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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΑΝΤΥΠΑΣ ΖΑΝ-ΤΖΕΜΙΛ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ    ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΛΙΟΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ    ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ    ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΥΠΑΛΛΗΛOI ΒΕΠ 

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ     ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ     ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ    ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ    ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 

ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ    ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΕΠ 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ    ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ    ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

 

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα σας. Καταρχήν, προτού ξεκινήσουμε τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης θα ήθελα να ανέβει πάνω στο βήμα και να σας κάνει ένα 

χαιρετισμό και να καλωσορίσουμε έναν καινούριο υπάλληλο του Επιμελητηρίου 

μας, όπως είχαμε πάρει απόφαση από την Διοικητική Επιτροπή. Είναι ο Βασίλης 

ο Χρηστίδης, ο οποίος Βασίλης Χρηστίδης ήταν ο διευθυντής του Επιμελητηρίου 

της Ροδόπης. Ζήτησε απόσπαση και ήρθε, εμείς το δεχθήκαμε πολύ ευχαρίστως, 

είναι ένα αξιόλογο στέλεχος, ένας πολύ καλός επιμελητηριακός υπάλληλος, θα 

είναι χρήσιμος και ήδη έχει φανεί η χρησιμότητά του από την εμπειρία που έχει 

και τη γνώση που έχει στον επιμελητηριακό χώρο. 

 Να τον καλωσορίσουμε, Βασίλη, έχεις το λόγο, να σε γνωρίσει και το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Εμείς του ευχόμαστε καλορίζικος και καλή συνεργασία.  

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: Καλησπέρα σας. Καταρχήν, θέλω να σας ευχαριστήσω σαν 

Διοικητικό Συμβούλιο για την θετική απόφαση που πήρατε να με συμπεριλάβετε 

στην αγαπητή ομάδα των συναδέλφων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του 

Πειραιά, ιδιαίτερα με πολλούς συναδέλφους και με τον Διευθυντή, τον Μιχάλη 

τον Γιάγκα, γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. 

 Γνωρίζω ότι βρίσκομαι σε έναν πολύ φιλόξενο χώρο και σε ένα ιστορικό 

Επιμελητήριο, το οποίο έχει προσφέρει πολλά στον επιμελητηριακό θεσμό και 

από πλευράς Διοίκησης αλλά και από πλευράς προσωπικού. 

 Δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρότι 

είμαι νέος στον Πειραιά ελπίζω η πολύχρονη πείρα και εμπειρία που έχω στα 

θέματα των Επιμελητηρίων να βοηθήσουν και τους συναδέλφους στο έργο τους 

αλλά και το δικό σας το έργο για το καλό των μελών του Επιμελητηρίου, 

ιδιαίτερα σ' αυτή τη δύσκολη περίοδο που η νέα επιμελητηριακή νομοθεσία 

βάζει νέες βάσεις για τα Επιμελητήρια και τις Διοικήσεις. 

 Σας ευχαριστώ και πάλι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλώς ήλθες στο δυναμικό του Επιμελητηρίου μας.  

 Πάλι προτού ξεκινήσω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο υπεύθυνος 

της ομάδας αλληλεγγύης που έχει το Επιμελητήριό μας, ο Λευτέρης ο 

Νικολακάκης, έχει να θέσει ένα θέμα και εδώ έχουν έρθει και αγαπητά μέλη της 

Αλληλεγγύης, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μια εθελοντική δουλειά και προσφορά 

προς την κοινωνία γι' αυτά τα προβλήματα που έχουμε πλέον και πιστεύω ότι ο 

Λευτέρης έχει το λόγο, να εξηγήσει ακριβώς το λόγο που βρίσκονται εδώ ο 

Πρόεδρος της Αλληλεγγύης και μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ: Γεια σας. Μαζί μας είναι από το Δ.Σ. της Αλληλεγγύης, που 

είμαι κι εγώ μαζί τους, για ένα θέμα που έχει προκύψει, για κάτι που κάνανε, 

που πουλάγανε είδη - μάλλον, Κώστα, έλα να μας τα πεις πιο καλά εσύ, γιατί 

εγώ είμαι εκτός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε το όνομά σας κιόλας και την ιδιότητά σας, να γνωρίζουμε.  

ΚΑΡΡΑΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Είμαι ο Κώστας ο Καρράς, πρόεδρος της 

Αλληλεγγύης Πειραιά. 

 Καταρχήν να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου το ότι θα κάτσετε να 

μας ακούσετε λιγάκι, δυο λεπτά. Θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση και 

ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΒΕΠ. 

 Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίστηκε χθες. Τραβάει 

αρκετό καιρό αλλά χθες ήταν το σημείο στο οποίο ήρθαμε σε μία σύγκρουση ή 

ρήξη θα έλεγα με το Δήμο Πειραιά και κάνουμε μια διπλή καμπάνια μέσα στον 

Πειραιά: πρώτον, να ενημερώσουμε ποιο είναι το πρόβλημα και, δεύτερον, να 

ζητήσουμε και τη στήριξη των φορέων του Πειραιά ώστε να μπορέσουμε να 

συνεχίσουμε τη λειτουργία της Αλληλεγγύης Πειραιά. 

 Θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να σας εξηγήσω ποιο είναι το πρόβλημα κι 

επειδή εδώ είναι το Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Βιοτεχνικό 
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Επιμελητήριο του Πειραιά, θα μιλήσω και λίγο εμπορικά για να γίνω και πιο 

κατανοητός σε όλους σας. 

 Η Αλληλεγγύη Πειραιά είναι μια δομή κοινωνικής στήριξης και είναι 

νομικό πρόσωπο και λειτουργεί ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Δεν έχει 

κανένα έμμισθο μέλος, δηλαδή στην ουσία όλη η δουλειά που γίνεται στην 

Αλληλεγγύη Πειραιά γίνεται από τους ανθρώπους που αποτελούν την 

Αλληλεγγύη Πειραιά και στα πλαίσια αυτά λειτουργεί μέσα στο Δήμο μας για 6 

χρόνια. Εχει ξεκινήσει το 2012 και μετράμε ήδη 6 χρόνια λειτουργίας.  

 Σ' αυτά τα 6 χρόνια έχουμε στηρίξει χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι με την 

οικονομική κρίση βρέθηκαν στο περιθώριο και συνεχίζουμε ακόμα να 

στηρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα 

οικονομικά προβλήματα που έχουμε αυτή την εποχή.  

 Η πλειοψηφία του δικτύου της Αλληλεγγύης Πειραιά είναι κατά το 65% 

άνεργοι, ένα 30% είναι συνταξιούχοι και ένα μικρό ποσοστό, 

συμπεριλαμβανομένου κι εμένα για να είμαι ειλικρινής, είναι οι άνθρωποι οι 

οποίοι έχουν εργασία, είμαστε ακόμα στην αγορά εργασίας.  

 Ο στόχος μας είναι να βρούμε τρόπους ώστε να μπορέσουμε να 

συλλέγουμε τροφή, να συντηρούμε το κοινωνικό μας φροντιστήριο και να 

μπορέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο ο οποίος αντιμετωπίζει 

προβλήματα να είμαστε απέναντί του και να τον στηρίζουμε.  

 Στα πλαίσια αυτά δημιουργήσαμε, μερικοί θα την έχετε δει από τον 

Οκτώβριο που λειτουργεί, μια υπαίθρια αγορά η οποία βρίσκεται στην πλατεία 

Αλληλεγγύης, ειναι ο χώρος που βρίσκεται η Αλληλεγγύη Πειραιά, ανάμεσα στο 

Jumbo και τον Σκλαβενίτη, είναι μια μικρή πλατεϊτσα στην 34ου Συντάγματος. 

Εκεί καθόλα νόμιμοι μπήκαμε σε μία διαδικασία να ενισχύσουμε την ελληνική 

παραγωγή και την ελληνική μεταποίηση. Ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος 
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ξεκαθάριζε κάπως τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα παζάρια που 

γινόντουσαν στην πόλη μας, που ήταν χωρίς μεσάζοντες και ό,τι έχει προσλάβει 

 ο καθένας σαν εικόνα από το τι γινόταν και έγινε πιο σαφές στο νόμο ότι αυτές 

οι αγορές είναι αγορές καταναλωτών, άρα δηλαδή μιλάμε από την οπτική του 

καταναλωτή και το μόνο που κάνει η Αλληλεγγύη Πειραιά διοργανώνει αυτή την 

αγορά και φέρνει τον παραγωγό στον καταναλωτή. Τον φέρνει απευθείας σε 

επαφή τον Ελληνα παραγωγό με τον Ελληνα ή όποιον μένει στην Ελλάδα 

καταναλωτή.  

 Αυτό για να γίνει χρειαζόταν άδεια του Δήμου. Τους τρεις πρώτους μήνες 

την πήραμε την άδεια προφορική, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, λειτουργούσε 

κανονικά η αγορά μας. Με την ψήφιση του νέου νόμου, φτιάξαμε και τα χαρτιά 

μας, καθ' όλα νόμιμοι, με την κατάσταση με τους 42 παραγωγούς που έχουμε 

απ' όλη την Ελλάδα με τα χαρτιά τους, με τα δικαιολογητικά τους, καταθέσαμε 

στο Δήμο και στα πλαίσια του καινούριου νόμου ζητούσαμε το συγκεκριμένο 

μέρος κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα να γίνεται η αγορά της Αλληλεγγύης 

Πειραιά, που είναι αγορά καταναλωτών.  

 Εκεί αρχίσανε τα προβλήματα. Αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε το εξής 

πρόβλημα, το οποίο κατέληξε να μην γίνεται εκεί αγορά. Να έχουμε απέναντί 

μας τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά. Στον πρώτο μήνα δεν την κάναμε την 

αγορά μας, δηλαδή τον Φεβρουάριο που αρχίσανε τα προβλήματα, μας ζήτησε 

ο Δήμαρχος ότι επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα να το δούμε, να το 

συζητήσουμε και ακολουθήσαμε δηλαδή το τι μας είπε, δεν την κάναμε την 

αγορά, αλλά ήρθε και ο Μάρτιος που έπρεπε να γίνει η αγορά. Εκεί πιέστηκε 

λιγάκι ο Δήμος, συνέχισε να μην το περνάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ εμείς 

είχαμε καταθέσει τα χαρτιά μας από τις 6/2, δηλαδή ένα μήνα πριν και 

βλέποντας ότι θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο και πάλι δεν είναι η Αλληλεγγύη 

Πειραιά μέσα και το παζάρι της, είπαμε ότι πρέπει να πάμε να κάνουμε μια 
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παράσταση διαμαρτυρίας στο Δήμο Πειραιά και να ζητήσουμε να το βάλουμε 

προ ημερησίας διατάξεως.  

 Πράγματι, μαζεύτηκε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της Αλληλεγγύης 

Πειραιά, πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και καταφέραμε να συναντήσουμε το 

Δήμαρχο, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τα θέματα των αγορών και τον 

Αντιδήμαρχο Μεταναστευτικής Πολιτικής του Δήμου. Σε μία συμφωνία που 

ήρθαμε εκεί τρία μέλη της Αλληλεγγύης Πειραιά και οι τρεις τοπικοί παράγοντες, 

είπαμε ότι να γίνει το παζάρι της Κυριακής της Αλληλεγγύης Πειραιά γιατί έτσι κι 

αλλιώς όλα τα παζάρια, να το γνωρίζετε, που γίνονται στον Πειραιά είναι 

παράνομα, δεν ακολουθείται κάποια σύννομη διαδικασία, άρα δηλαδή κλείνει 

εδώ η υπόθεση αγορές, κάνει πρόσκληση ενδιαφέροντος ο Δήμος Πειραιά και 

μαζεύονται οι αρμόδιοι που θέλουν να ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα, ο 

Εμπορικός Σύλλογος, ενδεχομένως να καλεστεί και το ΒΕΠ κ.λπ., να το δούμε 

αν δημιουργεί πρόβλημα ανταγωνισμού στην πόλη ή οποιοδήποτε πρόβλημα 

δημιουργεί. Συμφωνούμε στο να γίνει το παζάρι και κινούμαστε προς αυτη την 

κατεύθυνση την Κυριακή να γίνει το παζάρι. Την Κυριακή όμως που ξεκινάει το 

παζάρι 8 η ώρα μας έρχεται η Δημοτική Αστυνομία και μας λέει ότι έχουμε 

εντολή Αντιδημάρχου, το παζάρι είναι παράνομο. 

 Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, φτάνουμε κοντά στο να 

φύγει η Δημοτική Αστυνομία και να συνεχιστεί το παζάρι, αλλά ω του θαύματος, 

γιατί θαύμα το λέμε εμείς, έρχεται ο αστυνομικός διευθυντής του Δημοτικού 

Θεάτρου και μας λέει ότι κι εγώ έχω εντολή Αντιδημάρχου και αυτό το παζάρι 

είναι παράνομο. Καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να πιέσουμε τα πράγματα και να βγει 

ο Δήμαρχος να πάρει θέση, γιατί εφόσον έχουμε συμφωνήσει ότι θα γινει το 

παζάρι κάποιος χαλάει το γλυκό και πρέπει να έρθει ο υπεύθυνος για να 

επιβεβαιώσει αυτό που λέμε.  
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 Πράγματι, καταφέραμε μέσω του αστυνομικού διευθυντή Δημοτικού 

Θεάτρου, σημειωτέον ότι είχε έρθει και ο ταξίαρχος της Αστυνομίας Πειραιά, 

δηλαδή ενδεχομένως να ήταν ενημερωμένος για την υπόθεση γιατί δεν έχει 

ξαναεμφανιστεί στο χώρο και ο Δήμαρχος απαντάει στον αστυνομικό διευθυντή 

ότι είμαστε παράνομοι. 

 Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρώτον, η Αλληλεγγύη Πειραιά 

δεν είναι παράνομη, δηλαδή είμαστε η δομή που απευθύνεται αυτός ο νόμος 

και, δεύτερον, δείχνει αναξιοπιστία σε μία συμφωνία που έχει γίνει ανάμεσα στη 

Δημοτική Αρχή και σε μία δομή Αλληλεγγύης, η οποία έχει προσφέρει αρκετό 

κοινωνικό έργο στο Δήμο Πειραιά. Αρα, δείχνει ο Δήμος για μας ότι δεν έχει 

κοινωνικό πρόσωπο. Αυτό ισχυριζόμαστε και γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει δύο 

καμπάνιες. Η μία καμπάνια είναι διαμαρτυρίας με συλλογή υπογραφών που σας 

καλούμε όλους να δείτε και μια καμπάνια ενημέρωσης. Ποια ακριβώς είναι η 

αγορά μας, τι σημαίνει αγορά καταναλωτών της Αλληλεγγύης Πειραιά.  

 Εδώ θέλω να έρθει ο Δημήτρης ο Νομικούδης, είναι ο αντιπρόεδρος της 

Αλληλεγγύης Πειραιά και να σας πει λιγάκι αναλυτικά, χωρίς να τους 

κουράσουμε αν γίνεται τους ανθρώπους, πώς ακριβώς λειτουργεί η αγορά μας, 

γιατί είναι μια αγορά η οποία απευθύνεται και σε σας. Απευθύνεται στην 

παραγωγή και στη μεταποίηση.  

 Ευχαριστώ που με ακούσατε, θα σας πει και ο Δημήτρης λεπτομέρειες. 

ΝΟΜΙΚΟΥΔΗΣ: Γεια σας και από εμένα. Ονομάζομαι Νομικούδης Δημήτρης, 

είμαι ο αντιπρόεδρος της Αλληλεγγύης και είμαι αυτός που καταρχήν ξεκίνησε 

αυτό το εγχείρημα. 

 Τι είναι αυτή η αγορά. Αυτή η αγορά είναι, καταφέραμε να μαζέψουμε 40 

μικροπαραγωγούς που φέρνουν κατευθείαν τα προϊόντα τους από τη γη που τα 

καλλιεργούν απευθείας και τα πουλάνε οι ίδιοι. Μικροβιοτέχνες και 
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μικρομεταποιητές από όλη την Ελλάδα. Τα προϊόντα αυτά που έρχονται είναι 

όλα ελληνικής παραγωγής και είναι από το Νευροκόπι επάνω μέχρι την Κρήτη 

κάτω. 

 Οπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν σ' αυτές τις αγορές, γιατί δεν γίνονται 

μόνον στον Πειραιά, αυτή τη στιγμή γίνονται στην Ηλιούπολη, στο Χαϊδάρι, 

υπάρχουν αντίστοιχες αγορές που υπάρχουν και με την στήριξη, στον 

Κορυδαλλό, σε πάρα πολλά μέρη που δεν μπορώ να σας αναφέρω, δεν τα 

θυμάμαι όλα τώρα, γίνονται με την άδεια του Δήμου. 

 Η απορία είναι γιατί στον Πειραιά όχι. Πρώτη απορία. Και δεύτερο και 

σημαντικότερο, αναλογιστείτε και για τους συναδέλφους σας το κόστος για να 

ξεκινήσουν να έρθουν από την Κρήτη ή από το Νευροκόπι αντίστοιχα οι 

μεταποιητές, οι μικροβιοτέχνες που επωμίζονται και αυτή τη στιγμή φτάνουν 

μέχρι την αγορά και δεν είχαν, υπήρχαν παραγωγοί μικροβιοτέχνες που δεν 

είχαν τα χρήματα για να επιστρέψουν πίσω. Μόνο και μόνο γι' αυτό θέλουμε τη 

στήριξή σας, πραγματικά. Αναλογιστείτε τη θέση τους και ελάτε στη θέση τους. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΚΑΡΡΑΣ: Η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη απέναντι στο ΒΕΠ. Ζητάμε, όχι 

αυστηρά να πάρει θέση στο θέμα αλλά τουλάχιστον να κάνει μια συζήτηση και 

να πάρει μια απόφαση πάνω σ' αυτό και όσο μπορεί να μας βοηθήσει ώστε να 

έρθουμε σε κάποια επαφή με τον Εμπορικό Σύλλογο, με τους αρμόδιους της 

πόλης, δηλαδή να πάρει μια... με βάση το κύρος που έχει στην πόλη, να ανοίξει 

κάποιους διαδρόμους με ένα ψήφισμα ότι το να το δούμε το θέμα της 

Αλληλεγγύης ή δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει σαν Συμβούλιο τι θέλετε να 

αποφασίσετε, να το έχουμε επίσημα αυτό ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τα 

επόμενα βήματά μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε με την πρόταση του προέδρου; Ωραία.  
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 Πρόεδρε, έχεις και από εμάς την αλληλεγγύη. 

ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εμείς θα αποχωρήσουμε 

τώρα να συνεχίσετε το συμβούλιό σας και πάλι σας ευχαριστώ που μας 

ακούσατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, ο κ. Κανακάκης. 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου τι θέση έχει πάρει;  

ΚΑΡΡΑΣ: Εχουμε επανειλημμένως ζητήσει να συναντηθούμε... (Διάλογοι εκτός 

πρακτικών) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προτού ξεκινήσουμε πάλι το Διοικητικό Συμβούλιο θέλω να σας 

κάνω πάλι μια ανακοίνωση. Ειδικά για τους παλιούς συμβούλους που γνώριζαν 

τον προηγούμενο Αντιπρόεδρό μας, τον Αντρέα τον Μπελέκα, γίνεται το ετήσιο 

μνημόσυνο την Κυριακή στην Ελευσίνα, στην εκκλησία των Δώδεκα 

Αποστόλων, στις 9 η ώρα όσοι θα είναι εκεί πρέπει να είμαστε εκεί πέρα και 

μετά έχει καφέ, θα μας πουν ακριβώς σε ποιο μαγαζί, κάποιο μαγαζί εκεί 

ευρύτερα της περιοχής.  

 Ο Αντρέας ο Μπελέκας, για τους καινούριους, ήταν ένα παιδί, ένας 

ξυλουργός, επιπλοποιός, στην ηλικία των 50 ετών δυστυχώς έχασε τη μάχη με 

την επάρατο νόσο. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ότι όποιοι μπορούμε από 

μας να παρευρίσκονται καλό είναι, ήταν ένα αξιόλογο παιδί, ήταν Β' 

Αντιπρόεδρος στην προηγούμενη θητεία. Απλώς ενημέρωση, μου το ζήτησε και 

η γυναίκα του να ενημερώσω το Δ.Σ.. Εμείς θα βάλουμε και την Ελένη να πάρει 

κάποια τηλέφωνα σε κάποιους που δεν έχουν έρθει, να τους ενημερώσουμε.  

 Ξεκινάμε τα θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 12/02/2018. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει κάποιος αντίρρηση; Ομόφωνα.  

  Επικυρώνονται τα πρακτικά του Δ.Σ. της 12ης Φεβρουαρίου 2018. 

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Μεταφορά αρμοδιοτήτων από Δ.Σ. σε Δ.Ε. σύμφωνα με το Ν. 

4497/2017. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Διευθυντής έχει το λόγο. Αυτό γίνεται μεταφορά 

αρμοδιοτήτων, γίνεται για να είναι πιο ευέλικτη η λειτουργία της Υπηρεσίας, 

είναι κάποιες δράσεις υποχρεωτικά από το νόμο γίνονται και έτσι δίνει την 

αρμοδιότητα το Διοικητικό Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή για την εύρυθμη 

λειτουργία του Επιμελητηρίου. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εχετε τώρα στα χέρια σας το υπόμνημα ή την πρόταση της 

Υπηρεσίας για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων. Εχει κανένας να υποβάλει  

καμιά παρατήρηση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα; Σας έχει έρθει στο η-μέιλ. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό μπορούμε να το δούμε πώς θα το χειριστούμε.  

 Υπάρχουν στο υπόμνημα το οποίο σας έχουμε στείλει υπάρχουν 

αποτυπωμένες όλες οι αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο και τις 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

18 

οποίες μπορεί να περάσει στη Διοικητική Επιτροπή. Εμείς τις αναφέρουμε όλες 

αλλά δεν θα σας προτείνουμε, σαν Υπηρεσία εννοώ πάντα, δεν θα προτείνουμε, 

αν και τα έχει η Διοικητική Επιτροπή, δεν θα προτείνουμε όλες αυτές τις 

μεταφορές. Θα σας πω όμως για ποιες ακριβώς μπορούμε να προτείνουμε. Και 

αν θέλετε να τα διαβάσω, δεν είναι και πολλά. 

 Στο άρθρο 65 παρ. 3α λέει ότι: Τα Επιμελητήρια ασκούν επίσης τις εξής 

δραστηριότητες για την επίτευξη του σκοπού τους: α) μπορούν να αναλάβουν 

μόνα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς τη διαχείριση: 1) επιχειρηματικών 

πάρκων, χώρων υποδοχής επιχειρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων 

μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

 Αυτή την αρμοδιότητα δεν την μεταφέρουμε, παρά το γεγονός, δεν τη 

μεταφέρουμε στη Διοικητική Επιτροπή. Πρέπει να τη συζητήσει κατά την άποψη 

της Υπηρεσίας το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να την έχει - έτσι κι αλλιώς 

όλα τα συζητάμε, αλλά αυτό θα πρέπει να μείνει.  

 β.β. Αναλαμβάνουν τη διαχείριση μονίμων εκθέσεων και εκθετηρίων 

χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, 

εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων. Με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της 

Κεντρικής Ενωσης καθορίζονται οι προϋποθέσεις της άσκησης τέτοιων 

δραστηριοτήτων και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες. 

 Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι 

ο φορέας ο οποίος θα πρέπει, μάλλον το συλλογικό όργανο το οποίο θα πρέπει 

να αποφασίζει και να συζητήσει αυτά είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και γι' αυτό 

δεν προτείνουμε τη μεταφορά στη Διοικητική Επιτροπή. 
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 Λέει ότι εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις 

επιχειρηματικού και αναπτυξιακού κυρίως περιεχομένου και μεριμνούν για 

αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις.  

 Αυτή την, η στ' αρμοδιότητα είναι αυτή, αυτή προτείνουμε να μπορεί να 

μεταφερθεί στη Διοικητική Επιτροπή γιατί η Διοικητική Επιτροπή πιο εύκολα 

επεξεργάζεται ή συζητάει για την έκδοση ενός περιοδικού. Δεν σημαίνει ότι δεν 

θα ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά ως αρμοδιότητα για να 

αποφασίσει μπορεί να το κάνει η Διοικητική Επιτροπή. Αυτό το προτείνουμε να 

γίνει. 

 Η ζ' περίπτωση: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιχορηγούν 

πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους 

ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, απονέμουν βραβεία και άλλες τιμητικές 

διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το συνολικό ποσό 

που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% 

των ετήσιων τακτικών εσόδων του Επιμελητηρίου. 

 Και αυτή η αρμοδιότητα μπορεί να περάσει στη Διοικητική Επιτροπή. 

 Επίσης, η η' περίπτωση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή όμως εμείς θα την έχουμε, απλώς θα γίνεται ενημέρωση στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Βεβαίως. Πάντα, εννοείται, εννοείται. 

 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ενισχύουν οικονομικά δράσεις 

επαγγελματικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και εργοδοτικών 

οργανώσεων στο πλαίσιο του σκοπού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται 

ετησίως για τις επιχορηγήσεις αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των 

ετήσιων τακτικών εσόδων του Επιμελητηρίου.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

20 

 Και αυτό μπορεί να περάσει στη Διοικητική Επιτροπή, είναι πιο ευέλικτα, 

τα εξετάζει και βεβαίως έχει υποχρέωση μετά η Διοικητική Επιτροπή να 

ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 θ) Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών τους 

σχετικά με το έργο που επιτελούν. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας 

διατηρούν υποχρεωτικά ιστοσελίδα στην οποία δημοσιεύονται κατά τα 

ειδικότερα οριζομένα οι οικονομικές καταστάσεις των Επιμελητηρίων, 

πληροφορίες για τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ, ο ετήσιος προγραμματισμός και 

απολογισμός δράσεων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την 

αποστολή των Επιμελητηρίων. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για 

δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης μέσω καταχωρήσεων σε έντυπα και 

ηλεκτρονικά μέσα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των ετήσιων τακτικών 

εσόδων του Επιμελητηρίου. 

 Και αυτό να περάσει στη Διοικητική Επιτροπή. Και πάντα εννοείται με 

ενημέρωση. 

 Στο άρθρο 66 παρ. 3: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Κεντρικής Ενωσης και του οικείου 

Επιμελητηρίου, η οποία κοινοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 

ημερών, συστήνονται Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων στην έδρα ή σε 

παραρτήματα κάθε Επιμελητηρίων και ορίζεται η χωρική αρμοδιότητα, καθώς 

και ο κανονισμός λειτουργίας τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω 

προθεσμίας η απόφαση εκδίδεται χωρίς γνώμη της Κεντρικής Ενωσης 

Επιμελητηρίων και του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Αυτό προτείνουμε να μην περάσει στη Διοικητική Επιτροπή, να 

παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύσταση μιας μονάδας όπως είναι το 

ΚΕΠΥΧ είναι ιδιαίτερα σοβαρή και θα έπρεπε να την συζητήσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο και ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει το Επιμελητήριο.  
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 Στο άρθρο 67 παρ. 5: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να ιδρύονται και άλλα τμήματα. Αν αμφισβητείται 

η κατάταξη μέλους σε τμήμα του οικείου Επιμελητηρίου, επιλαμβάνεται η 

Διοικητική Επιτροπή η οποία αποφασίζει σχετικά.  

 Τι λέει εδώ; Οτι μπορεί δηλαδή κάποιο Διοικητικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει ότι δεν φτάνουν μόνον τα Τμήματα Υπηρεσιών και Βιοτεχνίας που 

έχουμε εμείς, μπορεί να ιδρύσουμε κι ένα Τμήμα ή Εμπορικό ή 

Ναυπηγοεπισκευής και ούτω καθεξής. Αυτή η αρμοδιότητα επειδή είναι ιδιαίτερα 

σοβαρή και αφορά στη λειτουργία συνολικότερα του χώρου του Επιμελητηρίου 

προτείνουμε να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο και να μην απασχολεί τη 

Διοικητική Επιτροπή ή να αποφασίζει μόνη της η Διοικητική Επιτροπή. Πιστεύω 

ότι ένα όργανο μεγαλύτερο μπορεί να επεξεργαστεί καλύτερα ή να έχει μια πιο 

συλλογική έκφραση για να λάβει μια τέτοια απόφαση.  

 Το άρθρο 69 παρ. 5: Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα 

θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές 

διακρίσεις που σχετίζονται με τα θέματα αυτά. Και αυτό προτείνουμε να 

παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οταν θέλεις κάποιον να τιμήσεις θα 

πρέπει να έχει ουσιαστικά όχι απλά την πλειοψηφία αλλά την ομοφωνία ας 

πούμε του Διοικητικού Συμβουλίου γιατί όταν θέλεις σε κάποιον να αποδώσεις 

τιμές θα πρέπει οι τιμές να απορρέουν από όλο το σώμα και όχι από ένα μέρος 

του σώματος και γι' αυτό θα πρέπει να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

κατά την άποψη της Υπηρεσίας, έτσι; Να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

  

 Το άρθρο 75 παρ. 7: Κάθε Επιμελητήριο ορίζει με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου την κατηγορία υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη 

του έναντι συνδρομής. Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου οφείλει να δημοσιεύει 
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στην ιστοσελίδα του αναλυτικό κατάλογο των υπηρεσιών που παρέχονται 

έναντι της ετήσιας συνδρομής. 

 Αυτό, και αυτό κατά την άποψη της Υπηρεσίας, αν θέλετε το συζητάμε, 

θα πρέπει να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα πρέπει να έρθει σε 

επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εισήγηση από την Υπηρεσία για το είδος των 

υπηρεσιών που θα παρέχουμε στα μέλη μας και το οποίο θα εμπλουτιστεί από 

τις απόψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι θα διατυπωθεί μία 

ενιαία κατάσταση και το ύψος υποτίθεται των συνδρομών που θα πρέπει να 

παρέχονται, που θα πρέπει να εισπράττονται από το Επιμελητήριο από 'δω και 

πέρα και σε εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. 

 Παρακαλώ.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Αν μείνει αυτό, θα πρέπει να μείνει κιόλας και στο άρθρο 65 το θ, 

γιατί είναι σχετικό.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν νομίζω, καμία σχέση. Το ένα έχει να κάνει με την επικοινωνία.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Ναι, είναι σχετικά για μένα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Καλά, να το συζητήσετε. Πέστε το γιατί είναι σχετικά. Να τα 

τελειώσω άμα θέλετε και να τα πούμε;  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Ναι, ναι. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ωραία. Στο άρθρο 75 παρ. 10: Με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου ρυθμίζονται η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις μη καταβληθεισών 

συνδρομών μελών Επιμελητηρίου.  

 Αυτά μπορεί να τα αποφασίσει και η Διοικητική Επιτροπή όταν πρόκειται, 

αν θέλετε και προτείνουμε η Διοικητική Επιτροπή. Οταν πρέπει να γίνονται 

κάποιες ρυθμίσεις για να εισπράττονται τα χρήματα μάλλον θα πρέπει να το 
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αποφασίζει η Διοικητική Επιτροπή, είναι πιο εύκολα όταν έρχονται τέτοιες 

περιπτώσεις στη Διοικητική Επιτροπή, γιατί υποβάλλονται αιτήσεις. 

 Λοιπόν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου 

Επιμελητηρίου μπορεί να καθορίζονται έξοδα παράστασης. Είναι το άρθρο 76 

παρ. 2. Αυτό να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, εξάλλου στο 

προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο πήραμε απόφαση για τα έξοδα παράστασης 

που πρέπει να έχουν τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής.  

