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Η υποχρεωτική εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών

δεδομένων, αφορά όλες τις χώρες της Ε.Ε. και ξεκινά στις 25 Μαΐου 2018. Η τήρηση φακέλου συμμόρφωσης

και ο ορισμός υπευθύνου προσωπικών δεδομένων, είναι υποχρεωτική για όλους τους δημόσιους

οργανισμούς και επιχειρήσεις που συλλέγουν ή/και επεξεργάζονται ή/και διακινούν προσωπικά δεδομένα.

Η άμεση εφαρμογή του κανονισμού έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αναστάτωση σε κάθε χώρα της Ε.Ε., κυρίως

για το μεγάλο ύψος του προστίμου (4% του τζίρου έως 20.000.000 €).

Είναι πλέον εμφανής η ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού και εξειδικευμένων συμβούλων για το

πολύπλοκο θέμα τις προστασίας προσωπικών δεδομένων, για την εφαρμογή ενός ιδιαίτερα απαιτητικού

κανονισμού.

Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει το νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης

GDPR Specialist and DPO Certificate.

Το πρόγραμμα αφορά:

 • Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με πολύ καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών που επιθυμούν να

εξειδικευθούν στην εφαρμογή του νέου κανονισμού της Ε.Ε. (GDPR) και να παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού

συμβούλου GDPR για τη συμμόρφωση δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών καθώς και επιχειρήσεων.

 • Ελεύθερους επαγγελματίες του χώρου της παροχής υπηρεσιών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις (Λογιστές,

Δικηγόροι, παρόχους software, IT Services κ.α.) που θέλουν να προσθέσουν στις παρεχόμενες υπηρεσίες

τους και τις διαδικασίες συμμόρφωσης στο GDPR.

 • Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και διευθυντές οργανισμών που επιθυμούν να εφαρμόσουν τον κανονισμό και

τις διαδικασίες συμμόρφωσης μόνοι τους.

Το πρόγραμμα παρέχεται εξ αποστάσεως και είναι εμπλουτισμένο με υποδείγματα εγγράφων

συμμόρφωσης, software αυτόματης δημιουργίας φακέλου συμμόρφωσης, πλειάδα παραδειγμάτων και

Tests αξιολόγησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1. Μεθοδολογία εκπαίδευσης
Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Οι

συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

2. Πιστοποίηση
Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος ακολουθεί η προαιρετική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την

λήψη πιστοποιητικού GDPR Specialist and DPO Certificate μέσω της εξεταστικής μεθόδου examiny, που

υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΝΑΙ

VIDEO: ΝΑΙ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: NAI

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ECVET: NAI
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Τ α  Ελληνικά  Κέντρα  Δια  Βίου  Μάθησης  ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.  εφαρμόζουν  το  Ευρωπαϊκό  Σύστημα  Μεταφοράς
Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Σε όλα μας τα προγράμμα-
τα, απονέμονται βαθμοί ECVET, ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και το Συμπλή-
ρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Το  ECVET  (European  Credit  System  for  Vocational  Education  and  Training)  είναι  το  Ευρωπαϊκό
Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθη το
2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2. Τ ο ECVET αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά,
την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την
απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Η εφαρμογή του ECVET στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξεδίκευσης περιλαμβάνει:

� Την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση
               βαθμών ECVET.

� Δομικό συστατικό του ECVET είναι η περιγραφή των προγραμμάτων σε ενότητες μαθησιακών
       αποτελεσμάτων,  όπου  κάθε  ενότητα  περιλαμβάνει  συγκεκριμένες  γνώσεις,  δεξιότητες  και
        ικανότητες  που  θα  πρέπει  να  κατακτήσει  ο  εκπαιδευόμενος.  Η  κατάκτηση  των  μαθησιακών
             αποτελεσμάτων κάθε ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης.

� Τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

Σε κάθε ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται βαθμοί ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο
ενασχόλησης του σπουδαστή με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Για τα προγράμματα εξειδίκευσης,  1 βαθμός
ECVET αντιστοιχεί σε 12 ώρες. Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφο-
ρά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφω-
σης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και το οποίο περιγράφει αναλυτικά το πρό-
γραμμα επιμόρφωσης (μαθήματα, διάρκεια, βαθμοί ECVET, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολό-
γησης). Α κ ό μ α ,  συμβάλλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας ή τη συνέχιση των σπουδών τους.

Τέλος, το Συμπλήρωμα  πιστοποιητικού  Europass  συνοδεύεται  από  τη  Βεβαίωση Παρακολούθησης
Μαθημάτων  ΕΛΚΕΔΙΜ  (αναγνωρισμένη  και  μοριοδοτούμενη)  και από  το  διεθνώς  αναγνωρισμένο πιστο-
ποιητικό  της Vellum Global Educational Services.

