10.2022: 
 
«Αγαπητέ κ. Γκούγκα, 
 
Για μία ακόμη φορά θα χρειαστούμε τη συνδρομή σας καθώς καλούμαστε να 
απαντήσουμε σε ένα θέμα με νομικές προεκτάσεις.  
 
Το Δ.Σ. του Ομίλου Σκραμπλ Αθηνών Πειραιώς (ΟΣΑΠ), ο οποίος είναι μέλος της ΠΕΣ, 
προσπαθώντας να εντάξει στις εσωτερικές του διοργανώσεις κάποια μέλη του, που 
αρνούνται να υπογράψουν την δήλωση GDPR που έχει συντάξει η ΠΕΣ, 
συμβουλεύτηκε το εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο του κ. Τάσση. Το εν λόγω γραφείο 
γνωμοδότησε και όπως θα δείτε και στα συνημμένα, διατείνεται πως «δεν υπάρχει 
συγκατάθεση για την επεξεργασία αλλά μόνο ενημέρωση». Ακολούθως, το ΔΣ του 
ΟΣΑΠ αποφάσισε να προσθέσει  στον Κανονισμό του Πρωταθλήματος  ένα σημείωμα, 
με το οποίο ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι τα προσωπικά τους δεδομένα 
μεταβιβάζονται προς επεξεργασία στην ΠΕΣ. 
 
Ο Αντιπρόεδρος του ΟΣΑΠ, που είναι και μέλος του ΔΣ της ΠΕΣ ως εκπρόσωπος του 
ΟΣΑΠ, γνωστοποίησε σε όλα τα μέλη του ΔΣ τα εν λόγω αρχεία και αιτείται από την 
Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ να αποφανθεί εάν πληρούνται οι συνθήκες ώστε η 
διοργάνωση αυτή να θεωρηθεί «βαθμολογημένη» με ratings από την ΠΕΣ. 
 
Εμείς, ως ΔΣ της ΠΕΣ, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι η απάντηση στο αίτημα αυτό 
δεν εγκυμονεί κινδύνους για το δικό μας όργανο. 
 
Υπενθυμίζουμε πρωτίστως ότι στο νέο καταστατικό της ΠΕΣ, το οποίο εγκρίθηκε 
παμψηφεί από τα μέλη της (πρακτικά αρ. 51/17.11.2020, αρ. 53/08.12.2020 και αρ. 
63/19.06.2021) καταγράφονται ρητώς και με απόλυτη σαφήνεια οι συνθήκες που 
πρέπει να πληρούνται ώστε μία διοργάνωση να είναι βαθμολογημένη από την ΠΕΣ 
(παράγραφοι 6.6.2,  7.2.2  και 21.23.2). 
 
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το ΔΣ είναι υπόλογο ενώπιον των 200 περίπου μελών της 
Ένωσης καθώς στην παράγραφο 21.4 αναφέρεται ρητώς ότι «το ΔΣ έχει την ευθύνη 
τήρησης του ιδρυτικού καταστατικού». 
 



Επιπροσθέτως, στην εν λόγω απόφαση του ΔΣ του ΟΣΑΠ υπάρχουν αρκετά σημεία 
που χρήζουν νομικών διευκρινίσεων. Θα προσπαθήσουμε να τα συνοψίσουμε: 
 
• Η διαδικασία, έτσι όπως περιγράφεται από τον κ. Τάσση, επιτρέπει στην ΠΕΣ την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (υπολογισμό ratings, ανάρτηση 
φωτογραφιών των εκδηλώσεων, βίντεο κλπ) των μελών εκείνων που δεν θα έχουν 
υπογράψει την δήλωση GDPR της ΠΕΣ αλλά που θα έχουν ενημερωθεί μέσω του 
ενημερωτικού σημειώματος του ΟΣΑΠ; 
• Αναφέρεται ότι ΟΣΑΠ και ΠΕΣ είναι από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων. Στην πραγματικότητα όμως για τα συγκεκριμένα μέλη τη 
Συλλογή των Δεδομένων την κάνει ο ΟΣΑΠ και η ΠΕΣ απλώς τα επεξεργάζεται (όπως 
φυσικά τα επεξεργάζεται και ο ΟΣΑΠ). Εφόσον η ΠΕΣ δεν συλλέγει τα συγκεκριμένα 
δεδομένα, είναι ορθό να θεωρείται συνυπεύθυνη; Τι θα συμβεί για παράδειγμα αν εκ 
παραδρομής ο ΟΣΑΠ διαμοιράσει τα εν λόγω δεδομένα; 
• Σημειώνεται στο «ενημερωτικό σημείωμα» πως: “Για κάθε ζήτημα που αφορά τα 
προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να απευθύνεστε στο 
omilos.scrabble.a.p@gmail.com ή pes@greekscrabble.gr”. Θα έπρεπε μήπως να 
υπάρχει  αναφορά και στο πως ακριβώς γίνεται η διαχείριση και η διαγραφή των 
προσωπικών δεδομένων εφόσον ένα υποκείμενο ενημερώσει έναν εκ των δύο Ομίλων; 
• Έστω ότι η γνωμοδότηση αυτή είναι αποδεκτή, ποια διαδικασία θα πρέπει να 
ακολουθηθεί; Μπορεί το ΔΣ της ΠΕΣ να πάρει απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με το 
γράμμα του καταστατικού της; Πως θα γίνεται ο έλεγχος των προσωπικών δεδομένων 
και της συναίνεσης των μελών που δεν έχουν υπογράψει την δήλωση GDPR της ΠΕΣ; 
Μπορούμε να αρκεστούμε στη δήλωση του ΔΣ του ΟΣΑΠ πως έχει τη συγκατάθεσή 
τους για τη χρήση και μεταβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων; Η δήλωση του ΔΣ 
του ΟΣΑΠ μας εξασφαλίζει ή απαιτούνται περεταίρω ενέργειες; 
 
Πιθανόν να υπάρχουν και άλλα σημεία που χρειάζεται να δούμε και που μας 
διαφεύγουν καθώς δεν έχουμε την απαραίτητη νομική κατάρτιση. Παρακαλούμε θερμά 
να ελέγξετε τα έγγραφα που επισυνάπτουμε και ακολούθως να μας κατευθύνετε, ώστε 
να αποφύγουμε κακοτοπιές, ρίσκα και νομικά ατοπήματα. Είμαστε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 
Επισυνάπτονται:  
1 Ο Κανονισμός πρωταθλήματος 2022 – 2023 του ΟΣΑΠ 
2 Το «ενημερωτικό σημείωμα gdpr» του ΟΣΑΠ 
3 Η γνωμοδότηση του δικηγορικού γραφείου του κ. Τάσση 
4 Η αλληλογραφία μεταξύ του ΔΣ του ΟΣΑΠ και του ως άνω νομικού 
5 Το νέο καταστατικό της ΠΕΣ 
6 Τα πρακτικά αρ. 51, 53, 63. 
 