 Και η παρ. 1 του άρθρου 81: Με Π.Δ. που εκδίδεται μετά από πρόταση 

του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμη του οικείου Διοικητικού 

Συμβουλίου συντάσσεται ο Οργανισμός του κάθε Επιμελητηρίου σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στο άρθρο 54 του Ν. 41782013. 

 Και αυτή η αρμοδιότητα μάλλον θα πρέπει να μείνει κατά την άποψή μας 

στο Διοικητικό Συμβούλιο γιατί ένα οργανόγραμμα, ένας Οργανισμός ειναι μια 

συλλογική απόφαση, δεν πρέπει να επαφίεται μόνο στη Διοικητική Επιτροπή, θα 

πρέπει να γίνεται διαβούλευση ανάμεσα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Αυτή είναι η πρόταση της Υπηρεσίας, η οποία υιοθετήθηκε από τη 

Διοικητική Επιτροπή και αποτελεί απόφασή της και παρακαλώ τις θέσεις σας.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Δεν ξέρω αν έχετε λάβει όλοι στα χέρια σας ένα οργανόγραμμα 

που έχω δώσει. Εχω δώσει ένα οργανόγραμμα σχετικά με τη λειτουργία του 

ΒΕΠ. Το έχετε λάβει στα χέρια σας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τις προτάσεις που είναι αυτές. 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε πιο κάτω θέμα, δεν έχουμε ακόμα φτάσει στο σημείο των 

προτάσεων. Αυτό που είχαμε πει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, αυτό δε λες;  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Αυτό που είχαμε ζητήσει να γίνει ο στρατηγικός 

σχεδιασμός.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Καταρχήν, τώρα μιλάτε και δεν έχουν όλοι μπροστά τους αυτό 

εδώ πέρα. Λέτε νόμους, λέτε άρθρα και δεν νομίζω ότι πολύς από 'δω πέρα 

κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει. Ετσι νομίζω εγώ. Εχει κάποιος αντίθετη 

άποψη; Καταλάβετε όλοι;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Γιατί να μην καταλάβουν; Γιατί ρωτάτε; Εσείς αναφερθείτε σε σας, 

στον εαυτό σας.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Πολύ ωραία. Θέλω να πω κάτι. Για μένα, ξαναλέω, το άρθρο 65 

αυτό που διαβάσετε το θ, πρέπει να μείνει στο Δ.Σ.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δηλαδή αν θέλει να δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα θα παίρνει 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου;  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Οχι, μέχρι να αποφασίσουμε ποιο θα ειναι το όλο οργανόγραμμα. 

Πώς θα γίνεται επικοινωνία. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι άλλο το ένα το θέμα, το πώς θα γίνεται η επικοινωνία και άλλο 

πώς θα γίνονται οι καταχωρήσεις, πού θα γίνονται καταχωρήσεις, γιατί θα 

γίνονται οι καταχωρήσεις. Είναι άλλο πράγμα. 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Ωραία. Θέλετε να μας πείτε όταν εγώ σας έφερα αυτή την 

αντίρρηση ποιο ακριβώς άρθρο ήταν; Ηταν το...;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Προσέξτε, το άρθρο 75 παρ. 7 λέει: Με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου κάθε Επιμελητήριο ορίζει την κατηγορία υπηρεσιών που παρέχονται 

στα μέλη έναντι συνδρομής, έτσι; Δηλαδή τι λέμε τώρα. Εμείς σαν Επιμελητήριο 

μπορεί να παρέχουμε στα μέλη μας κάθε μήνα ένα newsletter, 2) μπορούμε να 

παρέχουμε στα μέλη μας κάθε βδομάδα μία επικοινωνία με η-μέιλ για να τους 

λέμε τις εκδηλώσεις που θα κάνουμε, 3) μπορούμε να τους ενημερώνουμε για 

ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων το οποίο θα κάνουμε ή θα πρέπει να 
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τους παρέχουμε να μπορούν να έρχονται να ενημερώνονται από τους νομικούς 

μας συμβούλους ή από τον τάδε ή από τον τάδε. Μια λίστα δηλαδή υπηρεσιών. 

Αυτή τη λίστα υπηρεσιών που θα παρέχουμε στα μέλη μας, θα την παρέχουμε 

έναντι συνδρομής, όποιος θέλει, 5 ευρώ, 10 ευρώ.  

 Αρα, εμείς λοιπόν πέρα απο τις συνδρομές που εισπράττουμε ως ΓΕΜΗ, 

που είμαστε υποχρεωμένοι, αυτά προκύπτουν από το νόμο, τώρα μας παρέχει, 

αλλάζει η φιλοσοφία λειτουργίας του Επιμελητηρίου, κάνουμε εφαρμογή της 

νέας νομοθεσίας. Λέμε λοιπόν τώρα ότι εμείς, εσείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο, 

να μην το καθορίσουμε η Διοικητική Επιτροπή. Γι' αυτό προτείνω. Εμένα δεν με 

πειράζει, αποφασίστε είτε έτσι είτε αλλιώς δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά εσείς θα 

αποφασίσετε μεθαύριο με βάση εισηγήσεις που θα γίνουν και με τις ομάδες που 

συνεργάζεστε και που αποφασίζετε, ότι θέλουμε να παρέχουμε στα μέλη μας 10 

υπηρεσίες έναντι αμοιβής 5 ευρώ. Δικό σας θέμα είναι. 'Η άλλες 10, ένα άλλο 

πακέτο στα μέλη μας, έναντι αμοιβής 10 ευρώ. Και ανάλογα ο επιχειρηματίας, 

που θα το επικοινωνήσουμε αυτό σε όλα τα μέλη μας, θα δηλώσει ότι θέλω να 

έχω και να πληρώνω συνδρομή και να παίρνω αυτή την πληροφόρηση ή δεν 

θέλω. Αυτό το παρέχει τώρα η νομοθεσία. Αυτή είναι η έννοια και δεν συνδέεται 

αυτό με το άλλο που είπαμε, γιατί το άλλο αναφέρεται, προσέξτε, όταν λέει 

επικοινωνία το άλλο, θέλουμε να δημοσιεύσουμε ένα πρόγραμμα.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 'Η μια εκδήλωση που θα κάνουμε, μεθαύριο που θα πάμε στην 

Αίγινα. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: 'Η την Αίγινα, αλλά ας αφήσουμε την Αίγινα. Ας αφήσουμε την 

Αίγινα. Εχουμε το New Brain το πρόγραμμα. Μας υποχρεώνει αυτό να κάνουμε 

κάποιες δημοσιεύσεις. Ε, αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να έρθει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Πρέπει να αποφασίσει η Διοικητική Επιτροπή τις δημοσιεύσεις που 

θα κάνει. Και γιατί; Γιατί αυτό θα ελέγχεται συνολικά κάθε φορά που δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 3% των συνολικών εσόδων που έχει το Επιμελητήριο. Νομίζω 
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να 'ρθει τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο για να πει αν θα πάει στην Κοινωνική ή 

στην Φωνή του Πειραιά; Εντάξει, αυτές είναι οι εφημερίδες.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Ο κ. Λυγερός σήμερα λείπει και 

επειδή δουλεύουμε.... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Θέλετε να παίρνετε το μικρόφωνο, Χριστίνα, για να καταγράφονται, 

για να μην μιλάω εγώ και φαίνεται ότι απαντάω στον εαυτό μου τώρα.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Σήμερα ένα από τα θέματα που ήταν για το Διοικητικό, μια 

παρουσίαση, την αναβάλαμε υποχρεωτικά γιατί, δεν ξέρω αν έχετε λάβει ολοι 

γνώση, θα ερχόταν να μας έκανε παρουσίαση από την εταιρεία Reality ο κ. 

Στέφανος Παναγιωταράκος, σχετικά με το πώς μπορούμε σαν Επιμελητήριο να 

είναι η επικοινωνία μας ένα οργανόγραμμα και είναι ένα πλάνο που το 

δουλεύουμε με τον κ. Λυγερό. Ο κ. Λυγερός σήμερα δεν είναι εδώ πέρα, είναι 

στη Σιγκαπούρη, οπότε αναγκαστικά ακυρώσαμε και την προηγούμενη 

συνάντηση που είχαμε με την ομάδα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χριστίνα, θα σε διακόψω λίγο. Καλύτερα τότε που δεν έγινε γιατί 

είναι λάθος τώρα αυτή η ιστορία, αυτή η διαδικασία είναι λάθος. Ξέρεις γιατί στο 

λέω αυτό είναι λάθος; Γιατί έπρεπε τώρα αυτή την παρουσίαση ή αφού τα 

είχατε κάνει σαν ομάδα εργασίας μεταποίησης, έπρεπε να ερχόταν πρώτα στη 

Διοικητική Επιτροπή. Δηλαδή θα ερχόταν σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο που θα 

είχαμε άγνοια εμείς εδώ, εμείς έχουμε άγνοια τώρα αυτή τη στιγμή. Θα ερχόταν 

ένα θέμα και θα είχαμε και τον ομιλητή, εντάξει, το γνωρίζαμε, το μάθαμε στην 

ουσία, αλλά λέμε τη διαδικασία λιγάκι. Θέλει λίγο, δηλαδή λίγο πιο... Καλύτερα 

να το κάναμε σαν Διοικητική Επιτροπή, δηλαδή καλύτερα που έγινε... 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Ωραία. Να σας πω... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το οργανώσουμε δηλαδή μαζί, δηλαδή την επόμενη 

συνάντηση αυτή να το κάνουμε μαζί με τη Διοικητική Επιτροπή για να έρθει 

οργανωμένα πλέον στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Ωραία. Να σας πω κάτι. Αυτό, το οργανόγραμμα το δικό μου το 

έχω παρουσιάσει την άλλη φορά στην ομάδα μεταποίησης και είχα πάρει το οκέι 

και από τον Λυγερό και την είχα δώσει κιόλας και σε σας και μου είχατε πει να 

προχωρήσουμε. Δεν ξέρω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σαν ομάδα εργασίας.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Ως ομάδα εργασίας. Οπότε τώρα εμένα το θέμα μου είναι ότι αυτό 

το γενικότερο πλάνο, τώρα θα δώσετε κάποιες αρμοδιότητες κατευθείαν στην 

Διοικητική Επιτροπή, έτσι δεν είναι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι για την εύρυθμη λειτουργία, το λέει ο νόμος, για να 

μπορεί να λειτουργεί η Υπηρεσία πιο... 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Ωραία. Αυτά τώρα που θα κάνουμε εμείς σαν ομάδα εργασίας 

μετά, θα ερχόμαστε κατευθείαν στη Διοικητική Επιτροπή ή θα γίνεται 

παρουσίαση στο Δ.Σ.; Αυτό εμένα είναι το θέμα μου, για να ξέρουμε κι εμείς τι 

θα κάνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό. Ισως ξεκίνησε λιγάκι... Είναι το 

αρχικό στάδιο τώρα και λογικό είναι να υπάρχουν αυτές οι ερωτήσεις και λίγο να 

μάθουμε. Κανονικά εσείς σαν ομάδα εργασίας γι' αυτό συμμετέχει και ο κ. 

Λυγερός στην ομάδα εργασίας έχουμε πει οι επικεφαλής των ομάδων και ο κ. 

Πούλος και ο Λυγερός να συμμετέχουν στη Διοικητική Επιτροπή για να φέρνουν 

αυτές τις θέσεις των ομάδων. Δηλαδή, να έρχονται στη Διοικητική Επιτροπή, να 

στήνονται όμορφα και όπως πρέπει να καλύπτονται για να έρχονται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή τα θέματα θα έρχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

και κάποιος από σας θα ενημερώνει ή ο υπεύθυνος...  
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 Αρα, το θέμα είναι ότι ο Λυγερός, γι' αυτό έχουμε πει ότι οι επικεφαλής 

των τμημάτων και των Υπηρεσιών και της Μεταποίησης, να συμμετέχουν σε 

όλες τις Διοικητικές Επιτροπές. Και έρχονται, δηλαδή τα παιδιά έρχονται. Και 

από 'κει και πέρα όλη αυτή η δουλειά των ομάδων εργασίας να μεταφέρεται στη 

Διοικητική και να δρομολογείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Αρα, δηλαδή εμείς τώρα ό,τι κάνουμε σαν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και συγγνώμη, γιατί και σαν ομάδα εργασίας μπορεί να είναι 

κάποια θέματα τα οποία δεν χρειάζονται Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορεί να είναι 

ένα θέμα που θέλει μια Διοικητική Επιτροπή μόνο. Αυτό, τίποτε άλλο. Δηλαδή 

έτσι είναι η σωστή λειτουργία. 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Οπότε δηλαδή εμείς ό,τι κάνουμε το περνάμε από σας πρώτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ετσι κι αλλιώς ο Γιώργος ο Λυγερός συμμετέχει, οι επικεφαλής 

συμμετέχουν. Περνάει υποχρεωτικά, δηλαδή μπορεί να το μεταφέρει στη 

Διοικητική. Διοικητική γίνεται μια φορά τη βδομάδα ενώ το Συμβούλιο γίνεται 

μια φορά το μήνα και μπορεί κάποια θέματα να περνάνε Διοικητική Επιτροπή και 

να τελειώνουν, να μην χρειάζεται Διοικητικό Συμβούλιο, και κάποια που είναι 

πολύ πιο σοβαρά να έρχονται Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως, ενημερώσεις θα 

γίνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα φυσικά, όπως γίνονται. 

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Ναι. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Λοιπόν, τέλος πάντων. Υπάρχει ένα θέμα πώς θα συντονιστούμε, 

είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ενδιαφέρον το οποίο δείχνουν όλες οι ομάδες 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την υποβολή των προτάσεων, 

είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Εχουν ανατεθεί σε πρόσωπα ο 

συντονισμός και η καταγραφή όλων αυτών των προτάσεων. Απλά, όταν 

αποφασίζει... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη λίγο, θα διακόψω. Και εκ μέρους της Διοικητικής τώρα 

είναι η Κλαίρη. Είναι ο καινούριος θεσμός τώρα πλέον, η Συμβουλευτική, που 

έχει το μέλος της Διοικητικής. Κλαίρη, εσύ δεν την έχεις τη Συμβουλευτική; Εσύ 

την έχεις. Είναι η Κλαίρη. Γιατί κι εμείς το μαθαίνουμε, είναι καινούριοι θεσμοί. 

Ούτε η Κλαίρη, ούτε η θέση του υπεύθυνου ΓΕΜΗ υπήρχε πριν στη Διοικητική. 

Δεν υπήρχαν στη Διοικητική, πέντε ήταν η Διοικητική, τώρα έγιναν εφτά.  

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Για να μην έχουμε τέτοιες ταλαιπωρίες να κυκλοφορήσει ένα 

οργανόγραμμα, το είχαμε πει και τις προάλλες, κάθε μέλος της Διοικητικής τι 

έχει αναλάβει και θα μπορούσε η κα Σιβισίδου να είχε μιλήσει με τον 

Ματθιουδάκη, να τον είχε ενημερώσει και να είχε έρθει στη Διοικητική.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Εντάξει. Ολα, κ. Κανακάκη, είναι υπό έλεγχο, μην ανησυχείτε. Μισό 

λεπτό λίγο. Δεν χρειάζεται, εντάξει, φανφάρες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα 

βρούμε το βηματισμό μας, γιατί έτσι κι αλλιώς τώρα δύο μήνες λειτουργούμε ως 

νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θα βρούμε το βηματισμό μας και το συντονισμό μας, 

τι θα κάνουμε τώρα; Οι ομάδες, εκείνο που έχει περισσότερο ενδιαφέρον και 

έχει σημασία πάνω απ' όλα είναι το ενδιαφέρον που δείχνουν οι ομάδες για να 

αποτυπώσουμε πραγματικά τις θέσεις τους και να εξειδικευθούν. Αυτό είναι 

πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά, εγώ έχω μείνει 

έκθαμβος από αυτή τη διαδικασία και ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ: Απλά ήθελα να κάνω αυτή τη διευκρίνιση γιατί δεν ξέρουμε, εγώ 

δηλαδή δεν ήξερα τα όριά μου, ότι Χριστίνα, πρέπει μέχρι εκεί... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ναι, θα τα συζητήσουμε όμως αυτά, θα τα συζητήσουμε αυτά. Μια 

χαρά το πάτε, μια χαρά τα πάτε, μην σας απασχολεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια χαρά πάει. Ο Γιώργος ο Λυγερός είναι ο επικεφαλής, έρχεται 

στη Διοικητική Επιτροπή, ακριβώς δηλαδή αυτός ειναι ο ρόλος. Δηλαδή 

ερχόμαστε στη Διοικητική Επιτροπή για να μεταφέρουμε ακριβώς τα θέματα 

των ομάδων για να προχωράνε και υλοποιούνται. Δηλαδή ούτε ο Γιώργος το 
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ξέρει, ούτε εγώ το ξέρω... Δηλαδή αυτά που λέτε, που κουβεντιάζετε μεταξύ 

σας να υλοποιούνται, δηλαδή να μπορούν να υλοποιούνται κάποια πράγματα.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Προσέξτε, δεν ήταν καθόλου κακό η παρουσίαση αυτή, τρόποι 

μάρκετινγκ και νέες τεχνολογίες, να την παρουσιάσει κάποιος, ο κ. 

