
Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο FREDERICK ανακοινώνει τη διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα «GENERAL DATA PROTECTION REGULA-
TION – GDPR». Σκοπός είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε ζητήματα 
εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation) που έχει τεθεί σε άμεση ισχύ 
σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στις 25 Μαΐου 2018.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 
- Να κατανοήσουν τους λόγους θέσπισης του Κανονισμού.
- Να αντιληφθούν τη σημασία και τον αντίκτυπο της νέας νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις και οργανισμούς.
- Να γνωρίζουν και να αφομοιώσουν τις βασικές αλλαγές και καινοτομίες του Κανονισμού.
- Να διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες αρχές νόμιμης επεξεργασίας.
- Να κατανοήσουν τις καινούριες υποχρεώσεις και τους ρόλους που ανατίθενται σε φορείς επεξεργασίας δεδομένων.
- Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις νόμιμα τη θέσπιση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.
- Να εφαρμόζουν τη νέα νομοθεσία προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές τους δραστηριότητες και συναλλαγές.
- Να εφαρμόζουν νόμιμα συγκεκριμένες πολιτικές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στον εργασιακό χώρο.
- Να οργανώνουν τη λειτουργία της επιχείρησής τους τόσο ως προς το εσωτερικό (σχέσεις με υπαλλήλους) όσο και ως προς την εξωτερική της 
 εικόνα (σχέσεις με τρίτους-εμφάνιση στο διαδίκτυο), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια και το κόστος συμμετοχής του προσφερόμενου προγράμματος παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Τίτλος Σεμιναρίου Διάρκεια Κόστος Συμμετοχής

GDPR 6 ώρες
€ 150 + ΦΠΑ
(ΦΠΑ = 19%)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
- Διευθυντικά και επιστημονικά στελέχη επιχειρήσεων / οργανισμών.
- Στελέχη ανώτερης και ανώτατης διοίκησης επιχειρήσεων / 
 οργανισμών.
- Εργαζομένους επιχειρήσεων / οργανισμών.
- Στελέχη τμημάτων επιχειρήσεων / οργανισμών.
- Ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη οποιουδήποτε φορέα 
 ή οργανισμού που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όπως 
 ξενοδοχεία, τράπεζες, ασφαλιστικές υπηρεσίες, νοσοκομεία/
 κλινικές, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, υπηρεσίες μάρκετινγκ, αθλητικοί 
 οργανισμοί κ.ά.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί όλο το απαραίτητο υλικό που 
συνδέεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, όπως 
βασικές διατάξεις του και σημειώσεις. Επιπρόσθετα, θα δοθούν 
πρότυπα έντυπα συμμόρφωσης στη νέα νομοθεσία, προτεινόμενες 
υποθέσεις εργασίας και απαντήσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙA ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019, 09:00 – 15:00
Το πρόγραμμα διάρκειας 6 ωρών θα πραγματοποιηθεί στις 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

General Data Protection Regulation – GDPR



Κος Γιώργος Χριστοφίδης 
Ο Γιώργος Χριστοφίδης είναι Δικηγόρος και κατέχει άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου από το 1997. Είναι μέτοχος και διευθυντής στην Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 
Ορφανίδης, Χριστοφίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, και μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος 
Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick. Από το 2015 είναι Διαιτητής (Arbitrator) στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο 
(CAS) που εδρεύει στην Ελβετία και κατέχει τα προσόντα του Διαμεσολαβητή με αντίστοιχη εγγραφή στο Μητρώο 
Διαμεσολαβητών. Έχει δημοσιεύσει μελέτες, σχόλια και άρθρα σε νομικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. 
Συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και δράσεις, σχετικά με πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Οι κύριοι τομείς 
δραστηριότητάς του είναι το Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Αθλητικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο και Δημόσιο Δίκαιο.

