
 

 

 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ 

 

ΘΕΜΑ: Διοργάνωςθ Ημερίδασ με τίτλο «ΑΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ». 

 

Σο Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΙΝ.ΕΠ.) του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ςτο πλαίςιο τθσ ανάδειξθσ και ςτιριξθσ νζων δθμόςιων 
πολιτικϊν, διοργανϊνει Ημερίδα με τίτλο: 

«ΑΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» 

Κωδικόσ Ο.Π.. 80138Σ19 

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί τη Σετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ϊρεσ 09:00 ζωσ 16:00 
ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Πειραιϊσ 211 και Θράκησ 2, Σαφροσ. 

 

κοπόσ τθσ Ημερίδασ είναι θ ςυμβολι ςτθν υλοποίθςθ πολιτικϊν για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ και των πολιτικϊν για τθν ελεφθερη κυκλοφορία 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, με  ςτρατθγικι επιδίωξθ τθν επίτευξθ ενόσ 
χϊρου αςφάλειασ, ελευκερίασ και δικαιοςφνθσ, με παράλλθλθ ενίςχυςθ τθσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ, για τθν ανάπτυξη τθσ ψηφιακήσ οικονομίασ ςτο 
ςφνολο τθσ εςωτερικισ αγοράσ, ςτο πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ και 
οικονομικισ ολοκλιρωςθσ 

Ζχοντασ υπόψθ τον Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων (ΕΕ) 2016/279, τθν 
Οδθγία (ΕΕ) 2016/680 και τθν ενςωμάτωςθ αυτισ ςτθν εκνικι νομοκεςία με τον υπ. 
αρικμ. Ν.4624/2019, θ Ημερίδα πρόκειται να διερευνιςει το πλζγμα των νομικϊν 
ρυκμίςεων με ςτόχο τθν ανάδειξη και διάχυςθ βζλτιςτων πρακτικϊν για τθν 
ςυνεκτική και ομοιόμορφη εφαρμογή του Γενικοφ Κανονιςμοφ ςτο Δθμόςιο Σομζα, 
προκειμζνου να αρκοφν εμπόδια ςτισ ροζσ δεδομζνων και να δθμιουργθκεί θ 
αναγκαία εμπιςτοςφνθ ςτισ ςχζςεισ Διοίκθςθσ και διοικοφμενων. 

Η Ημερίδα πρόκειται να πραγματευτεί ερωτιματα όπωσ:  

 Βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τθν τιρθςθ αρχείου δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ 
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 Λιψθ κατάλλθλων οργανωτικϊν και τεχνικϊν μζτρων για τθ διαςφάλιςθ 
κατάλλθλου επιπζδου αςφαλείασ, ζναντι των κινδφνων για τθν προςταςία 
των φυςικϊν προςϊπων από ενδεχόμενεσ πράξεισ επεξεργαςίασ δεδομζνων 

 Διενζργεια εκτίμθςθσ αντικτφπου των ςχεδιαηόμενων πράξεων 
επεξεργαςίασ για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων 

 Γνωςτοποίθςθ παραβίαςθσ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ςτθν 
εποπτικι αρχι και ςτο υποκείμενο των δεδομζνων 

 φνταξθ και τιρθςθ εγκεκριμζνων κωδίκων δεοντολογίασ 

Η Ημερίδα για τθν Αςφάλεια Δεδομζνων εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ 
ςυμβουλευτικισ και υποςτθρικτικισ πολιτικισ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Αποτελεί μορφι 
διαβοφλευςθσ και διανοίγει προοπτικζσ δικτφωςθσ, ςυνεργαςίασ και ανάπτυξθσ 
κοινϊν πρωτοβουλιϊν μεταξφ των αρμοδίων επιχειρθςιακϊν ςτελεχϊν των 
δθμόςιων αρχϊν και οργανιςμϊν. Επιχειρεί να ςυμβάλει ςτθ διευκόλυνςθ και 
επιτάχυνςθ του ζργου τθσ πολιτικισ θγεςίασ και τθσ ανϊτερθσ Διοίκθςθσ. Σζλοσ, 
ςυνιςτά οργανικό τμιμα και ςυνζχεια των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων του 
Σομζα Πλθροφορικισ και Ψθφιακϊν Τπθρεςιϊν του ΙΝ.ΕΠ. για τθ διάχυςθ 
τεχνογνωςίασ και καλϊν πρακτικϊν με ςτόχο τθν ανάπτυξθ ςφγχρονων δεξιοτιτων 
και πρακτικϊν. 