Παναγιωταράκος που είπατε, εδώ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν ήταν καθόλου 

κακό. Αν ήταν θέμα να μην ταίριαζε στην παρουσίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα το είχα κόψει εγώ προσωπικά γιατί από εμένα περνάνε πριν 

αυτά τα ζητήματα. Το αφήσαμε όμως και το συζητήσαμε, το αφήσαμε γιατί το 

να ακούσει το Διοικητικό Συμβούλιο μια πρόταση από κάποιον δεν θα ήταν 

κακό. Δεν θα αποφασίζαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν είναι θέμα να 

αποφασίσουμε, τότε έχουμε άλλα στοιχεία και επεξεργασίες. Παραδείγματος 

χάριν, γιατί το λέω. Μπορεί εσείς αύριο να πείτε ή να 'ρθει ο κ. Παναγιωταράκος 

και να πει ότι πρέπει να έχουμε αυτό κι αυτό κι αυτό και να κάνουμε εκείνη τη 

δράση. Αυτή η δράση όμως μπορεί να απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Αρα, 

αυτό δεν θα το αποφασίσουμε. Αρα, δεν θα το φέρουμε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Καταλάβατε; Δηλαδή φιλτράρεται πριν έρθει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Φιλτράρεται. 

 Οταν όμως κάνουμε παρουσιάσεις, όπως θα κάνει τώρα σε λίγο ο κ. 

Εγγλέζος που θα πει για τα θέματα, για τα προσωπικά δεδομένα που θα πει, θα 

κάνει ενημέρωση. Δεν θα αποφασίσουμε κάτι. Θα ενημερωθεί το σώμα και έτσι 

αύριο θα κάνει μια επεξεργασία η Διοικητική Επιτροπή και αν χρειαστεί να 

αποφασίσουμε κάτι άλλο θα το φέρουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι; 

Λοιπόν, είναι σαφές. 

 Τα θέματα λοιπόν όπως τα παρουσίασα, υπάρχει καμία αντίρρηση; Εχω 

την εντύπωση ότι κόψαμε πάρα πολλά, δυο τρία θέματα αφήσαμε μεταφορά 

αρμοδιοτήτων στη Διοικητική Επιτροπή. Ωραία. 

 κ. Πρόεδρε, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση της 

Υπηρεσίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι 

αρμοδιότητες που μεταφέρονται στη Διοικητική Επιτροπή είναι οι εξής: 

 

Παρ. 3α άρθρο 65 

στ. Εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις, 

επιχειρηματικού και αναπτυξιακού κυρίως περιεχομένου και μεριμνούν για 

αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις. 

 

ζ. Επιχορηγούν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της 

περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, απονέμουν βραβεία ή 

άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το 

συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου. 

 

η. Ενισχύουν οικονομικά δράσεις επαγγελματικών συλλόγων, 

συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων 

υπαλλήλων των Επιμελητηρίων, και εργοδοτικών οργανώσεων στο πλαίσιο του 

σκοπού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε 

Επιμελητηρίου. 

 

θ. Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών τους σχετικά με 

το έργο που επιτελούν. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας διατηρούν 

υποχρεωτικά ιστοσελίδα, στην οποία δημοσιεύονται, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα, οι οικονομικές καταστάσεις τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες 

Γ.Ε.ΜΗ., ο ετήσιος προγραμματισμός και ο απολογισμός δράσεων, καθώς και 

κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την αποστολή των επιμελητηρίων. Το 

συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για δράσεις επικοινωνίας και 

ενημέρωσης, μέσω καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το 3% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου. 
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Παρ. 10 άρθρο 75 

10. Να ρυθμίζεται η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις μη καταβληθεισών 

συνδρομών μελών Επιμελητηρίων. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προτού φτάσουμε στον κ. Εγγλέζο, να κάνουμε λιγάκι, να 

τελειώσουμε λίγο τα άλλα θέματα και μετά ο κ. Εγγλέζος να έχει ελεύθερο όλο 

το χρόνο. 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Οργάνωση - Τρόποι marketing και Νέες Τεχνολογίες - Εφαρμογή στο 

Β.Ε.Π. 

Παρουσίαση από τον κ. Παναγιωταράκο Στέφανο, Πρόεδρο της 

εταιρείας "Reality" (Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Marketing). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναβάλλεται. 

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 

 

Παρουσίαση και υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για το στρατηγικό 

σχεδιασμό του Β.Ε.Π. για το έτος 2018. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δεν είναι τώρα επί του παρόντος. Απλώς είναι, σας κάνω μια 

ενημέρωση ότι αυτά που είχαμε ζητήσει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, αρκετοί 
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συνάδελφοι όπως είναι ο Δημήτρης ο Παπασταμάτης, ο Μάριος ο Χιώτης, η 

Κλαίρη η Περηφάνου, ο Βασίλης ο Δανέζης, ο Γιώργος ο Χαλόφτης, ο Στράτος ο 

Καρούνιας, η Χριστίνα η Σιβισιδου, ο Γιώργος ο Λυγερός και ο Γιώργος ο 

Παπαθανασίου είχαν κάνει τις προτάσεις τους, είναι αυτοί οι εννέα σύμβουλοι οι 

οποίοι κάνανε τις προτάσεις τους, τις έχουμε βάλει εδώ μέσα σε έναν 

στρατηγικό σχεδιασμό, δηλαδή μαζέψαμε ολες τις προτάσεις συγκεκριμένα και 

αναφέρουμε και πιο μέσα το τι έχει προτείνει ο καθένας και τι έχει κάνει, αλλά 

θέλουμε να κάνουμε προτού το ανακοινώσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

θέλουμε να κάνουμε και μια συνάντηση με τις ομάδες εργασίες ως Διοικητική 

Επιτροπή, να το βάλουμε πάλι κάτω μήπως πρέπει να συμπληρωθούν κάποια 

άλλα πράγματα.  

 Πόσο χρόνο έχουμε για να το υποβάλλουμε αυτό;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μέχρι τον Απρίλη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέχρι τον Απρίλη. Αρα, λοιπόν, άμεσα πρέπει να κάνουμε μία 

συζήτηση και στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να έχουμε μαζί με τις ομάδες 

εργασίες μία παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού για να φύγει απευθείας 

για το Υπουργείο. 

 Εδώ έχουμε βάλει όλες τις προτάσεις σας, που είναι αξιόλογες και 

ουσιαστικές προτάσεις πραγματικά. Δηλαδή, ήδη κάθησαν, τι να πούμε τώρα... 

Ξεκινάμε το ένα, ενέργειες, αυτό που βλέπω μπροστά μου. Βελτίωση προφίλ και 

εικόνας του ΒΕΠ. Εδώ έχουν προτείνει πάρα πολλά, π.χ. ανακαίνιση του χώρου 

συνεδριάσεων του ΒΕΠ. Το έχουν βάλει όλοι. Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του 

ΒΕΠ, όλοι το έχουν βάλει. Αξιοποίηση τα ηλεκτρονικά μέσα μας, όλοι το έχουν 

βάλει. Εντυπο παραπόνων και συμμόρφωσης για το Επιμελητήριο από τις 

επιχειρήσεις, το έχει βάλει η Περηφάνου. Και γενικά όλες οι προτάσεις από 

κάτω, κάθε σύμβουλος τι έχει βάλει. 
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Το έχετε πάρει το κείμενο, έτσι δεν είναι; Αν δεν το έχετε πάρει θα 

σας σταλεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης επιχειρηματιών, το έχει βάλει 

η Χριστίνα και η Κλέρη, παράδειγμα. Είναι και ανακοινωμένα. Τη δημιουργία 

Παραρτήματος Δυτικής Αττικής το έχει βάλει ο κ. Παπαθανασίου. Θα σταλεί σε 

όλους, γι' αυτό να ολοκληρωθεί με τις ομάδες εργασίες και θα σταλεί σε όλους, 

να καθήσουμε να το δουλέψουμε στο επόμενο Δ.Σ. για να φύγουν και στο 

Υπουργείο. Ηδη έχει δουλευτεί δηλαδή πάρα πολύ, εδώ υπάρχουν και το 

δουλεύουμε κι εμείς σαν Διοικητική, αλλά ταυτόχρονα θα εμπλουτιστεί και με 

άλλους και τώρα αυτό το 15 δεν ... Αμα θέλει και κάποιος άλλος να προτείνει 

κάτι άλλο, να το κάνει. Εχουμε περιθώρια ακόμα ένα μήνα, 20 μέρες.  

 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 

 

Ανακοινώσεις. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προτού ανέβει ο Μανώλης να κάνει μια παρουσίαση, θέλω να σας 

δείξω, έχουμε βάλει μία αρχή ως Διοικητική Επιτροπή να σας ενημερώνουμε τις 

ενέργειες που κάναμε το μήνα αυτό που πέρασε. Συμμετείχαμε λοιπόν, ξεκινάω: 

 Συμμετείχαμε στη διαβούλευση, σ' αυτό συμμετέχουν όλα τα μέλη της 

Διοικητικής και κάποιοι σύμβουλοι και από τις ομάδες εργασίας, συμμετοχή στη 

διαβούλευση για το Master Plan του ΟΛΠ και η ομάδα ναυπηγοεπισκευής που 

έχει με επικεφαλής τον κ. Κανακάκη. Το έχουμε δρομολογήσει, συμμετείχαμε, 

γινήκανε και κάποιες άλλες συναντήσεις σε Περιφέρεια, αύριο έχει στο Δήμο 

κάτι αντίστοιχο, σήμερα έχει στο Δήμο. 
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 2. Κατάθεση θέσεων του ΒΕΠ σχετικά με το Master Plan του ΟΛΠ από 

τον κ. Χαλόφτη, που έχει συνεργασία με τον κ. Κανακάκη.  

 Συμμετοχή σε σύσκεψη φορέων με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 

τώρα πάλι για το ίδιο θέμα.  

 Εκδηλώσεις τώρα. Ενημέρωση με την ΕΛΑΝΕΤ για ενεργά έργα ΕΣΠΑ, 

πραγματοποιήθηκε. Τώρα τελευταία πραγματοποιήθηκε στις Σπέτσες, την 

περασμένη εβδομάδα και είχε πάρα πολύ επιτυχία και εδώ να ευχαριστήσουμε 

και τον Χρήστο τον Ορλώφ και τον Βαγγέλη τον Κατσούρη για την οργάνωση 

και το Δήμο των Σπετσών για τη βοήθειά του. Εγινε μια πάρα πολύ εκδήλωση, 

παρ' όλο που είναι μια δύσκολη περίοδος, λείπουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες 

από το νησί, δεν ήταν εκεί, είχε μια πολύ καλή παρουσία και έγινε μια πάρα 

πολύ και ενημερωτική εκδήλωση. 

 Τετάρτη την κάνουμε στην Αίγινα την αντίστοιχη. Κι εκεί πάλι 

ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, έχουν κινητοποιηθεί οι φορείς και τον αντίστοιχο 

Εμπορικό Σύλλογο και Βιοτεχνικό Σύλλογο της περιοχής, όπως και στις Σπέτσες 

ο Σύλλογος ο Εμπορικός και ο Βιοτεχνικός Σύλλογος της περιοχής μας βοήθησε 

πάρα πολύ με τον Ιάσωνα τον Ορλάντο. Ηταν ο πρόεδρος του συλλόγου, μας 

βοήθησε κι εκεί. Θα κάνουμε το ίδιο και στην Υδρα. Εδώ αν κάποιος 

συνάδελφος θέλει να πάει και να παρευρεθεί σ' αυτές τις εκδηλώσεις, είναι 

δεκτό, όποιος έχει διάθεση και θέλει να πάει να συμμετέχει στην αποστολή του 

Επιμελητηρίου μας, να πάμε μια ολιγομελής αποστολή, αν κάποιος θέλει πολύ 

ευχαρίστως να είναι κοντά. 

 Το πέμπτο που θέλω να σας ανακοινώσω είναι η επικοινωνία με το 

Enterprise Greece για έναρξη σεμιναρίων εξωστρέφειας. Ξέρετε πολύ καλά τι 

σημαίνει Enterprise Greece, είναι ο οργανισμός είναι ο παλιός ΟΠΕ. Εδώ θα 

γίνουν δύο σεμινάρια 26 και 27 Μαρτίου, θα είναι τετράωρα και καλό είναι άμα 

έχετε ανθρώπους που κάνουν εξαγωγές να τους καλέσετε να έρθουν να το 
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παρακολουθήσουν. Παρ' όλο που υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, δηλαδή ήδη 

έρχονται στην Υπηρεσία μας δηλώσεις συμμετοχής και υπάρχει αρκετό 

ενδιαφέρον, είναι δύο σεμινάρια τετράωρα, τα οποία θα πάρουν και χαρτί 

πιστοποίησης ότι τα έχουν παρακολουθήσει, που είναι αξιόλογα για όσες 

επιχειρήσεις θέλουν να ασχοληθούν με την εξωστρέφεια. Είναι πάρα πολύ 

ενδιαφέρον. Και για σένα Ματθαίο που είσαι τεχνική εταιρεία που ασχολείσαι με 

συγκεκριμένα έργα και για σένα είναι ενδιαφέρον.  

 Συνάντηση ομάδων εργασίας που κατέθεσαν τις προτάσεις τους, το 

είπαμε και πριν. Αξιολόγηση προτάσεων που λάβαμε από την κα Περηφάνου, κα 

Γλεζάκου, αξιολόγηση προτάσεων, δηλαδή έγινε μια ομάδα από την κα 

Περηφάνου που είναι Υπεύθυνη Συμβουλευτικής, την κα Γλεζάκου από την 

Υπηρεσία, τον κ. Χαλόφτη που είναι ο σύμβουλός μας και την κα Μαυρομάτη 

από το γραφείο του Προέδρου, που καθήσαμε και κάναμε αυτό τον στρατηγικό 

σχεδιασμό τον αρχικό που είπαμε πριν.  

 Συνάντηση ομάδας εργασίας γυναικείας επιχειρηματικότητας. Κι αυτό 

πήγε πάρα πάρα πολύ καλά, οι γυναίκες είπαν ότι έχουν ετοιμάσει ήδη κάποιες 

δράσεις, είναι έτοιμες και να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Μόλις 

είναι έτοιμες θα μας παρουσιάσουν και τις αναμένουμε κι εμείς θα είμαστε στη 

διάθεσή σας και ό,τι μπορούμε και είναι εφικτό θα το κάνουμε. 

