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Τηλέφωνο: 2710372111 , Fax: 2710 372108 
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Ασπρούδη Παρασκευή 

Πουλοπούλου Παναγιώτα  
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Τρίπολη,  30.12.2019 

 

Αρ. πρωτ.: 14190 

 

 

  

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Στην Τρίπολη, σήμερα στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα οι 

υπογράφοντες την παρούσα σύμβαση: 

 

1. ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, το οποίο εδρεύει στην Τρίπολη στην οδό 

Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τ.Κ. 22.100, με Α.Φ.Μ.:099727226, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, 

νόμιμα εκπροσωπούμενο κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπρύτανη 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  Καθηγητή Γεώργιο Π. Λέπουρα 

(δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους Β’ 4835/29-12-2017), και το οποίο θα αποκαλείται στη 

συνέχεια της σύμβασης αυτής «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», και 

  

2. Τα   «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.», με ΑΦΜ : 094026421, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, 

ΑΠΕΛΛΟΥ 1, Τ.Κ. 10188, ΑΘΗΝΑ, (ΤΗΛ. :210-3213241) που εκπροσωπείται νόμιμα από 

κ. Ευστάθιο Παντελόπουλο Διευθυντή Πωλήσεων, του Νικολάου, σύμφωνα με την υπ΄ 

αριθ. 1.1.1/12166/011.3/24.05.2012 απόφαση του Δ.Σ. ΕΛΤΑ και την υπ΄ αριθ. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 
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mailto:pasproudi@uop.gr
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2 

5.1/10254/314/28.11.2019 απόφαση της  Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ και στο 

εξής θα καλείται στην παρούσα «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» 

 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 

(ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων 

οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»  

4. Τον Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

5. Τον Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-3-2014 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

6. Τον Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 35/2000 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

7. Το υπ’αριθμ. 11113/11-11-2019 πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια φακέλων ΕΛΤΑ με 

προπληρωμένα τέλη  που αφορά το έτος 2019, ΑΔΑΜ:19REQ005902934 

8. Την υπ’αριθμ.  12644/2-12-2019    απόφαση ανάληψης υποχρέωσης , με ΑΔΑ 629Ξ469Β7Δ-

ΜΔΦ α/α ΑΑΥ 546/2-12-2019 , ΑΔΑΜ: 19REQ005944574 

9. Την υπ’αριθμ. 12649/2-12-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

10. Την υπ’αριθμ. 13290/12-12-2019  Οικονομική Προσφορά των ΕΛΤΑ 

11. Την υπ’αριθμ. 6/17-12-2019 Απόφαση Συγκλήτου της 165ης  Συνεδρίασης Συγκλήτου με 

ΑΔΑ: ΨΣΖΖ469Β7Δ-9ΡΜ περί Έγκρισης ανάθεσης για την προμήθεια φακέλων 

αλληλογραφίας με προπληρωμένα τέλη για τις ανάγκες αλληλογραφίας των 
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Τμημάτων και των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ΑΔΑΜ: 

19AWRD0060644766. 

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα κάτωθι 

 

ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να προμηθεύσει στον Αγοραστή τα είδη σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ.13290/12-12-2019 τεχνική – οικονομική προσφορά του Προμηθευτή, που επισυνάπτεται 

ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Τεχνική –οικονομική Προσφορά στη Σύμβαση και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 

ΑΡΘΡΟ 2 –ΤΙΜΗΜΑ 

Το τίμημα για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα ανέρχεται στο ποσό των 19.998,80  - 

ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΑΤΑ ΛΕΤΠΑ) 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 6/17-12-2019 Απόφαση 

Συγκλήτου της 165ης Συνεδρίασης Συγκλήτου με ΑΔΑ: ΨΣΖΖ469Β7Δ-9ΡΜ ΑΔΑΜ: 

19AWRD0060644766, προβαίνει στην προμήθεια Προπληρωμένων Ταχυδρομικών Τελών – 

ταχυδρομικές Υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (CPV:64110000-0), ΚΑΕ 0831 όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στον πιο 

κάτω  ΠΙΝΑΚΑ, των υπό προμήθεια ειδών.  

