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   ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ         

           

Αζήλα,25/11/2019 

                                                                                                Αξ.Πξ. 6896 

   

           ΠΡΟ:  Πίνακαρ αποδεκηών 

 

 

ΘΔΜΑ:  Γιοπγάνωζη Ημεπίδαρ με ηίηλο: 

 

«Ανοικηά Γεδομένα και GDPR» 

 
 

    Σν Ηλζηηηνύην Δπηκόξθωζεο (ΙΝ.ΔΠ.) ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.), ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ, πινπνηεί επηκνξθωηηθέο δξάζεηο νη 

νπνίεο ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε. 

ην πιαίζην απηό από ηνλ ηνκέα  «Πιεξνθνξηθήο θαη Ψεθηαθώλ Τπεξεζηώλ» δηνξγαλώλεηαη  

εκεξίδα κε ηίηιν «Ανοικηά Γεδομένα και GDPR».  

 

Κωδ ΟΠ 80150Σ19 
 

Η ημεπίδα θα διεξασθεί ζηην Αθήνα, ζηιρ 2 Γεκεμβπίος 2019 ζηο αμθιθέαηπο «Κοζμάρ 

Ψςσοπαίδηρ» ηος ΔΚΓΓΑ,  Πειπαιώρ 211 και Θπάκηρ 2, Σαύπορ, και ώπα 8:00-16:00.  

 

 

κοπόρ ηεο εκεξίδαο είλαη ε ελεκέξωζε θαη πξνώζεζε ηωλ αλνηθηώλ δεδνκέλωλ γηα ηελ 

βειηίωζε ηωλ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ ζε εζληθό, επξωπαϊθό θαη ππεξεζληθό επίπεδν. 

ην πιαίζην απηό ην πξόγξακκα απνζθνπεί κεηαμύ άιιωλ: 

 ηελ εθαξκνγή θαη πξνζαξκνγή ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηα αλνηθηά δεδνκέλα ζε 

ζπλδπαζκό κε ην GDPR 

 ηελ επηρεηξεζηαθή ππνζηήξημε ηωλ θνξέωλ γηα ηελ αλνηθηή δηάζεζε δεδνκέλωλ ζε 

ζπλδπαζκό κε ην GDPR 

 ηε δηάρπζε ηεο ρξήζεο δεδνκέλωλ, ζε ζηειέρε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο πνπ αζρνινύληαη 

κε δηαιεηηνπξγηθέο ειεθηξνληθέο δεκόζηεο ππεξεζίεο 

 ηε αμηνπνίεζε ηωλ αλνηθηώλ δεδνκέλωλ ζε ζπλδπαζκό κε ην GDPR 

 

 

Ομάδα – ηόσορ: H εκεξίδα απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε ππεξεζηώλ όιωλ ηωλ επηπέδωλ δηνίθεζεο 

πνπ δηαρεηξίδνληαη δεδνκέλα. Δπηζπκεηή είλαη ε ζπκκεηνρή από:  ηειέρε ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο, Αλεμάξηεηεο Αξρέο θαη  Γξαθεία Δπηθεθαιήο-Γεληθώλ Δπηζεωξεηώλ  θαζώο θαη ηηο 

Απνθεληξωκέλεο Γηνηθήζεηο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ηεξεάο Διιάδαο, Γπηηθήο Διιάδαο, Ηνλίωλ 

Νήζωλ, Πεινπνλλήζνπ, Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ 
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Δηδηθόηεξα ε ελ ιόγω εκεξίδα απεπζύλεηαη ζε ππαιιήινπο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, πνπ έρνπλ 

απνθνηηήζεη από ζρνιέο δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ή 

εκπιέθνληαη ζηελ παξαγωγή, δηαρείξηζε θαη δηάζεζε δεδνκέλωλ πνπ παξέρνληαη από ηνπο 

δεκόζηνπο θνξείο πξνο πνιίηεο, επηρεηξήζεηο ε άιινπο δεκόζηνπο θνξείο. 

 

ην πιαίζην ηεο ελεκεξωηηθήο θαη επηκνξθωηηθήο απηήο δξάζεο ζα αλαπηπρζνύλ νη παξαθάηω 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο:  

1. Δηζαγωγή, Θεζκηθό πιαίζην: Δπξωπαϊθή λνκνζεζία, εζληθό δίθαην 

2. Γηεξγαζίεο ζε επίπεδν Δπξωπαϊθήο Έλωζεο  θαη Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ γηα ηελ πνιηηηθή 

ηωλ αλνηθηώλ δεδνκέλωλ 

3. Αξρή ηεο «Αλνηθηήο δηάζεζεο θαη πεξαηηέξω ρξήζεο εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη 

δεδνκέλωλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα» 

 Δπηρεηξεζηαθή δηάζηαζε  

 Δθαξκνζηηθέο εγθύθιηνη  

 Εεηήκαηα αδεηνδνηήζεωλ                                     

4. Γεληθή Απνηίκεζε Πνιηηηθήο  

 Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή απνηίκεζε απνηειεζκάηωλ  

 ρέζεηο κε δηεζλείο νξγαληζκνύο 

5. Δθαξκνγή ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ θαη  Αλνηθηά 

Γεδνκέλα 

6. Πξνθιήζεηο:  Δπηρεηξεζηαθό Πιαίζην (εθαξκνζηηθέο εγθύθιηνη, δεηήκαηα πινπνίεζεο)  ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ  

7. Σεθκεξίωζε θαη Πνηόηεηα Αλνηθηώλ Γεδνκέλωλ 

8. Αμηνπνίεζε Γεδνκέλωλ  ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Δθαξκνγή ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ 

Πξνζηαζίαο Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ 

 

