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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Εισαγωγή 

Η «ΕΥΔΑΠ ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής (οδός Ωρωπού αρ. 156) (στο 
εξής η «Εταιρεία» ή «Υπεύθυνος Επεξεργασίας») με ΑΦΜ 094079101, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 
121578960000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, δεσμεύεται με βάση το ισχύον εθνικό 
(Ν.4624/2019), ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο (Γενικός Κανονισμός για την 
προστασία δεδομένων ΕΕ 2016/679, στο εξής ΓΚΠΔ) και την εν γένει εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απέναντι 
στους μετόχους της, σεβόμενη την ιδιωτικότητά τους και επαγρυπνώντας για την 
διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών τους 
δεδομένων.  

Σκοπός ενημέρωσης –Ορισμοί 

Σκοπός της παρούσας είναι η διαφανής ενημέρωση σχετικά με το είδος των 
προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία επεξεργάζεται 
προσωπικά δεδομένα των νυν και πρώην εγγεγραμμένων μετόχων της και των 
εκπροσώπων τους, για όσους αντλούν ή και ασκούν δικαιώματα επί των μετοχών της 
Εταιρείας και των εκπροσώπων τους και για όσους συμμετέχουν με οποιαδήποτε 
ιδιότητα στις Γενικές Συνελεύσεις (εφεξής «ΓΣ») της Εταιρείας (στο εξής όλες οι ως 
άνω κατηγορίες φυσικών προσώπων και για λόγους συντομίας «Μέτοχοι» ή 
«Μέτοχος») είτε δια ζώσης είτε από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία 
διεξάγεται τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων και ύστερα από σχετική 
πρόσκληση των Μετόχων σε καθορισμένη ημέρα, αλλά και σε κάθε μετ’ αναβολή, μετά 
διακοπή ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση καθώς και για τα δικαιώματα που 
απορρέουν από την κατά περίπτωση επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους. 
 
Στο πλαίσιο της παρούσης ενημέρωσης, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ ως Yπεύθυνος Επεξεργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τον ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί  Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, προβαίνει σε ειδικότερη ενημέρωση και των φυσικών 
προσώπων πέραν των Μετόχων, που θα συμμετάσχουν στην προγραμματισμένη  εξ’ 
αποστάσεως Γ.Σ της 25ης Ιουνίου 2021, όπως είναι τα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, τα διοικητικά στελέχη της, ελεγκτές και λοιπά τρίτα 
πρόσωπα, ότι προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που τους αφορούν, τα οποία συλλέγονται απευθείας από τα υποκείμενα για τους 
σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία για την εν λόγω 
επεξεργασία.  
Σημειώνεται ότι, για λόγους κατανόησης ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» 
εκλαμβάνεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό 
πρόσωπο, δηλαδή εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή 
έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, 
σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης. 
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Ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που 
πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η 
συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή 
η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με 
διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο 
περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 
Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νοείται 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· όταν 
οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της 
Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια 
για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο 
κράτους μέλους, εν προκειμένω η Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε 
Ως εκτελών την επεξεργασία νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 
υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για 
λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας, εν προκειμένω η ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» και το 
διακριτικό τίτλο «ATHEXCSD» με Α.Φ.Μ. 094449050, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, στην 
οποία έχει ανατεθεί από την ΕΥΔΑΠ η διοργάνωση της εξ’ αποστάσεως Γ.Σ., την 25η 
Ιουνίου 2021.  
 

3. Δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία και πηγές συλλογής 

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: 

Οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ ΑΕ είναι ονομαστικές και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, καταχωρίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων και υπόκεινται 
στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων (στο εξής «Κανονισμός 
ΣΑΤ») ως εκάστοτε ισχύει.  
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ» 
(ATHEXCSD) ως διαχειρίστρια του ΣΑΤ, διατηρεί Μερίδα Επενδυτή, στην οποία 
καταχωρίζονται τα στοιχεία αναγνώρισης των μετόχων που προβλέπονται στο άρθρο 
4 του Κανονισμού ΣΑΤ. Τα στοιχεία αυτά σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από 
το Νόμο και τον Κανονισμό ΣΑΤ τίθενται υπόψη της ΕΥΔΑΠ μέσω ηλεκτρονικών 
αρχείων από το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ».  
Πληροφορίες που αφορούν ιδίως στη μετοχική βάση της Εταιρείας και τις συναλλαγές 
επί μετοχών της (π.χ. πράξεις μεταβίβασης) τίθενται υπόψη της ΕΥΔΑΠ από το 
«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ» (βάσει του Κανονισμού ΣΑΤ) μετά το 
πέρας της εκκαθάρισης κάθε ημέρας διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
Συνεπώς, προσωπικά στοιχεία Μετόχων διατίθενται απευθείας από τους ίδιους για την 
διεκπεραίωση θεμάτων που τους αφορούν είτε από τρίτα εξουσιοδοτημένα από τους 
Μετόχους πρόσωπα είτε κατά τα ως άνω από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», υπό το ρόλο της ως διαχειρίστρια του 
Σ.Α.Τ. 
Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θεωρεί ως έγκυρα και επικαιροποιημένα τα προσωπικά 
στοιχεία που τηρούνται στη Μερίδα Επενδυτή του Συστήματος Άυλων Τίτλων, όπου 
και οι Μέτοχοι οφείλουν να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή. 
Α. Τα στοιχεία που τηρούνται στο Βιβλίο Τήρησης μετόχων της ΕΥΔΑΠ είναι: 
Ονοματεπώνυμο  
Πατρώνυμο  
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Κωδικός  Αριθμός Μερίδας  Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.  
Αρ. Μητρώου Μετόχου 
Στοιχεία των μετοχών και των δικαιωμάτων  που κατέχονται επ’ αυτών 
ΑΦΜ 
ΔΟΥ  
Διεύθυνση 
Τηλέφωνο 
Επάγγελμα / Δραστηριότητα 
Υπηκοότητα 
Αριθμός ΑΔΤ/ Διαβατηρίου (ημερομηνία έκδοσης, εκδούσα αρχή, χώρα 
έκδοσης)  
Β. Δεδομένα αλληλογραφίας με τους Μετόχους 
Γ. Δεδομένα σχετικά με την ιδιότητα βάσει της οποίας ο Μέτοχος συμμετέχει σε 
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα 
Δ. Δεδομένα που αφορούν τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου 
του Μετόχου σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, στοιχεία διαφόρων αιτημάτων 
που υποβάλλονται κατά διαστήματα στην Εταιρεία, υπογραφή Μετόχων και εν 
γένει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο πλαίσιο εφαρμογής του νομοθετικού 
πλαισίου που διέπει τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. 
 
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 24ΗΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 
 
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στους Μετόχους, ότι για λόγους συμμετοχής τους στην εξ 
αποστάσεως Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24η Δεκεμβρίου 2021 ή τυχόν 
Επαναληπτική της, θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον 
εκτελούντα την επεξεργασία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» στην οποία 
έχει ανατεθεί από την ΕΥΔΑΠ η διοργάνωση της εξ’ αποστάσεως Γ.Σ. στο πλαίσιο 
εκτέλεσης και υλοποίησης σύμβασης, οι κωδικοί πρόσβασης των Μετόχων στη 
διαδικτυακή πλατφόρμα https://axia.athexgroup.gr, μέσω της οποίας θα τους 
παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν εξ’ αποστάσεως στη Γενική 
Συνέλευση (εφεξής «Διαδικτυακή Πλατφόρμα»).  
Επίσης, η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει τους Μετόχους ότι, σύμφωνα με το άρθρο 131 (τρόπος 
ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση) παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία εξ 
αποστάσεως είναι φανερή και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τον Μέτοχο και 
το περιεχόμενο της ψήφου του, εφόσον ζητηθεί, δύναται να γνωστοποιηθεί στους 
λοιπούς συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση, Μετόχους. 
 
Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει τους Μετόχους ότι η Γενική Συνέλευση θα μαγνητοσκοπηθεί 
προκειμένου να συνταχθούν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Η μαγνητοσκόπηση 
είναι διαθέσιμη μόνο στη γραμματεία του Δ.Σ. και μόνο για την σύνταξη των πρακτικών.  
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., περαιτέρω ενημερώνει, ότι θα προβεί στην επεξεργασία των 
παρακάτω δεδομένων των φυσικών προσώπων, πέραν των Μετόχων, που θα 
συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη (video conference) της εξ αποστάσεως Γενικής 
Συνέλευσης, όπως των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, διοικητικών 
στελεχών της ΕΥΔΑΠ, ελεγκτών και λοιπών τρίτων προσώπων, τα οποία συλλέγονται 
απευθείας από τα εν λόγω υποκείμενα των δεδομένων, για τους σκοπούς εννόμων 
συμφερόντων που επιδιώκει η ΕΥΔΑΠ για την εν λόγω επεξεργασία: 
α) Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. 
β) Δεδομένα σχετικά με την ιδιότητα, βάσει της οποίας τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται 
να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. 
γ) Ηλεκτρονική διεύθυνση (email), κινητό τηλέφωνο, με σκοπό τη συμμετοχή του 
φυσικού προσώπου στην τηλεδιάσκεψη. 