 

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. αναλαμβάνουν με δικά τους έξοδα την αποστολή των 

κάτωθι  υπό προμήθεια ειδών άμεσα, ώστε να καλυφθούν εγκαίρως οι ανάγκες του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
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ΣΥΝΟΛΟ  : 19.998,80 € 

 

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α για τα Ταχυδρομικά Τέλη, σύμφωνα με το Νόμο 

2859/2000, άρθρο 22. Η  ΕΛΤΑ Α.Ε.  βάσει του άρθρου 64 § 2 περίπτωση ββ εξαιρέσεις, του 

Νόμου 4172/2013, απαλλάσσεται από την παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 8%. 

 

ΑΡΘΡΟ 3-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η  πληρωμή θα γίνει μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής παραλαβής από 

την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο 

όνομα του προμηθευτή, με βάση τα τιμολόγια του και ύστερα από θεώρηση αυτών από την 

αρμόδια Υπηρεσία  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το συμφωνημένο τίμημα θα 

καταβληθεί σε Ευρώ επί πιστώσει τιμολογίου με κατάθεση σε λογαριασμό που τηρεί η ΕΛΤΑ 

Α.Ε. στη Εθνική Τράπεζα Ελλάδας με αριθμό 040/507022-83 και IBAN GR39 0110 0400 0000 0405 

0702 283 εντός 60 ημερών  

 Η παράδοση μπορεί να ολοκληρωθεί εντός  4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης .  

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016). Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 

καταβάλλει τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη δασμοί, φόροι, μεταφορικά και λοιπές 

δημοσιονομικές επιβαρύνσεις  ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 4-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Τα είδη της προμηθείας θα παραδοθούν στην Τρίπολη, Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης και 

Προγραμματισμού, Μεσαίο Κτίριο ΟΑΕΔ, Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης,  Ακαδημαϊκού Γ.Κ. 

Βλάχου, ΤΚ 22131 κατόπιν της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής. Τα μεταφορικά κόστη 





 
5 

βαρύνουν τον ανάδοχο, θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή. Κατάστημα 

Τρίπολης   

 

ΑΡΘΡΟ 5-ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις που 

αναγράφονται στην σύμβαση, σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. Η 

παράδοση και η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας όπως αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 12649/2-12-

2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. Σε περίπτωση καθυστέρησης με υπαιτιότητα του 

Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 6-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως κατόπιν 

έγγραφης συναίνεσης και των δύο συμβαλλομένων σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 132 

του Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 7-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν 

από αυτή τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την σύμφωνη γνώμη 

του Αγοραστή που παρέχεται μόνο εγγράφως. 

 

ΑΡΘΡΟ 8-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Προμηθευτής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 

καλόπιστα όποια διαφορά τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Αρκαδίας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, 

εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες 

περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των 

συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική 

Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 
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αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια, κατά τα 

οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

Προσωπικά Δεδομένα 

Η ΕΛΤΑ Α.Ε. επεξεργάζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα πελατών-

οφειλετών της Εταιρείας, που παρέχουν τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων (στο εξής 

«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ)»), τηρώντας  τις διατάξεις της ισχύουσας 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

Σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύουν τα αναφερόμενα 

στο Παράρτημα Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας 

 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δύο (2) και ένα (1) ο Προμηθευτής. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την Εταιρεία 

Ο Αντιπρύτανης 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 

 

Ελληνικά Ταχυδρομεία Ανώνυμη 

Εταιρεία 

Ο Νόμιμος  Εκπρόσωπος   

 

 

Ευστάθιος Παντελόπουλος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

 

Οι άνωθι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι θα αναφέρονται εφεξής ως «Υπεύθυνοι Επεξεργασίας», 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:  

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συνάψει την από …… σύμβαση …………… («Σύμβαση») και 

στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, με σκοπό την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά τα περιγραφόμενα στην 

σύμβαση. Τα μέρη επεξεργάζονται  και διατηρούν τα ΔΠΧ που είναι αναγκαία για την 

εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από το 

νόμο, κανονιστικές πράξεις και αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.  