ECVET - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
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ISO 9001:2015

Το πρόγραμμα διαχείρισης της Vellum Global Educational Services επιθεωρήθηκε από την InovaCert -
GCB Ltd. κι ευρέθη να συμμορφώνεται με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο δημιουργίας, εφαρμογής και
διατήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 (αρ. Πιστοποιητικού:
030350000540009). Το ίδιο ισχύει και για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας του φορέα κατάρτισης Ελληνικά
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ - ΚΔΒΜ2) τα οποία αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν από τον φορεά
RigCert (κωδ. Πιστοποίησης 1710GR82Q).

Το ISO 9001:2015, ως διεθνές πρότυπο, έχει αναγνωριστεί ως η βάση για κάθε εταιρεία η οποία προσπαθεί
να δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο στοχεύει στην ικανοποίηση του πελάτη και τη διαρκή
ποιοτική του βελτίωση, κάτι που εξασφαλίζεται από τακτικούς ελέγχους των διαδικασιών από ανεξάρτητο
φορέα πιστοποίησης.

ISO/IEC 27001:2013

O φορέας κατάρτισης Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ - ΚΔΒΜ2) έχει επίσης αξιολογηθεί
και πιστοποιηθεί από το φορέα RigCert (κωδ. Πιστοποίησης 1710GR82IS) ότι τηρεί το διεθνές πρότυπο
ISO/IEC 27001:2013, το οποίο οφορά τη διαχείριση και ασφάλεια πληροφοριών.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού)

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ - ΚΔΒΜ2) έχουν πιστοποιηθεί  έπειτα από σχετική
απόφαση, από τον Εθνικό Οργανισμό  Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ) (Κωδ: 2000453). Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ο ενοποιημένος φορέας που προέκυψε από τη συγχώνευση
τριών φορέων οι οποίοι εξυπηρετούσαν το δίκτυο Δια Βίου Μάθησης: το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) και
το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.).

Στόχος του ΕΟΠΠΕΠ είναι η εξασφάλιση της ποιότητας και της αμεροληψίας στο ενιαίο πλαίσιο ποιότητας
για τη Δια Βίου Μάθηση.

Τόσο η Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, όσο και η Πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ,
εξασφαλίζουν την ικανότητα των ανωτέρω φορέων (Vellum Global Educational Services & ΕΛΚΕΔΙΜ) να
παρέχουν ποιοτικά επιμορφωτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς
και ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταρτιζόμενων.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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Τι είναι το GDPR Compliance tool©;

Το εργαλείο/λογισμικό GDPR compliance tool© αναπτύχθηκε από τον Δρ. Δερμιτζάκη Ελευθέριο, o οποίος

έχει μεγάλη εργασιακή και εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα ασφάλειας της πληροφορίας και

πληροφοριακών συστημάτων.

Η τεχνογνωσία που ενσωματώνει το GDPR compliance tool©, χρησιμοποιεί διεθνή πρότυπα τα οποία σε

συνδυασμό, αποτελούν μία πολύ δυνατή και πλήρως παραμετρική πλατφόρμα για την αξιολόγηση ενός

πληροφοριακού συστήματος σε θέματα ασφάλειας, εύρεσης τεχνικών ευπαθειών και διαχείρισης κινδύνου.

Το GDPR compliance tool© κάνει χρήση του προτύπου ISO 27001, το οποίο είναι ένα διεθνές πρότυπο για

την ασφάλεια των πληροφοριών και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το πρότυπο αυτό δίνει τη

δυνατότητα, με ένα αντικειμενικό τρόπο, να αναγνωρίσουμε τις τεχνικές ευπάθειας καθώς και την επάρκεια

ή μη του πληροφοριακού μας συστήματος σε θέματα ασφάλειας. Κάνοντας χρήση του συγκεκριμένου

προτύπου, η εταιρεία ή ο οργανισμός, αποκτά και τεκμηριώνει Πρότυπα και Τεχνολογίες (NIST).

Για τις ανάγκες τις συμμόρφωσης με το GDPR, η μεθοδολογία μας δανείζεται το πλαίσιο διαχείρισης

κινδύνου του NIST SP 800-53 σε ότι αφορά τη βαθμονόμηση του κινδύνου και τα επίπεδα ελέγχου που θέτει.

Ο συνδυασμός των δύο αυτών προτύπων του ISO 27001 και του NIST 800-53, δημιουργεί στην ουσία ένα

υβριδικό πρωτότυπο στην ασφάλεια των Πληροφοριών και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Από τη μία

πλευρά το ISO 27001 ελέγχει την επιχείρηση ή τον οργανισμό σε 113 σημεία ελέγχου, αναγνωρίζοντας με

αυτό τον τρόπο τεχνικές ευπάθειας του πληροφοριακού συστήματος, ελλείψεις πολιτικών ασφάλειας,

επάρκεια ή μη σε υποδομές και τα λοιπά. Επίσης, σε συνδυασμό με το ISO, κάνει τη διαχείριση και αξιολόγηση

του κινδύνου στα προαναφερθέντα σημεία ελέγχου.

