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ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

  
Άρθρο 1. Κλαδικές Ομάδες εργασίας 

 

1. To Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο συγκροτεί Κλαδικές Ομάδες 
Εργασίας. 

2. Μέλη των Κλαδικών Ομάδων Εργασίας είναι εκπρόσωποι Εταιρειών – Μελών του 
Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και Φορέων, που αφορούν σε 
έναν από τους παρακάτω κλάδους: 

• ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

• ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: Ασφάλειες, υπηρεσίες ασφάλειας 

• ΓΕΩΡΓΙΑ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αγροτικά προϊόντα, κτηνοτροφία 

• ΔΟΜΗΣΗ: Οικοδομικές εταιρείες, δομικά υλικά, τεχνικές εταιρείες, αρχιτεκτονικά γραφεία 

• ΕΜΠΟΡΙΟ: ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, εξοπλισμός, ένδυση, αθλητικά είδη κτλ 

• ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ – ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

• LOGISTICS: Εταιρείες μεταφορών, διαμεταφορικές, ταχυμεταφορές, αποθήκευση 

• ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Δικηγορικές εταιρείες, δικηγόροι 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Φοροτεχνικοί 

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Υπηρεσίες πληροφορικής, PC Hardware / Software 

• ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

• ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, χώροι εστίασης και εκδηλώσεων  

• ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

• ΤΡΟΦΙΜΑ: Είδη διατροφής και κατανάλωσης 

• ΥΓΕΙΑ: Ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα, νοσοκομειακός εξοπλισμός, ιατρικά 
μηχανήματα, ιατρικές συσκευές 

• XHMIKA: Πρώτες ύλες, χρώματα, βερνίκια 

• HR Talents: HR Directors 

3. Κατόπιν απόφασης των Μελών της εκάστοτε Κλαδικής Ομάδας Εργασίας, σε αυτήν μπορεί να 
συμμετέχουν εκπρόσωποι και από άλλους επαγγελματικούς κλάδους π.χ. δικηγόροι, 
φοροτεχνικοί, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες μεταφορών – Logistics, κτηματομεσίτες, 
οικονομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι πληροφορικής, σύμβουλοι επιχειρήσεων, εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών  κ.α. (Μέλη του Επιμελητηρίου) αλλά και προσωπικότητες του ευρύτερου 
επιχειρησιακού χώρου εφόσον κρίνεται ότι αυτοί μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη του 
κοινού σκοπού. 

4. Όλα τα μέλη της Ομάδας Εργασίας συμμετέχουν σε αυτή ισότιμα. Στις συνεδριάσεις των 
Κλαδικών Ομάδων Εργασίας συμμετέχουν επίσης συνεργάτες του Ελληνογερμανικού Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. 

5. Κενωθείσης της θέσης ενός μέλους, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο μπορεί να συμπληρώσει τη θέση του μέλους αυτού. Η συμπλήρωση της θέσης 
είναι υποχρεωτική όταν τα εναπομείναντα μέλη είναι λιγότερα των 5.   
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Άρθρο 2. Σκοπός 

 
1. To Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο αποσκοπεί με την δημιουργία των 

Κλαδικών Ομάδων στην ανταλλαγή απόψεων με επαγγελματίες από τον εκάστοτε κλάδο.  

 

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στα μέλη να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους και να εξετάσουν 
νέες ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου τους.  

2. Η επίτευξη του σκοπού αλλά και γενικά η συμμετοχή στις Κλαδικές Ομάδες Εργασίας και  
Συνεδριάσεις διενεργούνται με τρόπο που να τηρούνται οι κανόνες του Δικαίου του Ελεύθερου 
Ανταγωνισμού.  

  

Άρθρο 3. Έργο της Κλαδικής Ομάδας Εργασίας 

 

1. Η Κλαδική Ομάδα Εργασίας εκπροσωπεί τις απόψεις ελληνικών και γερμανικών εταιρειών, 
προωθεί προτάσεις προώθησης του κλάδου και προτείνει λύσεις με στόχο την ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών.  

