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ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Ειδικά θέματα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 

(GDPR - 2016/679) και του Ν. 4624/2019» 
 

 

Το ΚΕΔΙΒΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία  με τα Κέντρα Δια Βίου 
Μάθησης TASEIS στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της δια βίου μάθησης 
οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 396 ωρών που παρέχει 
εξειδικευμένες γνώσεις σε Ειδικά θέματα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679) και του Ν. 4624/2019. 

Το πρόγραμμα ακολουθεί τη μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση (e-
learning), η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
 

• 48 ώρες διδασκαλίας με τους εισηγητές που παρακολουθούνται εξ’ αποστάσεως, 
μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. 

• 288 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας (εκπαιδευτικό υλικό για μελέτη και ασκήσεις 
κατανόησης). (36 ώρες/ενότητα) 

• 60 ώρες για την εκπόνηση εργασίας. 
 

Διδάσκουν  

• Δρ. Δημήτρης Ζωγραφόπουλος: Δικηγόρος, DPO του Υπ.Υγείας και ειδικός 
επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ 

• Δρ. Λεωνίδας Κανέλλος: Δικηγόρος, πρ. πρόεδρος της ΕΕΤΤ, συγγραφέας 

• Αναστάσιος Παπαθανασίου: Πληροφορικός, εξειδικευμένος σε θέματα 
Κυβερνοασφάλειας, Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

• Ευθύμιος Λύσσαρης: εμπειρογνώμονας - εξειδικευμένος στην διερεύνηση 
Κυβερνοεγκλημάτων, σε θέματα εφαρμοσμένης Ψηφιακής Εγκληματολογίας και 
Κυβερνοασφάλειας 
 

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης». Το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια 

Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και 

«Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα 

γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης 

http://e-epimorfosi.aegean.gr/wp-content/uploads/2018/06/%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-watermark.pdf
http://e-epimorfosi.aegean.gr/wp-content/uploads/2018/06/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
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που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς 

αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης. Επίσης, 

ορίζεται ότι κάθε ώρα επιμόρφωσης αντιστοιχεί σε  0,05 μονάδες ECVET. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος  

ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ, ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης 
Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Εγγραφές 

Οι εγγραφές συνεχίζονται ως τις 12 Σεπτεμβρίου 2022 και μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων. 
Για την εγγραφή σας στο τμήμα είναι προϋπόθεση να έχετε συμπληρώσει την ηλεκτρονική 
φόρμα και να έχετε καταθέσει τα δίδακτρα (1η δόση ή εφάπαξ).  

Αίτηση >> ΕΔΩ 

Περίοδος Μαθημάτων: 10/10/2022 – 10/02/2023. 

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος 

Αντικείμενο του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η παροχή βασικών και εξειδικευμένων 
γνώσεων στις αρχές της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως αυτές 
προκύπτουν βάσει του Ν. 4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 
(GDPR - 2016/679). 

Σκοπός του προγράμματος είναι να εντρυφήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές έννοιες και 
αρχές της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και να διευρύνουν τις 
γνώσεις τους σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στις απαιτήσεις του Κανονισμού GDPR 
σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, ώστε να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις που 
συνεπάγεται σε πρακτικό επίπεδο. 

Oι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να συνδυάσουν με συγκεκριμένα case studies τη θεωρία 
με την πρακτική εφαρμογή του, κατανοώντας την υποχρέωση υιοθέτησης μίας 
«κουλτούρας ιδιωτικότητας» εντός του εκάστοτε υπόχρεου οργανισμού. 

Οι εκπαιδευτές θα κατευθύνουν τους συμμετέχοντες: 

• Στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών μέτρων και διαδικασιών προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. 

• Στη δυνατότητα να διακριβώσουν ανάλογα με το ρόλο τους την ευθύνη και τις 
υποχρεώσεις που συνεπάγεται για αυτούς ο Κανονισμός. 

• Στην κατά το καλύτερο δυνατό οργάνωση των καθηκόντων τους κατά τρόπο νομικά 
ορθό και πρακτικό. 

mailto:http://www.taseism.gr/symmetohi-sto-programma-eidika-themata-symmorfosis-me-tis-apaitiseis-toy-genikoy-kanonismoy
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Οι ανάγκες που θα καλύψει το πρόγραμμα είναι η περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών 
προσόντων και η ανάδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, που 
μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα της οικονομικής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο σε προσωπικό όσο και 
επαγγελματικό επίπεδο, καθότι οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες 
εκείνες γνώσεις και θα έχουν αναπτύξει τις επιπλέον δεξιότητες, καθώς και τις θετικές 
στάσεις, σχετικά με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος και την ομαδική τους 
συνεργασία, οι οποίες θα τους προσδώσουν συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον 
επαγγελματικό τους προσανατολισμό. 