2. Συγκεκριμένα ο Πελάτης διαβιβάζει στην ΕΛΤΑ Α.Ε. προσωπικά δεδομένα, τα οποία η 

τελευταία επεξεργάζεται για την παροχή της ταχυδρομικής υπηρεσίας. 

3. Δια του παρόντος οι υπεύθυνοι επεξεργασίας κατανέμουν τις αρμοδιότητές τους, καθώς και 

τις ευθύνες τους για συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα 

ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. 

4. Ειδικότερα: α) Ο Πελάτης ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των ΔΠΧ,  τα οποία 

διαβιβάζει στην ΕΛΤΑ Α.Ε. για την εκπλήρωση των σκοπών της Σύμβασης, φέροντας την 

ευθύνη, μέχρι το σημείο της διαβίβασής τους και β) Η ΕΛΤΑ Α.Ε. ενεργεί ως Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας των παρεχόμενων ΔΠΧ, ευθυνόμενη από το σημείο της λήψης  των 

ταχυδρομικών αντικειμένων, τα οποία φέρουν τα  ΔΠΧ, και μέχρι την επίδοσή τους στον 

παραλήπτη.  

5. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας καθορίζουν στις διαδικασίες τους τα κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα και τα εφαρμόζουν στα συστήματα πληροφορικής και τις πλατφόρμες 

τους, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση δεδομένων με 

σκοπό την προστασία τους. Τα μέτρα αυτά συνίστανται σε: 

i. μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα 

επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος άδειας εισόδου). 
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ii. μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος άρνησης πρόσβασης). 

iii. μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν 

τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα 

δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν, 

κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ή της χρήσης ή μετά από την καταγραφή τους, να 

διαβαστούν, να αντιγραφούν, να αλλαχθούν ή να διαγραφούν από μη εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα). 

iv. μέτρα που εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβίβασης ή κατά τη 

διάρκεια της μεταφοράς ή της καταγραφής των δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα δεν 

μπορούν να διαβαστούν, αντιγραφούν, αλλαχθούν ή αφαιρεθούν από μη εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα, και ότι είναι δυνατό να ελεγχθούν και να εξακριβωθούν οι εκτελούντες την 

επεξεργασία, στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί προσωπικά δεδομένα μέσω εξοπλισμού 

μετάδοσης δεδομένων (έλεγχος διαβίβασης δεδομένων). 

v. μέτρα που διασφαλίζουν ότι είναι δυνατό αναδρομικά να εξεταστεί και να εξακριβωθεί 

εάν και από ποιόν εισήχθησαν, τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν προσωπικά δεδομένα στα 

συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος εισόδου δεδομένων). 

vi. μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτα 

μέρη/ανάδοχοι τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες των υπεύθυνων 

επεξεργασίας (έλεγχος αναδόχου). 

vii. μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από τυχαία 

καταστροφή ή απώλεια (έλεγχος διαθεσιμότητας). 

viii. μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για διαφορετικούς 

σκοπούς μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ξεχωριστά (κανόνας διαχωρισμού). 

6. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν στο έτερο 

Μέρος, οποιαδήποτε (υποψιαζόμενη) παραβίαση αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα στο 

πλαίσιο της μεταξύ τους Σύμβασης, όπως και οποιαδήποτε άλλη ουσιώδη παρέκκλιση από 

την παρούσα Πρόσθετη Πράξη, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα 

οχτώ (48) ωρών από τη δημιουργία υποψίας ή τη γνώση περιστατικού παραβίασης. 

 

Β. ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
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Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν περιέχονται στη σύμβαση, καθώς και αυτά 

που θα προέλθουν από τη λειτουργία της,  όπως περιγράφονται στο Υποπαράρτημα 1 του 

παρόντος. 

