
 

 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017 

 

GDPR Conference με τη σφραγίδα της TÜV AUSTRIA HELLAS 

Λύσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης για συμμόρφωση  

με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

------- 

GDPR Conference σχετικά με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 

διοργάνωσε η TÜV AUSTRIA HELLAS, εταιρία-ηγέτης στον κλάδο της Πιστοποίησης, την Τρίτη 21 

Νοεμβρίου 2017, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσείου Μπενάκη. Οι ομιλητές της εκδήλωσης 

απάντησαν σε καίρια ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού και παρουσίασαν 

success stories ελληνικών εταιριών, σε μία κατάμεστη αίθουσα με περισσότερα από 400 στελέχη 

του επιχειρηματικού κόσμου. 

 
Η νέα νομοθεσία θα εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη από τις 25 Μαΐου 2018 

και αφορά επιχειρήσεις και οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά στοιχεία πολιτών. Η 

εισαγωγή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού αλλάζει τα δεδομένα, εφόσον πλέον προβλέπονται 

συγκεκριμένες διαδικασίες, καθώς και μεγαλύτερα πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης. 

 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ISACA, η TÜV AUSTRIA 

HELLAS ενεργοποίησε διακεκριμένους ομιλητές τόσο από τον Ακαδημαϊκό χώρο όσο και από 

κορυφαίες επιχειρήσεις και ομίλους της χώρας, οι οποίοι ανέλυσαν τα βασικά χαρακτηριστικά 

και τις  απαιτήσεις του Νέου Κανονισμού, καθώς και τη σχέση του με το Cyber Insurance. 

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν προτάσεις και λύσεις που μπορούν να υποστηρίξουν 

αποτελεσματικά τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις νέες απαιτήσεις, μέσω της 

εκπαίδευσης των στελεχών τους και της πιστοποίησής τους.  

 



 

 
 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης της TÜV AUSTRIA HELLAS 

Αργυρώ Χατζοπούλου, με μια διαδραστική παρουσίαση, συνέδεσε τη Γραμμική Β του δίσκου 

της Φαιστού από τον Μινωϊκό Πολιτισμό με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων και την απλότητα των λύσεων εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης που 

παρέχει η TÜV AUSTRIA HELLAS.        

 
Ο CEO της TÜV AUSTRIA HELLAS, Ιωάννης Καλλιάς, αναφέρει σχετικά: «Η TÜV AUSTRIA HELLAS 

είναι ο πρώτος διαπιστευμένος οργανισμός πιστοποίησης Υπευθύνων Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων - DPO (Data Protection Officer), βάσει του προτύπου ISO 17024 στην Ευρώπη, από 

τον Ευρωπαϊκό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Παράλληλα, έχει δημιουργήσει ένα από τα πρώτα 

σχήματα πιστοποίησης επιχειρήσεων παγκοσμίως για την υποστήριξη των επιχειρήσεων προς 

την κατεύθυνση της συμμόρφωσής τους με το Νέο Κανονισμό.» 

 
Η TÜV AUSTRIA HELLAS, με μακρά διαδρομή και τεχνογνωσία στην πιστοποίηση, πρωτοστατεί 

για μία ακόμη φορά οδηγώντας τις εξελίξεις του επιχειρηματικού γίγνεσθαι της χώρας, 

στηρίζοντας έμπρακτα τόσο επιχειρήσεις όσο και ιδιώτες για τη νέα εποχή που ξεκινά από τις 25 

Μαΐου 2018, με την εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. 

 
TÜV AUSTRIA HELLAS: Η πιστοποίηση είναι πολιτισμός 

 

Note to editors: 
 
Ομιλητές GDPR Conference 

Χ. Τσιλιώτης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Παν/μίου Πελοποννήσου, Δικηγόρος και 

Αναπληρωματικό Μέλος της ΑΠΔΠΧ 

Δ. Παρδάλης, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) - Επικεφαλής της Μονάδας Εταιρικής 

Διακυβέρνησης & Δικλείδων Ασφαλείας, Εθνική Ασφαλιστική 

Γ. Μαλλικούρτης, Υποδιευθυντής της Δ/νσης Ασφάλειας Πληροφοριών της Alpha Bank  



 

 
 

Α. Παπαδάκης, Γενικός Διευθυντής της Α. Ε. Αρχειοθήκη 

Α. Ευαγγελίδης, Δ/ντής Εταιρικής Συμμόρφωσης και Προστασίας Δεδομένων (DPO) του ομίλου ΒΙΑΝΕΞ 

Ν. Γεωργόπουλος, Cyber Risk Insurance Advisor, CoFounder της DPO Academy 

A. Χατζοπούλου, Δ/ντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης της TÜV AUSTRIA HELLAS 

* Το GDPR Conference συντόνισε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μαλλάς  

 

 

Λίγα Λόγια για την TÜV AUSTRIA HELLAS 

H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης 

και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της 
εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των 

προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις 

από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγρο-διατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και 

ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α.  Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του 

εκπαιδευτικού της κέντρου,  το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ. 

www.tuvaustriahellas.gr 

www.tuvaustria.academy  