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιασθεί, προκειμένου να καλύψει 
στο μέγιστο βαθμό τις διαφορετικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Τα παραδείγματα 
αποτελούν μια προσομοίωση της καθημερινότητας και των προκλήσεων που θα 
αντιμετωπίσει ένας DPO. Με τα προσεκτικά επιλεγμένα case studies το πρόγραμμα ενισχύει 
την συνδυαστική σκέψη και την ενεργό συμμετοχή με στόχο την εξεύρεση λύσεων στα 
καθημερινά πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί. 

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία Προγράμματος 

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία του προγράμματος επιμόρφωσης είναι ο συνδυασμός των 
εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως: Εισήγηση σε περιβάλλον εκπαιδευτικής πλατφόρμας 
τηλεκατάρτισης στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τηλεδιασκέψεων – Διάλογος - 
Ατομικές/ομαδικές ασκήσεις. 

Το πρόγραμμα δεν εξαντλείται σε θεωρητική κατάρτιση. Στον κορμό του προγράμματος 
εντάσσεται η εξέταση μελετών περίπτωσης (case studies) διαρθρωμένων κατάλληλα έτσι 
ώστε να ολοκληρώνουν κάθε θεματική ενότητα με τρόπο πρακτικό, συμμετοχικό και 
αποτελεσματικό. Οι συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με πραγματικά προβλήματα προς 
επίλυση, ενώ δίδονται λύσεις που βασίζονται σε αληθινά ζητήματα που καλούνται να 
επιλύσουν όσα νομικά και φυσικά πρόσωπα διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα. 

Η παραπάνω μεθοδολογία κάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απόλυτα διαδραστικό 
ξεφεύγοντας από το χαρακτήρα της διάλεξης. Τα case studies έχουν αντληθεί με ιδιαίτερη 
επιμέλεια από παραδείγματα υποθέσεων που έχει κρίνει η ΑΠΔΠΧ και άλλες Αρχές 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Διαδικασία 
υλοποίησης της 
επιμόρφωσης:   

Online Εξ Αποστάσεως 

Μέθοδοι 
υλοποίησης της 
επιμόρφωσης:  

 

1) 48 ώρες διδασκαλίας με τους εισηγητές που παρακολουθούνται εξ 
αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. 
2) 288 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας (εκπαιδευτικό υλικό για μελέτη 
και ασκήσεις κατανόησης). (36 ώρες/ενότητα) 
3) 60 ώρες για την εκπόνηση εργασίας (μέχρι 3000 λέξεις ή οποία στο 
τέλος του προγράμματος αξιολογείται, εγκρίνεται ή απορρίπτεται). 

Η υποστήριξη της Μαθησιακής διαδικασίας γίνεται μέσω ΤΠΕ στη διδασκαλία και την 
επικοινωνία με τους φοιτητές (Χρήση πλατφόρμας επικοινωνίας moodle και eclass). Η 
παρακολούθηση μαθημάτων μέσω Power Point και κριτική ανάλυση με τη χρησιμοποίηση 
θεωρητικών απόψεων που αποτυπώνονται γραπτώς σε εργασία. Η διανομή του 
εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε τακτική βάση. Το 
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εκπαιδευτικό υλικό θα βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η 
δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που 
προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η δημιουργία και αξιοποίηση πολυμεσικού 
υλικού σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης e-learning του συνεργαζόμενου φορέα.  

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό 
Επιμόρφωσης» (πιστοποιητικό μη τυπικής εκπαίδευσης) από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 48 Παρ. 1. περ. θ’ του Ν.4485/2017 το 
οποίο έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη 
μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς. Το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου 
Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα 
Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά 
αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που 
ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς 
αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης. Επίσης, 
ορίζεται ότι κάθε ώρα επιμόρφωσης αντιστοιχεί σε 0,05 μονάδες ECVET. Ο εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική 
μάθηση (e-learning). Η εκπαίδευση μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της 
εκπαιδευόμενου/ης. Όμως συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά 
περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης.  

Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Προγράμματος και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού 
εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και υπογράφονται από τον 
Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος και τον αρμόδιο Αντιπρύτανη του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Μέθοδοι Αξιολόγησης, Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού 
Επιμόρφωσης & μονάδες ECVET 

Η αξιολόγηση βασίζεται στις αρχές της δια βίου μάθησης και διεξάγεται με πολλαπλούς και 
συχνά συμπληρωματικούς τρόπους, στοχεύοντας, κατ’ εξοχήν, στην αποτίμηση της 
επίτευξης των μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων της Διδακτικής Ενότητας εκ μέρους 
των επιμορφούμενων. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή στις 
ανατεθείσες δραστηριότητες, τεστ αξιολόγησης ή/και αυτοαξιολόγησης, την εκπόνηση 
εργασιών. 
 
Η αξιολόγηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των επιμέρους ενοτήτων και του 
προγράμματος συνολικά των εκπαιδευόμενων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 

1. Συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία (μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας) (50%) 

2. Ασύγχρονη διδασκαλία εκπαιδευόμενων μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης που 
σε τακτά χρονικά διαστήματα θα αξιολογείται από τους εκπαιδευτές (20%). 

3. Εκπόνηση γραπτής εργασίας στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (30%). 
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Θα υπάρχει παρουσιολόγιο για τις on line συνεδρίες με ελάχιστο αριθμό επιτρεπόμενων 
απουσιών για κάθε εκπαιδευόμενο που δεν θα ξεπερνά το 30% των συνολικών ωρών του 
προγράμματος. 
 
Αναλυτικότερα η κατανομή ανά δραστηριότητα (διδακτική ενότητα) και φόρτο ανά 
εκπαιδευτική μονάδα έχει ως ακολούθως: 
 

1. Διάλεξη εξ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (48 ώρες): 2,40 ECVET 
2. Ασύγχρονη διδασκαλία (288 ώρες): 14,40 ECVET 
3. Ατομική εργασία (60 ώρες): 3 ECVET 

 
Σύνολο Προγράμματος (0,05 ECVET ανά εκπαιδευτική ώρα), δηλ. 396 Χ 0,05 = 19,80 ECVET 

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος  

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα έχουν καλύψει τους 
ακόλουθους μαθησιακούς στόχους:  

Όσον αφορά στο γνωστικό πεδίο θα είναι σε θέση να κατανοούν:  

• Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις υποχρεώσεις τους 

• Να μπορέσουν να αναλύσουν τις διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων στις οποίες εμπλέκονται. 

• Να οργανώσουν καλύτερα τα καθήκοντα και την επιχείρησή τους. 

• Να γνωρίζουν και να αξιολογούν κατάλληλα τι σημαίνει «σέβομαι και προστατεύω 
τα προσωπικά δεδομένα». 

• Να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν παραβιάσεις, παράπονα, αιτήματα των 
υποκειμένων των δεδομένων,  

 
Όσον αφορά στις δεξιότητες θα είναι ικανοί να ενισχύσουν το προφίλ τους σε ότι αφορά σε: 
 

• Ανάληψη πρωτοβουλιών για την οργάνωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησής 
τους κατά τρόπο σύννομο. 

• Αξιολόγηση λύσεων που ταιριάζουν στη δική τους επιχείρηση. 

• Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων και δύσκολων ή 
απρόβλεπτων καταστάσεων.  

• Όσον αφορά στην υιοθέτηση θετικών στάσεων θα είναι σε θέση να υιοθετούν:  

• Μια σύγχρονη κουλτούρα προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Σε ποιους απευθύνεται  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται (ομάδες-στόχου): 

• Σε στελέχη του ιδιωτικού τομέα που κατέχουν διοικητικές θέσεις σε Επιχειρήσεις 
και Οργανισμούς. 

• Σε στελέχη φορέων δημοσίου τομέα που κατέχουν θέσεις Οργάνωσης Τμημάτων. 
Διαχείρισης Αρχείων με πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, ασφάλειας 
πληροφοριακών συστημάτων κλπ. 

• Σε στελέχη οργανισμών που έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου 
Δυναμικού (H.R), της Κανονιστικής Συμμόρφωσης του οργανισμού (compliance 
managers), των διαδικασιών εντός του Οργανισμού (οperations managers), της 
ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων (security officers, IT managers). 
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• Σε επαγγελματίες που έχουν αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα Data 
Protection Officer σε οργανισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα. 

• Σε νομικούς, πληροφορικούς και άλλους επιστήμονες εν γένει που ενδιαφέρονται 
να εντρυφήσουν σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

• Σε φοιτητές που τους ενδιαφέρει το αντικείμενο της σχετικής επιμόρφωσης. 

