
ΣΥΜΒΑΣΗ e-ΕΦΚΑ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
(ΑΡ. 255 Ν. 4798/2021)

Στην Αθήνα σήμερα την 21/12/2021 μεταξύ των παρακάτω φορέων που θα καλούνται στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

Αφενός: του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)» που ιδρύθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 4387/2016 και υπάγεται στην εποπτεία του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ακαδημίας
αρ. 22, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του, κ. Παναγιώτη Δουφεξή, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής
χάριν συντομίας «e-ΕΦΚΑ»

Αφετέρου: του ΣΜΑΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και της ΕΛΕΝΗ, κατοίκου ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 29 , ΑΘΗΝΑ, κατόχου
ΑΔΤ ΑΜ507679 , ο οποίος θα καλείται στο εξής «Πιστοποιημένος Επαγγελματίας»

Έχοντας υπόψη:

1) Τον ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85 12.5.2016) Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -
συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

2) Τον ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση …» (ΦΕΚ Α΄ 43 28.2.2020).

3) Το αρ. 255 του Ν. 4798/2021(ΦΕΚ Α’ 68/24.04.2021) Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και  λοιπές επείγουσες
διατάξεις.

4) Το άρθρο 7Β του π.δ. 8/2019 περί του Οργανισμού του e-ΕΦΚΑ (Α΄ 8) που προστέθηκε με το άρθρο 56 του ν.
4670/2020 (Α΄ 43).

5) Την υπ’ αρ. 45891/2-7-2021 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός των
προϋποθέσεων, κανόνων, διαδικασίας και λοιπών θεμάτων για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρμογή του
άρθρου 255 του ν. 4798/2021 (Α’ 68)» (ΦΕΚ Β 2954/2021).

6) Τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
«για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων)».

7)  Τον  Ν.  4624/2019  (ΦΕΚ Α/137/29-8-2019)  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  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
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

8) Η απόφαση 34435/31.5.2021 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΟΔΔ 428).

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1. Αντικείμενο Σύμβασης

Με την παρούσα σύμβαση ο e-ΕΦΚΑ αναθέτει στον Πιστοποιημένο Επαγγελματία την εκτέλεση των καθηκόντων που
περιγράφονται στο αρ. 255 παρ. 1 του Ν. 4798/2021. Η άσκηση των καθηκόντων του Πιστοποιημένου Επαγγελματία
διέπεται από τις διατάξεις του αρ. 255 του Ν. 4798/2021, της υπ’ αρ. 45891/2-7-2021 Υπουργικής Απόφασης και της
υπ’ αρ. 67154/13-9-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 2. Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται  αόριστη και  για τη λύση της εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  της ισχύουσας
νομοθεσίας.

Άρθρο 3. Αμοιβή του Πιστοποιημένου Επαγγελματία



Τα σχετικά ζητήματα με την αποζημίωσης πιστοποιημένων επαγγελματιών για τη σύμπραξή τους στη διαδικασία
απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον e-ΕΦΚΑ ρυθμίζονται με την υπ’ αρ. 67154/13-9-2021 Κοινή Υπουργική
Απόφαση.

Άρθρο 4. Ζητήματα Κυριότητας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Κάθε  άλλο  σχετικό  έγγραφο  ή  υλικό  που  αποκτάται,  συγκεντρώνεται  ή  καταρτίζεται  από  τον  Πιστοποιημένο
Επαγγελματία κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι εμπιστευτικό και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του e-ΕΦΚΑ.

Ο Πιστοποιημένος Επαγγελματίας,  με τη λήξη της σύμβασης κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα,  παραδίδει  όλα τα
έγγραφα και τα στοιχεία και μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα
χρησιμοποιεί για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς της σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του e-
ΕΦΚΑ.

Άρθρο 5. Εκχώρηση

Η σύμβαση αυτή θα εκτελεστεί αποκλειστικά από τον Πιστοποιημένο Επαγγελματία, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε
τρόπο ανάθεση εν όλω ή εν μέρει των υπηρεσιών από τον Πιστοποιημένο Επαγγελματία σε άλλο τρίτο, φυσικό ή νομικό
πρόσωπο.