2. Τα θέματα και οι πληροφορίες που αποτελούν αντικείμενο συζήτησης των Συνεδριάσεων είναι 
(η λίστα είναι ενδεικτική):  

− Γενικές και Κλαδικές Οικονομικές, τεχνολογικές, πολιτικές, νομικές και κοινωνικές εξελίξεις 
κτλ.,  

− Προώθηση συμφερόντων του κλάδου και επιχειρηματικά νέα, ιδέες, εξελίξεις και άλλα 
τεχνολογικά θέματα σχετικά με την ανάπτυξη του κλάδου σας, κοινές θέσεις επί ασκούμενων 
ή προτεινόμενων κυβερνητικών ή κρατικών πολιτικών,  

− Μη εμπορικά ζητήματα κοινής διαχείρισης που έχουν σχέση με την εταιρική κοινωνική 
δράση, θέματα αντιμετώπισης κρίσεων, περιβαλλοντολογικά θέματα κτλ.  

− Οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις προώθησης των κλαδικών συμφερόντων.  

3. Τα αποτελέσματα των τακτικών συναντήσεων των Κλαδικών Ομάδων Εργασίας συμβάλλουν στη 
βελτίωση της πληροφόρησης για τις εταιρείες και τους θεσμούς του συγκεκριμένου κλάδου. 

4. Η εξέλιξη της προόδου του έργου της Κλαδικής Ομάδας Εργασίας δύναται να επικοινωνηθεί και 
να προβάλλονται τα μέλη αυτής μέσω της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου αλλά και άλλων 
καναλιών. 

5. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στηρίζει θεσμικά τον σκοπό της 
συγκεκριμένης ομάδας εργασίας τόσο μέσω των μελών, εταίρων και επαφών του στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, όσο και προς τους κυβερνητικούς φορείς.  

 

Άρθρο 4. Συνεδριάσεις 

 

1. Οι Κλαδικές Ομάδες Εργασίας διεξάγουν τις εργασίες τους σε Συνεδριάσεις. 

2. Οι Συνεδριάσεις γίνονται κατά κανόνα στα γραφεία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, μπορούν όμως να γίνουν και σε άλλα μέρη ή πόλεις της Ελλάδας 
και του εξωτερικού.  
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3. Οι Συνεδριάσεις γίνονται με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. 
Το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων καταρτίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της Κλαδικής 
Ομάδας Εργασίας του έτους, για το τρέχον έτος, ανάλογα με τις ανάγκες της. Σε περίπτωση 
κωλύματος, τα μέλη μπορούν να μεταφέρουν τις ημερομηνίες των Συνεδριάσεων, εφόσον 
συμφωνεί η απλή πλειοψηφία των παρόντων. 

4. Τις εργασίες της εκάστοτε Κλαδικής Ομάδας Εργασίας συντονίζει ο Συντονιστής. Ο Συντονιστής 
εκλέγεται μεταξύ των μελών της Κλαδικής Ομάδας Εργασίας. Η θητεία του έχει 12μηνη  

 

διάρκεια. Μετά την πάροδο του διαστήματος των 12 μηνών υπάρχει δυνατότητα  επανεκλογής 
αυτού. Ο Συντονιστής έχει δικαίωμα παραίτησης  οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να υφίσταται 
σπουδαίος λόγος. Κενωθείσης της θέσης του Συντονιστή, τα μέλη εκλέγουν για τον υπόλοιπο 
χρόνο της θητείας του στη θέση του έναν νέο Συντονιστή.  

5. Ο Συντονιστής συγκαλεί και συντονίζει τις Συνεδριάσεις. Η πρόσκληση για τη Συνεδρίαση 
πρέπει να περιέχει την ημερομηνία, τον τόπο, το χρόνο, τη διεύθυνση και τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης και να αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την ημέρα 
της συνεδρίασης.  

