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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

 
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων 

στον κλάδο των Μηχανικών και της Πληροφορικής 
 

Μεγάλο ενδιαφέρον μηχανικών, στελεχών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, προσέλκυσε 

η εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής 

Β. Ελλάδος και η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, με θέμα «Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προσωπικών 

Δεδομένων -  Εφαρμογή στον κλάδο των μηχανικών και της πληροφορικής». 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρις Μπίλλιας και ο πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ κ. Κωστής 

Καγγελίδης, υπογράμμισαν στους σύντομους χαιρετισμούς τους την εξαιρετική συνεργασία 

των δύο φορέων που θα έχει και συνέχεια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το GDPR, που δημιουργεί 

νέες υποχρεώσεις και στους μηχανικούς, για τη θωράκιση, των ιδίων, των επιχειρήσεων που 

διατηρούν ή στελεχώνουν, αλλά και για το κοινό, τους πελάτες, με τους οποίους 

συναλλάσσονται. 

Η δικηγόρος Παρ Εφέταις και ειδική σύμβουλος σε θέματα εναρμόνισης με τον GDPR κ. 

Μαργαρίτα Γκαϊτατζή, ανέλυσε τις υποχρεώσεις που δημιουργεί και στους μηχανικούς ο νέος 

κανονισμός, ποιες πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ποια είναι τα βήματα που 

πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση για την εναρμόνισή της. «Πρέπει να καταλάβουν όλοι 

πως αυτός ο κανονισμός αφορά στο 99,9% των επιχειρήσεων. Επίσης πρέπει να καταλάβουν 

όλοι, πως ακόμα και η απλή συλλογή μιας λίστας στοιχείων επικοινωνίας, θεωρείται επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων και πως η επιχείρηση που εναρμονίζεται με τον κανονισμό, δεν 

προστατεύει μόνο τους πελάτες της, ή τους προμηθευτές της, αλλά και τον εαυτό της, έναντι 

κακόβουλων ενεργειών.» 

Η δικηγόρος Χαρά Ζέρβα διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, αναφέρθηκε εκτενώς στις στη 

διαβάθμιση των διορθωτικών μέτρων, των κυρώσεων και των προστίμων που μπορούν να 

επιφέρουν οι παραβιάσεις του Κανονισμού, κάνοντας λόγο για πολυπαραγοντικό ζήτημα: «Η 

Αρχή, θα εξετάσει αν υπήρχε δόλος, ή αμέλεια από μια παραβίαση, πόσα άτομα επηρεάστηκαν, 

με ποιο σκοπό γινόταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τη διάρκεια της παράβασης, 

την έκταση της ζημίας ή της πιθανότητας πρόκλησης ζημίας, το ιστορικό της εταιρείας από 

πλευράς παραβάσεων στο παρελθόν, η διαχείριση της παράβασης από την ίδια την εταιρεία, κ.α. 

Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι οι κυρώσεις και τα πρόστιμα, να μην θεωρούνται τα πρόστιμα 

ύστατο μέτρο ή να αποφεύγοντα, αλλά ούτε να χρησιμοποιούνται με τρόπο που θα μείωνε την 

αποτελεσματικότητά  τους.» 

Ο Associate Partner στο Τμήμα Επιχειρηματικής Ακεραιότητας της Ernst & Young Ελλάδος κ. 

Γιάννης Δρακούλης, υπογράμμισε ότι η 25η Μαΐου να είναι μόνο η αρχή: «Κανείς δεν 

περιμένει να είναι το σύνολο των επιχειρήσεων έτοιμο και απόλυτα εναρμονισμένο με το 

ξεκίνημα εφαρμογής του κανονισμού. Από έρευνα που κάναμε σε μια πλειάδα επιχειρήσεων 

διαπιστώσαμε ότι μόνο το 1/3 εξ` αυτών δήλωσε ετοιμότητα εναρμόνισης, ενώ τα 2/3 

αγκομαχούν να προσαρμοστούν. Χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα σε διάφορες ομάδες της 

επιχείρησης και προσέγγιση τόσο από πλευράς νομικής, όσο και από πλευράς πληροφορικής 

επιστήμης και ασφάλειας. 



Το παράδειγμα της προσπάθειας εναρμόνισης μιας μεγάλης επιχείρησης στο νέο κανονισμό 

παρουσίασε ο Διευθυντής Πληροφορικής του ομίλου Super Market «Μασούτης» κ. Σάββας 

Τορτοπίδης. «Αυτό που θα διαπιστώσετε ξεκινώντας τις ενέργειες εναρμόνισης με τον GDPR, 

είναι πως υπάρχει κέρδος σ` αυτή τη συμμόρφωση, που δεν είναι τόσο κοστοβόρα όσο 

ακούγεται. Θα ανακαλύψετε πράγματα στην πορεία, που θα αποδειχτούν ωφέλιμα και τελικά θα 

πραγματοποιήσετε μια διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού που θα ενισχύσει και θα δώσει 

υπεραξία στην επιχείρηση.» 

Όλοι οι εισηγητές, έδωσαν ιδιαίτερα η βαρύτητα στην διαδικασία του GAP analysis, δηλαδή της 

σύγκρισης της κατάστασης της επιχείρησης από πλευράς μέτρων προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων, με τις απαιτήσεις του GDPR, προκειμένου να διαπιστωθούν οι «αποστάσεις» από τον 

στόχο και να σχεδιαστούν τα βήματα προσαρμογής. 

Την εκδήλωση και τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ εισηγητών και μηχανικών του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ συντόνισε ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΠΒΕ και συντονιστής της Διαρκούς Ομάδας Εργασίας 

Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών  του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Θεόφιλος  Μυλωνάς. 

Εν τω μεταξύ, δεκάδες B2B συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ μελών του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ και του ΣΕΠΒΕ με εκπροσώπους των εταιρειών DOTSOFT, LANCOM, MOTIVE 

και SPACE HELLAS που ειδικεύονται στην μεθοδολογία προσαρμογής επιχειρήσεων στο νέο 

κανονισμό και  στήριξαν τη διοργάνωση της εκδήλωσης.  

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών κ. Τάσος Μάνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 

Dotsoft, κ. Νίκος Ζαχαριάδης, Chief Commercial Officer της Lancom, κ. Τάσος Ιωαννίδης, 

Γενικός Διευθυντής της Motive Consulting και κ. Νάντια Λιάπη, Director Governance, της 

Space Hellas Risk & Compliance Services, στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, είχαν την 

ευκαιρία να παρουσιάσουν συνοπτικά στους συμμετέχοντες τις υπηρεσίες που μπορούν να 

προσφέρουν. 

 

 

 

 

DOTSOFT AE LANCOM ΕΠΕ 
MOTIVE 

CONSULTING SPACE HELLAS AE 

 

 
  

 

                                                                               Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του, www.tkm.tee.gr, 

στο link, Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου 

 

http://www.tkm.tee.gr/

