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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ 
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)  – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Από τις 25 Μαΐου 2018, η Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας των 
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) έχει μπει 
πλέον σε νέα βάση με την ταυτόχρονη εφαρμογή 
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σε όλες τις χώρες 
μέλη της Ε.Ε. Από το 2016 μέχρι τον Μάιο του 2018, 
οι οργανισμοί είχαν να ετοιμαστούν για την 
εφαρμογή του Κανονισμού και να εναρμονιστούν με 
τις πρόνοιες των 99 κεφαλαίων του. Ο Κανονισμός 
αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είτε αυτά είναι σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε φυσική 
μορφή (έντυπα έγγραφα).  
Με βάση τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ, θα χρειαστεί η εκπαίδευση στελεχών των οργανισμών στον τομέα της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων αλλά και 
εργαλείων για την εφαρμογή του Κανονισμού. 
Αριθμός στελεχών έχει αποκτήσει γνώσεις για τις βασικές πρόνοιες του Κανονισμού από εισαγωγικά 
σεμινάρια τους προηγούμενους μήνες. Υπάρχει όμως η ανάγκη σε στελέχη, που ήδη έχουν ή θα αναλάβουν 
σημαντικούς ρόλους στην υλοποίηση του Κανονισμού εντός των οργανισμών τους, να αποκτήσουν 
μεγαλύτερη εξειδίκευση και περισσότερες δεξιότητες στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης δεδομένων 
και ιδιωτικότητας. Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αφορά τέτοια στελέχη που έχουν ήδη τη βασική γνώση 
των προνοιών του Κανονισμού και θέλουν να μπουν σε πιο πρακτικά θέματα εφαρμογής του Κανονισμού. 
 
Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι να κτίσει πάνω σε προϋπάρχουσα γνώση και να προσφέρει σε 
μεγαλύτερο βάθος ανάλυση κρίσιμων περιοχών του κανονισμού που αφορούν τα συστήματα εφαρμογής 
συστημάτων προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας. 
 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να: 

 περιγράφουν σε βάθος κρίσιμα σημεία του ΓΚΠΔ 

 αναγνωρίζουν και να ασκούν βασικούς ρόλους που προνοεί ο ΓΚΠΔ 

 ορίζουν ποια είναι τα βασικά καθήκοντα και υποχρεώσεις του DPO 

 συνεισφέρουν στην ετοιμασία βασικών πολιτικών που προνοεί ο ΓΚΠΔ 

 αξιοποιούν πολιτικές που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με το ΓΚΠΔ 

 περιγράφουν τη διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία των δεδομένων και τον τρόπο 

με τον οποίο εφαρμόζεται (DPIA) 

 αναλαμβάνουν ρόλους στη διαδικασία ανάπτυξης και παρακολούθησης Συστήματος Διαχείρισης 

Προστασίας Δεδομένων (ΣΔΠΔ) στον οργανισμό τους 

 
 
 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:  12 & 19/03/2020         

Πόλη και Xώρος Διεξαγωγής: ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΕΒΕ 2
ος

 ΟΡΟΦΟΣ 
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Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή:  
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανώτατα στελέχη οργανισμών που θέλουν να γνωρίζουν, πέραν από  τις 
βασικές πρόνοιες του Κανονισμού, σε μεγαλύτερο βάθος πως εφαρμόζονται τα Συστήματα Διαχείρισης 
Προστασίας Δεδομένων (ΣΔΠΔ) στους οργανισμούς. Απευθύνεται επίσης σε στελέχη που έχουν ή 
προτίθενται να αναλάβουν σημαντικούς ρόλους σε τέτοια συστήματα εντός των οργανισμών 
τους. 
 
Εκπαιδευτής:   
Το εν λόγω σεμινάριο θα διδάξει ο Κύπριος Εμπειρογνώμονας κ. Κυριάκος Παρπούνας, Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Προστασίας Πληροφοριών και Ιδιωτικότητας Κύπρου. 
 
Δικαίωμα Συμμετοχής: €360 + €68,40 Φ.Π.Α.  

Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.  Επιχορήγηση ΑνΑΔ  €238  
 

Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ  €190,40 (€122 + €68,40 ΦΠΑ) 

 
Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής που ακολουθεί και 
να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, στο e-mail: gvenizelou@ccci.org.cy ή στο φαξ: 22668630,  το αργότερο 
μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.  
 
Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών, γι’ 
αυτό οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σειρά προτεραιότητας.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο 
Ταντελέ, Τηλ. 22889840. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Χρίστος Ταντελές 
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ 
 
 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
1. Με Επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ 
2. Κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς: 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0194-12-006537            ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 121-01-013924-01  
IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700         IBAN NO.: CY25005001210001210101392401 

BIC: BCYPCY2N                                                        BIC: HEBACY2N    
3. Μέσω της Υπηρεσίας JCC SMART πατώντας στον σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
(GDPR)  – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 12/03/2020 

Ώρες  
Εφαρμογής¹  

Διάρκεια¹  Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου 
 

Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι (ώρες) 

08.45 10.30 1,75 

Ενότητα 1: Τι είναι ο Κανονισμός GDPR, ποια η ιστορική του καταβολή και η 

εξέλιξη του; Ποιον είναι το εύρος του και τα κύρια χαρακτηριστικά του. 

Προστασία δεδομένων / πολιτικές απορρήτου εντός ενός οργανισμού 

Πλαίσια συμμόρφωσης με την ιδιωτικότητα 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

10.30 10.45 0,25 Διάλειμμα  

10.45 12.45 2,00 

Ενότητα2: Η πολιτική ασφάλειας πληροφοριών 
Κατανόηση των αρχών προστασίας δεδομένων από το σχεδιασμό και ως 
δεδομένο (προεπιλογή) 
Διαχείριση προσωπικών δεδομένων σε διεθνές επίπεδο 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

12.45 13.45 1,00 Γεύμα  

13.45 15.15 1,50 

Ενότητα 3: Κώδικες δεοντολογίας και μηχανισμοί πιστοποίησης 

Αρχεία επεξεργασίας  

Εκτίμηση Αντικτύπου στην προστασία των δεδομένων DPIA 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

15.15 15.30 0,25 Διάλειμμα  

15.30 17.15 1,75 
Ενότητα 4: Ενεργοποιήστε τον ρόλο και τις ευθύνες ενός ΥΠΔ Εφαρμόστε 
τους ρόλους του ελεγκτή και του επεξεργαστή δεδομένων 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

Διάρκεια 
Κατάρτισης ² 

7,00   
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(GDPR)  – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
 

ΠΕΜΠΤΗ 19/03/2020 

Ώρες  
Εφαρμογής¹  

Διάρκεια
¹  Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου 

 
Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι (ώρες) 

08.45 10.30 1,75 

Ενότητα 5: Βασικές δραστηριότητες και μεγάλη κλίμακα 

Τακτική και συστηματική παρακολούθηση  

Χρήση πολιτικών για την απόδειξη της συμμόρφωσης  

Παρουσίαση συμμόρφωσης 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

10.30 10.45 0,25 Διάλειμμα  

10.45 12.45 2,00 

Ενότητα 6: Σχεδιασμός και εφαρμογή Κανονισμού εντός του οργανισμού: 
- Σύστημα Διαχείρισης Προστασίας Δεδομένων (ΣΔΠΔ) 
- Φάσεις ανάπτυξης του Συστήματος  

Φάση 1:  Προετοιμασία ΣΔΠΔ 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

12.45 13.45 1,00 Γεύμα  

13.45 15.15 1,50 

Ενότητα 7: Σχεδιασμός και εφαρμογή Κανονισμού εντός του οργανισμού: 

- Φάση 2: Οργάνωση ΣΔΠΔ 
Φάση 3: Ανάπτυξη και εφαρμογή ΣΔΠΔ 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

15.15 15.30 0,25 Διάλειμμα  

15.30 17.15 1,75 

Ενότητα 8: Σχεδιασμός και εφαρμογή Κανονισμού εντός του οργανισμού: 
- Φάση 4: Διακυβέρνηση ΣΔΠΔ 
- Φάση 5: Αξιολόγηση και βελτίωση ΣΔΠΔ 

Ανακεφαλαίωση, καταληκτική αξιολόγηση και κλείσιμο σεμιναρίου 

Κυριάκος 
Παρπούνας 

Διάρκεια 
Κατάρτισης ² 

7,00   
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που 
διοργανώνει το ΚΕΒΕ με θέμα:  

 
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(GDPR)  – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»  

 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

 

Όνομα Επιχείρησης:        

Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 

Τηλ.         Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 

     Λευκωσία, 12 & 19/03/2020   (ΚΕΒΕ 2
ος

 ΟΡΟΦΟΣ)  
 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 
Ονόματα Συμμετεχόντων:    Θέση στην Εταιρεία: 

 
1. ……………………………………………………………   ………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………   ………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………   ………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………   ………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………   ………………………………………………………………………. 

«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να χρησιμοποιούν 

όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐ 

Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλουν παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο. ☐ 

Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη συγκεκριμένη 
εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης. Εάν δεν προβείτε στη σχετική εξουσιοδότηση προς το ΚΕΒΕ για τη 
διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το πέρας της εκδήλωσης. Πέραν του δικαιώματος απόσυρσης 
της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού ή αντίταξης στην 
επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης στο ΚΕΒΕ. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο 
Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων». 

 

Ημερομηνία ……………………………………………          Υπογραφή………………………………………………………………….. 
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