Με εκτίμηση 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ» 
 



Η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΠΕΣ, κ. Γκούγκα, που εστάλη μέσω ιμέιλ 
προς το ΔΣ της ΠΕΣ. Η απάντησή του με αρ. πρωτ. 487 / 05.11.2022: 
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ “ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ” 
 
Ο Νόμος 4624/2019, κύρωσε τα 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 ενσωμάτωσε στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016. 
Ο, εν λόγω Νόμος, στο άρθρο 4 παράγραφος 7, προβλέπει: 
“«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 
υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς 
και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”. 
Επίσης, ο εν λόγω Νόμος, στο άρθρο 26, με τίτλο “Από κοινού υπεύθυνοι 
επεξεργασίας” προβλέπει: 
1. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας καθορίζουν από 
κοινού τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, αποτελούν από κοινού υπευθύνους 
επεξεργασίας. Αυτοί καθορίζουν με διαφανή τρόπο τις αντίστοιχες ευθύνες τους για 
συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, 
ιδίως όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων και τα 
αντίστοιχα καθήκοντά τους για να παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 13 και 14, μέσω συμφωνίας μεταξύ τους, εκτός εάν και στον βαθμό που οι 
αντίστοιχες αρμοδιότητες των υπευθύνων επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της 
Ένωσης ή το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπόκεινται οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας. Στη συμφωνία μπορεί να αναφέρεται ένα σημείο επικοινωνίας για τα 
υποκείμενα των δεδομένων. 
2. Η συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αντανακλά δεόντως τους 
αντίστοιχους ρόλους και σχέσεις των από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας έναντι των 
υποκειμένων των δεδομένων. Η ουσία της συμφωνίας τίθεται στη διάθεση του 
υποκειμένου των δεδομένων. 
3. Ανεξάρτητα από τους όρους της συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού έναντι και κατά καθενός από τους υπευθύνους επεξεργασίας. 
 
Συμπέρασμα 1: Στην  προκειμένη  περίπτωση,  η  Π.Ε.Σ.  δύναται  να  θεωρηθεί  
από  κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας ΜΟΝΟ όταν σε συνεργασία με τον Ο.Σ.Α.Π. 
θα αποφασίζει από κοινού «γιατί» και «πώς» θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
θεώρηση των δύο σωματείων ως από κοινού υπεύθυνων επεξεργασίας είναι να 
έχουν προβεί σε συμφωνία μεταξύ τους, κατά τον ορισμό του άρθρου 261. Κατά 
συνέπεια, εφόσον δεν υφίσταται η  προηγούμενη τέτοια συμφωνία, όπως απαιτεί 
ο Νόμος, δεν δύναται μονομερώς ο  υπεύθυνος επεξεργασίας (στην προκειμένη 



περίπτωση ο ΟΣΑΠ) να καταστήσει κάποια  άλλη οντότητα ως (επιπρόσθετο και) 
από κοινού υπεύθυνο επεξεργασίας. 
 
Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, όπως 
αναφέρεται επί λέξει στο άρθρο 1 στο “ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΕ 
ΑΓΩΝΕΣ     ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ     ΣΧΕΤΙΚΑ     ΜΕ     ΤΗΝ     ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ     ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία 
Επικοινωνίας:...” που δημοσίευσε ο ΟΣΑΠ, εν' όψει της έναρξης του εσωτερικού του 
πρωταθλήματος θεωρούνται ως μη υφιστάμενοι (καθόσον εκλείπει η μεταξύ τους  
προηγούμενη συμφωνία) και άρα, κατά ορθή νομική εφαρμογή, μοναδικός υπεύθυνος 
επεξεργασίας είναι ο ΟΣΑΠ. 
 
Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ  ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, στη μεταξύ τους συμφωνία, υποχρεούνται να 
καθορίζουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους για τη συμμόρφωση με τους κανόνες του 
ΓΚΠΔ. Τα κύρια σημεία της συμφωνίας πρέπει να κοινοποιούνται στα φυσικά πρόσωπα 
των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τις “Κατευθυντήριες γραμμές 07/2020 σχετικά με τις έννοιες του 
υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία στον Γενικό Κανονισμό 
Προσωπικών Δεδομένων”, που εγκρίθηκαν στις 7 Ιουλίου 2021, ορίζεται ότι: 
“Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας 
Το ζήτημα της αναγνώρισης ως από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας ενδέχεται να 
προκύψει σε περιπτώσεις επεξεργασίας στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι του 
ενός παράγοντες. Ο ΓΚΠΔ θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τους από κοινού υπεύθυνους 
επεξεργασίας και καθορίζει το πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις τους. Το πρωταρχικό 
κριτήριο για την ύπαρξη κοινής ευθύνης επεξεργασίας είναι η κοινή συμμετοχή δύο ή 
περισσότερων οντοτήτων στον καθορισμό των σκοπών και του τρόπου της εκάστοτε 
δραστηριότητας επεξεργασίας. Η κοινή  συμμετοχή μπορεί να λάβει τη μορφή κοινής 
απόφασης που λαμβάνεται από δύο ή  περισσότερες οντότητες ή να προκύψει ως 
αποτέλεσμα συγκλινουσών αποφάσεων δύο ή  περισσότερων οντοτήτων, όταν οι εν 
λόγω αποφάσεις αλληλοσυμπληρώνονται και είναι  αναγκαίες για την εκτέλεση της 
επεξεργασίας κατά τρόπον ώστε να έχουν απτό αντίκτυπο  στον καθορισμό των 
σκοπών και των μέσων της επεξεργασίας. Ένα σημαντικό κριτήριο είναι ότι η 
επεξεργασία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συμμετοχή αμφοτέρων των μερών, υπό την 
έννοια ότι η επεξεργασία που εκτελείται από κάθε μέρος αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο, ήτοι άρρηκτα συνδεδεμένο στοιχείο. Η κοινή συμμετοχή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τον καθορισμό των σκοπών και των μέσων”. 
Δύο οντότητες ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας εάν καθορίζουν τους 
σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας  από κοινού. Οι σκοποί καθορίζονται από 
κοινού όταν η απόφαση αφορά: α) τους ίδιους σκοπούς ή β) κοινούς, στενά 
συνδεδεμένους ή συμπληρωματικούς σκοπούς. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει 
αμοιβαίο όφελος για τους συνυπεύθυνους επεξεργασίας που προκύπτει από την ίδια 
επεξεργασία. Ο Κανονισμός  απαιτεί από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας 
να συνάπτουν Σύμβαση  Προστασίας Δεδομένων προκειμένου οι δύο οντότητες να είναι 



από Κοινού Υπεύθυνοι  Επεξεργασίας για συγκεκριμένες πράξεις στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης δραστηριότητας  επεξεργασίας και να παραμείνουν αυτοτελώς Υπεύθυνοι 
Επεξεργασίας για τις υπόλοιπες. Με άλλα λόγια, δύο ή περισσότερες οντότητες 
μπορούν να είναι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για ορισμένα στάδια της 
επεξεργασίας για τα οποία καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα της και 
αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για άλλα, προηγούμενα ή μεταγενέστερα στάδια 
στην αλυσίδα επεξεργασίας. 
 
1 Βλ. Τι είναι ένας υπεύθυνος επεξεργασίας κλπ, https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/reform/rules-   business-and-organisations/obligations/controller-
processor/what-data-controller-or-data-processor_el  
2 Βλ. Τι είναι ένας υπεύθυνος επεξεργασίας κλπ, https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/reform/rules-   business-and-organisations/obligations/controller-
processor/what-data-controller-or-data-processor_el 
3 Βλ. Κατευθυντήριες γραμμές 07/2020 σχετικά με τις έννοιες του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία στον Γενικό Κανονισμό 
Προσωπικών Δεδομένων, σελ. 3-4 
 
Συμπέρασμα 2: Στη συγκεκριμένη περίπτωση ουδέποτε ελήφθη από την πλευρά 
της ΠΕΣ σχετική απόφαση, ώστε να υφίστανται (όπως απαιτείται διαζευκτικά “ως 
αποτέλεσμα  συγκλινουσών αποφάσεων” ανωτέρω) συγκλίνουσες αποφάσεις 
(οι οποίες να  αλληλοσυμπληρώνονται και να είναι αναγκαίες για την εκτέλεση 
της επεξεργασίας  κατά τρόπον ώστε να έχουν απτό αντίκτυπο στον καθορισμό 
των σκοπών και των  μέσων της επεξεργασίας) δύο ή περισσότερων οντοτήτων. 
Εξάλλου, ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων από την ΠΕΣ (τήρηση των 
πανελλήνιων βαθμολογιών- ratings) είναι διαφορετικός από αυτόν του ΟΣΑΠ 
(βαθμολόγηση του εσωτερικού του πρωταθλήματος). Επομένως, για να θεωρηθεί 
- νομικά ορθά - η ΠΕΣ ως από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 
πληρούται το πρώτο σκέλος της συμμετοχής περισσότερων του ενός 
παραγόντων, ήτοι: “Η κοινή συμμετοχή μπορεί να λάβει τη μορφή κοινής 
απόφασης που λαμβάνεται από δύο ή περισσότερες οντότητες”. Τέτοια κοινή 
απόφαση ουδέποτε ελήφθη και η αναφορά της ΠΕΣ ως από κοινού υπεύθυνου 
επεξεργασίας, ήταν  αποτέλεσμα μονομερούς  ενέργειας, εκ  μέρους  του ΟΣΑΠ. 
Συνεπώς, ουδόλως δεσμεύεται η ΠΕΣ από την αναφορά της στο ανωτέρω 
αναφερόμενο άρθρο 1 στο “ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΕ 
ΑΓΩΝΕΣ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   ΣΧΕΤΙΚΑ   ΜΕ   ΤΗΝ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ   ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία 
Επικοινωνίας:...”. 

 
Στο  μέρος  Ι,  κεφάλαιο  3.2.1  με  τίτλο  “Γενικές  σκέψεις”  των  Κατευθυντήριων 
γραμμών4 ορίζεται ότι: 
“51. Το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ, το οποίο αντικατοπτρίζει τον ορισμό του άρθρου 4, 
παράγραφος 7 του ΓΚΠΔ, ορίζει ότι «σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, 
αποτελούν από κοινού υπευθύνους επεξεργασίας.» Σε γενικές γραμμές, η κοινή ευθύνη 
επεξεργασίας υφίσταται για συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας όταν διάφορα 



μέρη καθορίζουν από κοινού τον σκοπό και τα μέσα της εν λόγω δραστηριότητας 
επεξεργασίας. Συνεπώς, η εκτίμηση της ύπαρξης από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας 
επιβάλλει να εξεταστεί κατά πόσον ο  καθορισμός των σκοπών και του τρόπου 
επεξεργασίας που αποτελεί  το χαρακτηριστικό του υπευθύνου επεξεργασίας 
αποφασίζεται από περισσότερα του ενός μέρη. Η φράση «από κοινού» πρέπει να 
ερμηνεύεται ως «μαζί με» ή «όχι αυτοτελώς», σε διάφορες μορφές και συνδυασμούς, 
όπως εξηγείται στη συνέχεια. 
52. Η εκτίμηση της ύπαρξης κοινής ευθύνης επεξεργασίας θα πρέπει να διενεργείται 
βάσει πραγματολογικής –και όχι τυπικής– ανάλυσης της πραγματικής επιρροής στους 
σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας. Όλες οι υφιστάμενες ή οι προβλεπόμενες 
ρυθμίσεις θα πρέπει να ελέγχονται σε σχέση με τις πραγματολογικές περιστάσεις που 
αφορούν τη σχέση μεταξύ των μερών. Ένα απλώς τυπικό κριτήριο δεν αρκεί για 
τουλάχιστον δύο λόγους: ενίοτε ο τυπικός διορισμός του από κοινού υπευθύνου 
επεξεργασίας –ο οποίος προβλέπεται, για παράδειγμα, από διάταξη νόμου ή 
σύμβασης–απουσιάζει· σε άλλες περιπτώσεις ο επίσημος διορισμός δεν αντικατοπτρίζει 
την πραγματικότητα των σχετικών ρυθμίσεων, καθώς ο ρόλος του υπευθύνου 
επεξεργασίας ανατίθεται επισήμως σε οντότητα η οποία δεν είναι σε θέση να 
«καθορίσει» τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας. 
53. Εξάλλου, δεν συντρέχει περίπτωση κοινής ευθύνης επεξεργασίας σε όλες τις 
περιπτώσεις επεξεργασίας με συμμετοχή περισσότερων οντοτήτων. Το πρωταρχικό 
κριτήριο για την ύπαρξη κοινής ευθύνης επεξεργασίας είναι η κοινή συμμετοχή δύο ή 
περισσότερων οντοτήτων στον  καθορισμό  των  σκοπών  και  του  τρόπου  της  
επεξεργασίας.  Ειδικότερα,  η  κοινή συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει τον 
καθορισμό των σκοπών και των μέσων. Εάν έκαστο εξ αυτών των στοιχείων 
καθορίζεται από το σύνολο των σχετικών οντοτήτων, οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει να 
θεωρούνται εν προκειμένω από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας”. 
 
Συμπέρασμα 3: Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι δύο 
οντότητες (ΟΣΑΠ και ΠΕΣ) οφείλουν να προβούν στη σύναψη σχετικής 
συμφωνίας, δηλαδή “Σύμβασης Προστασίας Δεδομένων”, η οποία θα αποτελεί 
ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο που θα συναφθεί μεταξύ των από κοινού 
υπευθύνων επεξεργασίας. Αυτή θα διέπει τις ιδιαιτερότητες της επεξεργασίας 
δεδομένων, όπως ποιο είναι το είδος των προσωπικών δεδομένων που θα 
υποβληθούν σε επεξεργασία, για ποιο σκοπό διενεργείται η επεξεργασία και 
κάθε άλλο θέμα που θα αφορά τον επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των δύο 
οντοτήτων. Επιπροσθέτως, θα ρυθμίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των 
εμπλεκομένων μερών. 
 
4 Βλ. Κατευθυντήριες γραμμές 07/2020 σχετικά με τις έννοιες του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία στον Γενικό Κανονισμό 
Προσωπικών Δεδομένων, σελ. 22, παράγραφοι 51. 52. 53. 
 
Γ. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 6.6.2 του Καταστατικού της ΠΕΣ “απαραίτητη προϋπόθεση για 
την συμμετοχή οποιουδήποτε παίκτη σε οποιοδήποτε βαθμολογημένο από την Π.Ε.Σ. 



τουρνουά και για την εν συνεχεία επεξεργασία των αποτελεσμάτων του από την Π.Ε.Σ., 
τη βαθμολόγησή του από την Π.Ε.Σ. και την ενημέρωση και τήρηση της πανελλήνιας 
κατάταξης αξιολόγησης των παικτών του ελληνικού αγωνιστικού σκραμπλ (scrabble), 
είτε αυτό διοργανώνεται από την Π.Ε.Σ. είτε από  οποιοδήποτε  Σωματείο  Σκραμπλ, 
είναι  η  προηγούμενη υπογραφή εκ μέρους του σχετικής δήλωσης GDPR προς την 
Π.Ε.Σ. Για το λόγο αυτό καλούνται τα Σωματεία Σκραμπλ να συμπεριλαμβάνουν στη 
σχετική προκήρυξη κάθε διοργάνωσης τον ως άνω όρο. Ευνόητο είναι πως η δήλωση 
αυτή υποβάλλεται άπαξ προς την Π.Ε.Σ. και πως όσοι έχουν ήδη παράσχει εγγράφως 
τη συναίνεσή τους δεν υποχρεούνται σε υπογραφή άλλης δήλωσης (§ 7.2.2 και 
21.23.2)”. 
Επίσης, είναι δεδομένο ότι το ΔΣ της ΠΕΣ είναι υπόλογο έναντι των 200 περίπου μελών 
της Ένωσης καθώς στην παράγραφο 21.4 του Καταστατικού αναφέρεται ρητώς ότι 
“Έχει την ευθύνη τήρησης του ιδρυτικού καταστατικού και κάθε τροποποίησης αυτού και 
του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του σωματείου”. 
 