Παράλληλα, το GDPR compliance tool © είναι πλήρως ευέλικτο ανάλογα με το είδος της επιχείρησης του

οργανισμού. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, αλλάζοντας τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κατηγορίας, έχουμε

τη δυνατότητα να αναζητήσουμε και να ανακαλύψουμε άλλα χαρακτηριστικά στα σημεία ελέγχου του ISO

27001. Η παραμετροποίηση, κάνοντας χρήση συντελεστών βαρύτητας για κάθε επίπεδο ελέγχου, προσδίδει

ποιοτικά χαρακτηριστικά στα σημεία ελέγχου του ISO 27001.

GDPR COMPLIANCE
TOOL
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GDPR COMPLIANCE
TOOL

Tο GDPR compliance tool© ενσωματώνει, εκτός από την τεχνολογία Gap & Risk analysis, τη δυνατότητα ανά-
λυσης αντίκτυπου (Impact analysis) η οποία είναι απαραίτητη να γίνει  για:

� Θέματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και ταξινόμηση ευπαθειών του πληροφοριακού συστή-
ματος.
� Καταγραφή ροών δεδομένων μιας επιχείρησης ή οργανισμού σε σχέση με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων

των φυσικών προσώπων,
� Να μελετήσουμε το αντίκτυπο που έχουν οι ευπάθειες του πληροφοριακού μας συστήματος στην

ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που χειριζόμαστε.

Να σημειωθεί ότι η Impact analysis του GDPR compliance tool©, είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη σε ό,τι
αφορά τα τρία βασικά χαρακτηριστικά: εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα που συνιστούν
τον πυρήνα της ασφάλειας ενός πληροφοριακού συστήματος. Τέλος, το GDPR compliance tool© ενσω-
ματώνει επιπλέον τις παρακάτω τεχνολογίες:

i. Το Διάγραμμα Gantt για την παρακολούθηση των σημείων ελέγχου του ISO 27001, το χρονοπρογραμμα-
τισμό, την παρακολούθηση και την επίβλεψη του έργου.

ii. Μητρώα ΙΤ Υποδομών.

iii. Μηχανισμό ταξινόμησης των ευπαθειών σε σχέση με τον αντίκτυπο.

iv. Σύστημα καταγραφής των ροών των δεδομένων της επιχείρησης ή του οργανισμού, προσαρμοσμένο στο
γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 v. Αναφορές από την Gap, Risk και Impact analysis.
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1. GDPR – Χαρακτηριστικά του γενικού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων

�     Προσωπικά δεδομένα
�     Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
�     Επεξεργασία δεδομένων
�     Αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
�     Νομιμότητα της επεξεργασίας
�     Συγκατάθεση λήψης στοιχείων
�     Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
�     Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων (φυσικού προσώπου)
�     Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
�     Υπεύθυνος επεξεργασίας
�     Εκτελών την επεξεργασία
�     Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων
�     Προσφυγές, ευθύνη και κυρώσεις

2. GDPR – Μεθοδολογία Συμμόρφωσης

�     Ενότητες του GDPR
�     Μοντελοποίηση
�     Βήματα προς τη συμμόρφωση
�     Τεκμηρίωση συλλογής ΙΤ Υποδομών
�     Καταγραφή /Προσδιορισμός ροών δεδομένω
�     Έλεγχος Συμμόρφωσης με τα άρθρα 6-11, 12-22 του ΓΚΠΔ
�     Χρήση εργαλείων επιχειρησιακής έρευνας
�     Gap analysis (ανάλυση ευπαθειών)
�     Risk analysis (ανάλυση κινδύνων)
�     Το εργαλείο GDPR compliance tool

3. GDPR – Χρονοπρογραμματισμός Έργου

�     Χρονοπρογραμματισμός έργου  / φάσεις συμμόρφωσης (1 έως 3)
�     Ενημέρωση – Εκπαίδευση
�     Καταγραφή ροών  δεδομένων
�     Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης
�       Διαγράμματα gantt

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
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Ο  Ευάγγελος  Γιομπλιάκης,  Μ.Β.Α (U.S.A),  δραστηριοποιείται  σε  όλη

την  Ελλάδα  ως Εκπαιδευτής,  Ομιλητής  &  Συγγραφέας  σε  θέματα  Πωλή-

σεων,  Εξυπηρέτησης  Πελατών, Marketing,  καθώς  και  εξειδικευμένα  θέμα-

τα Διαχείρισης Επικοινωνίας Ανείσπρακτων οφειλών.

Εχει  πιστοποιηθεί  από  φορείς  όπως  ΕΚΕΠΙΣ,  ΕΚΔΔ,  ΙΔΕΚΕ  και  ΕΟΜΜΕΧ.

Επίσης, διαθέτει  20ετή  Διδακτική  &  Συμβουλευτική  εμπειρία,  σε  φορείς

όπως  ΚΑΕΛΕ,  Εμπορικούς  Συλλόγους, KEK,  ΙΔΕΚΕ  (ΗΣΙΟΔΟΣ), Υπουργείο

Παιδείας (ΕΡΜΕΙΟΝ, ΤΕΙ),  Εθν. Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης κι εταιρείες Ιδιωτι-

κού Τομέα. Ευάγγελος Γιομπλιάκης

gio@vellum.org.gr
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