Άρθρο 6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Πιστοποιημένος  Επαγγελματίας  δηλώνει  ότι  είναι  σε  γνώση  της  νομοθεσίας  περί  προστασίας  προσωπικών
δεδομένων και ιδίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ») και αναγνωρίζει ότι για τις
ανάγκες της παρούσας κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, κατά την έννοια του άρθρου 4, περ. (1) του
ΓΚΠΔ, που περιέρχονται σε γνώση του στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του e-ΕΦΚΑ (εφεξής «τα
Προσωπικά Δεδομένα») ενεργεί ως «Εκτελών την επεξεργασία» (αρ. 4 περ. (8) ΓΚΠΔ) και υπέχει τις εκ του άρ. 28
ΓΚΠΔ υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα:

1. Ο Πιστοποιημένος Επαγγελματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνον
για τους σκοπούς που έχει ορίσει ο e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις έγγραφες οδηγίες των
αρμοδίων οργάνων του, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα. Στην περίπτωση,
δε,  που ο  Πιστοποιημένος  Επαγγελματίας  θεωρεί  ότι  η  επεξεργασία  των Προσωπικών Δεδομένων στην  οποία
προβαίνει  ή  θα  προβεί,  συνεπάγεται,  ή  μπορεί  να  συνεπάγεται,  παραβίαση  της  νομοθεσίας  περί  προστασίας
προσωπικών δεδομένων, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον e-ΕΦΚΑ. Κατά την περίπτωση αυτή, δύναται να αναβάλει
την εκτέλεση της σχετικής επεξεργασίας έως ότου λάβει απάντηση από τον e-ΕΦΚΑ.

2. Ο Πιστοποιημένος Επαγγελματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, δημοσιεύει, διοχετεύει ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανακοινώνει σε τρίτους τα Προσωπικά Δεδομένα που περιήλθαν ή θα περιέλθουν σε γνώση
του στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και μετά την λήξη ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση αυτής καθώς επίσης και να
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέπει την αποκάλυψη τους.

3.  Ο  Πιστοποιημένος  Επαγγελματίας  απαγορεύεται  να  αναθέτει  οποιαδήποτε  επεξεργασία  των  Προσωπικών
Δεδομένων  σε  τυχόν  υπεργολάβο  ή  προστηθέντα  αυτού  ή  πρόσωπα  υπό  την  άμεση  εποπτεία  του.

4. Στο πλαίσιο της γνώσης και εφαρμογής του ΓΚΠΔ, ο Πιστοποιημένος Επαγγελματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση
να  τηρεί  τις,  κατά  τον  ΓΚΠΔ,  αρχές  κάθε  επιμέρους  επεξεργασίας  (νομιμότητα,  αντικειμενικότητα,  διαφάνεια,
περιορισμός  σκοπού,  ελαχιστοποίηση  δεδομένων,  ακρίβεια,  περιορισμός  χρόνου  αποθήκευσης,  ακεραιότητα,
εμπιστευτικότητα και λογοδοσία), με στόχο αφ’ ενός να προστατεύει τα δικαιώματα του Υποκειμένου (ενημέρωση,
πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη
αποφάσεων βάσει  προφίλ) αφ’ ετέρου να διευκολύνει  τον e-ΕΦΚΑ, ώστε να μπορεί  να ικανοποιήσει  τα εν λόγω
δικαιώματα (κατωτ. 3.8) σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία και τις αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ.

5. Ο Πιστοποιημένος Επαγγελματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε εύλογη επιμέλεια, λαμβάνοντας
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα Προσωπικά Δεδομένα, που περιλαμβάνονται σε έγγραφα ή φορείς
ψηφιακών δεδομένων, να διατηρούνται υπό ασφαλείς συνθήκες, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος απώλειάς τους ή
πρόσβασης τρίτων σε αυτές. Τα ληφθέντα από τον Πιστοποιημένο Επαγγελματία μέτρα θα πρέπει να επαληθεύονται
και να επικαιροποιούνται από τον ίδιο βάσει των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων.