Συνεπώς, σε περίπτωση που η σχετική δήλωση ΓΚΠΔ, ΔΕΝ δεν έχει προσκομισθεί από 
την ΠΕΣ (δια του οργανωτή) στους συμμετέχοντες και ΔΕΝ απευθύνεται προς αυτήν,  
υφίσταται αντικαταστατική λειτουργία, εάν η ΠΕΣ χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα 
συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε διοργάνωση προς το σκοπό της ανάρτησης 
βαθμολογίας- ratings αυτών. 
 
Συμπέρασμα 4: Η μόνη – νομικά ορθή – οδός προκειμένου να αποφευχθεί ευθύνη 
της ΠΕΣ τόσο ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όσο και ως 
προς την πιστή και νόμιμη τήρηση του Καταστατικού της είναι να προηγηθεί η 
προαναφερθείσα (υπό κεφάλαιο Β Της παρούσας) σύναψη σχετικής συμφωνίας, 
δηλαδή  “Σύμβασης Προστασίας Δεδομένων” με τον ΟΣΑΠ, η οποία θα αποτελεί 
ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο που θα συναφθεί μεταξύ των από κοινού 
υπευθύνων επεξεργασίας και απαραίτητα θα διανεμηθεί στα υποκείμενα της 
επεξεργασίας (τους συμμετέχοντες, που δεν έχουν υπογράψει την αυτοτελή 
δήλωση ΓΚΠΔ της ΠΕΣ). 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Υπάγοντας τα ανωτέρω συμπεράσματα 1, 2, 3, 4 στην παρούσα περίπτωση και 
σύμφωνα με τις δεσμευτικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών 
Δικαιωμάτων και του Καταστατικού της ΠΕΣ, προκύπτει το κάτωθι διαρθρωμένο νομικό 
πλαίσιο: 
 
α) η μονομερής ενέργεια αναφοράς της ΠΕΣ, από τον ΟΣΑΠ στο άρθρο 1 στο 
“ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ    ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ    ΤΩΝ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ    ΤΟΥ    ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,    
Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας – Στοιχεία Επικοινωνίας:...” ως “από κοινού υπεύθυνο επεξεργασίας” 
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο εσωτερικό πρωτάθλημα του ΟΣΑΠ 
δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια έναντι της ΠΕΣ, η οποία δεν αποτελεί, εν τοις 
πράγμασι, υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. 



 
β) η έλλειψη προηγούμενων “συγκλινουσών αποφάσεων” εκ μέρους των δύο οντοτήτων 
(ΟΣΑΠ και ΠΕΣ), οι οποίες να αλληλοσυμπληρώνονται και να είναι αναγκαίες για την 
εκτέλεση της επεξεργασίας κατά τρόπον ώστε να έχουν απτό αντίκτυπο στον 
καθορισμό των σκοπών και των μέσων της επεξεργασίας, καθιστά νομικά απαραίτητη 
τη σύναψη “Σύμβασης Προστασίας Δεδομένων” μεταξύ των δύο οντοτήτων, σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω. 
 
γ) το Καταστατικό της ΠΕΣ απαγορεύει τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων χωρίς 
προηγούμενη υπογραφή σχετικού εντύπου προς αυτήν, ή έστω την υποχρεωτική από 
τον ΓΚΠΔ “Σύμβαση Προστασίας Δεδομένων”, ώστε να συμβληθεί με νόμιμο τρόπο με 
από κοινού έτερο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. 
  
δ) εφόσον συμβληθεί η ΠΕΣ με την ανωτέρω “Σύμβαση Προστασίας Δεδομένων” με τον 
ΟΣΑΠ, με τη ρύθμιση των ιδιαιτεροτήτων της επεξεργασίας δεδομένων, το είδος των 
προσωπικών δεδομένων που θα υποβληθούν σε επεξεργασία, τον σκοπό που 
διενεργείται η επεξεργασία και κάθε άλλο θέμα που θα αφορά τον επιμερισμό της 
ευθύνης μεταξύ των δύο οντοτήτων, αλλά και θα ρυθμίζει τους ρόλους και τις 
αρμοδιότητες των εμπλεκομένων μερών και απαραίτητα θα διανεμηθεί στα υποκείμενα 
της επεξεργασίας (τους συμμετέχοντες, που δεν έχουν υπογράψει την αυτοτελή 
δήλωση ΓΚΠΔ της ΠΕΣ), μόνο τότε θα καταστεί νόμιμα “από κοινού υπεύθυνος 
επεξεργασίας”. 
 
Θεσσαλονίκη, 4.11.2022 

 
 
Επιπροσθέτως, ο κ. Γκούγκας επισύναψε και την προτεινόμενη «Σύμβαση 
Προσωπικών Δεδομένων» μεταξύ από κοινού υπεύθυνων επεξεργασίας (ΟΣΑΠ – ΠΕΣ) 
που αφορά αποκλειστικά το επικείμενο «εσωτερικό πρωτάθλημα ΟΣΑΠ 2022 – 2023». 
 
Το θέμα συζητήθηκε και τα μέλη τοποθετήθηκαν, εκφράζοντας τις προσωπικές τους 
θέσεις και απόψεις.  
 
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για το κόστος της αμοιβής του νομικού 
συμβούλου της ΠΕΣ, κ. Γ. Γκούγκα. Ο Άκης Καραϊωσηφίδης ανέλαβε να καλύψει εξ 
ιδίων την εν λόγω δαπάνη, για να μην επιβαρυνθεί η ΠΕΣ. 
 
Αφού λοιπόν το αίτημα του Άκη Καραϊωσηφίδη αφορούσε μόνο το «εσωτερικό 
πρωτάθλημα ΟΣΑΠ 2022-2023» και αφού στο προαναφερθέν «Έντυπο ενημέρωσης 
συμμετέχοντα σε αγώνες πρωταθλήματος του ΟΣΑΠ» γινόταν λόγος μόνο για το 
επικείμενο πρωτάθλημα, ο κ. Γκούγκας αφενός μας απάντησε με τη γνωμοδότησή του 



μόνο για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, αφετέρου συνέταξε και μία σύμβαση που 
αφορούσε το συγκεκριμένο αυτό πρωτάθλημα. 
 
Ωστόσο, ο Άκης Καραϊωσηφίδης στη συνέχεια (και εντός της συνεδρίασης) κατέθεσε 
στο ΔΣ νέο, τροποποιημένο αίτημα, ζητώντας «να συναφθεί σύμβαση για όλες τις 
διοργανώσεις του ΟΣΑΠ». Ο κ. Γκούγκας έκανε άμεσα μία μικρή τροποποίηση στην 
αρχική του πρόταση και αντιπρότεινε την υπογραφή μίας σύμβασης που θα καλύπτει 
όλες τις διοργανώσεις του ΟΣΑΠ, υπό τον όρο βέβαια ότι θα τροποποιηθεί αντιστοίχως 
από τον ΟΣΑΠ και το «Ενημερωτικό σημείωμά του ΟΣΑΠ προς τα μέλη του». 
 
Η τελική, τροποποιημένη, προτεινόμενη από τον κ. Γκούγκα «Σύμβαση Προσωπικών 
Δεδομένων» μεταξύ από κοινού υπεύθυνων επεξεργασίας (ΟΣΑΠ – ΠΕΣ) : 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

μεταξύ από κοινού υπεύθυνων επεξεργασίας 

Στις Θεσσαλονίκη και Αθήνα, σήμερα 5.11.2022, συμφωνούνται τα παρακάτω:   

η παρούσα περιλαμβάνει τους όρους των από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων, ήτοι μεταξύ: 

α) αφενός του Σωματείου με την επωνυμία “Πανελλήνια Ένωση Σκράμπλ”, που εδρεύει 

στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, οδός Τρία Πλατάνια, αριθμ. 12, με ΑΦΜ 997224100 που 

εκπροσωπείται νόμιμα, εφεξής αποκαλούμενου ΠΕΣ και  

β) αφετέρου του Σωματείου με την επωνυμία “ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ (SCRABBLE) (και 

άλλων επιτραπέζιων πνευματικών παίγνιων) ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ” “ΟΣΑΠ”, που 

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μακεδονίας αρ. 27 με ΑΦΜ 998192782 και εκπροσωπείται 

νόμιμα, εφεξής αποκαλούμενου ΟΣΑΠ. 