Ομάδα – τόχοσ: Η Ημερίδα απευκφνεται  πρωτίςτωσ ςτουσ, οριςμζνουσ με 
απόφαςθ φορζα, Τπευκφνουσ Προςταςίασ Δεδομζνων και ςτα μζλθ των ομάδων 
αυτϊν, ςε ςτελζχθ τμθμάτων πλθροφορικισ ι θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και 
γενικότερα ςε ςτελζχθ τα οποία είναι επιφορτιςμζνα με τθν εκτζλεςθ ενεργειϊν τθσ 
Διοίκθςθσ που αφοροφν ςε επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.  

το πλαίςιο αυτό ςασ καλοφμε να: 

 Αποςτείλετε θλεκτρονικά τα ονοματεπϊνυμα των προτεινόμενων πολιτικϊν 

και διοικθτικϊν ςτελεχϊν ςτθν Οργανωτικά Τπεφκυνθ του Εργαςτθρίου 

(ςυνοδευόμενα με τουσ Α.Φ.Μ. και ζνα τθλζφωνο επικοινωνίασ). 

 Εγγραφοφν  τα παραπάνω ςτελζχθ ςτθν υπθρεςία θλεκτρονικισ υποβολισ 

αιτιςεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., (εφόςον δεν είναι ιδθ εγγεγραμμζνοι/εσ) ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp. 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ, μπορείτε να απευκυνκείτε ςτθν Οργανωτικά 

Τπεφθυνη κα. πυριδοφλα Σςαβατοποφλου (τθλ. 213.1306.265, e-mail: 

tsavatopoulou@ekdd.gr) και ςτον Επιςτημονικά Τπεφθυνο κ. Γεϊργιο Κατςικάτςο, 

Υπεύθυνο Σπουδών και Έρευνας ΙΝ.ΕΠ. (τθλ. 213.1306.277, e-

mail:g.katsikatsos@ekdd.gr). 

  

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp
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ε περίπτωςθ επιλογισ, θ ςυμμετοχι των ςτελεχϊν ςασ, εφόςον εγκρίνεται από τθν 

υπθρεςία, είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 57/2007, Αϋ 59) και ςυνεπάγεται τθν 

αποδζςμευςι τουσ από τα υπθρεςιακά τουσ κακικοντα. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των 

εργαςιϊν κα δοκεί ςτουσ/ςτισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ Βεβαίωςθ Παρακολοφκθςθσ. 

Η δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο. 
 
 

  Ο Πρόεδροσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
 
 

     Διονφςιοσ Κυριακόπουλοσ 

 

 

 

Εςωτερική Διανομή: (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 

1. Γραφείο Προζδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α  

2. Γραφείο Διεφκυνςθσ ΙΝ.ΕΠ.  

3. Γραφείο Διεφκυνςθσ Ε..Δ.Δ.Α. 

4. Γραφείο Διεφκυνςθσ Ινςτιτοφτου Σεκμθρίωςθσ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ 

5. Γραφείο Διεφκυνςθσ Αποδοτικότθτασ, Πιςτοποίθςθσ και Νζων Σεχνολογιϊν 

6. Γραφείο Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ 

7. Γραφείο Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 

8. Αυτοτελζσ Σμιμα Επικοινωνίασ, Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων  

9. Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ Επιμορφωτικοφ Ζργου ΙΝ.ΕΠ. 

10. Σμιμα υντονιςμοφ Επιμορφωτικοφ Ζργου ΙΝ.ΕΠ.  

11. Τπεφκυνοσ πουδϊν & Ζρευνασ ΙΝ.ΕΠ. κ. Γεϊργιοσ Κατςικάτςοσ  

12. Οργανωτικά Τπεφκυνθ ΙΝ.ΕΠ. κα. Ελζνθ Παπαντωνίου 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 

 

1. Όλα τα Τπουργεία: 
i. Γραφεία Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν, Τφυπουργϊν, Γενικϊν 

Γραμματζων, Ειδικϊν Γραμματζων 
ii. Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ 
iii. Διευκφνςεισ Νομικϊν Τπθρεςιϊν 
iv. Διευκφνςεισ Πλθροφορικισ ι Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

2. Όλεσ οι Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ 
3. Όλεσ οι Ρυκμιςτικζσ Αρχζσ 
4. Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (Ε.Δ.Ε.Σ.) Α.Ε. 
5. Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ (ΚτΠ) Α.Ε. 
6. Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. 


