
 

Ι.Κωλέττη 25Β, Τ.Κ.54627, Θεσσαλονίκη, Τηλ : 2310 567898, Fax : 2310 567890 e-mail : info@sysep.org, 
www.sysep.org 

Αρ. Πρωτ. 221 - 06/2018 
        Θεσσαλονίκη, 21.06.2018  

 
Από : Δ.Σ. Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων                                     

Προς : Κ.Ε.Δ.Ε. 
   Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Γεώργιο Πατούλη 

Κοιν:  

1. Μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ 
2. Μέλη του Δ.Σ της ΠΕΤΑ ΑΕ 
3. κ. Νικόλαο Χιωτάκη Πρόεδρο και Δ.Σ. της ΠΕΤΑ ΑΕ    

 

Αξιότιμε πρόεδρε 

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι 

Με την παρούσα θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε για την δράση της εταιρείας ΠΕΤΑ στους Δήμους 
και σε ότι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού GDPR.  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τέθηκε ήδη σε υποχρεωτική εφαρμογή 
από τις 25.05.2018.  

Στις 26 Μαρτίου 2018 ενημερωνόμαστε μέσω του site, πως η ΚΕΔΕ, επικαλούμενη  «ότι 
απομένει μικρό χρονικό διάστημα για την έναρξη  εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού»  και 
«τον έντονο προβληματισμό των Δήμων για την υφιστάμενη κατάσταση τους σε σχέση με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υλοποιηθεί 
από αυτούς και τα νομικά τους πρόσωπα» ορίζει ως τεχνικό σύμβουλο την Αναπτυξιακή 
Εταιρεία ΠΕΤΑ ΑΕ, για να αναλάβει τη συνολική παρακολούθηση της εν λόγω δράσης 
καθώς και τις διαδικασίες (βήματα) προς την πλήρη και ολοκληρωτική εναρμόνιση 
στην Ευρωπαϊκή αυτή οδηγία. Στο ίδιο κείμενο καλούνται οι Δήμοι «να συμπληρώσουν το 
σχετικό ερωτηματολόγιο και να το αποστείλουν στην Αναπτυξιακή Εταιρεία  ΠΕΤΑ ΑΕ, 
προκειμένου να σχεδιαστεί από κοινού ο τρόπος εναρμόνισης του φορέα (Δήμου) με 
την Ευρωπαϊκή οδηγία. 

Από τα παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια ότι η ΠΕΤΑ μέσω της προγραμματικής της σύμβασης 
με την ΚΕΔΕ, ανέλαβε: 

 Να παρακολουθεί συνολικά την «δράση?»  
 Να παρακολουθεί τις διαδικασίες (βήματα) προς την πλήρη και ολοκληρωτική εναρμόνιση 

στην Ευρωπαϊκή αυτή οδηγία 
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 Να αποστείλει και να παραλάβει συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, μέσω των οποίων με την 
σειρά της η ΚΕΔΕ θα μπορούσε «να σχεδιάσει από κοινού τον τρόπο εναρμόνισης του φορέα 
(Δήμου) με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. 

 

Στη συνέχεια, η ΠΕΤΑ στέλνει το ερωτηματολόγιο στους ΟΤΑ με συνοδευτική επιστολή, στην 
οποία, μεταξύ άλλων ενημερώνει: 

 Ότι ανέλαβε τη συνολική παρακολούθηση της εν λόγω δράσης καθώς και τις διαδικασίες 
(βήματα) προς την πλήρη και ολοκληρωτική εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή αυτή οδηγία».  
Ότι δημιούργησε «μια επιλεγμένη έμπειρη ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων με στόχο τη 
βέλτιστη συμμορφωσή στο νέο κανονισμό με βάση τις πραγματικές ανάγκες και 
προτεραιότητες;», χωρίς να αναφέρει ποια είναι αυτή  η ομάδα. 

 Ότι διαθέτει «μακροχρόνια εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών & λύσεων σε 
μεγάλες επιχειρήσεις, φορείς & οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για τη 
συμμόρφωση με τον GDPR», χωρίς και πάλι να αναφέρει ποια είναι η εμπειρία της 
και που αποκτήθηκε. 

 Τέλος, αναφέρει ότι μπορεί να προσφέρει μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, μία σειρά 
από υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων εκπαίδευση, επιμόρφωση, εξειδίκευση και πιστοποίηση 
στελεχών στον ρόλο του DPO. Ισχύει αυτό; Είναι και φορέας που παρέχει πιστοποιήσεις 
προσωπικών και επαγγελματικών προσόντων, ειδικά το ρόλο του Υπευθύνου 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων / Data Protection Officer (DPO); 

Παρά τις επιφυλάξεις μας, περιμέναμε να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των ερωτηματολογίων και 
να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα «τόσο για την κατάσταση εφαρμογής του GDPR 
στους Δήμους», όσο και κυρίως τα «αποτελέσματα του κοινού σχεδιασμού». 

Αντ’ αυτού, διαπιστώσαμε ότι η ΠΕΤΑ αναφερόμενη και πάλι στην ίδια προγραμματική σύμβαση 
με την ΚΕΔΕ, που τώρα έχει ως τίτλο την «….ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ…» προχώρησε απευθείας σε 
προσφορές προς τους Δήμους, αναφέροντας ότι «οι δύο φορείς ΚΕΔΕ και ΠΕΤΑ, έκριναν 
αναγκαία τη συνεργασία τους για  τον σκοπό αυτό και πιο συγκεκριμένα για Παροχή τεχνικής / 
επιστημονικής υποστήριξης για τον GDPR» και «Αναζήτηση ad hoc συνεργατών στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, για συμμετοχή σε συγκεκριμένες προσκλήσεις !» ? 

Στη συνέχεια και μετά από παράθεση γενικόλογων κειμένων του κανονισμού καταλήγει σε μία 
προσφορά, από την οποία λείπουν βασικά στοιχεία και παραδοτέα υλοποίησης , ενώ περιέχει και 
μία σειρά από εμφανέστατα κενά τα οποία μόνο η δεσπόζουσα θέση που έχει αποκτήσει μέσω 
της σχέση της με την ΚΕΔΕ μπορεί να καλύψει. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ 

Η ΠΕΤΑ είναι εταιρεία που ιδρύθηκε από δημόσιους φορείς και αναφέρει ως σκοπό της την   
παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε φορείς της Αυτοδιοίκησης καθώς και σε 
φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού Τομέα. Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. παρέχει εξειδικευμένα 
επιστημονικά στελέχη για την υποστήριξη των δημοσίων φορέων στο έργο τους και σε ότι 
αφορά στη περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, καθώς και στην υποστήριξή τους για την 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ειδικότερα η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. υποστηρίζει τους 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού: 

 Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για την τοπική οικονομική ανάπτυξη, 
 Στην εξασφάλιση και διεύρυνση πόρων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε υπηρεσίες 

ανταποδοτικού χαρακτήρα και σε υποδομές  αστικής ανάπτυξης, 
 Στην υλοποίηση ανταποδοτικών επενδυτικών σχεδίων, 
 Στην ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, 
 Στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 

Από πουθενά, ούτε από την σύσταση ούτε από το σκοπό της εταιρείας, δεν προκύπτει ως 
αντικείμενο η ανάληψη και η υλοποίηση έργων προσαρμογής κατά GDPR. 

Επειδή, ήδη απευθύνονται στους δήμους και συνάπτουν συμβάσεις με ασαφείς προσφορές 
μεμονωμένοι «σύμβουλοι» οι οποίοι δεν έχουν εξασφαλισμένη δυνατότητα να φέρουν εις πέρας 
επαρκώς τα έργα που αναλαμβάνουν, θα  περιμέναμε η δράση της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔ, να 
καθορίσει: Χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις αναδόχου. Χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις των 
στελεχών της ομάδας έργου.  Συγκεκριμένα παραδοτέα και  όρους υλοποίησης, κλπ. Εντούτοις 
ούτε και η προσφορά της ΠΕΤΑ βοηθά προς την κατεύθυνση αυτή. 

 Ποιος είναι ο υποψήφιος ανάδοχος, τι εμπειρία και τι πιστοποιήσεις διαθέτει; 
ISO9001; ISO27001, GDPR Compliant 

 Ποια είναι η ομάδα έργου τι εμπειρία και τι πιστοποιήσεις διαθέτει κάθε στέλεχος; 
Επιθεωρητής ISO9001; Επιθεωρητής ISO27001, Στέλεχος πληροφορικής, 
πιστοποιημένος DPO με ΕΣΥΔ; Στέλεχος Νομικής, πιστοποιημένος DPO με ΕΣΥΔ; 
Στέλεχος Οργάνωσης και διοίκησης, πιστοποιημένος DPO με ΕΣΥΔ; Στελέχη 
εξειδικευμένα στην ασφάλεια πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων με 
πιστοποιητικά στα τεστ παρείσδυσης; 

Κατά την άποψή μας, η ΠΕΤΑ χρηματοδοτούμενη από το Δημόσιο και έχοντας υπογράψει την 
παραπάνω προγραμματική σύμβαση, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την δεσπόζουσα θέση 
που απέκτησε, όχι για να καταγράψει την κατάσταση και να προτείνει κοινές λύσεις 
εφαρμογής, αλλά για να αποκτήσει ίδιο όφελος, ανταγωνιζόμενη τον ιδιωτικό τομέα 
(ο οποίος εμμέσως χρηματοδοτεί την λειτουργία της), έχοντας και την δυνατότητα 
να συνάπτει με τους Δήμους, προγραμματικές συμβάσεις (τουλάχιστον σ’ αυτό προτρέπει 
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τους ΟΤΑ), συμβάσεις που μάλλον είναι απαλλαγμένες από ΦΠΑ, κρατήσεις και φορολογία 
εσόδου. 

Πιστεύοντας ότι ο ρόλος της ΚΕΔΕ, δεν είναι να ενισχύει τέτοιες πρακτικές και φαινόμενα, αλλά 
αντίθετα, να προστατεύει τους Δήμους από αυτά. 

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες. 

 
Για το Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

          Αλεξιάδης Κ. 