Τα δύο μέρη εφεξής θα αποκαλούνται «Από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας».  

 Επειδή, κατά το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ 2016/679, σε περίπτωση που δύο ή 

περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα 

της κατά το άρθρο 4, παρ. 7 το ΓΚΠΔ επεξεργασίας, αποτελούν «από κοινού υπευθύνους 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».  

 Επειδή, ο ΟΣΑΠ διοργανώνει κάθε έτος (ενδεικτικά) πρωτάθλημα, κύπελλο και 

τουρνουά και για τον λόγο αυτό θέτει προς γνώση και υπογραφή από τους συμμετέχοντες 



το “ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΚΥΠΕΛΛΟΥ, ΤΟΥΡΝΟΥΑ κλπ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”. 

 Επειδή, στο έντυπο αυτό αναφέρονται ως “από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας” 

οι εδώ συμβαλλόμενοι.   

 Επειδή, για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης τα μέρη μοιράζονται μεταξύ 

τους κοινά δεδομένα, ως εξής: 

ο ΟΣΑΠ, αποκλειστικά και μόνο αυτός, συλλέγει στοιχεία (προσωπικά δεδομένα) των 

συμμετεχόντων στις διοργανώσεις του, με σκοπό τη συμμετοχή στους αγώνες και τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και ακεραιότητας της διεξαγωγής των βαθμολογούμενων 

αγώνων και την ανάρτηση των ονομάτων και της βαθμολογίας των συμμετεχόντων στην 

ιστοσελίδα του ΟΣΑΠ για την τελική κατάταξη, αλλά και τις επιμέρους βαθμολογίες ανά 

αγώνα, τα οποία στη συνέχεια διαβιβάζει στο σύνολό τους προς την ΠΕΣ για την τήρηση 

πανελλήνιας βαθμολογίας – Ratings και την ανάρτησή των λοιπών δεδομένων (ή μέρους 

από αυτά) στον ιστότοπό της. Ως εκ τούτου η νομική βάση για την επεξεργασία των 

δεδομένων στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, είναι το έννομο συμφέρον των από 

κοινού υπευθύνων επεξεργασίας. 

Α. Προσωπικά Δεδομένα (υποκειμένων/συμμετεχόντων) που συλλέγονται: 

Όνομα, επώνυμο, e-mail, αριθμός τηλεφώνου, επιδόσεις στους αγώνες των 

διοργανώσεων, οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο και ήχος). 

Β. Σκοπός επεξεργασίας των Δεδομένων 

1. Εκ μέρους του ΟΣΑΠ: η συμμετοχή στους αγώνες, η ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή 

των αγώνων, η τήρηση, επεξεργασία και ενημέρωση βαθμολόγησης στους αγώνες και η 

προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Η προβολή και προώθηση των αγώνων, της 

εικόνας και των εκδηλώσεων του σωματείου και των εν γένει σκοπών αυτού. 

2. Εκ μέρους της ΠΕΣ: η τήρηση, επεξεργασία και ενημέρωση της πανελλήνιας 

βαθμολογίας – ratings, η ανάρτησή τους (ή μέρους από αυτά) στον ιστότοπο της και η 



προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Η προβολή και προώθηση των αγώνων, της 

εικόνας και των εκδηλώσεων του σωματείου και των εν γένει σκοπών αυτού. 

Γ. Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων 

Η εκτέλεση της σύμβασης και η λήψη μέτρων, κατόπιν αίτησης του υποκειμένου, πριν ή 

μετά τη συμμετοχή του στους αγώνες. Η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των σωματείων 

και η προβολή της εικόνας και των σκοπών τους. 

 Επειδή, κάθε από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας ενδέχεται να εκτεθεί σε 

αστικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης, διαρροής, 

αποκάλυψης ή αθέμιτης πρόσβασης, από δόλο η αμέλεια είτε του από κοινού υπευθύνου 

ή ενδεχόμενου τρίτου που ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

για λογαριασμό του.  

 Επειδή, για τους σκοπούς του παρόντος, οι όροι Προσωπικά Δεδομένα, 

Υποκείμενο Δεδομένων, Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, Εκτελών την 

Επεξεργασία, Επεξεργασία, Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών, Εποπτεύουσα 

Αρχή και Τρίτα Μέρη ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ορισμούς του Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΚ 679/2016), εφεξής 

“ΓΚΠΔ”. 

 Ενόψει των ανωτέρω, με τους παρόντες όρους, οι από κοινού υπεύθυνοι 

Επεξεργασίας καθορίζουν με διαφανή τρόπο τις αντίστοιχες ευθύνες τους για 

συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κανονισμό, τόσο 

έναντι αλλήλων όσο και σε ό,τι αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου 

των δεδομένων και τα αντίστοιχα καθήκοντά τους περί παροχής πληροφοριών, κατά τα 

άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ, ως εξής:  

1. Υποχρεώσεις αμφοτέρων των από κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας 

Κάθε από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας αναλαμβάνει έναντι του άλλου υπευθύνου και 

των υποκειμένων, τις παρακάτω υποχρεώσεις:  

1.1. να συμμορφώνεται πλήρως με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των 



δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να επεξεργάζεται σύννομα, κατ’ άρθρο 6 του 

ΓΚΠΔ, τα κοινά προσωπικά δεδομένα που μοιράζεται με τον άλλον υπεύθυνο 

επεξεργασίας, 

1.2. να τηρεί τις αρχές κάθε επιμέρους επεξεργασίας (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, 

διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός 

χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία), με στόχο να 

προστατεύσει τα δικαιώματα του υποκειμένου (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, 

διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη 

λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ), σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τη νομοθεσία και τις 

αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ, αναγνωρίζοντας την κατ ́επιλογή του υποκειμένου δυνατότητα 

διαζευκτικής ενάσκησης των δικαιωμάτων του ενώπιον κάθε από κοινού υπευθύνου 

επεξεργασίας, ο οποίος έχει την εις ολόκληρον ευθύνη του άρθρου 82 του ΓΚΠΔ έναντι 

των υποκειμένων. 

1.3. να μην αποκαλύψει, κοινοποιήσει, αντιγράψει, παράσχει πρόσβαση στα προσωπικά 

δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο, πλην τυχόν συνεργατών ή προστηθέντων του που 

ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, με τους οποίους έχει συνάψει δεσμευτική 

σύμβαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 

1.4. σε περίπτωση δεσμευτικής εντολής, εισαγγελικής παραγγελίας ή απόφασης 

εποπτικής, κρατικής, φορολογικής, διωκτικής ή δικαστικής αρχής, κάθε μέρος 

υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο τον 

αντισυμβαλλόμενό του πριν προβεί στη γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων ή σε 

οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετικά με αυτά, 

1.5. να εφαρμόσει άμεσα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (όπως ενδεικτικά 

ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, διαδικασίες ασφαλούς 

φύλαξης, εκπαίδευση, ταυτοποίηση εξουσιοδοτημένου προσωπικού, ανασχεδιασμός 

πληροφοριακών συστημάτων, κωδικοί πρόσβασης κ.λπ.), να θεσμοθετήσει υποχρεώσεις 

και διαδικασίες τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας εκ μέρους του προσωπικού 

του, ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη 



καταστροφή, διαγραφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση, 

χρήση ή πρόσβαση και οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας, 

1.6. να αποδέχεται ελέγχους συμμόρφωσης (compliance audits) από ελεγκτή της 

επιλογής και με κόστος εκάστου από κοινού υπεύθυνου επεξεργασίας μετά από 

προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση ενός (1) μηνός. 