Δρ Κωνσταντίνος Κουρούπης 
Ο Κωνσταντίνος Κουρούπης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, 
στην Κύπρο. Είναι απόφοιτος Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε 
μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης στη Γαλλία. Απέκτησε 
διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
όπου του απενεμήθη με «άριστα» η διδακτορική του διατριβή, με τίτλο «Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το διαδίκτυο: H ταυτότητα του χρήστη του διαδικτύου και η προστασία της προσωπικότητάς του». Παράλληλα, είναι 
κάτοχος πιστοποιητικού, με «άριστα», ανώτατης παιδαγωγικής επάρκειας από τη Σχολή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (Ανώτατη Σχολή 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης). Ο Δρ Κωνσταντίνος Κουρούπης, ως εξειδικευμένος στον τομέα 
των προσωπικών δεδομένων, έχει οριστεί ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων για το Πανεπιστήμιο Frederick, 
σύμφωνα με τις επιταγές της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα (Κανονισμός 2016/679/
ΕΕ). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα άπτονται του ευρωπαϊκού δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με 
έμφαση στο δίκαιο πληροφορικής. Στο πλαίσιο της πολύχρονης ενασχόλησής του με τα προσωπικά δεδομένα, έχει 
συνεργαστεί με δημόσιους φορείς, όπως με την Αστυνομία Κύπρου και με το γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας 
Δεδομένων Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε διάφορα διεθνή συνέδρια και ημερίδες, με 
κύριο επιστημονικό θέμα τα προσωπικά δεδομένα. Επίσης, συμμετείχε ως βασικός ομιλητής στο πλαίσιο Άσκησης 
υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την 
πρόληψη και καταστολή κυβερνοεπιθέσεων που πραγματοποιήθηκε στις 19-6-2018. Κεντρικό θέμα εισήγησης ήταν 
το «Εθνικό και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την Κυβερνοασφάλεια και προστασία Προσωπικών Δεδομένων». 
Παράλληλα, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων («Εθνικός Σχολικός Διαγωνισμός» και 
«Σχολείο-Πρεσβευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο») έχει συνεργαστεί με το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο, με καθήκοντα εκπαίδευσης μαθητών και καθηγητών σχολείων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είναι εκπρόσωπος και συντονιστής (local coordinator) για 
το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος (Justice Programme) 
με αντικείμενο “Training for a European Area of Justice”, σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 
Δικαίου στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος επί μελέτης θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων και 
της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με επίκεντρο τον Κανονισμό 2016/679. Ο Κωνσταντίνος Κουρούπης 
αρθρογραφεί σε νομικά περιοδικά και έντυπα μέσα για ζητήματα προσωπικών δεδομένων. Έχει συγγράψει 
επιστημονικά εγχειρίδια, κεφάλαια σε βιβλία και συλλογικούς τόμους καθώς και μελέτες με θέματα την προστασία 
προσωπικών δεδομένων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως επίσης και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
σύγχρονα προβλήματα, όπως στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και στην κατοχύρωση της ισότητας των ατόμων 
ανεξαρτήτως κριτηρίων. Τέλος, είναι ακαδημαϊκά υπεύθυνος του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιείται 
στο Πανεπιστήμιο Frederick με την επίσημη υποστήριξη ανεξάρτητων φορέων του διεθνούς οργανισμού (Frederick 
Model United Nations-FREDMUN).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick 
www.frederick.ac.cy/EKEK , 22394489 ή ekek@frederick.ac.cy.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
- Παρουσίαση στόχων εκπαιδευτικού σεμιναρίου. 
- Εισαγωγή στα προσωπικά δεδομένα. 
- Λόγοι θέσπισης Κανονισμού. 
- Από την Οδηγία 95/46 στον Κανονισμό 2016/679.
- Σκιαγράφηση Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
- Ανάλυση Νόμου 125 (Ι)2018). 
- Εκμάθηση Νομοθεσίας.
- Βασικοί ορισμοί και έννοιες.
- Αρχές νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων.

- Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων – εκτελών την επεξεργασία: 
 υποχρεώσεις και ανάλυση ρόλων. 
- Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: ανάλυση της νέας θέσης. 
 Ρόλος και σημασία του για τις επιχειρήσεις. 
- Δικαιώματα υποκειμένων.
- Ειδικά ζητήματα προσωπικών δεδομένων σε εργασιακές σχέσεις. 
 Προσωπικά δεδομένα και ηλεκτρονικό εμπόριο.
- Case studies. Βήματα συμμόρφωσης. 
- Ερωτήσεις.