ην πιαίζην απηό ζαρ καλούμε να: 

 πξνηείλεηε αληίζηνηρα ζηειέρε ηεο Τπεξεζίαο ζαο πνπ αλήθνπλ ζηελ Οκάδα-ηόρν, όπωο 

απηή πξνζδηνξίδεηαη αλωηέξω, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αλωηέξω δξάζε  ηα 

νπνία κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ θαη ειεθηξνληθά ην αίηεκα ηνπο, 

 απνζηείιεηε ειεθηξνληθά ηα νλνκαηεπώλπκα (ζπλνδεπόκελα κε ηα ΑΦΜ θαη έλα 

ηειέθωλν επηθνηλωλίαο) ηωλ πξνηεηλόκελωλ Τπεξεζηαθώλ ηειερώλ ζηελ Οξγαλωηηθά 

ππεύζπλε ηνπ εξγαζηεξίνπ θ. Ρνδάλζε Μνπδνπξάθε, ζηέιερνο ηνπ ΗΝΔΠ, email: 

mouzouraki@ekdd.gr, ηει. 2131306345, έωρ 28 
 
Νοεμβπίος  2019, 

 ελεκεξώζεηε ηα ζηειέρε ζαο λα εγγξαθνύλ ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ ΔΚΓΓΑ 

(εθόζνλ δελ είλαη ήδε εγγεγξακκέλνη) (ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp).  

 

Ζ ηειηθή επηινγή ηωλ ζπκκεηερόληωλ/νπζώλ ζα γίλεη από ην Δ.Κ.Γ.Γ.Α., ελώ ζα ππάξμεη 

ειεθηξνληθή ελεκέξωζε γηα ηνλ ηειηθό πίλαθα ζπκκεηερόληωλ/νπζώλ θαη ην αλαιπηηθό 

πξόγξακκα. 

 

Γηα πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα ηνπ εξγαζηεξίνπ κπνξείηε λα απεπζπλζείηε 

ζηελ επιζηημονικά ςπεύθςνη κα. Παπαζηςλιανού Αναζηαζία, Υπεύθσνη Σποσδών & Έρεσνας 

(ηει. 2131306279 email: apapas@ekdd.gr) ελώ γηα ηα νξγαλωηηθά ζέκαηα, ζηελ νξγαλωηηθά 

ππεύζπλε. 
Ζ δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα Μεηαξξύζκηζε Γεκόζηνπ Σνκέα 2014-

2020». 
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Ο Ππόεδπορ ηος ΔΚΓΓΑ 

 

 
 

Γιονύζιορ Α. Κςπιακόποςλορ 
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Πίνακαρ αποδεκηών :  

 

Α. Όλα ηα Τποςπγεία και οι εποπηεςόμενοι θοπείρ ηοςρ: 

i. Γξαθεία Τπνπξγώλ, Αλαπιεξωηώλ ππνπξγώλ,  Τθππνπξγώλ, Γεληθώλ Γξακκαηέωλ, Δηδηθώλ 

Γξακκαηέωλ   

ii. Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ/Πξνζωπηθνύ θαη θνηλνπνίεζε ζε όιεο  

ηηο Γ/λζεηο ηωλ θνξέωλ θαη εηδηθόηεξα ζε:  

a. Γηεπζύλζεηο Ννκηθώλ Τπεξεζηώλ 

b. Γηεπζύλζεηο Πιεξνθνξηθήο  

c. Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

iii. ΝΠΓΓ ηωλ Τπνπξγείωλ θαη όινη νη Δπνπηεπόκελνη θνξείο  

Β. Όλερ οι Πεπιθέπειερ και Αποκενηπωμένερ Γιοικήζειρ  

 

Γ. Όλοι οι Γήμοι, και οι οπγανιζμοί ηοςρ 

 

Γ. Όλερ οι Ανεξάπηηηερ Απσέρ:  

 

Δ. Όλερ οι Ρςθμιζηικέρ Απσέρ  

 

Κοινοποίηζη   

1. Γξαθείν Τπνπξγνύ  Δζωηεξηθώλ  

2. Γξαθείν Τπνπξγνύ Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 

3. Γξαθείν Τθππνπξγνύ Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 

4. Γξαθεία Τθππνπξγώλ Δζωηεξηθώλ 

5. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Γεκόζηνπ Σνκέα  
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Δζωηεπική Γιανομή: 

- Γξαθείν  Πξνέδξνπ 

- Γξαθείν Γηεπζύληξηαο ΗΝ.ΔΠ. (κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) 

- Γηεπζύληξηα ΗΝ.ΔΠ. (κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) 

- Γηεπζύληξηα ΔΓΓΑ (κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) 

- ύκβνπιν Δπηζηεκνληθνύ Έξγνπ ΗΝ.ΔΠ. (κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) 

- Απηνηειέο Σκήκα Δπηθνηλωλίαο, Γηεζλώλ θαη Γεκνζίωλ ρέζεωλ (κέζω ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ) 

- Απηνηειέο Σκήκα Πηζηνπνίεζεο, Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ (κέζω 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) 

- Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Τπνζηήξημεο ΗΝ.ΔΠ. (κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) 

- Σκήκα πληνληζκνύ ΗΝ.ΔΠ. (κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) 

- Σκήκα Μνλάδα Σεθκεξίωζεο θαη Καηλνηνκηώλ ΜΟΣΔΚ (κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) 

- Τπεύζπλε Έξγνπ, θα. Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ (κέζω ειεθηξνληθνύ  ηαρπδξνκείνπ) 

- Οξγαλωηηθά ππεύζπλε, Μνπδνπξάθε Ρνδάλζε   (κέζω ειεθηξνληθνύ  ηαρπδξνκείνπ) 

 

 

 

 