https://axia.athexgroup.gr/
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4. Λόγοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και νομική βάση 

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Μετόχων για τους 
ακόλουθους σκοπούς: 

 Ταυτοποίηση Μετόχου 

 Συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων των Μετόχων σε Γενικές Συνελεύσεις (Κατάσταση 
Δικαιούχων Συμμετοχής βάσει του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018) 

 Έλεγχο δυνατότητας και νομιμότητας άσκησης των δικαιωμάτων των Μετόχων 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

 Τήρηση Βιβλίου Μετόχων (άρθρο 40 του Ν. 4548/2018) 

 Διανομή Μερίσματος (Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος βάσει του 
άρθρου 29 Κανονισμού ΣΑΤ) και εκτέλεση κάθε συμβατικής υποχρέωσης της ΕΥΔΑΠ 
απέναντι στους Μετόχους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β ΓΚΠΔ)  

 Υλοποίηση εταιρικών πράξεων που εκτελούνται μέσω ΣΑΤ (πχ αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου- άρθρο 25 Κανονισμού ΣΑΤ) 

 Γνωστοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών συναλλαγών υπόχρεων προσώπων 
(4.1.3.8. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με το άρθρο 13 
παρ.2 του Νόμου 3340/2005) 

 Διεξαγωγή εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της ΕΥΔΑΠ λόγω 
κληρονομίας ή κληροδοσίας (Άρθρο 47 Κανονισμού ΣΑΤ) 

 Εκπλήρωση υποχρεώσεων που πηγάζουν από διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας 
και άλλες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ ΕΓΚΠΔ) 

 Κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων 
της ΕΥΔΑΠ, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που 
επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικό 
παράδειγμα η προσκόμιση αναλυτικού μετοχολογίου όταν αυτό απαιτείται για τη 
συμμετοχή της Εταιρείας σε αναπτυξιακά προγράμματα (άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ 
ΓΚΠΔ) 

 Δημοσίευση πράξεων και στοιχείων της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ, στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών ή στον ιστότοπο της ΕΥΔΑΠ όταν αυτό απαιτείται από το νόμο 

 Παροχή απαντήσεων και διευκρινίσεων επί συγκεκριμένων ερωτημάτων ή αιτημάτων 
που απευθύνονται προς την Εταιρεία από τους Μετόχους. 

 Τήρηση ιστορικού αρχείου Μετόχων της Εταιρείας 
Ως εκ τούτου, η επεξεργασία των δεδομένων των Μετόχων πραγματοποιείται  στο 
πλαίσιο της μεταξύ ημών σχέσης (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ), συμμόρφωσης με 
την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ) και για κάθε ενέργεια που είναι 
απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της ΕΥΔΑΠ, εκτός εάν 
έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Σε εξαιρετική περίπτωση που σας ζητηθεί η συγκατάθεση σας (άρθρο 6 παρ. 1 περ. 
α’ ΓΚΠΔ), π.χ λήψη φωτογραφίας, τούτη θα παρέχεται μόνο ύστερα από σχετική 
ενημέρωση σας για τον συγκεκριμένο σκοπό και η επεξεργασία θα πραγματοποιείται 
έχοντας παράσχει την ελεύθερη για τον συγκεκριμένο σκοπό συναίνεση σας. 
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5. Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων 

Το χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων των Μετόχων στο πλαίσιο 
της μετοχικής τους ιδιότητας καθορίζεται για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας, για λόγους 
προστασίας της Κεφαλαιαγοράς. Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών 
δεδομένων που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο πρόβλεψης νόμου διατηρούνται για το 
χρονικό διάστημα που ορίζεται νομοθετικά ή που απαιτείται για την υπεράσπιση των 
εννόμων συμφερόντων της ΕΥΔΑΠ (δικαστικές διενέξεις) ή την εκπλήρωση των 
συμβατικών της υποχρεώσεων. 
 

6. Αποδέκτες δεδομένων-Διαβίβαση σε Τρίτους 

Η ΕΥΔΑΠ ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα 
των Μετόχων της σε: 
α) Φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία η Εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση 
συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, ενδεικτικά σε παρόχους υπηρεσιών 
όπως δικηγόρους, λογιστές αλλά και παρόχους τεχνικών και υποστηρικτικών 
υπηρεσιών, σε εταιρείες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, σε παρόχους 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους (cloudservices), σε εξωτερικούς συμβούλους και συνεργάτες 
της Εταιρείας. 
β) Στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων 
Α.Ε.». στην οποία έχει ανατεθεί από την EΥΔΑΠ ως εκτελούσα την επεξεργασία για 
λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, η διοργάνωση της εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης 
καθώς και στην υπο-κτελούσα την επεξεργασία της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό 
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» εταιρεία Cisco Hellas S.A., που παρέχει την ομάδα 
εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX με την οποία παρέχεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 
(video conference) μέσω των υπηρεσιών του υπολογιστικού της νέφους (cloud 
services) το οποίο τηρείται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Δείτε 
εδώ και εδώ την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για κάθε εταιρεία.  
 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η εν λόγω επεξεργασία διεξάγεται υπό τον έλεγχο της ΕΥΔΑΠ 
και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας, τα πρόσωπα που διεξάγουν κατ’ εντολήν 
της Εταιρείας υπηρεσίες δεσμεύονται πέραν του νομοθετικού πλαισίου περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διέπει τις υπηρεσίες τους και 
από ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας της πληροφορίας. Η Εταιρεία έχει 
νομίμως διασφαλίσει ότι όσοι προβαίνουν για λογαριασμό της σε επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την 
εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η εν 
λόγω επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και του  εκάστοτε ισχύοντος 
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας των 
δεδομένων και της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων. 
γ) Εποπτικές, ελεγκτικές, φορολογικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/ και λοιπές 
αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους. 
Ενδεικτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, όταν ο νόμος ή άλλη κανονιστική πράξη την υποχρεώνει να παρέχει 
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πρόσβαση ή να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά ή όταν η παροχή των στοιχείων 
απαιτείται για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της. 
δ) Κατά περίπτωση και υπό νόμιμες προϋποθέσεις σε λοιπούς Μετόχους της 
Εταιρείας. 
Γίνεται ειδικότερη μνεία ότι σε περίπτωση που τυχόν απαιτηθεί διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε διεθνείς 
οργανισμούς η εν λόγω διαβίβαση και εν γένει επεξεργασία θα διενεργείται πάντοτε σε 
συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και το εν γένει νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
σχετικές διατάξεις αυτών και παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. 

7. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Με γνώμονα την διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας, εφαρμόζουμε τις βέλτιστες 
πρακτικές διασφάλισης των προσωπικών σας δεδομένων, μέσω της υλοποίησης των 
απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ορίζονται στο εφαρμοστέο 
νομοθετικό πλαίσιο. Τα δεδομένα διασφαλίζονται από την απώλεια της 
διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της πληροφορίας, καθώς και από 
μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, από τυχαία απώλεια καταστροφή ή 
φθορά, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και εν γένει από κάθε άλλη 
μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. 
Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε όπως πριν την συμμετοχή σας στη διεξαγωγή της 
εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης την 24η Δεκαμβρίου 2021 όπως ενημερωθείτε για 
τους όρους και προϋποθέσεις και τεχνικές λεπτομέρειες στην Ενημέρωση «Όροι και 
Προϋποθέσεις για την Εξ Αποστάσεως Γ.Σ. 24.12.2021»  
 

8. Δικαιώματα Μετόχων 

Α) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του ΓΚΠΔ, οι Μέτοχοι μπορούν να ενημερωθούν 
για τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται στην Εταιρεία και να ζητήσουν 
τροποποίηση, διόρθωση ή διαγραφή εφόσον αυτά συλλέγονται απευθείας από την 
ΕΥΔΑΠ και όχι μέσω διασύνδεσης με το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ». 
Σε περίπτωση που υπάρχει νόμιμο ή εύλογο δικαίωμα άρνησης της Εταιρείας για τη 
διεκπεραίωση του αιτήματος, αυτή (η άρνηση) θα αιτιολογείται ειδικώς και ρητώς. 
 