 Το 9ο θέμα είναι το Κέντρο Καινοτομίας του Περάματος. Εδώ θα είναι και 

μία ενημέρωση, το Κέντρο Καινοτομίας το είχαμε πάρει από πέρσι απόφαση ως 

Διοικητικό Συμβούλιο, έγινε ένα Κέντρο στο οποίο συμμετέχει όλο το κομμάτι 

της ναυπηγοεπισκευής, ο Δήμαρχος Περάματος, συμμετέχει το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου. Είναι ένα πάρα πολύ καλό, ένα Κέντρο Καινοτομίας δηλαδή που έχει 

ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Βλέποντας όπως ξέρετε, μάθατε ότι σήμερα ήρθε 

και η μεγάλη δεξαμενή του ΟΛΠ, η καινούρια δεξαμενή του ΟΛΠ και εκεί ίσως 

πρέπει να κάνουμε μια παρουσίαση ή να κάνουμε μια τελετή εκεί στο Πέραμα, 
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να κάνουμε μια εκδήλωση γι' αυτό, μαζί με την Cosco. Εδώ το αφήνουμε στην 

ομάδα των ναυπηγοεπισκευαστών εάν πρέπει να την κάνουμε και πώς πρέπει να 

την κάνουμε εκεί για τη δεξαμενή, αλλά εμείς ως Επιμελητήριο να φανούμε και 

να δείξουμε εκεί την παρουσία μας γιατί εμείς θα είμαστε αυτοί οι περισσότεροι 

που θα την λειτουργούμε.  

 Λοιπόν, αυτό το Κέντρο Καινοτομίας συγκροτήθηκε προσωρινά, ... 

προσωρινά το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και την Διοικούσα Επιτροπή, την Επιστημονική Επιτροπή και 

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές, 

πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Περάματος ο κ. Λαγουδάκης, εκπρόσωπος του 

Επιμελητηρίου μας είμαι εγώ με αντικαταστάτη την κα Περηφάνου Κλαίρη, μέσα 

σ' αυτή τη διαδικασία νομίζω συμμετέχετε κι εσείς κ. Κανακάκη; Είσαστε κι εσείς 

στο Διοικητικό Συμβούλιο με τη ΣΕΝΑΒΙ. Το ξέρω, αλλά επειδή δεν το 

γράφουμε εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν η Διοικούσα Επιτροπή είναι πενταμελής και 

το Επιμελητήριό μας εκπροσωπείται από την κα Περηφάνου Κλαίρη που είναι 

και στο κομμάτι της Ναυπηγοεπισκευής ως Ταμίας. Τέλος, στην Επιστημονική 

Επιτροπή συμμετέχει η κα Περηφάνου Κλαίρη από το Επιμελητήριό μας, μαζί 

φυσικά με τον κ. Κανακάκη κι όλα αυτά από την άλλη δράση της ΣΕΝΑΒΙ. Η 

Επιτροπή είναι προσωρινά εξαμελής και ανάλογα το έργο ή το πρόγραμμα που 

θα αναλαμβάνει το Κέντρο Καινοτομίας θα συμμετέχουν και εξωτερικοί 

συνεργάτες. 

 Το 10ο θέμα είναι συνάντηση με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που 

μπορούν να αξιοποιήσουν τα μέλη μας και θα προετοιμάσουμε μία εκδήλωση 

ενημέρωσης γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Επενδύσεων έδειξε πάρα 

πολύ, χάρηκε πάρα πολύ που είχαμε μια συνάντηση την περασμένη βδομάδα, 

έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι αυτά τα 
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χρηματοδοτικά εργαλεία τα καινούρια, το πακέτο Γιούνκερ κι όλα αυτά, που 

ξεπερνάμε κάποια εμπόδια δικά μας από 'δω, μπορεί να γίνουν κάποιες 

χρηματοδοτήσεις με εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κι όλα αυτά 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 Το τελευταίο θέμα είναι ότι συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις όπως Πρότυπα 

και Μικρές Επιχειρήσεις της ΓΣΕΒΕΕ. Εκεί συμμετείχαμε πάρα πολλοί σύμβουλοι, 

συμμετείχαν αρκετοί και εγώ πήγα εκεί τη μία μέρα, ήταν ένα διήμερο. Είχαμε 

στείλει ενημέρωση σε όλο το Δ.Σ., συμμετείχαν κάποιοι, δεν ξέρω, δεν ήμουν 

εκεί σε όλες τις δράσεις ποιοι πήγαν, αλλά... Και τις δύο μέρες, πολύ ωραία. 

Νομίζω σε είδα, ναι.  

 Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση και εδώ έκανε η ΓΣΕΒΕΕ 

πραγματικά, και είναι και τιμή μας γιατί έχουμε και τον Δημήτρη τον Μουστάκα 

στη Διοικητική Επιτροπή της ΓΣΕΒΕΕ, έκανε ένα πάρα πολύ άρτια επιστημονικό 

συνέδριο, με μεγάλη συμμετοχή, είχε πιάσει όλη τη θεματολογία των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη στρατηγική, τη νέα στρατηγική των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μακάρι να ξαναεπαναληφθεί άμεσα, γιατί ήταν κάτι 

ουσιαστικό και κάτι που βοηθάει, τέτοιες δράσεις βοηθάνε πάρα πολύ την 

ανάπτυξη της οικονομίας και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και να 

δείξουμε τα πραγματικά προβλήματα και να μας ακούσουν και κάποιοι τι 

είμαστε, ποιοι είμαστε και γιατί είμαστε, γιατί πρέπει να υπάρχουμε και πώς 

πρέπει να υπάρχουμε μέσα σ' αυτή την κοινωνία, την καινούρια κοινωνία που 

στήνεται, ότι εμείς οι μικρομεσαίοι μπορούμε πραγματικά να απασχολήσουμε 

τον κόσμο, να κάνουμε νέες δράσεις, είμαστε ευέλικτοι, μπορούμε να κάνουμε 

πολλά πράγματα και ακριβώς αυτό το συνέδριο αυτό έδειξε. 

 Και πάλι θέλω να μεταφέρεις τα συγχαρητήριά μας, τα θερμά μας 

συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μας για τις προσκλήσεις κι όλα αυτά στον 
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Πρόεδρο τον Γιώργο τον Καββαθά και στα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής της 

ΓΣΕΒΕΕ, Δημήτρη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ επικυρώστε τη συμμετοχή τη δική μου και της κας 

Περηφάνου στο Κέντρο Καινοτομίας, όπως αναφέρεται στο 9ο θέμα των 

ανακοινώσεων. 

 Επικυρώνεται ομόφωνα η συμμετοχή του Προέδρου, κ. Ανδριανού 

Μιχάλαρου, στο Κέντρο Καινοτομίας με αναπληρωματική την κα Περηφάνου 

Κλαίρη. 

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

  

Νέος κανονισμός Νο 679/2016, για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων με εφαρμογή από 25/05/2018. 

Ενημέρωση από το δικηγόρο και ειδικό σύμβουλο του Β.Ε.Π. κ. 

Μανώλη Εγγλέζο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μανώλη, χίλια συγγνώμη, έχεις το λόγο. Είναι ένα θέμα πολύ 

ουσιαστικό για μας, η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή, θα έχει και αυστηρά 

πρόστιμα. Ακούστε τον με ευλάβεια, ενημερωθείτε και να ενημερώσετε και τους 

άλλους συναδέλφους, γιατί το πρόβλημα είναι όσοι έχετε αρχεία, όσοι έχετε 

επαφή με πελάτες κι όλα αυτά, πάνε οι εποχές που πηγαίναμε πριν, είμαστε, μας 

βλέπει και ο Παντελής τώρα και κουνάει το κεφάλι από εκεί, άρα, λοιπόν το 

φακέλωμα υπάρχει, προχωράμε και είναι και ηλεκτρονικό. 
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ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Καλησπέρα. Σίγουρα υπάρχει μία ενημέρωση από όλους, όλοι έχετε 

ακούσει γι' αυτό το γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης, το γνωστό GDPR.  

 Υπάρχει πολλή συζήτηση, αρκετή σύγχυση σε πολλά επίπεδα και ο 

σκοπός είναι να κάνουμε μια εισαγωγή σ' αυτό το πράγμα, ούτε να το 

εξαντλήσουμε προλαβαίνουμε, άλλωστε η κάθε επιχείρηση, ο κάθε φορέας που 

καλείται να το εφαρμόσει έχει δικές του ανάγκες, οπότε απαιτεί εξατομικευμένες 

λύσεις.  

 Επίσης, δεν θα αναφερθούμε καθόλου στη σκοπιμότητα του γιατί έχει 

μπει αυτό το πράγμα στη ζωή μας. Θα το θεωρήσουμε δεδομένο γιατί δεν 

μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς και θα πάμε από 'κει και πέρα να 

κουβεντιάσουμε. 

 Καταρχάς, η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν εισάγεται τώρα. 

Υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, υπάρχουν σχετικοί νόμοι και στην Ελλάδα, 

υπάρχει και μια παλιότερη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης πάνω από 20 χρόνια 

τώρα. Αυτό που εισάγεται με τον κανονισμό της προστασίας προσωπικών 

δεδομένων, με το GDPR τώρα είναι μία διαδικασία μίζερου αυτοελέγχου, μια 

λογική ότι πρέπει να αποδεικνύω σε κάθε στιγμή ότι δεν είμαι ελέφαντας και 

επίσης μία λογική αυτοκατάδοσης. Σε περίπτωση που μου συμβεί κάτι θα πρέπει 

εγώ να σπεύσω να πω στην αρχή ότι έχω φταίξει, διότι αν δεν το κάνω μέσα σε 

72 ώρες δεν έχω καθόλου περιθώριο, έχω προβλήματα με την αρχή, επίκεινται 

πολύ μεγάλες ποινές απέναντί μας. 

 Αυτό λοιπόν που πρέπει να πούμε είναι ότι το GDPR αφορά τους πάντες. 

Αφορά το Επιμελητήριο το ίδιο. Αφορά την κάθε επιχείρηση, αφορά τους 

Δήμους, αφορά το φυσιολατρικό σύλλογο με τον οποίο πηγαίνουμε καμιά 

εκδρομή, αφορά οποιονδήποτε έχει και διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα. Τι 
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σημαίνει προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα είναι αυτά τα οποία 

μπορούν να καταστήσουν ταυτοποιήσιμο ένα πρόσωπο, ένα άτομο.  

 Μ' αυτή την έννοια δεν μας ενδιαφέρουν εταιρικά δεδομένα, δεν μας 

ενδιαφέρει ούτε ένα email info@..., αλλά μας ενδιαφέρουν σε μεγάλο βαθμό 

όλα τα δεδομένα που εξατομικεύουν ένα πρόσωπο. Από 'κει και πέρα, 

εισάγονται και κάποιες παράμετροι αυτών που λέμε ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα, τα οποία αφορούν την εθνικότητα, τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις, σεξουαλικούς προσανατολισμούς, ιατρικά δεδομένα και τα οποία 

έχουν, πρέπει να απολαμβάνουν μία ιδιαίτερη προστασία και φύλαξη. 

 Από 'κει και πέρα, αυτός που είναι στο κέντρο αυτής της διαδικασίας είναι 

το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή αυτός του οποίου τα 

προσωπικά δεδομένα έχουμε ανά πάσα στιγμή. Για να φέρουμε το παράδειγμα 

μιας μικρής επιχείρησης, η οποία, γιατί όλοι έχουμε και την τάση να νομίζουμε 

ότι δεν αφορά, γιατί εντάξει, ναι μεν όλοι πρέπει να έχουμε, να κάνουμε κάτι 

τέτοιο αλλά εγώ δεν έχω προσωπικά δεδομένα. Καταρχάς, έχουμε υπαλλήλους, 

ας ξεκινήσουμε από εκεί. Εφόσον έχουμε υπαλλήλους έχουμε κάποια προσωπικά 

δεδομένα, οι οποίοι μας δίνουν μάλιστα και κάποια στοιχεία τα οποία πιθανόν σε 

άλλη περίπτωση να μην ήταν χρήσιμα, δηλαδή το ότι το ΙΚΑ μας υποχρεώνει να 

ζητάμε και τον αριθμό των παιδιών τους ή κάποια στοιχεία για τα παιδιά τους 

είναι κάτι που μπορεί υπό άλλες συνθήκες να μην το χρειαζόμασταν. 

 Τα δεδομένα λοιπόν ανήκουν στον καθένα και ο οποίος έχει το δικαίωμα 

της πληροφόρησης. Δηλαδή να ξέρει τι δεδομένα του κρατάμε, να ξέρει για 

ποιο σκοπό τα κρατάμε, υπάρχει εδώ η αρχή του περιορισμού της διαδικασίας 

και, του περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή εάν έχω έναν εργαζόμενο τον 

οποίο τον... έχω τα προσωπικά του δεδομένα για να επιτελεί μια δουλειά μέσα 

στην επιχείρηση, δεν μπορώ να βάλω το όνομά του, τα στοιχεία του σε μία 

λοταρία, δεν μπορώ να τα δώσω σε κάποιον συνεργάτη μου ο οποίος θα του 
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στείλει μηνύματα για να προωθήσει κάποιο προϊόν. Αυτά τα πράγματα δεν 

μπορούν να γίνουν εκτός εάν υπάρχει μια λέξη κλειδί σ' αυτή την ιστορια, η 

συναίνεση. Δεν είναι η μόνη λέξη κλειδί αλλά είναι πολύ σημαντική για το κατά 

πόσον μπορούμε να έχουμε, να διαχειριζόμαστε και να επεξεργαζόμαστε 

προσωπικά δεδομένα. 

 Το υποκείμενο εκτός από το δικαίωμα της πληροφόρησης έχει μια σειρά 

από άλλα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα πρόσβασης. Μπορεί ανά πάσα στιγμή 

να έρθει και να μας πει, πες μου τι στοιχεία έχεις για μένα και είμαστε 

υποχρεωμένοι να του τα δώσουμε. Το δικαίωμα της διόρθωσης. Να έρθει και να 

μας πει ότι πλέον αυτό ανακριβές που έχεις για μένα, έχει αλλάξει η διεύθυνσή 

μου, κάτι άλλο έχει αλλάξει και αυτό το πράγμα μπορούμε πάλι, είμαστε 

υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε σ' αυτό. 

 Εχει το δικαίωμα της λήθης. Δικαίωμα της λήθης σημαίνει ότι μπορεί να 

έρθει και να μας πει διάγραψε τα δεδομένα που έχεις για μένα. Και πάλι αυτό 

πρέπει να το κάνουμε, θα έρθουμε λίγο σ' αυτό γιατί υπάρχουν κάποιες 

αντιρρήσεις που μπορεί κάποιος να προτάξει σε όλα αυτά τα δικαιώματα. Το 

δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας είναι αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή 

ότι δεν μπορεί κάποιος να λειτουργήσει στα πλαίσια σκοπού διαφορετικού από 

αυτόν για τον οποίο του πήρανε τα δεδομένα. 

 Απ' την άλλη μεριά, υπάρχει το δικαίωμα της φορητότητας, πηγαίνω στη 

Vodafone και της λέω στείλε τα στοιχεία μου στην Cosmote γιατί αλλάζω 

πάροχο και αυτό πραγματικά είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Μπορώ επίσης να 

πω σ' αυτόν που έχει τα στοιχεία μου ότι σταμάτα να τα επεξεργάζεσαι. Το 

δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία. Το δικαίωμα αντίρρησης κ.λπ.. 

 Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις γι' αυτόν που 

διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα δεδομένα. Εδώ να κάνω μια παρένθεση να 

πούμε το εξής: υπάρχουν τρία πρόσωπα, τρεις ιδιότητες κλειδιά σ' αυτή την 
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ιστορία. Το ένα είναι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας. Είναι αυτός ο οποίος 

συλλέγει τα δεδομένα. Είναι δηλαδή μία επιχείρηση η οποία παίρνει τα δεδομένα 

των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται γι' αυτήν. Υπάρχει επίσης ο εκτελών την 

επεξεργασία των δεδομένων. Αυτός είναι ένα τρίτο πρόσωπο προς την εταιρεία, 

το οποίο μπορεί να είναι ο λογιστής ο οποίος κάνει τη μισθοδοσία, στο οποίο 

στέλνουμε τα δεδομένα και αυτά τα δεδομένα έρχεται και τα επεξεργάζεται, 

αλλά τα επεξεργάζεται για λογαριασμό μας. Παρ' όλα αυτά και αυτός πρέπει να 

τηρεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις και να προσέχει. Και υπαρχει και η έννοια του 

υπευθύνου προστασίας δεδομένων, αυτού που λέγεται στην αργκό του GDPR 

DPO, Data Protection Officer, ο οποίος είναι κάποιος εξωτερικός σε σχέση, όχι 

απαραίτητα με την εταιρεία αλλά σε σχέση με την ευθύνη όσον αφορά την 

προστασία των δεδομένων, λειτουργεί σαν σύμβουλος, είτε είναι μέσα στην 

εταιρεία είτε είναι εξωτερικός και ο οποίος υπάρχει αφ' ενός η υποχρέωση για 

τις εταιρείες υπό κάποιες προϋποθέσεις να τον ορίζουν και από 'κει και πέρα 

αυτές που δεν είναι υποχρεωμένες μπορεί να το θεωρούν σκόπιμο να το 

βάζουν, να του αναθέτουν και πάλι αυτό το ρόλο.  

 Η αρχή προστασίας δεδομένων είναι αυτή με την οποία συνδιαλέγεται 

απευθείας ο DPO, οπότε σ' αυτή την περίπτωση υπάρχει και μία ασφαλής 

πρόσβαση προς τα εκεί. 

 Εχουμε λοιπόν μια σειρά από υποχρεώσεις, όπως την υποχρέωση της 

διασφάλισης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας. Αυτό είναι 

πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό πιάνει και τα μηχανογραφικά μας συστήματα, 

τα οποία πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να φροντίσουμε να είναι στεγανά σε 

σχέση με τυχόν προσβολές, με τυχόν επιθέσεις, οι οποίες θα έχουν σαν στόχο 

είτε εκουσίως είτε από λάθος, να διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα. 

 Εχουμε επίσης την υποχρέωση να ενημερώνουμε την αρχή όπως είπαμε 

σε περίπτωση διαρροής και αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε 72 ώρες. Αυτό είναι 
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μία κομβική λειτουργία του κανονισμού, ο οποίος εισάγει και σ' αυτό το σημείο 

καινοτομίες σε σχέση με αυτά που ήδη υπήρχαν, γιατί όταν υπάρχει η 

υποχρέωση αυτή και δεν την τηρήσεις, μετά είσαι εντελώς εκτεθειμένος στον 

έλεγχο της αρχής. Υπό κάποιες προϋποθέσεις πρέπει να γνωστοποιήσουμε την 

παραβίαση και στο υποκείμενο. Οπως επίσης, εάν κάποιος μας έχει πει ότι δεν 

θέλει να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία του πρέπει να πάμε και 

στη σειρά ας πούμε του λογιστή στο παράδειγμα που φέραμε πριν και όλων 

όσων έχουμε δώσει περαιτέρω τα στοιχεία, ώστε να σταματήσουν και αυτοί να 

τα χρησιμοποιούν ή με κάθε τρόπο εν πάση περιπτώσει να φροντίζουν να 

ανταποκρίνονται σ' αυτό που κάνει και ο υπεύθυνος της επεξεργασίας. 

 Είναι λοιπόν μια διαδικασία που αν τη δούμε στην πράξη τι σημαίνει. 

Σημαίνει ότι εγώ πρέπει να έχω μέσα στα μηχανογραφικά μου συστήματα, να 

έχω φροντίσει να υπάρχει για παράδειγμα, δεν είναι υποχρεωτικό αλλά για 

παράδειγμα ψευδωνυμοποίηση των στοιχείων. Κρυπτογράφηση των στοιχείων. 

Να υπάρχει ότι κάτι, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος που δεν έχει την 

εξουσιοδότηση να λειτουργήσει και να μπει μέσα να πάρει στοιχεία. Αυτό ειναι 

πολύ σημαντικό. Οπως επίσης να διευκρινίσουμε εδώ, ότι δεν μιλάμε μονάχα για 

ψηφιακά δεδομένα, έτσι; Ενα ντουλάπι το οποίο έχει μέσα βιογραφικά είναι κάτι 

το οποίο χρήζει προστασίας και θέλει και κάποια πράγματα από εμάς. 

 Εμείς λοιπόν τι καλούμαστε να κάνουμε; Καταρχάς, να δημιουργήσουμε 

μια πολυ μεγάλη γραφειοκρατία. Να δημιουργήσουμε δηλαδή μια πολιτική, μια 

συγγραφή πολιτικής η οποία θα λέει με τι τρόπο διαχειριζόμαστε τα δεδομένα. 

Οι διαδικασίες αυτές έχουν κάποιες αναλογίες με το ISO, όποιοι έχουν ISO, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ταυτίζονται ή ότι επικαλύπτονται ή ότι υπάρχει μια 

διαδικασία πιστοποίησης αυτή τη στιγμή για το GDPR, αλλά είναι πράγματα τα 

οποία είμαστε υποχρεωμένοι να φτιάξουμε. Κάτω από αυτή τη διαδικασία 

είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε λοιπόν να έχουμε πολιτικές, είμαστε 
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υποχρεωμένοι να έχουμε καταγραφές, να έχουμε διαδικασίες και όλα αυτά για 

κάθε λειτουργία που προβλέπει το GDPR. Δηλαδή στο παράδειγμα που φέραμε 

πριν για τη φορητότητα, θα πρέπει να έχουμε ένα έντυπο με το οποίο 

γνωστοποιούμε στο υποκείμενο των δεδομένων ότι μπορεί να μεταφέρει τα 

στοιχεία του αλλού. Να έχουμε ένα άλλο έντυπο με το οποίο, μια φόρμα 

δηλαδή, με το οποίο θα έρχεται το υποκείμενο και θα συμπληρώνει και θα λέει 

θέλω αυτή τη στιγμή να μεταφέρετε τα δικαιώματά μου από εδώ εκεί. Να 

έχουμε ένα άλλο έντυπο το οποίο θα λέει ότι εμείς το κάναμε τότε. Υπάρχουν 

και χρονικά περιθώρια μέσα στα οποία μπορούμε να ανταποκριθούμε σ' αυτό. 

Αρα, υπάρχει γενικά μία πίεση.  

 Αυτό λοιπόν έχει να κάνει, για να δούμε και ποιους αφορά, αφορά ζώντα 

φυσικά πρόσωπα, έτσι; Αρα, δεν αφορά πεθαμένους ή οτιδήποτε άλλο. Και 

αφορά φυσικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αυτό όμως και πάλι δεν είναι 

τόσο απλό γιατί αν έχω μια επιχείρηση η οποία μπορεί να πάει να κάνει μια 

επισκευή σε ένα καράβι και πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία τους των 

ανθρώπων αυτών στον πράκτορα ή στις αρχές της χώρας στην οποία μπορεί να 

ελλιμενίζεται το καράβι και η οποία μπορεί να είναι τρίτη χώρα εκτός 

Ευρωπαϊκής Ενωσης, εκεί μπαίνουν πάλι κάποια ζητήματα αν η χώρα είναι 

αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ενωση, αν δεν είναι, αν είναι αποδεκτή ειναι 

εύκολα τα πράγματα. Αν δεν είναι, αρχίζουν διάφορα θέματα σε σχέση με το τι 

πολιτικές μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος οργανισμός, οτιδήποτε και σε 

τελευταία ανάλυση αυτό που μπορεί να γίνει είναι πάλι να ζητήσουμε τη 

συναίνεση. 

 Μιλώντας για συναίνεση, θέλω να πω ότι δεν είναι ο μόνος λόγος και η 

μόνη, το μόνο άνοιγμα της πόρτας για να επεξεργαζόμαστε δεδομένα. Δηλαδή 

ένας εργαζόμενος μπορεί να δώσει τη συναίνεσή του να επεξεργαζόμαστε τα 

δεδομένα του αλλά αυτή η συναίνεση επειδή πρόκειται για σχέση μεταξύ 
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εργαζόμενου και εργοδότη που μπορεί να είναι ετεροβαρής, μπορεί να μην 

θεωρηθεί ότι είναι ελεύθερη συναίνεση. Εκεί όμως μπαίνουν κάποιοι άλλοι 

παράγοντες, όπως η αναγνώριση και εκ μέρους του εργαζομένου ότι η 

χορήγηση των στοιχείων του και η χρήση τους για το συγκεκριμένο πάντα 

θυμίζω σκοπό, μπορεί να είναι απαραίτητη για την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων 

του με βάση τη σύμβαση εργασίας και πάει λέγοντας. 

 Επίσης, όταν έχουμε την περίπτωση κάποιου ο οποίος έρχεται, μπορεί να 

φεύγει από την εταιρεία και να λέει μετά ότι, εντάξει, σβήσε μου τα στοιχεία και 

αφού σβήσουμε τα στοιχεία που είμαστε καταρχήν υποχρεωμένοι να κάνουμε, 

δεχόμαστε μία αγωγή και δεν έχουμε στοιχεία πια να την αντικρούσουμε. Και σ' 

αυτό το πράγμα υπάρχει η δυνατότητα της αντίρρησης, με την έννοια ότι 

μπορεί το έννομο συμφέρον που διακυβεύεται εδώ πέρα, να είναι τέτοιο που να 

επιτάσσει ότι τουλάχιστον μέχρι το χρόνο της παραγραφής του δικαιώματος 

άσκησης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων να μπορούμε να κρατάμε αυτά τα 

στοιχεία.  

 Θα πρέπει επίσης να δούμε ότι συνολικότερα όλη αυτή η διαδικασία 

δημιουργεί κάποιες επιπτώσεις οι οποίες δεν είναι ακόμα μετρήσιμες. Θυμίζω ότι 

ο κανονισμός μπαίνει σε ισχύ 25 Μαϊου αυτού του χρόνου, δηλαδή σε δύο 

μήνες περίπου. Αυτό σημαίνει, τρεις μήνες πείτε, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

είναι ολοι έτοιμοι εκεί και όποιος δεν είναι, εάν τον επισκεφθεί η αρχή θα έχει 

πρόβλημα, γιατί η αρχή θα έρθει και θα ελέγξει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. 

 Τι θέλω να πω. Καταρχάς, η αρχή είναι σίγουρο ότι δεν είναι σε θέση να 

ελέγξει τους πάντες, ούτε πιθανόν να μην είναι καν σε θέση να κάνει 

δειγματοληπτικούς ελέγχους αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Αν όμως δεχθεί μια 

καταγγελία ή αν εμείς μόνοι μας όπως είμαστε υποχρεωμένοι, εκεί δεν υπάρχει 

δεύτερη σκέψη, πάμε και πούμε ότι ξέρεις, μου συνέβη μία διαρροή, θα έρθει η 

αρχή και θα ελέγξει. Η αρχή δεν θα έρθει να μας επιπλήξει αποκλειστικά για τη 
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διαρροή την οποία υποστήκαμε. Θα έρθει και θα δει, έχουμε όλο αυτό το 

σύστημα το οποίο μας λέει ότι τηρούμε όλη αυτή τη διαδικασία προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων σε ισχύ και σε τάξη; Εάν δει ότι δεν το έχουμε, ακόμα 

και να είναι μία επουσιώδης διαρροή, θα επιβάλλει ισχυρότερα πρόστιμα.  

 Αρα, λοιπόν, το να βάλουμε αυτή τη διαδικασία μέσα στη ζωή μας, είναι 

κάτι το οποίο μας το αναγκάζει η κατάσταση. 

 Από 'κει και πέρα, προκύπτουν και άλλες αν θέλετε συμπεριφορές τις 

οποίες περιμένουμε ότι θα γεννήσει αυτό το σύστημα. Καταρχάς, υπάρχει ένας 

έτοιμος χώρος για κυβερνοέγκλημα. Ερχεται ένας χάκερ μπαίνει στο σύστημά 

μας, παίρνει τα στοιχεία, τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε και μετά μας 

εκβιάζει και ζητάει λύτρα. Εάν δεν μου δώσεις λύτρα εγώ θα αποδεσμεύσω στο 

διαδίκτυο τα στοιχεία. Αυτό ήδη, αυτό το κομμάτι ασφαλίζεται κιόλας, είναι 

ασφαλιζόμενος κίνδυνος και υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες 

πληρώνουν τα λύτρα σ' αυτή την περίπτωση. Γιατί οι συνθήκες αντίδρασης είναι 

μηδενικές, όταν έχεις 72 ώρες από τη στιγμή που ξέρεις ότι σου έχουν πάρει τα 

στοιχεία, οπότε δεν έχεις περιθώρια άλλα και υπάρχουν μια σειρά από τέτοια 

πράγματα, τα οποία πρέπει κάποιος να τα έχει υπόψη του και να το πάρει αυτό 

το θέμα αρκετά σοβαρά, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει.  

 Τα πρόστιμα είναι δύο κατηγοριών. Εν πάση περιπτώσει, τα βαρύτερα 

πρόστιμα είναι 20 εκατομμύρια ευρώ, ή το 4% του παγκοσμίου εισοδήματος 

του Οργανισμού. Οι ιδιαιτερότητες της Ελλάδας είναι επίσης σημαντικές σε 

σχέση με την Ευρωπαϊκή Ενωση και να πούμε πάλι εδώ ότι αυτός είναι 

κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν είναι τοπική νομοθεσία, ούτε καν την 

έχει επικυρώσει, χρειαζόταν να την επικυρώσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ισχύει 

αυτομάτως για όλη την Ευρώπη. Εδώ μπαίνουν και κάποια πράγματα που 

μπορούμε να πούμε ότι στην ελληνική ιδιαιτερότητα της κυριαρχίας της 

μικρομεσαίας επιχείρησης δημιουργούν επιπρόσθετο κόστος και γραφειοκρατία, 
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η οποία δεν είναι εύκολο να σηκωθεί και το οποίο είναι σε πολλές περιπτώσεις 

μη οικείο στην Ευρωπαϊκή Ενωση στις περισσότερες χώρες οι οποίες έχουν πιο 

μεγάλους οργανισμούς. Αλλά το μοντέλο το δικό μας, αυτό αντιμετωπίζει 

αρκετά προβλήματα από αυτό τον κανονισμό. 

 Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα ακόμα. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να 

κάνετε κάποιες άλλες ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Το σίγουρο είναι ότι δεν 

μπορούν να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια 

πιο γενική συζήτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κόστος στις επιχειρήσεις, δηλαδή ανά άτομα, π.χ. 10 

εργαζόμενους, πόσο είναι το κόστος;  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Δεν είναι αρκετό αυτό για να προσδιορίσει κάποιος ένα κόστος. 

Δηλαδή, συνήθως έχουμε ένα ερωτηματολόγιο που δίνουμε στις εταιρείες που 

μας προσεγγίζουν και το οποίο ουσιαστικά μας δίνει μια ακτινογραφία της 

επιχείρησης πώς λειτουργεί, τι αντικείμενο έχει, ακόμα και το αντικείμενο που 

έχει είναι διαφορετικό γιατί αναλόγως το αντικείμενο ακόμα και μικρή εταιρεία 

να είσαι μπορεί να πρέπει να ορίσεις DPO, μπορεί να πρέπει να κάνεις άλλες 

διαδικασίες. Εχει δηλαδή παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Οπότε, δεν είναι κάτι 

το οποίο μπορεί κάποιος να το αποτιμήσει.  

 Παρακαλώ.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ένα πρόγραμμα λογιστικό. 

Αυτό το λογιστικό πρόγραμμα, το οποίο τις περισσότερες πιθανόν φορές να 

είναι συνδεδεμένο μέσω Ιντερνετ και κάπου αλλού ή να υποστηρίζεται από μία 

εταιρεία, π.χ. Singular, η οποία έχει πρόσβαση σ' αυτά τα στοιχεία. Και αυτό 

είναι δεδομένο ότι έχει πρόσβαση. Σ' αυτή την περίπτωση η εταιρεία, η 

επιχείρηση η μικρή, μεσαία, δεν παίζει ρόλο, πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση 
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όταν η Singular π.χ. μπαίνει στον υπολογιστή της γιατί είναι συνδεδεμένη 

μονίμως όταν έχεις μέσω Ιντερνετ σύνδεση και παίρνει τα στοιχεία.  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Στη διάκριση κάποιων ιδιοτήτων που αναφέραμε νωρίτερα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μανώλη, να διακόψω λιγάκι. Να κλείσουμε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, να φύγει ο άνθρωπος που κάθεται στα πρακτικά, δεν υπάρχει λόγος 

για πραγματικά γι' αυτό, ενημέρωση είναι. Να κλείσουμε λίγο, να φύγει ο 

άνθρωπος.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Κάντε ό,τι νομίζετε, αλλά πιστεύω ότι και αυτά που είπε ο κ. 

Εγγλέζος είναι χρήσιμα και σοβαρά και για άλλους και να γραφτούν και οι 

ερωτήσεις που θα κάνουμε εμείς και οι απαντήσεις πιστεύω ότι πρέπει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, συνεχίζουμε τη διαδικασία. Εγινε,  Παντελή.  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Λοιπόν, στο διαχωρισμό των ιδιοτήτων που είπαμε πριν, 

αναφερθήκαμε στον υπεύθυνο της επεξεργασίας, ο οποίος είναι η επιχείρηση 

που έχει τα δεδομένα, στον εκτελούντα την επεξεργασία, ο οποίος είναι η 

Singular για παράδειγμα, ο οποίος έχει πρόσβαση και άρα δεσμεύεται. Πρέπει 

λοιπόν εκεί πέρα, αρχίζουμε τώρα να βλέπουμε τι γίνεται, πρέπει λοιπόν να 

υπάρχει μία σύμβαση μεταξύ αυτών των δύο εταιρειών στην οποία θα 

ξεκαθαρίζεται απολύτως και το κομμάτι του GDPR, θα αναλαμβάνει η Singular 

την υποχρέωση ότι είναι συμμορφωμένη με το GDPR, θα προχωρήσει. Αυτό για 

να το δούμε και ευρύτερα πώς λειτουργεί, για παράδειγμα η Microsoft το Office 

365 το διαφημίζει και το πουλάει ως συμβατό με το GDPR, ακριβώς γιατί 

προσπαθούν να πάνε εκεί πέρα. 

 Αντίστοιχες ρήτρες είναι ακόμα και στις συμβάσεις εργασίες των 

υπαλλήλων μας που πρέπει να έχουμε. Δηλαδή, αναμορφώνεται εντελώς το 

τοπίο. Δεν έχουμε πια τις συμβάσεις του ΙΚΑ που συμπληρώνει ο λογιστής και 

που βάζουμε για το ΙΚΑ που είναι κάποιες τυποποιημένες φόρμες, πρέπει να 
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υπάρχει συγκεκριμένος όρος που θα αναφέρεται και στο GDPR. Ετσι λοιπόν 

δημιουργείται ένα δίκτυο όπου όλες οι διασυνδεόμενες μεταξύ τους επιχειρήσεις 

πρέπει να είναι συμμορφωμένες με το GDPR και να έχουν και μεταξύ τους 

σύμβαση, η οποία μεταξύ των όποιων άλλων προβλέπει για τη μεταξύ τους 

σχέση, θα έχει και έναν όρο που θα καλύπτει το θέμα αυτό.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μανώλη, είπες προηγούμενα για τη Microsoft. Η Google για να 

χρησιμοποιήσεις ένα οποιοδήποτε πρόγραμμά της σε ρωτάει, το αποδέχεσαι; 

Κάνεις ένα τσακ και από κι ύστερα σ' ακολουθεί παντού γιατί η σύμβαση της 

Google είναι 65 σελίδες και περιλαμβάνει τα πάντα. Αρα, είμαστε κι αλλιώς με 

την υπογραφή μας εκτεθειμένοι σε όλοι.  

 Ενα ζήτημα που τίθεται είναι για τις επιχειρήσεις εδώ τις μικρές, τις δικές 

μας, οι οποίες θα πρέπει να λάβουν κάποια μέτρα, ουσιαστικά είναι σαν να 

αποκτάς ISO, γιατί πρέπει να ακολουθήσεις κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες.  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Ναι, ακριβώς.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι σαν να αποκτάς ISO. Αυτό τώρα είναι ένα κόστος το οποίο έχει 

μεταφερθεί και μεταφέρεται σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε οργανισμό και σε 

κάθε νομικό πρόσωπο, είτε Ιδιωτικού Δικαίου είτε Δημοσίου Δικαίου. Πόσο 

περίπου μπορεί να κοστίζει αυτό, από πού μπορεί ν' αρχίζει κανείς; 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Αυτό που ρώτησε και ο Πρόεδρος, αυτό είπαμε ότι δεν υπάρχει 

κάποιο στάνταρ ποσό. Αυτό έχει να κάνει με την δραστηριότητα της 

επιχείρησης. Δηλαδή πρέπει να έχουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Επιμελητήριό μας για παράδειγμα.  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω για το Επιμελητήριο να πω 

συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδ θα πρέπει να συμπληρώσουμε ένα 

ερωτηματολόγιο, να καταλήξουμε σε μια ακτινογραφία του οργανισμού και από 
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'κει και πέρα να πούμε. Εγώ θα έλεγα να επικεντρωθούμε πιο πολύ σε θέματα 

ουσίας που μας απασχολούν.  

 Ναι, εντάξει, καμία αντίρρηση. Απλώς είναι και θέμα το οποίο δεν έχουμε 

τα δεδομένα να το απαντήσουμε αυτή τη στιγμή.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: κ. Εγγλέζο, τα στοιχεία ενός πελάτη που καταχωρούνται και 

κόβεται ένα τιμολόγιο θεωρούνται προσωπικά δεδομένα; 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Ναι, είναι προσωπικά δεδομένα. Εκεί μπορεί να υπάρχουν και 

κάποιες περαιτέρω υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, η Εφορία σε υποχρεώνει να 

έχεις πέντε χρόνια να κρατάς αυτά τα στοιχεία. Σ' αυτή την περίπτωση είμαστε 

καλυμμένοι. Αλλά δεν μπορούμε για παράδειγμα αυτό τον πελάτη να αρχίσουμε 

να τον δώσουμε σε ένα φίλο μας να του στέλνει διαφημιστικά για κάτι τέτοιο. 

Οπως επίσης και στις ιστοσελίδες δεν μπορούμε να έχουμε προτικαρισμένα τις 

επιλογές που θέλουμε. Εχουμε διάφορες επιλογές και αφήνουμε να τα 

αποφασίζει μόνος τους. Οπως επίσης αυτό που ξέραμε με τα τηλεφωνικά 

κέντρα, σε παίρνω, κάνε μία σύνδεση, κάνε το 'να τ' άλλο. Αυτό κόβεται. 

Δηλαδή, εάν κάποιος σας πάρει τηλέφωνο και δεν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας 

μπορείτε να τον καταγγείλετε στην αρχή.  

 Και μια και μιλάμε και γι' αυτό, σε περίπτωση διαρροής, έχουμε την ποινή 

από την Αρχή, την όποια ποινή μας βάλει, αλλά μετά μπορεί να έρθει και το 

υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων και να κάνει αυτοτελή αγωγή για τη 

ζημιά που υπέστη αυτό, έτσι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δηλαδή αυτές οι εταιρείες που μας παίρνουν τηλέφωνο και μας 

λένε...  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Εδώ αυτό θα πρέπει να κοπεί από 25 Μαϊου. Εάν δεν κοπεί 

μπορείτε να τους καταγγείλετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.  
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ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Αυτό που είπατε προηγουμένως εισηγητικά, ότι και ο 

φυσιολατρικός σύλλογος που κρατάει σε έναν υπολογιστή ή σε ένα βιβλίο τα 

μέλη του, αυτό είναι για όλους τους συλλόγους και για τα συνδικαλιστικά 

όργανα;  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Οχι, όχι, ισχύει για όποιον επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση. Ενας σύλλογος ας πούμε... 

θεωρεί ότι το σύνολο των μελών του είναι κρυφό;  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Συγγνώμη; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το σύνολο των μελών του ονομαστικά είναι κρυφό; Δεν μπορεί 

να...; 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Εμπίπτει στο νόμο.  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Ναι, δεν μπορεί... Μισό λεπτό, αυτό δεν μιλάμε ότι είναι κρυφό. 

Μιλάμε ότι πρέπει να προστατεύονται τα δεδομένα. Δεν μπορεί λοιπόν να τα 

διαθέτει κατά το δοκούν παρά μονον εάν είναι γραμμένος στο σύλλογο για να 

πάει να χορεύει είναι γι' αυτό το λόγο. Και εάν έρθει κάποιος μέσα και του πάρει 

το αρχείο και μετά αρχίσει να του στέλνει μηνύματα ότι εγώ πουλάω 

παραδοσιακές φορεσιές και έλα πάρε κ.λπ., εκεί έχουμε διάρρηξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ εμείς που έχουμε εκλογικούς καταλόγους αυτή τη στιγμή, 

είχα 100 υποψήφιους εγώ, 100 είχε ο Γιώργος, 50 είχε ο άλλος, ξέρω 'γω  300 

άτομα. Εφυγε από ένα cd με τα μέλη μας. Αυτό έφυγε. Εκλογές δεν γίνονται 

χωρίς εκλογικό κατάλογο. Πρέπει να στείλουμε ποιοι είναι... 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Καταρχάς, διαρροή δεν σημαίνει ότι το χάσατε. Το έχετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, το δώσαμε στα μέλη. Πήρε ο καθένας τον εκλογικό 

κατάλογο, ήταν και αναρτημένος ο εκλογικος κατάλογος σε δημόσια... 
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ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Η έννοια της συναίνεσης πάλι. 

Εννοείται ότι αυτός που εκτίθεται σαν υποψήφιος...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, τα μέλη. Το Επιμελητήριο έδινε τα μέλη, έδινε το Μητρώο 

μας τα μέλη στους επικεφαλής και οι επικεφαλής το δίναμε στους συμβούλους 

μας και οι σύμβουλοι είχαν όλο το cd το μητρώο των μελών.  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Εδώ θα πρέπει καταρχήν να υπάρχει συναίνεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια συναίνεση; Από τα 15.000 μέλη;  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Και επίσης, να φέρω κι ένα παράδειγμα. Δηλαδή σας στέλνει ένας 

ένα βιογραφικό στο email σας. Αυτού πρέπει να του πείτε, παρ' όλο που σας το 

στέλνει ο ίδιος και θελει να σας το στείλει για να έρθει στην επιχείρηση, το αν 

υπάρχουν άλλες έννομος επιταγές είναι διαφορετικό. Αλλά θέλω να πω το 

παράδειγμα. Οτι ένα βιογραφικο που στέλνει κάποιος, αυτόν πρέπει να τον 

ενημερώσουμε ότι θα κρατήσουμε το βιογραφικό του για τόσο καιρό, ότι θα το 

εξετάσουμε κ.λπ. και να του ζητήσουμε να μας στείλει και τη συναίνεσή του πια 

γι' αυτο το πράγμα. Δηλαδή, όποιος έχει ιστοσελίδα και τα παίρνει μέσω 

ιστοσελίδας θα μπορούσε πιθανόν να το εντάξει αυτό μέσα στην ιστοσελίδα του 

στο κομμάτι που λέει "Καριέρα" και να έχει ένα κειμενάκι με τον όρο αυτό και 

να του λέει αυτουνού άμα θέλεις τίκαρέ το. Αλλά θέλω να πω ότι μπαίνει στη 

ζωή μας μία γραφειοκρατία, τις διαστάσεις της οποίας δεν την έχουμε ακόμα 

αποτιμήσει και θα την δούμε στην πράξη και στην πορεία πάρα πολύ. Αλλά σε 

παροξυστικό βαθμό μπορεί να... Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Ακριβώς. Θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Εγώ σας λέω σας 

έστειλα τώρα, σας στείλαμε σήμερα σαν Υπηρεσία, στείλαμε μάλλον στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και σε σας τους συμβούλους την ημερήσια διάταξη 

σήμερα. Θα μπορείς εσύ αύριο να μου κάνεις καταγγελία γιατί μου το έστειλες ή 

γιατί δεν μου το έστειλες.  
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ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Οχι, όχι, αυτό είναι στα πλαίσια της συνεργασίας μας, εν πάση 

περιπτώσει.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Είναι στα πλαίσια της δουλειάς. Αλλά όμως χρειάζεται πάντα και εδώ 

είναι το ζήτημα, θα πρέπει να καταγραφεί η ροή των διαδικασιών μέσα στο 

χώρο που... 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Ετσι μπράβο. Εδώ χρειάζεται... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Πρέπει να βγουν ειδικά έντυπα για κάθε περίπτωση την οποία 

έχουμε και σε κάθε έντυπο θα πρέπει να έχουμε στο τέλος αυτό που είπες, ότι 

συναινεί όποιος συναλλάσσεται μαζί μας να κάνουμε αυτές κι αυτές τις ενέργειες 

ή να το χρησιμοποιήσουμε  με αυτό τον τρόπο. Αυτά όλα όπως καταλαβαίνεις 

θέλουν ένα πολύ μεγάλο διάστημα για να γίνουν. Δηλαδή θέλουν ... για να 

μπορέσουν να καταγραφούν και να γίνουν. Ας πούμε σε έναν ... που είναι το 

Επιμελητήριο. Αυτό όμως για να μπορέσει να γίνει είναι σημαντικό το κόστος. 

Δεν ειναι απλώς μια διαδικασία... πρέπει να ... τόσο διάστημα, τόσοι νομικοί από 

πίσω. Αυτό το κόστος θέλω να καταλάβω κι εγώ για να μπορέσουμε να ξέρουμε 

τι θα κάνουμε. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Τώρα να σας πω τι κάνουν πιο μεγάλες εταιρείες που έχουν... 

Καταρχάς, DPO δεν είναι απαραίτητο να προσλάβουν όλοι, έτσι; Μπορεί να είναι 

και εσωτερικός, και μέσα από την εταιρεία. Απλώς ο DPO δεν πρέπει να έχει 

σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις τον υπεύθυνο 

μηχανογράφησης να τον κάνεις και DPO γιατί ουσιαστικά είναι ελέγχων και 

ελεγχόμενος. Είναι σύμβουλος αυτουνού που υποτίθεται εφαρμόζει. Οπως 

επίσης ο DPO έχει και τα χαρακτηριστικά ότι μπορεί να έχει απόλυτη ελευθερία 

κινήσεων, να αναφέρεται κατευθείαν στη Διοίκηση χωρίς ενδιάμεσα στρώματα 

και είναι κι αυτός μέσω του οποίου επικοινωνεί η εταιρεία με την Αρχή. Αλλά 

αφήστε τον DPO προς το παρόν, ας πούμε ότι μένουμε στον  υπεύθυνο 

επεξεργασίας. 
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 Ναι, υπάρχει κάποιος μέσα από την εταιρεία, υπεύθυνος επεξεργασίας 

είναι η ίδια η εταιρεία. Υπάρχει κάποιος τον οποίο ορίζει ως υπεύθυνο. Δηλαδή 

να διεκπεραιώσει αυτή την ιστορία. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ... άμα διαρρεύσουν τα στοιχεία όμως από αυτόν που 

επεξεργάζεται τα στοιχεία, θα πρέπει να αποδείξει, γιατί αυτός είναι ο χειριστής.  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Αυτό εκεί πέρα, σύμφωνοι αλλά υπάρχουν και συμβάσεις 

εμπιστευτικότητας, μπορουν να προκύψουν αυτά.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Υπάρχουν πρωτόκολλα. Ακόμα και οι υπολογιστές που έχουμε... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι, λέω όμως ότι δεν είμαστε οργανωμένοι σαν δομή οι 

επιχειρήσεις μας να έχουν αυτή την οργάνωση. Δηλαδή τώρα ένα πρόγραμμα 

μισθοδοσίας της Singular που ανέφερε πριν...  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Αυτό σου επιβάλλει. Δεν κατάλαβες, αυτό σου επιβάλλει.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά το κόστος, είναι το κόστος μετά που πρέπει να ... 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Μα αυτό προσπαθώ τόση ώρα να πω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν είναι μετρήσιμο σου λέει ακόμα. (παρεμβάσεις εκτός 

μικροφώνου-διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μία ερώτηση να κάνω διευκρινιστική. Εγώ είμαι πρόεδρος των 

υδραυλικών Δυτικής Αττικής. Με παίρνουν πελάτες τηλέφωνο και μου λένε 

δώσε μας τρία ονόματα τριών υδραυλικών της περιοχής σου γιατί θέλουμε να 

πάρουμε τρεις προσφορές. Εγώ πρέπει να πάρω τη συγκατάθεση από όλα τα 

μέλη τώρα...  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Νομίζω ότι όταν έρχεται ένα καινούριο μέλος, δηλαδή θα πρέπει να 

υπάρχει ένα έντυπο όταν γράφεται ένα καινούριο μέλος που θα έχει κι αυτή την 

πρόβλεψη μέσα και θα πρέπει σιγά σιγά να το κάνετε και με τα παλιά, τα οποία 
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πιστεύω ειδικά στο παράδειγμα που φέρατε θα συναινέσουν, με την έννοια ότι 

ειναι και προς το δικό τους συμφέρον. Αλλά θα πρέπει... 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για να καλυφθώ εγώ, γιατί μη γυρίσει και μου πει, γιατί το 

έδωσες έξω. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Ενα από τα καινούρια λοιπόν που λέει ο κανονισμός είναι ότι αυτό 

που ξέραμε παλιότερα ότι πατάω ένα κουμπί που λέει unsubscribe και με 

βγάζουν από τη λίστα, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή το θέμα είναι να μπεις στη 

λίστα. Δηλαδή, δεν μπορεί να σε βάλει κάποιος στη λίστα προς προστασία πάλι 

των προσωπικών δεδομένων, αν δεν συναινέσεις. Οχι σε βρήκα και σε έβαλα 

και άμα θέλεις βγες. Αυτό καταργήθηκε. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 

 Αυτό πρέπει να προβλεφθεί απο το σύστημα αυτής της ιστορίας, γιατί 

εδώ μιλάμε ότι πρέπει να στήσουμε εκ του μηδενός έναν μηχανισμό, είναι αυτό 

που λέει και ο κανονισμός ότι εξ ορισμού. Δηλαδή πρέπει εξ υπαρχής να 

στήσουμε ένα μηχανισμό, ο οποίος θα τα προβλέπει αυτά, θα έχει και μία ρήτρα 

καθαρής συναίνεσης, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι μία ρήτρα συναίνεσης σε 

ένα κείμενο 65 σελίδων που είπαμε και πριν για την Google. Θα πρέπει να είναι 

κάτι το οποίο να είναι ευσύνοπτο, εύκολο να το καταλάβει ο άλλος, που αφορά 

την πολύ καθαρή συναίνεση και αυτό, ναι, μπορεί να το τικάρει και να το κάνει. 

Αυτό, ναι, μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει το ότι σε έβαλα και σου δίνω το 

δικαίωμα να διαγραφείς. Αυτό το ξεχνάμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, πείτε μου γιατί έχω μπερδευτεί λιγάκι, τι θεωρείται 

προσωπικό δεδομένο. Να δώσω το ημέιλ μου κι ένα τηλέφωνό μου και το 

όνομά μου; Γιατί μπορώ να καταλάβω... 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Αυτά είναι τα ευαίσθητα. Προσωπικό δεδομένο είναι το 

ονοματεπώνυμό μας. Το ονοματεπώνυμό μας είναι, το τηλέφωνό μας με το 

οποίο μπορεί κάποιος να μας ταυτοποιήσει είναι. Δηλαδή, υπάρχουν μία σειρά...  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Είναι όλα αυτά. Και το ότι το τηλέφωνο του αλλουνού ή το η-

μέιλ είναι προσωπικό δεδομένο. 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Ναι, εκτός εάν είναι info@... είπαμε, το οποίο δεν είναι προσωπικό 

δεδομένο, είναι εταιρικό και δεν μας αφορά καθόλου. Δεν το εξετάζουμε εδώ 

πέρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αλλά το τηλέφωνό μου είναι... 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Ναι, γιατί μπορεί να σας ταυτοποιήσει μέσα από το τηλέφωνο 

κάποιος.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, γιατί ο καθένας σκέφτεται για τον εαυτό του 

αλλά όχι μόνο για τον εαυτό του. Εγώ ας πούμε προεδρεύω σε έναν συλλόγο με 

τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα στις Σπέτσες και τα ξενοδοχεία. Δεν θα 

μπορώ, βέβαια καταλαβαίνω ότι θα βγάλουμε χαρτιά που θα πρέπει να τα 

υπογράψουν όλοι, αλλά μέχρι τώρα κι εγώ, όπως..., με έπαιρνε ο οποιοσδήποτε 

και έδινα 30, 40 τηλέφωνα, έδινα 50 διευθύνσεις, για να κάνω καλό. Αυτή τη 

στιγμή δεν πρέπει να κάνω τίποτα. Και πρέπει να φτιάξουμε αυτό που λέτε, 

χαρτιά, να πάρω την υπογραφή εγώ του Χρήστου... 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Εσείς εφόσον έχετε δωμάτια θέλετε και κάτι άλλο. Οτι θα 

φιλοξενήσετε κατοίκους Ευρώπης και θα έχετε τα προσωπικά τους δεδομένα. 

Μπαίνουν και εκεί.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Με το μόλις μπει κάποιος έχω σε φωτοτυπία πραγματικά το 

διαβατήριό του, να μην πω ότι τον έχω βγάλει φωτογραφία, έχω την κάρτα του 

την πιστωτική, έχω τα πάντα. Μιλάω για εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες 

τέτοιους πελάτες του καθένα, γιατί εγώ είμαι μικρός. Και τι κάνω με όλους 

αυτούς, με όλα αυτά; Δηλαδή κάθε φορά που θα έρχεται ένας άνθρωπος... 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

58 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Κάνετε διαδικασία GDPR. Μην πούμε παραπάνω, αυτό το συζητάμε 

αυτή τη στιγμή και με κάποιους συλλόγους ξενοδόχων, κάνετε διαδικασίες 

GDPR.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ολα αυτά τα συναινετικά έγγραφα που θα βάζουμε τον καθένα 

να υπογράφει είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση να τα ... και τα κρατάει σε 

hardcopy; Αν τα σκανάρει και τα έχει ηλεκτρονικά είναι αποδεκτά απο την αρχή;  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Κανένα πρόβλημα. Αρκεί να το εκτυπώσει και να προχωρήσει.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μπορεί να τα σκανάρει, υπογραφή του ενδιαφερόμενου ότι ναι 

συναινώ και δεν κρατάω hardcopy. Είναι αποδεκτό;  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Κοιτάξτε, αυτό είναι αποδεκτό αλλά στη θέση σας εγώ μία 

πρωτότυπη υπογραφή θα την κρατούσα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που έχω είναι λογιστικό γραφείο, που έχω 

πάνω από 500, πάνω από 600 επιχειρήσεις. Θέλω να αγοράσω ένα γραφείο 

ολόκληρο... 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Εσείς είστε εκτελών την επεξεργασία που έχετε πολύ μεγαλύτερο 

θέμα με προσωπικά δεδομένα από τους πελάτες σας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αλλο να τα κρατήσω σε ηλεκτρονικό αρχείο και άλλο να μαζεύω 

χαρτιά. 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Εντάξει. Πάντως, καταρχήν μπορείτε, έτσι; Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Διατηρούμε κάποιες επιχειρήσεις που έχουν αρκετό πελατολόγιο 

μέσα. Υπάρχουν λοιπόν οι εταιρείες που συνεργαζόμαστε, οι οποίες μας κάνουν 

τις διάφορες εργασίες, κάποια... Εμείς λοιπόν θα πρέπει να ζητάμε από αυτές τις 

επιχειρήσεις που έχουν τη δική μας μηχανοργάνωση να μας υπογράφουν κάποιο 

χαρτί για τη διαχείριση που κάνουν;  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Μ' αυτούς θα έχετε σύμβαση. Κανονική σύμβαση.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σήμερα δεν υπάρχει τέτοια σύμβαση. Αν μου πάρει λοιπόν τα 

δεδομένα μου σήμερα και τα χρησιμοποιήσει αύριο, εγώ πώς καλύπτομαι;  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Δεν καλύπτεστε. Θα πρέπει να έχετε σύμβαση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σύμβαση ...;  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Ο,τι σύμβαση θα έχετε, ό,τι δουλειά σας κάνουν θα έχει κι έναν 

όρο που θα αναφέρει τα του GDPR, ότι τηρείται, ότι έχουν διαδικασίες κι αυτοί, 

ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία.  

 Καταλαβαίνω, είναι για όλους μας, δεν βγάζω τον εαυτό μου απέξω, είναι 

για όλους μας μία πραγματικότητα στην οποία μπαίνουμε και στην οποία είχαμε 

συνηθίσει, την οποία είχαμε συνηθίσει να αγνοούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή 

μπαίνει με πολύ επιτακτικό τρόπο. 

 Παρακαλώ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από δύο μήνες, είμαι σε ένα 

σύλλογο γονέων στην Ελευσίνα και έκανε εκλογές. Και ζήτησα τον κατάλογο με 

τα μέλη σαν υποψήφια και δεν επέμενα βέβαια αλλά δεν μου τα έδωσαν. Το 

ζήτησαν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι κατεβαίνοντας στις εκλογές κι αυτοί ... 

απάντησαν προσωπικά δεδομένα. Οταν κατεβαίνεις στις εκλογές δεν πρέπει να 

ξέρεις το σύνολο των μελών του συλλόγου ώστε να ενεργοποιηθείς για να τους 

...; 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Κοιτάξτε, γενικά τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να 

χρησιμοποιούνται πια και σαν ασπίδα για να αποφύγουμε διάφορα πράγματα. 

Απ' την άλλη, θα πρέπει και οι σύλλογοι πια να φροντίσουν να παίρνουν 

προκαταβολικά όταν έρχεται το μέλος και γράφεται να ξέρει ότι τα στοιχεία του 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν και γι' αυτό το λόγο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Α, για εκλογές.  
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ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Εντάξει, και για εκλογές. Κοιτάξτε, η δική σας προσέγγιση τι λέει. 

Λέει ότι το να είμαι μέλος ενός συλλόγου σημαίνει ότι συμμετέχω στις 

διαδικασίες του, άρα συμμετέχω και στις εκλογές, άρα τα στοιχεία μου πρέπει 

να δοθούν και για τους σκοπούς αυτούς. Υπάρχει, μπορεί να υπάρξει και μια 

άλλη προσέγγιση. Βλέπετε ότι οι απαντήσεις δεν είναι πολύ καθαρές, ξέρετε 

γιατί; Γιατί δεν ξέρουμε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων τι στάση θα υιοθετήσει 

απέναντι σε όλα αυτά, γιατί υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση και τη βλέπουμε 

καταρχάς μέσα στους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα στα πόστα. Δηλαδή, αυτοί 

που είναι στην αρχή έχουν μια τάση να έχουν μια πάρα πολύ σκληρή 

αντιμετώπιση και αυστηρή και σου λέει, δεδομένο, τίποτα, δεν το πειράζω. 

(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Καμία αντίρρηση, αλλά το πώς θα έρθον να το εφαρμόσουν αυτοί μένει 

να το δούμε από τις 25 Μαϊου και μετά. Μέχρι τότε η σώφρων προσέγγιση θα 

ήταν να έχουμε μια συντηρητική στάση γιατί εάν πάρουμε εμείς το ρίσκο και 

πούμε ότι εγώ το θεωρώ ότι αυτό μπορεί να δοθεί γιατί είναι στα πλαίσια εκείνα 

και έρθει μετά η Αρχή και γίνει αυτό το πράγμα, θα υποστούμε μια τεράστια 

ταλαιπωρία, απο την οποία μπορεί στο τέλος να ξεφύγουμε γιατί σίγουρα θα 

διαμορφωθούν νομολογίες, θα διαμορφωθούν ενστάσεις, θα έρθουν να λυθούν 

αυτά τα θέματα, αλλά όταν έχουμε κάτι τόσο καινούριο μοιραία ακολουθούμε 

μια συντηρητική προσέγγιση.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Μια ερώτηση. Εχει ψηφιστεί νόμος που συμβαδίζει με αυτή την 

απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης;  

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Οχι, θα σας πω. Αυτό είναι κανονισμός. Οταν λέμε κανονισμός, 

εννοούμε ότι έχει αυτομάτως ισχύ νόμου. Αυτός ο κανονισμός δίνει το 

περιθώριο στις τοπικές νομοθεσίες να προβλέψουν για κάποια πραγματάκια 

επουσιώδη, όχι πολύ σημαντικά, το οποίο κάποιες το έχουν κάνει, οι δικοί μας 

τώρα έχουν υποβάλει ένα σχέδιο νόμου για διαβούλευση, αλλά το οποίο δεν 
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αλλάζει αυτά που λέμε, έτσι; Απλώς επεμβαίνει σε κάποια διαδικαστικά της 

εφαρμογής του.  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Μαλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

ΕΓΓΛΕΖΟΣ: Εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε και καλή δυνάμη και για το 

GDPR.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δυο λόγια συνάδελφοι, σχετικά με αυτό που είχε πει ο 

Πρόεδρος στο προηγούμενο συμβούλιο, σχετικά με τις προτάσεις που θα 

κάνουν τα μέλη μας, προκειμένου να τα δώσουμε εκεί που χρειάζεται για να 

δούμε τι θα πετύχουμε.  

 Θυμάμαι πολύ καλά την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη τετραετία 

ήμουνα επικεφαλής, κάναμε κάποιες προτάσεις οι οποίες τελικά δεν φέραμε 

κανένα αποτέλεσμα. Θυμάσαι, Πρόεδρε. Απ' όλα αυτά που προτείναμε δεν μας 

δώσανε καμία λύση, ούτε κερδίσαμε κάτι. Διεκδικήσαμε αλλά δεν κερδίσαμε 

τίποτα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κι αυτό που θα κάνουμε τώρα, θα πρέπει να 

πιέσουμε τουλάχιστον να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να πω, 

γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η βιοτεχνία είναι η ατμομηχανή της παραγωγικής 

βάσης για μας τους βιοτέχνες, πραγματικά πρέπει να υποστηρίξουμε ό,τι είναι 

δυνατόν προκειμένου να πετύχουμε κάτι όπως είναι δημοτικά τέλη που είχαμε 

πει, όπως άλλα πράγματα είναι η μείωση των εργοδοτικών εισφορών με την 

προϋπόθεση ανέργων για κάποιο χρονικό διάστημα, να μπορέσουμε να 

προσλάβουμε κάποιους ανέργους. Αυτά θέλω να πω, τουλάχιστον να πετύχουμε 

κάτι, συνάδελφοι. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, να συμπληρώσω εδώ κάτι. Να πω ότι... αλλά για την 

Τεχνική Εκπαίδευση είχαμε ρίξει πολύ μεγάλο βάρος. Βγήκε τώρα απόφαση από 

το Υπουργείο Παιδείας με τον Μπαξεβανάκη που είχαμε συνεργασία και έχουμε 
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πάλι ραντεβού, ότι όσοι τελειώνουν τα ΕΠΑΛ να έχουν πλέον πιστοποίηση 

εξασκήσεως του επαγγέλματός του, θα κάνουν μαθητεία. Θα κάνουν και 

μαθητεία αλλά θα κάνουν ταυτόχρονα και εξάσκηση του επαγγέλματος. Δηλαδή 

θα ισχύει, θα απλοποιηθούν  οι διαδικασίες έτσι ώστε από τα ΕΠΑΛ να μπορούν 

να μπουν στην αγορά εργασίας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. Σας 

ευχαριστώ πολύ. 
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