 

Γ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δηλώνουν ότι  έχουν ενημερώσει τα υποκείμενα δεδομένων, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Ο Πελάτης δηλώνει ότι τα ΔΠΧ τρίτων που 

παρέχει στην ΕΛΤΑ Α.Ε. για την εκτέλεση της σύμβασης, έχουν συλλεγεί νόμιμα, καθώς και 

ότι έχει ενημερώσει και λάβει τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όπου αυτό είναι αναγκαίο. 

 

Δ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δηλώνουν ότι: 

α. Μόνο πρόσωπα, τα οποία δεσμεύονται να τηρήσουν την αρχή της εμπιστευτικότητας ή 

υπόκεινται στην προσήκουσα νόμιμη υποχρέωση τήρησης απορρήτου, εξουσιοδοτούνται να 

επεξεργάζονται τα ΔΠΧ. Επιπροσθέτως διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι 

επιφορτισμένα με την επεξεργασία ΔΠΧ έχουν λάβει εκ των προτέρων γνώση των 

προδιαγραφών και των οδηγιών του παρόντος.  

β. τα ΔΠΧ δεν συλλέγονται, δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ούτε χρησιμοποιούνται χωρίς 

εξουσιοδότηση, ιδίως για άλλους σκοπούς, και ότι δεν κοινοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο 

στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:  

(i) εκτελούντες επεξεργασία των ΔΠΧ κατ’ εντολή των υπευθύνων επεξεργασίας,  

(ii) διοικητικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς 

και διαβίβαση ή γνωστοποίηση, που επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση, και 

 (iii) ταχυδρομική υπηρεσία ή/και δημόσιες αρχές τρίτης χώρας, λαμβάνοντας τις κατάλληλες 

εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων, εφόσον το ταχυδρομικό αντικείμενο 

διαβιβάζεται σε τρίτη χώρα εκτός ΕΟΧ ή/και διεθνείς οργανισμούς. Η υποχρέωση αυτή  (υπό 

iii) αφορά μόνο την ΕΛΤΑ Α.Ε.  

 

Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ 

Η επεξεργασία των ΔΠΧ διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της 

Σύμβασης. Ειδικά τα διατηρούμενα από την ΕΛΤΑ Α.Ε.  δεδομένα ιχνηλάτησης των 
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ταχυδρομικών αντικειμένων τηρούνται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την αποστολή 

τους.  Τυχόν λοιπά προσωπικά δεδομένα της σύμβασης τηρούνται για επτά (7) έτη από την με 

οποιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης. Οι χρόνοι αυτοί παρατείνονται σε περίπτωση 

όχλησης ή δικαστικών ενεργειών μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή την 

με άλλο τρόπο οριστική επίλυση της διαφοράς. Μετά την πάροδο των ανωτέρω χρόνων, τα 

προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ενδέχεται να διατηρούν 

ΔΠΧ και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας, εφόσον υφίσταται 

έννομη υποχρέωση.  

 

ΣΤ. ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επεξεργασία των ΔΠΧ διενεργείται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση επεξεργασίας σε άλλο 

Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναγράφεται στο Υποπαράρτημα 1, η χώρα και η 

διεύθυνση του τόπου επεξεργασίας. Εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης, η 

ΕΛΤΑ Α.Ε. διαβιβάζει τα ΔΠΧ σε τρίτες χώρες (ήτοι χώρες εκτός ΕΟΧ), λαμβάνοντας τις 

κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των ΔΠΧ. 

 

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν την υποχρέωση να ανταποκρίνονται στα δικαιώματα των 

υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να συνδράμουν 

αλλήλους, όπου αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να ανταποκρίνονται στα δικαιώματα των 

υποκειμένων των δεδομένων παρέχοντάς τους τις πληροφορίες που καθορίζονται στα άρθρα 

13 και 14 του Γενικού Κανονισμού.  

