
 

Στοιχεία Διεξαγωγής 

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: 

8/11/2022 (09:00-13:15) 
9/11/2022 (09:00-13:15) 
11/11/2022             (09:00-13:15) 
18/11/2022           (09:00-13:15) 
21/11/2022           (09:00-14:30)   
 
Διάρκεια Προγράμματος:  
Σύνολο 21 ώρες 
 
Τοποθεσία:   

Webinar- Zoom Platform 
 

      Κόστος Συμμετοχής 

Αρχικό Κόστος:   
€557 + [VAT (€105.83)] 
 
Κόστος με επιδότηση:   
€200+ [VAT (€105.83)] 
 
Κόστος για Μη Δικαιούχους 
ΑνΑΔ:   
€407 [συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ] 
 
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

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

 
Σκοπός του προγράμματος 
Ο Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), αυξάνει σημαντικά τις 
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και φορέων. Διάφοροι φορείς, ανάλογα με το 
χαρακτήρα τους (δημόσιοι ή ιδιωτικοί), τη φύση εργασιών τους ή τις 
επεξεργασίες που πραγματοποιούν (π.χ. επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων ή μεγάλης κλίμακας κλπ.) και τις απαιτήσεις συνεργασιών που έχουν, 
υποχρεούνται να διαθέτουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). Στο 
πλαίσιο αυτό, οι φορείς πρέπει να γνωρίζουν τον ρόλο του Υπεύθυνου 
Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων (DPO), και/ή να διατηρούν θέση DPO 
εσωτερικά ή με τη μορφή αγοράς υπηρεσιών, αλλά και οι ίδιοι οι DPO πρέπει να 
μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους. Τα 
καθήκοντα ενός DPO είναι αρκετά και περιγράφονται στον Κανονισμό και 
φυσικά θα αναλυθούν στην εκπαίδευση. 
 

Σκοπός λοιπόν του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, είναι να στηρίξει τόσο 
τους φορείς, όσο και τους DPO, προσφέροντας τις βασικές γνώσεις στον 
Κανονισμό, το σχετικό Εθνικό Εφαρμοστικό Νόμο (125/Ι/2018), αλλά και τις 
Οδηγίες τόσο της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων και του European Data 
Protection Board, εμβαθύνοντας σε πρακτικά ζητήματα, αλλά και με πρακτικά 
παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων, να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες 
στα καθήκοντά τους και να τους προσφέρει τις γνώσεις και δεξιότητες να 
υποστηρίξουν με επιτυχία το φορέα τους. Τέλος, καθώς όπως αναφέρεται πιο 
κάτω οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις και να 
Πιστοποιηθούν Επίσημα (αναγνώριση σε κάθε χώρα της Ευρ. Ένωσης) ως DPO, 
στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει κατάλληλα τους 
συμμετέχοντες, για να επιτύχουν το στόχο της Πιστοποίησης. Άλλωστε, σε 
προηγούμενες αντίστοιχες εκπαιδεύσεις της Mind the Gap με τον ίδιο 
εκπαιδευτή, η επιτυχία στις εξετάσεις Πιστοποίησης άγγιξε το 95%. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBytAnbG-wGrTJQLf7rn6WTKepePH6csNEHbtaX-wZmrU0Bg/viewform?usp=sf_link


 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Πιστοποίηση από:   
 

 
Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονικης 
 

 
 

 
Contact Us

 
 

 

 
DOT Professional Training 

Mind The Gap Ltd  

Τel: 25251435 

Fax: 25251436 

info@dotprotraining.com 

www.dotprotraining.com  

 

 

 

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 (τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου).  

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 ή που επιθυμούν να αποκτήσουν τη 
συγκεκριμένη εξειδίκευση ώστε να αναλάβουν θέση DPO που θα φέρει και 
αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα, τόσο στον ίδιο το συμμετέχοντα, όσο και 
στο φορέα. 

▪ Συμβούλους επιχειρήσεων που επιθυμούν να προσφέρουν αποτελεσματικές 
υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων σε φορείς. 

▪ Νομικούς που θέλουν να εξειδικευτούν ως DPO. 
 

 

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

• Κατανοούν το θεσμικό πλαίσιο και τις πρακτικές προστασίας δεδομένων  

• Συσχετίζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας του φορέα τους με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από βασικά άρθρα του Κανονισμού 

• Αναγνωρίζουν ζητήματα και μεθόδους ασφάλειας της πληροφορίας, που 
ενδιαφέρουν οπωσδήποτε τον DPO 

• Καθοδηγούν το φορέα και τους άλλους εργαζόμενους, ώστε να 
επιτυγχάνεται αφενός η νομιμότητα της συλλογής και της επεξεργασίας 
των δεδομένων, αφετέρου, η προστασία δεδομένων αυτή καθαυτή 

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. 
 

 

 

mailto:info@dotprotraining.com


 
 

 
 

 

Προφίλ Εισηγητή 
Ο εισηγητής Δημητρίου Κυριάκος, είναι εγκεκριμένος Εκπαιδευτής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, με μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση 
Ενηλίκων σε διάφορες Ευρωπαϊκές Χώρες. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις 
στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και στην Ασφάλεια των 
Πληροφοριών και έχει βοηθήσει συμβουλευτικά πάρα πολλές επιχειρήσεις 
στην συμμόρφωση τους με τον Κανονισμό GDPR.  

 
 

Θεματολόγιο 
▪ Εισαγωγική Ενότητα 

▪ Ενότητα 1: Βασικές γνώσεις και Ορολογία, Αρχές Νομιμότητας 
Επεξεργασιών και Νόμιμες Βάσεις 

▪ Ενότητα 2: Τα δικαιώματα των Φυσικών Προσώπων και η αντιμετώπισή 
τους από το Φορέα 

▪ Ενότητα 3: Ευθύνες των Φορέων και ο ρόλος του «DPO» (Άρθρα 24 ως 31 
& 37 έως 43) 

▪ Ενότητα 4: Ασφάλεια στις Επεξεργασίες (Άρθρα 32-36) - με αναφορά  

και σε θέματα Κυβερνοασφάλειας 

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

– 67) 

▪ Ενότητα 6: Οδηγίες Εθνικής και Ευρωπαϊκής Αρχής  
▪ Ενότητα 7: Τα πρακτικά βήματα ελέγχων από τον DPO 
▪ Ενότητα 8: Ειδική προετοιμασία για την Πιστοποίηση 
▪ Ολοκλήρωση Κατάρτισης 

 
 

 

 


