
 

Στοιχεία Διεξαγωγής 

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:   

07/04/2021  (09:00-13:15) 
08/04/2021  (09:00-13:15)  
09/04/2021  (09:00-13:15)     
13/04/2021  (09:00-13:15)    
14/04/2021  (09:00-14:30) 

Διάρκεια Προγράμματος:  
Σύνολο 21 ώρες 
Τοποθεσία:   

Webinar - μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας. Θα δοθούν 
σχετικές οδηγίες σε όλους τους 
συμμετέχοντες.  
 

      Κόστος Συμμετοχής 

Αρχικό Κόστος:   
€492 + [VAT (€93.48)] 
 
Κόστος με επιδότηση:   
€135+ [VAT (€93.48)] 
 
Κόστος για Ανέργους:   
€292 [συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ] 
 

 
 
 
 
 
 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ DATA PROTECTION OFFICERS (DPO) 

 
 
Σκοπός του προγράμματος 
 
Ο Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), αυξάνει σημαντικά τις 
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
τόσο των πελατών τους όσο και των υπαλλήλων τους, επιβάλλοντας πρόσθετες 
υποχρεώσεις στους Υπ. Επεξεργασίας και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων. 
Διάφοροι φορείς ανάλογα με τη φύση τους (π. χ. του δημόσιου ή του ιδιωτικού 
τομέα, σε συγκεκριμένους κλάδους) ή τις επεξεργασίες που πραγματοποιούν (π. 
χ. επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων ή μεγάλης κλίμακας κλπ.) 
υποχρεούνται να ορίσουν DPO.  
Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν τον ρόλο του Υπεύθυνου 
Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων (DPO), και/ή να διατηρούν θέση DPO 
εσωτερικά ή με τη μορφή αγοράς υπηρεσιών.  
 
Τα καθήκοντα ενός DPO είναι: 

▪ να βοηθά τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την εργασία σε 
όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.  

▪ να φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η τήρηση των αρχών και των 
υποχρεώσεων  της επιχείρησης/οργανισμού 

▪ να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του οργανισμού με το σύνολο της 
νομοθεσίας που αφορά την προστασία δεδομένων, αλλά και να την 
εκπροσωπεί κατά τη διάρκεια ελέγχων, δραστηριοτήτων ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης του προσωπικού που συμμετέχει σε πράξεις επεξεργασίας. 

 

Σκοπός λοιπόν του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι να στηρίξει τα άτομα 
αυτά εμβαθύνοντας με πρακτικά παραδείγματα στις μεθόδους ελέγχου/ 
επίβλεψης/ επιτήρησης των μέτρων που καθορίστηκαν και να τους δώσει τις 
γνώσεις και τα εφόδια να το υλοποιήσουν επιτυχημένα ώστε να μην βρεθεί η 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔ 
ΚΥΠΡΟΥ.  
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με 
εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν 
τα κριτήρια της Αρχής θα τύχουν της σχετικής 
επιχορήγησης. 
 

 



 
 

 
 

Πιστοποίηση από:   
 

 
Τεχνοβλαστός Αριστοτέλιου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονικης 
 

 
 

 
Contact Us

 
 

Για Δήλωση Συμμετοχής στο 
πρόγραμμα αποστείλτε συμπληρωμένη 
την Αίτηση που θα βρείτε σε αρχείο 
στην ιστοσελίδα μας ή ζητήστε την από 
τα άτομα της ομάδα μας!! 

 
Mind The Gap Ltd  

Τel: 25251435 

Fax: 25251436 

info@mindthegap.com.cy 

www.mindthegap.com.cy 

 

 

επιχείρηση εκτεθειμένη σε κάποιο περιστατικό ή ακόμα και αν βρεθεί να ξέρουν 
πως να το διαχειριστούν. 

Δυνατότητα Πιστοποίησης  

Οι συμμετέχοντες, πέρα από το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης που θα λάβουν 
στο τέλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχουν την δυνατότητα, εάν το 
επιθυμούν,  να παρακαθήσουν σε εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων 
αποκτώντας τον τίτλο ‘’Πιστοποιημένος DPO’’.  

Η εξεταστική διαδικασία οργανώνεται από την ACTA CYPRUS, παράρτημα του 
Φορέα Πιστοποίησης ACTA στην Κύπρο και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικών 
Προσόντων που θα λάβουν όσοι συμμετέχοντες επιτύχουν στην εξέταση, 
εκδίδεται απευθείας από τον Φορέα ACTA.  

Η εξεταστέα ύλη είναι διαπιστευμένη από τον ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης).  

Ο φορέας ACTA, είναι διαπιστευμένος και το πιστοποιητικό αποτελεί ένα 
αναγνωρισμένο εργαλείο που δημιουργεί ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη.   

Το Κόστος Πιστοποίησης ανέρχεται στα €150 (+Φ.Π.Α) 

 

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για: 
▪ Καθορισμένους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων σε φορείς, που θέλουν 

να διευρύνουν τις γνώσεις τους στον Κανονισμό και να εμβαθύνουν σε αυτόν. 
▪ Εργαζόμενους που η Διοίκηση του φορέα τους, σκοπεύει να ορίσει ως 

Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων. 
▪ Συμβούλους επιχειρήσεων που επιθυμούν να προσφέρουν αποτελεσματικές 

υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων σε φορείς. 
 

 

Στόχοι του προγράμματος 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 
 

• Γνωρίζει τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και πρακτικές 
προστασίας δεδομένων  

• Κατανοεί σε βάθος τον GDPR 

• Κατανοεί τις δραστηριότητες επεξεργασίας του οργανισμού 

• Κατανοεί τεχνολογίες IT και μεθόδους ασφάλειας της πληροφορίας 

• Γνωρίζει τον τομέα επιχείρησης, τις λειτουργίες, τους διοικητικούς 
κανόνες και διαδικασίες τηςΤηρεί το απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα 
σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

 

http://www.mindthegap.com.cy/


 
 

 
 

 

Προφίλ Εισηγητή 
Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο και θα παρουσιάζεται από τον Δημητρίου 
Κυριάκο, εγκεκριμένο Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο οποίος 
διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και 
στην Ασφάλεια των Πληροφοριών και έχει βοηθήσει συμβουλευτικά πάρα 
πολλές επιχειρήσεις στην συμμόρφωση τους με τον Νέο Κανονισμό GDPR.  

 
 

Θεματολόγιο 
▪ Εισαγωγική Ενότητα 

▪ Ενότητα 1: Βασικές γνώσεις και Ορολογία 
▪ Ενότητα 2: Τα δικαιώματα των Φυσικών Προσώπων 
▪ Ενότητα 3: Ευθύνες των Φορέων και ο ρόλος «DPO» (Άρθρα 24 ως 31 & 

37 έως 43) 
▪ Ενότητα 4: Ασφάλειες στις Επεξεργασίες (Άρθρα 32-36) 

▪ Ενότητα 5: Διαβιβάσεις (Άρθρα 44-50) και οι Εποπτικές Αρχές (Άρθρα 51 

– 67) 

▪ Ενότητα 6: Λοιπά άρθρα με ενδιαφέρον για τους Φορείς (κυρίως η 
επιβολή ποινών) 

▪ Ενότητα 7: Τα πρακτικά βήματα ελέγχων από τον DPO 
▪ Ολοκλήρωση Κατάρτισης 

 
 

 

 