 

Η. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Σε περίπτωση που εις εκ των υπευθύνων επεξεργασίας υποχρεωθεί  να καταβάλλει 

αποζημίωση στα υποκείμενα των δεδομένων για ζημία που προκλήθηκε με υπαιτιότητα του 

έτερου υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου που εκτελεί επεξεργασία για λογαριασμό του, τότε  

μπορεί να στραφεί αναγωγικά κατά του έτερου υπευθύνου επεξεργασίας. Η καταβολή 

αποζημίωσης, η οποία υπερβαίνει την ζημία που έχει προκληθεί στο υποκείμενο των 

δεδομένων, αποκλείεται ρητά. 
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Θ. ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

Το βάρος απόδειξης αναφορικά με την ορθή χρήση των δεδομένων του υποκειμένου φέρει ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

 

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(1) Στοιχεία επικοινωνίας της ΕΛΤΑ Α.Ε.: 

 

Αρμόδιο πρόσωπο: 

Θέση:  

Τηλέφωνο:  

Ηλ. ταχυδρομείο:  

  

(2) Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων για την ΕΛΤΑ Α.Ε.: 

Αρμόδιο πρόσωπο:  Θεοχάρης Σκευοφύλακας 

Τηλέφωνο:  2103353535 

Ηλ. ταχυδρομείο: dpo@elta-net.gr  

  

(3) Στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη:  

 

Αρμόδιο πρόσωπο:K. Tσώκου Βασιλική , Πουλοπούλου Παναγιώτα 

Θέση: Τμήμα Προμηθειών  

Τηλέφωνο:  2710 372111, 2710 372134  

Ηλ. ταχυδρομείο: vtsokou@uop.gr  , penypoul@uop.gr   

 

(4) Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων για τον Πελάτη:  

 

Αρμόδιο πρόσωπο:  Σταύρος Νικολόπουλος 

Τηλέφωνο: 2721065118 

Ηλ. ταχυδρομείο: nikiplos@uop.gr 

 

 

mailto:vtsokou@uop.gr
mailto:penypoul@uop.gr
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ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία ΔΠΧ των Υπεύθυνων Επεξεργασίας 

 

Α. Είδη Προσωπικών Δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο Επεξεργασίας. 

 Όνομα (αποστολέα-παραλήπτη) 

 Πατρώνυμο(αποστολέα-παραλήπτη) 

 Επώνυμο (αποστολέα-παραλήπτη) 

 Επωνυμία (αποστολέα-παραλήπτη) 

 Πόλη (αποστολέα-παραλήπτη) 

 Οδός (αποστολέα-παραλήπτη) 

 Αριθμός (αποστολέα-παραλήπτη) 

 Τ.Κ. (αποστολέα-παραλήπτη) 

 

 

Β. Φύση και Σκοπός της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων  

α) τρόπος επεξεργασίας:  έντυπα, ηλεκτρονικά, αυτοματοποιημένη διαδικασία   

β) είδος επεξεργασίας: λήψη, αποθήκευση, τροποποίηση, διαβίβαση 

γ) συλλογή των δεδομένων από τον Πελάτη (εφόσον δυνάμει της σύμβασης τα 

δεδομένα παρέχονται από τον πελάτη)  ή από το Υποκείμενο (εφόσον δυνάμει της 

σύμβασης τα δεδομένα παρέχονται από το υποκείμενο)καθώς και  

δ) σκοπός επεξεργασίας, όπως καθορίζεται στην κύρια σύμβαση. 

 

Γ. Αντικείμενο και διάρκεια Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων  

 

Το αντικείμενο και η διάρκεια της Επεξεργασίας καθορίζονται στην Κύρια Σύμβαση και 

στο Παράρτημα. 

 

Δ. Κατηγορίες Υποκειμένων των Δεδομένων στα οποία αφορούν τα 

Επεξεργαζόμενα Δεδομένα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας 

Πελάτης, αποστολέας, παραλήπτες ταχυδρομικών αντικειμένων. 

 

Ε. Τόπος επεξεργασίας 

Ελλάδα 

 