Η επιλογή των εκπαιδευόμενων θα γίνεται κατόπιν ελέγχου της αίτησης και του προφίλ του 
υποψηφίου με κριτήρια την επαγγελματική και εκπαιδευτική τους εμπειρία. 

Οι διδάσκοντες/ουσες  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος είναι μέλος του ΔΣΑ και από 
τον Ιανουάριο του 2006 εργάζεται ως ειδικός επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ. Από τον Απρίλιο 
του 2018 έχει αποσπαστεί στο Υπουργείο Υγείας και έχει οριστεί Υπεύθυνος Προστασίας 
Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου αυτού. Στην ΑΠΔΠΧ έχει, ιδίως, εισάγει εκατοντάδες 
υποθέσεων ενώπιον της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής (ιδίως, σε υποθέσεις 
σχετικά με εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές ασφαλίσεις, ασφαλιστικές εταιρείες, το 
δίκαιο της υγείας, το δίκαιο του Τύπου και των ΜΜΕ, το φορολογικό και το τραπεζικό 
δίκαιο, το δίκαιο της παιδείας) και έχει διεξάγει περισσότερους ελέγχους σε 
αυτοματοποιημένα αρχεία. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό 
εργατικό δίκαιο (Université de Strasbourg III –Robert Schuman). Έχει διδάξει στις Νομικές 
Σχολές του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης, από το έτος 
2008, διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ – 
ΙΝΕΠ). Έχει συμμετάσχει – ως εκπρόσωπος της ΑΠΔΠΧ ή ως ανεξάρτητος ομιλητής – σε 
πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ορίστηκε από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης ως ένας εκ των εθνικών εκπροσώπων στο DAPIX Working Group on 
Information Exchange and Data Protection (Council of European Union) και συμμετείχε στις 
διαπραγματεύσεις για το «data protection reform package» (Γενικό Κανονισμό για την 
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) 
και Οδηγία για τους τομείς του ποινικού δικαίου). Έχει οριστεί από το Υπουργείο Υγείας ως 
εθνικός εκπρόσωπος στο «Experts’ Workshops on health data protection» της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και στη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Towards access to at least 1 
million sequenced genomes in the European Union by 2022». 
 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ: Ο Δρ. Λεωνίδας Κανέλλος είναι δικηγόρος Αθηνών, μέλος του ΔΣΑ. 
Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού δικαίου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του δικαίου ανταγωνισμού στην απελευθερωμένη αγορά. 
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου DEA στο Δίκαιο Πληροφορικής και Νομική 
Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Montpellier της Γαλλίας (1985) και Διδάκτωρ Νομικής 
από το ίδιο Πανεπιστήμιο (1990). Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του υπήρξε η 
σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής, οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. Έχει διατελέσει μέλος του Legal Advisory Board της Γενικής Διεύθυνσης της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1990 - 2001). Έχει συμμετάσχει στην 
Ομάδα Συμβούλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Επείγοντος Προγράμματος 
Ανάπτυξης των Ελληνικών τηλεπικοινωνιών (CRASH PROGRAMME) (1992 - 1996) καθώς και 
στη συντακτική ομάδα του ιδρυτικού νόμου της ΕΕΤΤ. Έχει διατελέσει στέλεχος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Τηλεματική, Πειθαρχικό, Νομική Υπηρεσία) (1994 - 2009). 
Έχει συνεργαστεί ως νομικός Εμπειρογνώμονας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης 
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(CEN) στην μικτή Ομάδα Εργασίας CEN – ETSI με αντικείμενο τη δημιουργία τεχνικών 
προτύπων για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές (2000 - 2001). Έχει συνεργαστεί με τη Διεύθυνση 
Φάσματος της ΕΕΤΤ για την ενσωμάτωση του δευτερογενούς ευρωπαϊκού δικαίου περί 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2003 - 2005). Έχει διατελέσει επικεφαλής πλήθους 
νομοθετικών έργων και διεθνών μελετών για την εισαγωγή των Ευρωπαϊκών ρυθμίσεων 
στην Ελληνική νομοθεσία (1989 – 2009). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ζητήματα 
ανάλυσης ανταγωνισμού σε επίπεδο δικτύων και υπηρεσιών, σύγκλισης τεχνολογιών 
πολυμέσων, ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικών υπογραφών, πνευματικής 
ιδιοκτησίας λογισμικού και βάσεων δεδομένων, προστασίας καταναλωτών και προσωπικών 
δεδομένων, νομικής προστασίας τεχνικών προτύπων, κανονιστικής συμμόρφωσης με 
κανονισμούς ασφαλείας, ταυτοποίησης εξοπλισμού και χρηστών κινητής τηλεφωνίας και 
νομοθεσίας για το Δίκτυο Οπτικών Ινών στο Σπίτι (Fiber to the Home). Έχει διδάξει στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων) και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων). Διαθέτει 
πλούσιο συγγραφικό έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μονογραφίες και άρθρα του 
έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή αναγνωρισμένα επιστημονικά έντυπα και βιβλία. 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ο Αναστάσιος Παπαθανασίου είναι εμπειρογνώμονας - 
εξειδικευμένος στην διερεύνηση Κυβερνοεγκλημάτων, σε θέματα εφαρμοσμένης Ψηφιακής 
Εγκληματολογίας και Κυβερνοασφάλειας και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία πλέον των 
15 ετών στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο και την Ασφάλεια 
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies 
(ICT) Security). Είναι Πτυχιούχος Πληροφορικής, Κάτοχος Μεταπτυχιακού (Master) στην 
Πληροφορική με ειδίκευση την Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων και Υπ. Διδάκτωρ στην 
Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, του Παν/μιο Πειραιώς. 
Κατοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) του Τμήματος Νομικής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος 3ου Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης στην Εγκληματολογία του ιδίου Πανεπιστημίου. Πιστοποιημένος με 
το Διεθνές Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013 και με συμμετοχή σε 
πληθώρα εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων και μετεκπαιδεύσεων αντιμετώπισης και 
διερεύνησης κυβερνοεγκλήματος, ψηφιακής εγκληματολογίας και ασφάλεια στον 
Κυβερνοχώρο στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Micro- soft, Black Hat, Europol, Ιnterpol, 
F.B.I. κ.α.). Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και διαθέτει 
εκπαιδευτική/διδακτική εμπειρία, σε Σχολές των Σωμάτων Ασφάλειας και είναι επισκέπτης 
Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο (Σχαλή Τεχνολογίας, MSc in Communications and 
Cyber Security) 
 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΥΣΣΑΡΗΣ: Αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ ακολούθως συνέχισε τις σπουδές του στη 
Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. Κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών πάνω στις Τεχνολογίες και 
Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, στο Τμήμα Μηχανικών 
Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και είναι 
Υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα τη «Τεχνητή Νοημοσύνη» Από 
το 2007 έως και σήμερα εργάζεται συστηματικά με το αντικείμενο της Ασφάλειας 
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies 
(ICT) Security καθώς και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τόσο από 
τεχνολογική όσο και από νομική σκοπιά. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδεύσεων και 
σεμιναρίων σχετικά με το νέο τοπίο και τις υποχρεώσεις που δημιουργεί ο Γενικός 
Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  Είναι Πιστοποιημένος με το Διεθνές 
Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013 και έχει συμμετοχή σε πληθώρα 
εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων και μετεκπαιδεύσεων αντιμετώπισης και διερεύνησης 
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κυβερνοεγκλήματος, ψηφιακής εγκληματολογίας και ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ 
και διαθέτει εκπαιδευτική/διδακτική εμπειρία, σε Σχολές των Σωμάτων Ασφάλειας. 
 