1.7. Τα μέρη καταγράφουν τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνουν στο 

Παράρτημα Α της παρούσας. 

2. Επιμέρους υποχρεώσεις του ΟΣΑΠ 

2.1. Οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας συμφωνούν ρητώς ότι ο ΟΣΑΠ είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος να παρέχει στα υποκείμενα (και ιδίως σε όσα από αυτά δεν 

έχουν υπογράψει τη σχετική δήλωση GDPR προς την ΠΕΣ) τις πληροφορίες των άρθρων 

13 και 14 του ΓΚΠΔ, με διαφανή τρόπο, ήτοι στοιχεία επικοινωνίας, ταυτότητα των 

υπευθύνων επεξεργασίας, τους σκοπούς της από κοινού επεξεργασίας, αποδέκτες, κ.λπ.. 

2.2. Περαιτέρω o ΟΣΑΠ ορίζεται ως σημείο επικοινωνίας για τα υποκείμενα των 

δεδομένων και υποχρεούται να ενημερώνει τα υποκείμενα (και ιδίως σε όσα από αυτά 

δεν έχουν υπογράψει τη σχετική δήλωση GDPR προς την ΠΕΣ) σχετικά με τα 

δικαιώματά τους, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ, να 

διευκολύνει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων από τα υποκείμενα και να προβαίνει σε 

κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ικανοποίηση του αιτήματος του υποκειμένου. Σε κάθε 

περίπτωση, o ΟΣΑΠ θα ενημερώνει την ΠΕΣ σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος 

του υποκειμένου εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την παραλαβή του αιτήματος του 

υποκειμένου, και η ΠΕΣ θα παρέχει κάθε απαραίτητη συνδρομή για την ικανοποίηση του 

αιτήματος αυτού. 

2.3. Ρητά συμφωνείται ότι ο ΟΣΑΠ είναι ο αποκλειστικός συλλέκτης των προσωπικών 

δεδομένων των υποκειμένων (και ιδίως όσα από αυτά δεν έχουν υπογράψει τη σχετική 

δήλωση GDPR προς την ΠΕΣ) και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια αυτών και 

τη διαβίβασή τους στην ΠΕΣ. Για κάθε παράλειψη, αμέλεια, λάθος ή έλλειψη των 



δεδομένων θα ευθύνεται αποκλειστικά αυτός, ακόμα και εάν αναζητηθεί η οποιαδήποτε 

ευθύνη από την ΠΕΣ και αυτή υποχρεωθεί σε ανόρθωση αυτών έναντι κάθε τρίτου. 

2.4. Με την ανωτέρω (2.3.) ευθύνη του ΟΣΑΠ, η ΠΕΣ καθίσταται αποδέκτης και 

υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Κεφαλαίου Α της παρούσας 

των συμμετεχόντων και δύναται και δικαιούται να δημοσιοποιεί τα δεδομένα αυτά στα 

μέλη της ή/και στην ιστοσελίδα της. Επίσης, ρητά ορίζεται ότι η υπογραφή από τους 

συμμετέχοντες (και ιδίως όσων από αυτούς δεν έχουν υπογράψει τη σχετική δήλωση 

GDPR προς την ΠΕΣ) στο “ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΕ 

ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΚΥΠΕΛΛΟΥ, ΤΟΥΡΝΟΥΑ κλπ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”, που έχει εκδώσει ή θα 

εκδώσει ο ΟΣΑΠ για το εσωτερικό του πρωτάθλημα, κύπελλο, τουρνουά κλπ, 

εξομοιώνεται νομικά, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ, με την υπογραφή της 

σχετικής δήλωσης GDPR προς την ΠΕΣ, δεδομένου ότι οι εδώ συμβαλλόμενοι είναι από 

κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας και σύμφωνα με τη Νομοθεσία, αναλαμβάνουν από 

κοινού τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ. 

Τυχόν εναντίωση των υποκειμένων (και ιδίως όσων από αυτά δεν έχουν υπογράψει τη 

σχετική δήλωση GDPR προς την ΠΕΣ) στην επεξεργασία των ως άνω δεδομένων από 

την ΠΕΣ συνεπάγεται, με αποκλειστική ευθύνη προς τούτο του ΟΣΑΠ να προβεί στις 

κατάλληλες ενέργειες, όπως (ενδεικτικά αναφερόμενων) την απαγόρευση συμμετοχής 

των υποκειμένων στους αγώνες, σε περίπτωση δε που έχει το υποκείμενο ήδη 

συμμετάσχει σε αγώνες, θεωρείται πως αυτοδίκαια αποχωρεί και μηδενίζεται στους 

εναπομείναντες αγώνες, καθώς τα ανωτέρω δεδομένα είναι απολύτως αναγκαία για τη 

βαθμολόγησή των συμμετεχόντων (και ιδίως όσων από αυτά δεν έχουν υπογράψει τη 

σχετική δήλωση GDPR προς την ΠΕΣ) από την ΠΕΣ και την διαφάνεια στον έλεγχο των 

αποτελεσμάτων. 

3. Διαβίβαση δεδομένων 

3.1. Απαγορεύεται κατ’ αρχήν, με την εξαίρεση των ανωτέρω άρθρων, η διαβίβαση σε 

τρίτους των προσωπικών δεδομένων που κατέχουν, συλλέγουν ή επεξεργάζονται οι από 



κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, στο πλαίσιο της μεταξύ τους σύμβασης ή της 

λειτουργίας τους. 

3.2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται διαβίβαση δεδομένων από έναν από κοινού υπεύθυνο σε 

εκτελούντα την επεξεργασία που βρίσκεται σε χώρα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ), εφόσον αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και 

κοινοποιείται εκ των προτέρων στον έτερο υπεύθυνο επεξεργασίας. 

4. Υποχρέωση αναφοράς περιστατικών ασφαλείας 

4.1. Κάθε από κοινού υπεύθυνος υποχρεούται να αναφέρει αμελλητί και εγγράφως τυχόν 

παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων, με κάθε πρόσφορο μέσο στον έτερο από κοινού 

υπεύθυνο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη διαπίστωση της παραβίασης. Εν 

συνεχεία, τα μέρη θα γνωστοποιούν από κοινού την παραβίαση στην οικεία Εποπτική 

Αρχή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στα ίδια τα υποκείμενα, εντός της νόμιμης 

προθεσμίας των εβδομήντα δύο (72) ωρών, όπως απαιτείται βάσει του ΓΚΠΔ (άρθρο 

33.1). 

4.2. Κάθε αναφορά παραβίασης θα πρέπει να γίνεται με τη συμπλήρωση του ειδικού 

εντύπου γνωστοποίησης παραβίασης δεδομένων που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 

της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να αναφέρει 

αθροιστικά: α) τον τύπο και την αιτία της διαρροής, β) τον ακριβή χρόνο που 

σημειώθηκε ή εντοπίστηκε, γ) τα έντυπα αρχεία ή τα ηλεκτρονικά συστήματα 

αρχειοθέτησης/λογισμικού/βάσεις δεδομένων που αυτή αφορά, δ) το είδος, τη φύση και 

τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τυχόν υποκλάπηκαν ή παραβιάστηκαν, ε) τον 

κατά προσέγγιση αριθμό ατόμων που επηρεάζει το περιστατικό και στ) εκτίμηση για τις 

ενδεχόμενες δυσμενείς συνέπειες και τους κινδύνους για τα υποκείμενα, βάσει της 

μελέτης εκτίμησης κινδύνου και αντικτύπου ιδιωτικότητας (DPIA) που υποχρεούται να 

εκτελέσει, στις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει. 

5. Νομική ευθύνη από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας 

5.1. Σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 2 του ΓΚΠΔ, κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας που 



συμμετέχει στην επεξεργασία είναι υπεύθυνος για τη ζημία που προκάλεσε η εκ μέρους 

του επεξεργασία που παραβαίνει τον παρόντα κανονισμό. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 4 του ΓΚΠΔ, εάν περισσότεροι του ενός 

υπεύθυνοι επεξεργασίας εμπλέκονται στην ίδια επεξεργασία και είναι υπεύθυνοι για 

τυχόν ζημία που προκάλεσε η επεξεργασία, κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας ευθύνεται εις 

ολόκληρον έναντι του υποκειμένου των δεδομένων. 

5.2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει καταβάλει πλήρη αποζημίωση για τη ζημία ή εάν 

του επιβληθούν τυχόν διοικητικά πρόστιμα από τις Εποπτικές Αρχές, δικαιούται να 

ζητήσει από τον έτερο υπεύθυνο επεξεργασίας την ανάκτηση του μέρους της 

αποζημίωσης ή του προστίμου που αντιστοιχεί στο μέρος της ευθύνης του έτερου 

υπευθύνου, ρητά οριζόμενου ότι για κάθε περίπτωση παραβίαση του συνόλου του 

άρθρου 2 (2.1 έως και 2.4) της παρούσας, αποκλειστικά υπεύθυνος καθίσταται ο ΟΣΑΠ. 

6. Διάρκεια και Καταγγελία 

6.1. Η παρούσα ισχύει μεταξύ των από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας και έναντι των 

υποκειμένων της επεξεργασίας (και ιδίως όσων από αυτά δεν έχουν υπογράψει τη 

σχετική δήλωση GDPR προς την ΠΕΣ) για κάθε διοργάνωση του ΟΣΑΠ στην οποία θα 

είναι από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και η ΠΕΣ. 

6.2. Τυχόν άρνηση συμμόρφωσης ενός μέρους ή διαπίστωση παράβασης εκ μέρους του 

των όρων του ΓΚΠΔ και της κείμενης νομοθεσίας θεμελιώνει δικαίωμα καταγγελίας της 

σύμβασης υπέρ του άλλου από κοινού υπευθύνου και παράδοση αντιγράφου των κοινών 

δεδομένων στον κάθε αντισυμβαλλόμενο σε κοινά αποδεκτό μορφότυπο. 

7. Λοιποί όροι 

7.1. Οι όροι του παρόντος, τους οποίους οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας θεωρούν 

όλους ως ουσιώδεις, τροποποιούνται μόνο εγγράφως. Ανταπόδειξη κατά του 

περιεχομένου του παρόντος επιτρέπεται μόνον με έγγραφα, αποκλειομένου κάθε άλλου 

αποδεικτικού μέσου. 

7.2. Ο ΟΣΑΠ υποχρεούται (σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ) να 



ενημερώσει γραπτώς και απαραίτητα να διανείμει στα υποκείμενα της επεξεργασίας (και 

ιδίως τους συμμετέχοντες, που δεν έχουν υπογράψει την αυτοτελή δήλωση GDPR της 

ΠΕΣ) την παρούσα συμφωνία και μόνο τότε η ΠΕΣ θα καταστεί νόμιμα “από κοινού 

υπεύθυνος επεξεργασίας” (και για τους συμμετέχοντες, που δεν έχουν υπογράψει την 

αυτοτελή δήλωση GDPR της ΠΕΣ) και θα έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να 

βαθμολογήσει τη συγκεκριμένη διοργάνωση.   

7.3. Η τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός ή περισσοτέρων από τους όρους του παρόντος 

δεν θα επιδρά κατ’ ουδένα τρόπο στο κύρος των υπολοίπων. Η άκυρη ή μη εφαρμοστέα 

διάταξη, είτε (i) θα τροποποιηθεί καταλλήλως, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και 

εφαρμοσιμότητά της, διατηρώντας κατά το δυνατό τις αρχικές προθέσεις των 

συμβαλλόμενων μερών είτε, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, (ii) θα ερμηνεύεται ως το 

άκυρο ή μη εφαρμοστέο σημείο της να μην ήταν ποτέ μέρος της. 

7.4. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά μεταξύ των 

μερών επιλύεται συμβιβαστικά άλλως από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΑΠ         ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών 

Περιγραφή Υποχρέωσης/ Μέτρου ΟΣΑΠ ΠΕΣ 

Ύπαρξη εσωτερικών πολιτικών προστασίας προσωπικών 

δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών ΙΤ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένων ατόμων σε 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. σύμβαση 

εργασίας, συμφωνία εμπιστευτικότητας) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 



Τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι για την τήρηση των 

πολιτικών ασφάλειας των δεδομένων και αξιολόγηση 

του κατά πόσον αυτές είναι κατάλληλες για τη 

διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κρυπτογράφηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

στις περιπτώσεις διαδικτυακής μεταφοράς τους ή 

μεταφοράς μέσω κινητών συσκευών (π.χ. σε tablets και 
φορητούς υπολογιστές, σκληρούς δίσκους, CD, DVD, 
USB stick, κάρτες μνήμης κ.λπ.) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υπάρχει περιορισμός της φυσικής πρόσβασης για 

εργαζομένους και τρίτα μέρη (επισκέπτες, πελάτες, 
προσωπικό καθαρισμού, εργάτες κ.λπ.). 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Συστήματα Πληροφορικής προσβάσιμα μέσω 

εξατομικευμένων και προστατευμένων με κωδικό 

πρόσβασης λογαριασμών χρηστών 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Προστασία των εσωτερικών δικτύων από μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (π.χ. από τείχη προστασίας, 
σαρωτές ιών) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Εφαρμόζονται πολιτικές και διαδικασίες αποκατάστασης 

και ανάκτησης δεδομένων 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υπάρχει σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας ΝΑΙ ΝΑΙ 
Δυνατότητα εφαρμογής περιόδων διατήρησης όπως 

ορίζονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΑΠ         ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΣ 

 
Ήδη, ο Άκης Καραϊωσηφίδης έχει εξοφλήσει εξ ιδίων την αμοιβή του νομικού μας 
συμβούλου για όλα τα ανωτέρω. 
 
Ήδη, ο Άκης Καραϊωσηφίδης κοινοποίησε εδώ στο ΔΣ (και εντός της συνεδρίασης) το 
διορθωμένο «Ενημερωτικό σημείωμα του ΟΣΑΠ». 
 
 
Το νέο, τροποποιημένο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΚΥΠΕΛΛΟΥ, ΤΟΥΡΝΟΥΑ κλπ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» του ΟΣΑΠ: 



 
«ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο 
ΟΜΙΛΟΣ  ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία Επικοινωνίας: Το Σωματείο με την 
επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ (SCRABBLE) (και άλλων επιτραπέζιων πνευματικών 
παίγνιων) ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» «ΟΣΑΠ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μακεδονίας 
αρ. 27 με ΑΦΜ 998192782 και η Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ που εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη, οδός Τρία Πλατάνια 12, ΑΦΜ 997224100, Α.Μ. Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης 10483, είναι από  κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων (στο εξής 
«ΥΕ») για τους σκοπούς του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ). Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
omilos.scrabble.a.p@gmail.com και pes@greekscrabble.gr . 
 
2. Είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε/ Σκοπός/ Νομική Βάση 
Επεξεργασίας 
Οι ΥΕ συλλέγουν τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την δήλωση συμμετοχής σας 
στους αγώνες που διοργανώνει ο Ομιλός μας ( Πρωτάθλημα , Κύπελλο και τουρνουά 
πάσης φύσεως) που πιο κατω θα αναφέρονται ως ΑΓΩΝΕΣ, τα έντυπα (π.χ. φύλλα 
αγώνα) που συμπληρώνονται κατά την διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων αλλά και την 
τυχόν φωτογραφική κάλυψη των αγώνων. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι όλα ή 
κάποια από τα κάτωθι και η επεξεργασία τους γίνεται για τους εξής νόμιμους σκοπούς: 
 
Προσωπικά Δεδομένα Σκοπός επεξεργασίας των Δεδομένων Νομική βάση
 επεξεργασίας των δεδομένων 
1.   Δεδομένα Συμμετοχής: Όνομα,  Επώνυμο, email, Αριθμός Τηλεφώνου, Επιδόσεις 
 σε Αγώνες και Τουρνουά Η συμμετοχή σας στους αγώνες , η ομαλή και 
αδιάβλητη διεξαγωγή των αγώνων, η τήρηση, επεξεργασία και ενημέρωση της 
βαθμολόγησής σας σε αγώνες, η τήρηση λίστας των Ratings και η προώθηση των 
σκοπών του Σωματείου. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 
σύμβασης και για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση σας πριν από τη σύναψη σύμβασης. 
2.   Λοιπά  δεδομένα: Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο και ήχος) Η 
προβολή και προώθηση των αγώνων, της εικόνας  και των εκδηλώσεων του σωματείου 
μας και των εν γένει σκοπών αυτού. Η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων 
του Σωματείου για την προβολή της εικόνας και των σκοπών αυτού. 
 
Για την συμμετοχή στους αγώνες και την διασφάλιση της διαφάνειας και ακεραιότητας 
της διεξαγωγής των βαθμολογούμενων αγώνων είναι αναγκαία η ανάρτηση των 
ονομάτων και της  βαθμολογίας  των συμμετεχόντων στις ιστοσελίδες των ΥΕ (τήρηση 
λίστας Ratings). Επίσης και άλλα ομοειδή Σωματεία δύνανται να είναι αποδέκτες του 
ονοματεπωνύμου και της κατάταξης σας και να δημοσιοποιούν τα δεδομένα αυτά στα 
μέλη τους ή στην ιστοσελίδα τους. Τυχόν εναντίωση σας στην επεξεργασία των ως άνω 
Δεδομένων Συμμετοχής συνεπάγεται την αδυναμία συμμετοχής σας σε αγώνες, σε 
περίπτωση δε που έχετε ήδη συμμετάσχει σε αγώνες, θεωρείται πως αυτοδίκαια 
αποχωρείτε από την διοργάνωση αυτη και μηδενίζεστε στους εναπομείναντες αγώνες 



καθώς τα ανωτέρω δεδομένα είναι απολύτως αναγκαία για τη βαθμολόγησή των 
συμμετεχόντων και την διαφάνεια στον έλεγχο των αποτελεσμάτων. 
 
5. Χρόνος/Κριτήρια διατήρησης προσωπικών δεδομένων: Διατηρούμε τα δεδομένα σας 
για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας. 
Ο προσδιορισμός του κατάλληλου χρονικού διαστήματος διατήρησης για κάθε 
κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων εξαρτάται από τον σκοπό 
  
επεξεργασίας, το ενδεχόμενο έγερσης δικαστικών αξιώσεων και οποιεσδήποτε άλλες 
εφαρμοστέες νομικές ή κανονιστικές διατάξεις. 
 
6. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους: Τα δεδομένα σας γίνονται 
αντικείμενο επεξεργασίας μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα και μέλη των ΥΕ για την 
εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας δηλαδή την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή 
αγώνων. Επίσης, αποδέκτες των δεδομένων σας δύνανται να είναι τα λοιπά σωματεία 
που συμμετέχουν στους αγώνες. 
Πρόσβαση δύναται να έχει και  το  ενδιαφερόμενο  κοινό  που επισκέπτεται τις 
ιστοσελίδες ή/και  μέσα κοινωνικής δικτύωσης των ΥΕ αλλά και των λοιπών 
συμμετεχόντων σωματείων, εφόσον το αγωνιστικό πρόγραμμα και τα αποτελέσματα 
των αγώνων δημοσιεύονται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες/μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Πρόσβαση δύνανται να έχουν και φορείς του δημοσίου, κάθε διοικητική, δικαστική, 
εποπτική, ρυθμιστική ή άλλη Αρχή στο πλαίσιο άσκησης των νόμιμων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων τους, στον βαθμό που υφίσταται υποχρέωση από το νόμο ή επιβάλλεται 
η διαβίβαση για την υποστήριξη των εννόμων συμφερόντων του Σωματείου ((λ.χ. 
δικαστική αντιδικία). 
Ομοίως, πρόσβαση δύνανται να αποκτήσουν και εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν 
υπηρεσίες τεχνικής ή νομικής/κανονιστικής υποστήριξης, με τους οποίους 
συνεργάζονται οι ΥΕ, οι οποίοι υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που  έχουν συμφωνήσει με τους ΥΕ σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. 
 
7. Προστασία & Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας: Οι ΥΕ λαμβάνουν τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των 
προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, 
αλλοίωση ή καταστροφή, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων. Όταν μοιραζόμαστε ή διαβιβάζουμε τα προσωπικά 
δεδομένα σας με τρίτα μέρη, διασφαλίζουμε ότι δεσμεύονται συμβατικά για την 
εφαρμογή των αρχών και εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διατήρηση 
της ασφάλειας των δεδομένων σας. 
 
8. Δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ 
(άρθρα 12-22) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων: 
• Να ζητήσετε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων. 
• Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν αυτά είναι 
ανακριβή, 



• Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει, με 
τις ως άνω συνέπειες αποκλεισμού από τον αγώνα, 
• Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, 
• Να εναντιωθείτε σε κάποια μορφή επεξεργασίας των Προσωπικών σας 
Δεδομένων από εμάς εκτός αν αφορά επεξεργασία υποχρεωτική εκ του νόμου. 
• Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr) στον σύνδεσμο https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi, 
 
9. Επικοινωνία: Για κάθε ζήτημα που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να 
απευθύνεστε στο omilos.scrabble.a.p@gmail.com ή pes@greekscrabble.gr ή 
ταχυδρομικά στα γραφεία των ΥΕ. Οι ΥΕ λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για την 
ικανοποίηση του αιτήματος, εντός εύλογης προθεσμίας, το αργότερο εντός ενός (1) 
μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του υποκειμένου. Η εν 
λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες το μέγιστο, εφόσον το 
αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων.» 
 
 
Η συνεδρίαση θεωρήθηκε λήξασα.  Ακολούθησε ψηφοφορία από Τετάρτη 9/11/2022 
ώρα 13:00 έως Παρασκευή 11/11/2022 ώρα 13:00. 
 

Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κάτωθι: 
 
ΘΕΜΑ 1: α) συμφωνείται να συνυπογραφεί η προτεινόμενη σύμβαση ανάμεσα στην 
ΠΕΣ και τον ΟΣΑΠ ώστε να μπορεί νομίμως η ΠΕΣ να βαθμολογεί τις διοργανώσεις του 
ΟΣΑΠ στις οποίες μπορεί να συμμετάσχουν και παίκτες που δεν δέχονται να 
υπογράψουν το GDPR της ΠΕΣ αλλά μόνο το GDPR του ΟΣΑΠ και το σχετικό «Έντυπο 
ενημέρωσης συμμετέχοντα» και β) εξουσιοδοτείται από το ΔΣ ο Πρόεδρος, να 
υπογράψει εκ μέρους της ΠΕΣ τη σύμβαση αυτή.  
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 
 

Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γραμματέας 
 Μυρσίνης Θράσος                                                                       Στεργιόπουλος Νάσος 

 

 


