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Ένας χρόνος εφαρμογής GDPR/ Ρόλος του DPO  

Εφαρμοστικός νόμος ΓΚΠΔ (αναμένεται, η Ελλάδα στις 5 τελευταίες χώρες) 
 

Ανακοίνωση DPOs στην ΑΠΔΠΧ / Υποχρεωτικός ορισμός (άρθρο 37) (δημόσια 
αρχή ή φορέας, βασική επεξεργασία μεγάλης κλίμακας, επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 

για ποινικές καταδίκες και αδικήματα)  
 

Σύνθετος ρόλος (απαιτήσεις γνώσεων νομικής, τεχνολογίας, ανάλυσης ρίσκου) 
 

Σε πολλούς ΥΕ και ΕΕ ο DPO θεωρείται ως «αναγκαίο κακό», «τυπική θέση» 
 

Ανεπάρκεια γνώσεων, πόρων, πλημμελής στελέχωση, όχι πρόσθετη αμοιβή  
 

Μη διασφάλιση ανεξαρτησίας, άτυπος διορισμός, όχι στο οργανόγραμμα  
 

Δεν έχει προσωπική ευθύνη (WP29) αλλά γενική επαγγελματική ευθύνη; 
 

Αν DPIA είναι υποχρεωτική και ο DPO δεν συμβουλεύσει τον ΥΕ; Αν διωχθεί 
ποινικά για δήθεν παραβίαση απορρήτου; 



Τι είναι το DPO Network και ποιοί οι λόγοι ίδρυσης ; 

Πανελλήνιο Επαγγελματικό Δίκτυο Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων  
 

Μέλη : Φυσικά και νομικά πρόσωπα  (> 60 μέλη σήμερα) 
(DPOs/υποψήφιοι, αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία (άρθρα 37-39 ΓΚΠΔ) 
 σε Δίκαιο προστασίας δεδομένων /πληροφορική /κανονιστική συμμόρφωση   
 

Μη κερδοσκοπικός φορέας (ΑΜΚΕ)  με στόχους : 

Επαγγελματική κατοχύρωση και θεσμική εκπροσώπηση DPOs 

Διάλογος με Πολιτεία, ΑΠΔΠΧ, Θεσμικά όργανα ΕΕ, διεθνείς 
φορείς, Υπευθύνους και Εκτελούντες επεξεργασία 

Διαχείριση καταγγελιών, προαγωγή προτύπων ασφάλειας & ιδιωτικότητας  

Forum ανταλλαγής εμπειριών για πρακτική εφαρμογή GDPR  

Πιστοποίηση προσόντων/ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης 



Στόχοι και μέσα DPO Network 

Ολιστική διαχείριση ιδιωτικότητας, υποβολή θέσεων, ψηφοφορίες 
 

Τακτικές εκπαιδευτικές συναντήσεις ανταλλαγής εμπειριών  
 

Επαγγελματική προβολή μελών: «Η φωνή του DPO», CV, name@dponetwork.gr  
 

Εκπαίδευση και πιστοποίηση προσόντων (ΕΣΥΔ, ΑΠΔΠΧ) 
 

Θεματικά workshops, case studies, Προσομοίωση χειρισμού διαρροών  
 

Συμβάσεις, κατοχύρωση ανεξαρτησίας ΥΠΔ,  πρακτική εφαρμογή ΓΚΠΔ 
 

Σχέση με διεθνείς φορείς, European Data Protection Board 

Διαλέξεις για νομικά θέματα, πρότυπα, εργαλεία συμμόρφωσης  

Ενημέρωση για τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ΙΤ, cloud  

Ασφάλεια Πληροφοριών, ISO 27001, audits  

Εξειδικευμένο επαγγελματικό forum για πρακτική εφαρμογή GDPR  
στην ψηφιακή οικονομία και στην κοινωνία  



Δράσεις και Πόροι DPO NETWORK 

Ενημέρωση για θέσεις εργασίας & επαγγελματικές ευκαιρίες 
 

Διεξαγωγή εξειδικευμένων workshops (υγεία, επικοινωνίες, ΜΜΕ, 
βιομηχανία, εκπαίδευση..) 
 

Δεν ανταγωνίζεται εκπαιδευτικούς φορείς και φορείς πιστοποίησης 
αλλά συντηρεί και εμπλουτίζει τη γνώση των μελών 
 

Επιλογή κατάλληλων εισηγητών, (μέλη, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες)  
 

Χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων (ιστοσελίδα, e-learning, 
webinars, κανάλι youtube, διαβουλεύσεις, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες) 
 
Εισφορές μελών  60 €/έτος για φυσικά πρόσωπα 
                                   350 €/έτος για νομικά πρόσωπα, σωματεία, ΜΚΟ  
            800 €/έτος για δημόσιους φορείς, ομίλους, επιμελητήρια 
    



 
Ευχαριστούμε για την 

προσοχή σας! 
 

Κλεισθένους 3, 10552 Αθήνα 
Τηλ. : +30 210 6846845 

info@dponetwork 