Β) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ οι Μέτοχοι έχουν το δικαίωμα 
να περιορίσουν την περαιτέρω χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Η Εταιρεία 
θα μπορεί να αποθηκεύει τα προσωπικά τους δεδομένα αλλά δε θα έχει τη δυνατότητα 
να τα επεξεργαστεί περαιτέρω, εκτός αν η επεξεργασία αυτή γίνεται με τη συγκατάθεση 
τους ή η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη είτε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την 
υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων της Εταιρείας είτε για την προστασία των 
δικαιωμάτων άλλου προσώπου είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 
Οι Μέτοχοι μπορούν να εναντιωθούν ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται 
με την ιδιαίτερη κατάστασή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, 
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η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση ε ή στ του ΓΚΠΔ. Σε αυτή 
την περίπτωση η ΕΥΔΑΠ δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την 
επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των μετόχων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών 
αξιώσεων. Γίνεται μνεία ότι στην περίπτωση που λαμβάνεται αποκλειστικά απόφαση 
βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
προφίλ, εάν από αυτή παράγονται έννομα αποτελέσματα που αφορούν ή επηρεάζουν 
το υποκείμενο σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, το υποκείμενο έχει δικαίωμα να 
αντιταχθεί, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
(άρθρο 22 ΓΚΠΔ). 
 
Δ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Οι Μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να λάβουν τα δεδομένα που τους αφορούν και έχουν 
παράσχει στην ΕΥΔΑΠ  σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από 
μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσου τη διαβίβαση, μεταφορά των εν λόγω 
δεδομένων τους σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση και διενεργείται με 
αυτοματοποιημένα μέσα και υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων της ΕΥΔΑΠ για τη διατήρηση των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ) 
 
Ε) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΔΗ ΔΟΘΕΙΣΑΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΑΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΓΚΠΔ), 
δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία 
που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων 
σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που 
αιτηθήκατε την ανάκληση. 
 
ΣΤ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΔΠΧ, δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια 
εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 
1–3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr ), εφόσον θεωρείτε ότι 
προσβάλλονται τα δικαιώματα σας με οιονδήποτε τρόπο και ότι η επεξεργασία των 
δεδομένων σας γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 
 
Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας συμπληρώνοντας το σχετικό 
Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων και αποστέλλοντας το με email στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση dpo@eydap.gr ή με επιστολή στην διεύθυνση Ιλισίων 9, Αθήνα 157 71. 
Αρμόδια να απαντήσει, να επιλύσει και διευκρινίσει κάθε σας απορία είναι η κα 
Μαριάννα Αλμπούρα, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer–
DPO). Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματα σας να υποβάλλονται σύμφωνα με τις σαφείς 
οδηγίες που αναγράφονται στο Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων, το οποίο παρέχεται 
στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ και να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά 
στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» 
να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και 
επιβεβαίωση των στοιχείων σας.  
 
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της, κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος σας, να 
προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση 
δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι 
είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας 
ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις 
συναλλαγές σας με εμάς από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας 
δεδομένα. 
 
Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα 
προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο 

mailto:contact@dpa.gr
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που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να 
επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Η εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να 
διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες που υφίσταται 
έννομη υποχρέωση της ή άσκηση νομίμων αξιώσεων ή εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της μεταξύ ημών σχέσης. 
 
 

9. Επικαιροποίηση Πολιτικής 

 
Η ΕΥΔΑΠ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμά της να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή 
αναθεωρεί την παρούσα πολιτική με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της, 
εναρμόνιση της με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εσωτερικής και κοινοτικής) 
σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προς τούτο, παρακαλούμε 
όπως ελέγχετε την παρούσα Πολιτική απορρήτου και δήλωση προστασίας 
προσωπικών δεδομένων τακτικά προκειμένου να ενημερώνεστε για τις αλλαγές που 
έχουν πραγματοποιηθεί στην ιστοθέση www.eydap.gr 
 

10. Στοιχεία επικοινωνίας 

Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 
Διεύθυνση: Ωρωπού 156,  
Τηλέφωνο: +30-210 214 4201Fax: +30-210 214 4159 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  grammateia@eydap.gr 
 
B) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO): 
Μαριάννα Αλμπούρα Τηλέφωνο:+30- 2107495156 &  +30-2107495356 
E-mail: dpo@eydap.gr 
 
Γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ):Γραφεία: 

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600Fax: +30-
210 6475628Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr 
 
 

Δήλωση Ενημέρωσης: 

Ο μέτοχος διαβάζοντας το παρόν λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας που 
είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 2016/679 και τις αιτιολογικές του σκέψεις,  
αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς 
με αυτούς. 

 

http://www.eydap.gr/
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