6. Με την λύση της παρούσας για οποιοδήποτε λόγο ή ύστερα από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας που έχει κατά
περίπτωση ανατεθεί στον Πιστοποιημένο Επαγγελματία από τον e-ΕΦΚΑ ή όταν το ζητά ο τελευταίος και μέσα σε
εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ο Πιστοποιημένος
Επαγγελματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση, κατ’ επιλογήν του e-ΕΦΚΑ, να επιστρέψει σε αυτόν τα Προσωπικά
Δεδομένα ή να τα διαγράψει σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, διαβιβάζοντάς του
το σχετικό πρωτόκολλο διαγραφής, εκτός εάν η τήρησή τους ή μέρους αυτών επιβάλλεται από διάταξη νόμου του
δικαίου της ΕΕ ή του εθνικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή ο Πιστοποιημένος Επαγγελματίας ενημερώνει σχετικά τον
e-ΕΦΚΑ.

7. Ο Πιστοποιημένος Επαγγελματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει αμέσως τον e-ΕΦΚΑ για κάθε τυχόν
απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων που θα υποπέσει στην αντίληψή
του.

8. Σε περίπτωση που ο Πιστοποιημένος Επαγγελματίας καθορίσει,  κατά παράβαση των έγγραφων οδηγιών των
οργάνων του e-ΕΦΚΑ, τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, υπό την επιφύλαξη
των άρθρων 82, 83, 84 του ΓΚΠΔ, θεωρείται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την συγκεκριμένη επεξεργασία και
αναλαμβάνει τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

9. Ο Πιστοποιημένος Επαγγελματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδράμει τον e-ΕΦΚΑ στην ικανοποίηση των
δικαιωμάτων των Υποκειμένων και, εν γένει,  στην διασφάλιση της συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις των
άρθρων 32-36 ΓΚΠΔ (ασφάλεια  δεδομένων,  γνωστοποιήσεις  περιστατικών ασφαλείας στην ΑΠΔΠΧ ή /  και  στα
Υποκείμενα των δεδομένων, διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου, προηγούμενη διαβούλευση), καθώς και να παρέχει κάθε
αναγκαία πληροφορία για την απόδειξη της συμμόρφωσης του e-ΕΦΚΑ προς τον ΓΚΠΔ και την εφαρμοστέα εθνική
νομοθεσία.

10.  Ο  Πιστοποιημένος  Επαγγελματίας  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  αποδέχεται  ελέγχους  συμμόρφωσης
(compliance audits) από ελεγκτή της επιλογής και με κόστος του e-ΕΦΚΑ μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση
ενός (1) μηνός. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να θέτει στην διάθεση του e-ΕΦΚΑ κάθε απαραίτητη πληροφορία
προς απόδειξη της συμμόρφωσής του. Εάν κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης εντοπιστούν σφάλματα ή ελλείψεις, ο
Πιστοποιημένος Επαγγελματίας υποχρεούται  να λάβει  άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση αυτών,  σύμφωνα με
χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί  με τον e-ΕΦΚΑ και  με δικές του δαπάνες.

11. Ανεξάρτητα από κάθε άλλον όρο της παρούσας και της ισχύουσας νομοθεσίας, ο Πιστοποιημένος Επαγγελματίας
υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως τον e-ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, ευθύνη, αποζημίωση και σχετική
με τα ανωτέρω δαπάνη, που απορρέει από ή σχετίζεται με κάθε πράξη, παράλειψη, αθέτηση υποχρέωσης ή αμέλειά
του που σχετίζεται με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, και
έναντι κάθε αγωγής, αξίωσης, απαίτησης και νόμιμης διαδικασίας σχετικής με την παρούσα, συμπεριλαμβανομένων
προστίμων ή/και ποινών που τυχόν θα επιβληθούν από τακτικό δικαστήριο ή διαιτητικό δικαστήριο ή ρυθμιστική Αρχή
κατά του e-ΕΦΚΑ ως αποτέλεσμα κάποιας παραβίασης από τον Πιστοποιημένο Επαγγελματία των υποχρεώσεών του
βάσει του παρόντος άρθρου.

12. Ο Πιστοποιημένος Επαγγελματίας ως εκ της ιδιότητας του ως Εκτελών την επεξεργασία δεσμεύεται  και  από
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του επιβάλλει  η υφιστάμενη Νομοθεσία.

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΜΑΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ e-ΕΦΚΑ Ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ


