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Θέμα: «Ανυπέρβλητα λειτουργικά προβλήματα στο παράρτημά μας και συμμόρφωση με 

τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»   

Σχετ.: Υπ. αριθ. πρωτ. 414/2-7-2018 έγγραφό μας 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού έγγραφου μας προς το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με την 

περιγραφή των προβλημάτων στο παράρτημα Αν. Μακεδονίας, για το οποίο δεν λάβαμε 

κάποια απάντηση και όπως πληροφορηθήκαμε δεν τέθηκε καν προς συζήτηση σε όσες 

συνεδριάσεις του Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μεσολάβησαν από την αποστολή του εγγράφου μέχρι 

σήμερα, επανερχόμαστε στο θέμα αυτό υπό τα νέα δεδομένα που πλέον έχουν 

διαμορφωθεί. 

Με την εφαρμογή πλέον του Γενικού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού θα πρέπει να: 

 Αγοραστεί καινούργιος Η/Υ για το παράρτημα. Οι υπάρχουσες μονάδες είναι 

ξεπερασμένες τεχνολογικά και άνω των 10 ετών, με σοβαρά λειτουργικά προβλήματα 

τόσο στο επίπεδο του software όσο και στο επίπεδο του hardware και δεν μπορεί να 

γίνει κάποια λειτουργική εσωτερική αλλαγή μεταξύ τους στις θέσεις εργασίας των 

υπαλλήλων. Σε ανάλογη απόφαση αγοράς έχει ήδη προχωρήσει το Δ.Σ. για την 

προμήθεια 6 προσωπικών Η/Υ. 

 Ο νέος Η/Υ θα έχει σύγχρονες δυνατότητες υλικού και λογισμικού και λειτουργικό 

σύστημα με τις σχετικές προβλεπόμενες άδειες. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει και 

πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus), όπως προβλέπει ο GDPR. 

Πρόκειται για τις ίδιες προϋποθέσεις που έβαλε και το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη σχετική του 

απόφαση της 9ης συνεδρίασης του 2018 στο 10ο θέμα συζήτησης, που αφορούσε την 

εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων. Προϋποθέσεις που είναι 
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απαραίτητες για τη συμμόρφωση και των παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στον G.D.P.R. 

ως αναπόσπαστο κομμάτι του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..  

 

Επίσης θα πρέπει να επιλυθούν και το πρόβλημα της ιστοσελίδας μας και του 

φωτοτυπικού μας μηχανήματος, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικότερα στο ανωτέρω 

σχετικό έγγραφό μας, με τα αντίστοιχα κόστη αυτών. 

Για την εξεύρεση των απαραίτητων κονδυλίων για την επίλυση των προβλημάτων που 

σας αναλύσαμε παραπάνω καθώς και στο ανωτέρω σχετικό, η Δ.Ε. του παραρτήματος με 

τη νέα της σύνθεση της αποφάσισε ομόφωνα - ακόμα μια φορά - να ζητήσει τα χρήματα 

(ύψους 2.700 ευρώ) από την υλοποίηση προηγούμενου προγράμματος ΛΑΕΚ του 2014 

που αποπληρώθηκε το 2015 από τον ΟΑΕΔ, τα οποία όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν 

προστεθεί στον προϋπολογισμό του παρ/τος. Πρόκειται για χρήματα τα οποία σας έχουμε 

ζητήσει επανειλημμένα προκειμένου να καλύψουμε τις επιτακτικές ανάγκες του 

παραρτήματος,  όπως σας έχουμε αναλύσει με το υπ. αρ. πρωτ.  414/2-7-2018 έγγραφο 

μας, ανάγκες που πλέον είναι επιτακτικές για την περαιτέρω ομαλή λειτουργία του 

παραρτήματος. Η διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του Παραρτήματος θα εκθέσει το Δ.Σ. 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε., απέναντι στις νομικές υποχρεώσεις του GDPR, στους συναδέλφους μέλη μας 

και το Επιμελητήριο γενικότερα στην τοπική κοινωνία και στους θεσμικούς και μη φορείς.  

Αναμένουμε τη συζήτηση των προβλημάτων που σας θέτουμε στο επόμενο Δ.Σ. του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και για την απάντησή σας εγκαίρως μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε. που 

θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή 

διευκρίνιση. 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Ανατολικής Μακεδονίας 

 

 

Ζαφείρης Μυστακίδης 