Περίγραμμα Ύλης 
 

Διδακτική Ενότητα  1: Οι βασικοί πυλώνες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και της εθνικής 
νομοθεσίας (Ν. 4624/2019) 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 

 

 

Η έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι νέες προκλήσεις, οι απειλές 
και οι νομοθετικές απαντήσεις. 

1: Οι βασικές απαιτήσεις της κανονιστικής συμμόρφωσης κατά το GDPR (Βασικές 
έννοιες και ορισμοί GDPR, σχέση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και 
ιδιωτικότητας, διακρίσεις προσωπικών δεδομένων, θεμελιώδεις αρχές 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, νομικές βάσεις της επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων). 

2: Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων (Αναλυτική παρουσίαση των 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων και της σχέση τους με τις 
θεμελιώδεις αρχές επεξεργασίας, ιδίως με την αρχή της λογοδοσίας). 

3: Έννοια και περιεχόμενο της ασφαλούς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
(Privacy by design / Privacy by default, εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, 
διαθεσιμότητα, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ψευδωνυμοποίηση, 
ανωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση, χαρτογράφηση ροής δεδομένων, πολιτικές 
ασφάλειας και ιδιωτικότητας, μελέτη αντικτύπου, παραβίαση δεδομένων, σημασία 
της πιστοποίησης και τη συμμετοχής σε εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας). 

4 : Ο ρόλος του DPO στην κανονιστική συμμόρφωση (Οι προϋποθέσεις 
υποχρεωτικού ορισμού και ο ρόλος του DPO, προσόντα και καθήκοντα του DPO, 
σχέση ρυθμίσεων του GDPR και του Ν. 4624/2019). 

Διδάσκοντες ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Διδακτική Ενότητα  2:  Η Πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας περί ιδιωτικότητας σε δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 

 

 

Ο μηχανισμός προστασίας και η πρακτική εμπειρία τριών χρόνων εφαρμογής σε 
Ελλάδα και ΕΕ.  

1: Οι μηχανισμοί και τα όργανα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό 
επίπεδο (Οι μηχανισμοί και τα όργανα προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
κατά το GDPR και το Ν. 4624/2019, οι εποπτικές αρχές: καθήκοντα και 
αρμοδιότητες, ο ρόλος της ΑΠΔΠΧ κατά το GDPR και το Ν. 4624/2019).  

2: Οι μηχανισμοί και τα όργανα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε 
επίπεδο ΕΕ (Σχέσεις συνεργασίας μεταξύ εποπτικών αρχών ΕΕ, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, 
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η έννοια της lead authority και ο μηχανισμός συνεκτικότητας).  

3: Το πλαίσιο προσφυγών ενώπιον εποπτικών αρχών και δικαστηρίων (Ανάλυση των 
άρθρων 77επ. του GDPR για τις προσφυγές ενώπιον εποπτικών αρχών και 
δικαστηρίων, έννοια και νομική φύση της ευθύνης υπευθύνου επεξεργασίας και 
εκτελούντος την επεξεργασία, διοικητικές κυρώσεις, αστική ευθύνη, ποινική 
ευθύνη).  

4: Σύστημα εγγυήσεων για τις διασυνοριακές διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων 
(Έννοια και νομικές βάσεις των διασυνοριακών διαβιβάσεων δεδομένων, 
αποφάσεις επάρκειας, Brexit, ΕΕ-ΗΠΑ, Schrems II, εθνική ασφάλεια, εταιρικοί 
δεσμευτικοί κανόνες, τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, εγκεκριμένοι κώδικες 
δεοντολογίας, παρεκκλίσεις για ειδικές καταστάσεις). 

Διδάσκοντες ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Διδακτική Ενότητα  3: Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας κατά το GDPR και το Ν. 4624/2019 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 

 

 

Η παρούσα ενότητα στοχεύει στην ανάλυση ειδικών θεμάτων συμμόρφωσης προς 
τον ΓΚΠΔ ανά τομέα εφαρμογής και τη σχέση του με την Οδηγία Επιβολής του 
νόμου 2016/680. 

1: Οι επεξεργασίες δεδομένων στον τομέα της υγείας και στις εργασιακές σχέσεις 
(Οι ρυθμίσεις του GDPR, του Ν. 4624/2019 και οι λοιπές ρυθμίσεις (εθνικές και ΕΕ) 
για την επεξεργασία δεδομένων υγείας και για τις επεξεργασίες στις εργασιακές 
σχέσεις). 

2: Οι λοιπές ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας κατά το GDPR και το Ν. 4624/2019 
και οι νέες προκλήσεις (Επεξεργασίες και ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, 
επεξεργασίες και πρόσβαση του κοινού σε «επίσημα έγγραφα», επεξεργασία του 
«εθνικού αριθμού ταυτότητας», επεξεργασίες για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το 
δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς 
σκοπούς, κανόνες προστασίας των δεδομένων εκκλησιών και θρησκευτικών 
ενώσεων, διαδίκτυο των πραγμάτων- ΙοΤ, αλυσίδα κόμβων -blockchain, ds,mart 
contracts, τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), drones). 

3: Η επίδραση της Covid -19 στις επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων (Έκτακτα 
μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και περιορισμοί των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως του δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων). 

4: Σχέση με την Αστυνομική Οδηγία 2016/680 (Δίωξη εγκλήματος, κλοπή κωδικών, 
διαδικτυακές απάτες, ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών, ταυτοποίηση, 
παραβίαση ιδιωτικότητας στο υπολογιστικό νέφος (cloud), κυβερνοέγκλημα, 
συστήματα τεχνικής άμυνας και προστασίας). 

Διδάσκοντες ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Διδακτική Ενότητα  4: Ασφάλεια δεδομένων και χειρισμός περιστατικών παραβίασης 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται:  
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 

 

 

1: Μέτρα και Σχέδιο Ασφάλειας Συστήματος Επεξεργασίας Προσωπικών 
Δεδομένων. (Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων. Σχέδιο Ασφάλειας του Συστήματος Επεξεργασίας Προσωπικών 
Δεδομένων. Πολιτικές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Επίδειξη τεχνικών 
και μεθοδολογιών κρυπτογράφησης και ψευδωνυμοποίησης στην πράξη με 
ενεργητική συμμετοχή εκπαιδευομένων και πρακτική άσκηση. Συμμόρφωση με 
Βέλτιστες Πρακτικές και Διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001, ISO 
27002, CobIT), NIST/SP 800-53). 

2:     Φυσική και περιβαλλοντική ασφάλεια σε σχέση με τον ΓΚΠΔ. Συστήματα 
βιντεοπεπιτήρησης (cctv) (Φυσική Ασφάλεια εγκαταστάσεων και δεδομένων σε 
σχέση με τον ΓΚΠΔ. Κίνδυνοι, Αξιολόγηση και εκτίμηση κινδύνων, μέτρα φυσικής 
ασφάλειας, Πολιτική φυσικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας. Χρήση συστημάτων 
ασφαλείας (κάμερες/cctv) και συμμόρφωση με ΓΚΠΔ). 

3:  Αντιμετώπιση και Διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων 
(Αντιμετώπιση και Διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων 
(Data breaches). Γνωστοποίηση παραβίασης στην ΑΠΔΧ και ανακοίνωση 
παραβίασης στο υποκείμενο. Σχέδιο/Διαδικασία για την αντιμετώπιση και 
διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων (Incident Response 
Plan). Μελέτες περίπτωσης (case studies) και υποθετικές παραβιάσεις προσωπικών 
δεδομένων προσομοίωση συμβάντων και περιστατικών (με ενεργητική συμμετοχή 
εκπαιδευομένων/ συμμετεχόντων). 

4: Digital Marketing και μέτρα συμμόρφωσης με τον GDPR (Πώς επηρεάζει ο Γενικός 
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 τη διαδικτυακή διαφήμιση (Digital Marketing). 
Στοχευμένη - εξατομικευμένη διαφήμιση -Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη 
αποφάσεων - Κατάρτιση προφίλ (profiling) – cookies & other tracking methods. 
Ανεπιθύμητες Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και ανεπίκλητη αλληλογραφία - Μη 
ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία (spam) – Direct Marketing – διαχείριση e-mail list – 
Μελέτες περίπτωσης. Ιστοσελίδα & Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop): Πρακτικά 
Βήματα Συμμόρφωσης επιχειρήσεων με τον Κανονισμό GDPR– Βασικές ανάγκες – 
Καλές πρακτικές). 

Διδάσκοντες ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

Εγγραφή  

Η «Αίτηση Εγγραφής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και συνεπώς τα συμπληρωθέντα 
στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή και ακριβή ώστε τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά 
Επιμόρφωσης, Βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα να είναι έγκυρα. Για οποιαδήποτε 
αναντιστοιχία προκύψει, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν υποχρεούται να επανεκδώσει τα ανωτέρω 
έγγραφα ενώ διατηρεί το δικαίωμα να το ανακαλέσει.  

Εγκυρότητα υποβληθέντων δικαιολογητικών 

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, 
ο/η επιμορφούμενος/η οφείλει να αποστέλλει στη γραμματεία του εκάστοτε 
επιμορφωτικού προγράμματος τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του 
επιλεχθέντος Προγράμματος. Βάσει του άρθρου 28 του Ν.4305/2014, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
δύναται να διενεργεί αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει 
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υποβάλει ο/η επιμορφούμενος/η. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη 
επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης και να απαιτήσει την 
όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά καθώς και να ακυρώσει τυχόν έκδοση 
οποιαδήποτε Βεβαίωσης ή/και Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης. Υποχρεώσεις 
επισκέπτη/χρήστη Ο/Η χρήστης/τρια της ιστοσελίδας, των εκπαιδευτικών πλατφορμών 
αλλά και των πλατφορμών τηλεδιάσκεψης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους 
κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική 
νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και 
καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Ρητά 
διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται να παραχωρεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης 
σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, κάθε επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας 
οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια χρήσης των 
ανωτέρω, ενώ απαγορεύεται η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που 
αντίκεται στους κοινώς αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών του Internet 
(Netiquette). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα ή/και στις πλατφόρμες 
σύγχρονης/ασύγχρονής εκπαίδευσης ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή 
αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη είναι αποκλειστικά 
δική του ευθύνη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της 
επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή 
διδάκτρων. Επιπλέον, οιαδήποτε ηθική ζημία ή ζημία φήμης προκληθεί απορρέουσα από 
την μη χρήση κόσμιας και διακριτικής συμπεριφοράς κατά την επικοινωνία του με τις 
επιμέρους ομάδες διδασκόντων, τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, είναι αποκλειστικά 
ευθύνη του χρήστη, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δύναται να τον διαγράψει από μέλος της 
επιμορφωτικής του κοινότητας χωρίς οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση και επιστροφή 
διδάκτρων. Για οποιαδήποτε επισήμανση, παρατήρηση ή/και πρόταση, οι 
επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στις γραμματείες των 
επιμέρους επιμόρφωτικών προγραμμάτων ή στη γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Συμμετοχή στα μαθήματα & Έκδοση Πιστοποιητικών 

• Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύματος ή 
άλλη διάκριση στη συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

• Η αποδοχή και η συμμετοχή των επιμορφούμενων προϋποθέτει την πλήρη εκ 
μέρους τους κατανόηση του και του εκάστοτε Οδηγού Προγράμματος 

• Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των 
μαθημάτων, τους/τις διδάσκοντες/ουσες καθώς και να αναβάλλει ή να ακυρώνει τη 
διάθεση Προγραμμάτων ενημερώνοντας τους/τις εγγεγραμμένους/ες  

• Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, οι επιμορφούμενοι/ες θα πρέπει κατά την 
επικοινωνία τους με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο τους, τον 
ακριβή τίτλο του προγράμματος που συμμετέχουν, τον/την Ακαδημαϊκά 
Υπεύθυνο/η και την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. 

• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το 
δικαίωμα να αναστέλλει προσωρινά ή/και να απενεργοποιεί την πρόσβαση των 
επιμορφούμενων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. 

• Η απονομή του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης προϋποθέτει τη συμμετοχή των 
επιμορφούμενων στις ανατεθείσες δραστηριότητες αξιολόγησης και βάσει των 
κριτηρίων αξιολόγησης που θέτει το εκάστοτε επιμορφωτικό πρόγραμμα 

• Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, δεν απονέμεται 
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για καμία από τις επιμέρους Διδακτικές Ενότητες ενός 
Προγράμματος, αλλά ούτε για το σύνολο του Προγράμματος. 



12 
 

 
12 

• Προϋπόθεση χορήγησης βεβαιώσεων πριν την ολοκλήρωση ενός προγράμματος, 
είναι η εξόφληση τουλάχιστον μέρους των διδάκτρων αντιστοίχου των Διδακτικών 
Ενοτήτων που βεβαιώνεται ότι παρακολούθησε ο/η επιμορφούμενος/η. 
 

 

Πνευματική Ιδιοκτησία  

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία της παρούσας ιστοσελίδας 

αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υπάγεται στη σχετική 

νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς 

αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετατροπή / 

αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Κατ’ 

εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του 

περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς 

πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της 

αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο 

παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Δίδακτρα & Εκπτωτική Πολιτική 

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 750 ευρώ.  
Η εκπτωτική πολιτική διαμορφώνει τις τελικές τιμές ως εξής: 
Έκπτωση 1 (Πρόωρη εγγραφή): 5%  
Έκπτωση 2 (Εφάπαξ πληρωμή): 7% 
Έκπτωση 3 (Ανεργία): 10% 
Έκπτωση 4 (Φοιτητές/τριες): 5% 
Έκπτωση 5 (2 και πλέον άτομα Α' βαθμού συγγένειας, έκπτωση μετά την 1η εγγραφή): 10% 

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά και τις κατηγορίες των 
εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθόλη τη 
διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες 
αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.  

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ για την κατάθεση διδάκτρων: 
Eurobank :  00260105320200331774   |    IBAN: GR3002601050000320200331774 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: TASEIS MANAGEMΕNET ΕΠΕ 
Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αποστέλλεται στο email info@taseism.gr  την 
ημέρα κατάθεσης με θέμα «ΕΓΓΡΑΦΗ – GDRP ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ» 

Παρακαλούμε πριν την οποιαδήποτε κατάθεση διδάκτρων να έχετε επικοινωνήσει με τον 
εκπαιδευτικό φορέα τηλεφωνικά για επιβεβαίωση διαθεσιμότητας και κράτηση θέσης στο 
2103310240 ή στο edu@taseism.gr  

Γραμματειακή υποστήριξη – Πληροφορίες 

Τηλέφωνο: 2103310240 & 2103310241 (9.00 – 19.00)Ζ 
Website: www.kedivim.aegean.gr και www.taseism.gr  
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