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Αξηζκ. Πξωη. 523 
      Αζήλα, 19/5/2020 

 
 
ΠΡΟ: Σε Δηνίθεζε ηνπ Επηκειεηεξίνπ-Μέινπο ηνπ ΕΕΔΕΓΕ 
            Σελ εθπξόζωπν ηνπ Επηκειεηεξίνπ ζην ΕΕΔΕΓΕ  
          
ΘΕΜΑ: Πρόζκληζη δωρεάν ζσμμεηοτής ζε διαδικησακή παροσζίαζη 
(webcast) ποσ ζσνδιοργανώνει ηο ΕΕΔΕΓΕ με ηην EΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ 
Μονοπρόζωπη Ανώνσμη Εηαιρεία Παροτής σμβοσλεσηικών 
Τπηρεζιών (ΕΤ), με θέμα: «Ανηιμεηωπίδονηας  ηις προκλήζεις ηες 
Κσβερνοαζθάλειας και ηες Προζηαζίας Προζωπικών Δεδομένων ζηε 
μεηά Covid-19 ελλενική πραγμαηικόηεηα». 
 

Αγαπεηά κέιε, 

 

Σν ΕΕΔΕΓΕ, ιόγω  ηεο απμεκέλεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ ελ κέζω ηεο 

παλδεκίαο, αληηιακβάλεηαη ηελ αλάγθε ηωλ επηρεηξήζεωλ γηα ελεκέξωζε ζε 

ζέκαηα Κπβεξλναζθάιεηαο θαη ζπκκόξθωζεο κε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό 

Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ (GDPR). 

 

Πξνο ην ζθνπό απηό,  πξαγκαηνπνηεί κηα δωξεάλ δηαδηθηπαθή παξνπζίαζε 

(webcast), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΕΤ, κε ζέκα: «Αληηκεηωπίδνληαο ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο Κπβεξλναζθάιεηαο θαη ηεο Πξνζηαζίαο Πξνζωπηθώλ 

Δεδνκέλωλ ζηε κεηά Covid-19 ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα». 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ webcast ζα πξνζεγγίζνπκε: 

1. πξνθιήζεηο πνπ αληηκεηωπίδεη ε επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα ζηηο 

παξαπάλω πεξηνρέο, θαζώο θαη  

2. βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ζπκβνπιέο δηαρείξηζεο ηωλ ελ ιόγω δεηεκάηωλ 

 

Παξάιιεια ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζε όζεο πεξηζζόηεξεο 

εξωηήζεηο  ηεζνύλ κε ζθνπό λα ζηεξίμνπκε ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ  λα 

αληαπεμέιζνπλ όζν ην δπλαηό πην απνηειεζκαηηθά ζε απηέο ηηο λέεο θαη 

απξόζκελεο πξνθιήζεηο.  
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Πληροθορίες για ηη διαδικησακή παροσζίαζη (webcast): 

Πόηε: Σρίηη 26/5/2020, ώρα 15:30-16:30 κέζω δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, 

Διάρκεια: 60 λεπηά 

Υαιρεηιζμός: θα οθία Κοσνεκάκη-Εθραίμογλοσ (Πξόεδξνο, ΕΕΔΕΓΕ), 

Ειζηγηηές: θ. Παναγιώηης Παπαγιαννακόποσλος (Associate Partner | 

Τπεύζπλνο Τπεξεζηώλ Κπβεξλναζθάιεηαο, Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ θαη 

επηιεγκέλωλ ππεξεζηώλ ηερλνινγίαο | ΕΤ), θ. Ανηώνης Μπρούμας (Digital 

Law Manager | Πιαηήο - Αλαζηαζηάδεο & πλεξγάηεο ΔΕ - ