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Αγαπητές κυρίες και κύριοι, 

 

Εκ μέρους της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών 

Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, σας καλωσορίζω στη 

σημερινή μας εκδήλωση. 

 

Απευθύνω τις ευχαριστίες μας στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αρμόδια Αρχή για 

την εποπτεία εφαρμογής κάθε ρύθμισης που αφορά σε 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η 

οποία άμεσα ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας, για την 

παρουσίαση του θέματος. 

 

Ευχαριστώ επίσης θερμά το Επιμελητήριο Μαγνησίας 

που μας φιλοξενεί και με το οποίο συνδιοργανώνουμε τη 

σημερινή εκδήλωση και έχουμε μακροχρόνιες και στενές 

επιτυχημένες σχέσεις συνεργασίας προς όφελος των 

επιχειρήσεων. 
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Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής 

Ελλάδος, αποτελεί την κυριότερη συνδικαλιστική 

οργάνωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων της 

Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας και είναι ένας από 

τους πέντε περιφερειακούς Συνδέσμους της χώρας.  

 

Ο Σύνδεσμος εδώ και 52 χρόνια, επιδιώκει, αναλαμβάνει, 

ενισχύει και υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την  

ενημέρωση των επιχειρήσεων. Για να πετύχουμε τους 

στόχους μας συνεργαζόμαστε με τοπικούς, 

περιφερειακούς και εθνικούς φορείς ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας.  

 
Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας εντάσσεται και η 

σημερινή πρωτοβουλία, για την ενημέρωση των 

επιχειρήσεων στη Θεσσαλία.  

 

Η ίδια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 

Δευτέρα  στις 19 Μαρτίου στη Λαμία, σε συνεργασία με 
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την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, για την 

ενημέρωση των επιχειρήσεων μελών μας στη Στερεά 

Ελλάδα. 

 

Όπως όλοι ίσως γνωρίζετε σε περίπου 2 μήνες στις 25 

Μαΐου 2018, ξεκινάει η οριζόντια και καθολική εφαρμογή 

του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) σε όλα τα κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Πρόσφατα, στις 5 Μαρτίου 2018,  έληξε η διαβούλευση 

για την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

σε εφαρμογή του Κανονισμού 679 του 2016, του Γενικού 

Κανονισμού για τον οποίο θα ενημερωθούμε σήμερα.  

 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η 

παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες προκλήσεις για 
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την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η κλίμακα 

της συλλογής και της ανταλλαγής δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα αυξήθηκε σημαντικά. Η 

τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο 

και σε δημόσιες αρχές να κάνουν χρήση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε πρωτοφανή κλίμακα για την 

επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους. 

 

Η θέσπιση του Κανονισμού  εισάγει νέες απαιτήσεις 

αναβάθμισης των λειτουργικών δομών και 

εκσυγχρονισμού των πολιτικών τήρησης και 

διαχείρισης των δεδομένων των επιχειρήσεων και έχει 

προξενήσει το ενδιαφέρον αλλά και την ανησυχία τους 

για το μέγεθος των προσαρμογών στις οποίες πρέπει να 

προβούν και τον τρόπο που διαχειρίζονται τα δεδομένα 

που συγκεντρώνουν. 

 

Η αγορά φαίνεται να διακατέχεται από ανάμεικτα 

συναισθήματα άγνοιας, ανασφάλειας, φόβου, ή ακόμη 

και αδιαφορίας για τα θέματα που θίγει ο Κανονισμός. 



 

6 
 

 

Τα βασικά ερωτήματα που τίθενται είναι: 

 

• Πρέπει να συμμορφωθώ με τον Κανονισμό;  

• Αφορά μόνο τις  μεγάλες ή και τις μεσαίες και μικρές 

επιχειρήσεις; 

• Ποια θεωρούνται προσωπικά δεδομένα;  

• Ποια προσωπικά δεδομένα τηρώ και δεν το ξέρω; 

• Είναι απαραίτητο να προσλάβω Data Protection 

Officer (DPO);  

• Θα προλάβω να συμμορφωθώ; 

• Πόσο θα κοστίσει αυτή η διαδικασία;  

 

Όπως ακούσαμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα 

παρουσίαση για το εν λόγω θέμα, τρία είναι τα 

σημαντικότερα βήματα που θα πρέπει να εφαρμόσουν 

όλες οι επιχειρήσεις προκειμένου να επιτύχουν την 

συμμόρφωση τους. 

 

Πρώτον, «νοικοκύρεμα» των δεδομένων, ως μια ευκαιρία 

που δίνει το νέο πλαίσιο για καλύτερη εσωτερική 
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οργάνωση, δεύτερον, μετατροπή της υποχρέωσης 

συμμόρφωσης σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τρίτον, 

ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην 

επιχειρηματική λειτουργία. 

 

Σας καλούμε λοιπόν να δείτε τον Νέο Γενικό Κανονισμό 

για την Προστασία Δεδομένων ως μια ευκαιρία και να 

αξιοποιήσετε τις ευελιξίες που παρέχει ώστε να τον 

προσαρμόσετε στην δική σας λειτουργία. 

 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι υπάρχει εύλογη η 

ανάγκη να μάθουμε τα πρώτα βήματα που πρέπει να 

κάνουμε για να ξεκινήσει το μακρύ αλλά ενδιαφέρον 

ταξίδι για τη συμμόρφωσή μας με τον Κανονισμό. 

 

Ο κ. Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, 

Αναπληρωματικό Μέλος της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα μας εισαγάγει 

στις απαιτήσεις του Κανονισμού. 
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Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

 

Είναι σημαντικό να ακούσουμε την εισήγηση και να 

διατυπώσουμε τις απορίες μας για να μπορέσουμε με 

επιτυχία να ανταποκριθούμε στις νομοθετικές επιταγές.  

 

Σας ευχαριστώ. 