6. Κυρίαρχο θέμα της ημερήσιας διάταξης θα πρέπει να είναι η αξιολόγηση των τελευταίων 
εξελίξεων λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς και τις νέες ευκαιρίες. Τα θέματα προς 
συζήτηση, αφορούν τον εκάστοτε κλάδο. Απαγορεύεται ρητά η ανταλλαγή ευαίσθητων 
πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών – μελών. 

7. Ο Συντονιστής κηρύττει την έναρξη της Συνεδρίασης. Ενημερώνει τα συμμετέχοντα μέλη να μην 
επιδιώκουν συζητήσεις ευαίσθητων θεμάτων, που να αντιβαίνουν του κανόνες Δικαίου του 
Ελεύθερου Ανταγωνισμού, για το δικαίωμα διαφωνίας τους, αποχώρησης και καταγραφής της 
αντίρρησης τους σε περίπτωση που ξεκινήσει τέτοια συζήτηση. 

8. Για τις Συνεδριάσεις των Κλαδικών Ομάδων Εργασίας τηρούνται πρακτικά. Ο Συντονιστής  
αναθέτει από πριν ή κατά την έναρξη της Συνεδρίασης την  τήρηση των πρακτικών σε  μέλος 
των Ομάδων Εργασίας  ή σε τρίτον.  

 

Άρθρο 5. Κανόνες Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού 

 

1. Η συμμετοχή στις Κλαδικές Ομάδες Εργασίας, οι συναντήσεις με ανταγωνιστές, Συνεδριάσεις  
και η επίτευξη του σκοπού διενεργούνται με τρόπο, που να τηρούνται οι κανόνες του Δικαίου 
του Ελεύθερου Ανταγωνισμού.  

2. Σύμφωνα με το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα του άρθρου 1 του Νόμου 
3959/2011 περί Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού και του αντίστοιχου ευρωπαϊκού 
άρθρου 101 ΣΛΕΕ, απαγορεύονται οι συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ 
επιχειρήσεων και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως 
αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην αγορά. 

3. Για το λόγο αυτό δεν αποτελούν θέματα συζήτησης για τις Συνεδριάσεις των Ομάδων Εργασίας, 
θέματα που αφορούν: 

− Πληροφορίες σχετικά με τις τιμές ή το κόστος των προϊόντων και υπηρεσιών  

− Πληροφορίες σχετικά με τους όγκους/ποσοστά/όρια παραγωγής και διάθεσης των 
προϊόντων/υπηρεσιών,  

− Πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές στις οποίες θα διαθέτει το κάθε μέλος τα 
προϊόντα/υπηρεσίες του,  
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− Πληροφορίες σχετικά με ανάθεση/κατανομή προμηθειών και έργων (δημόσια, δημοτικά, 
ιδιωτικά) κτλ.,  

− Πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό και κατανομή των προμηθευτών, των διανομέων αλλά 
και των καταναλωτών  

− Πληροφορίες σχετικά με την από κοινού χρήση τεχνικών μέσων και τεχνολογίας καθώς και 
των εγκαταστάσεων κτλ.  

− Αν τα Μέλη επιθυμούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους στατιστικά στοιχεία, θα πρέπει να 
συνεργάζονται με το Επιμελητήριο για την διασφάλιση της νομιμότητας της ανταλλαγής.  

− Κώδικες δεοντολογίας, ή Κανονισμοί δεν πρέπει να αφορούν εμπορικά και οικονομικά 
ευαίσθητες πληροφορίες  

 

Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά. Η ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών θεωρείται 
ιδιαίτερης σοβαρότητας παράβαση και τιμωρείται με μεγάλα πρόστιμα στις εταιρείες και στελέχη, 
αλλά ενδεχομένως και με φυλάκιση στελεχών. Η ευθύνη ενδεχόμενα να επεκτείνεται και σε 
μητρικές εταιρείες. Καταλαμβάνεται ακόμα και η έμμεση ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών μέσω 
ενδιάμεσων τρίτων.  

 

Υπογραφή και σφραγίδα εταιρίας 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


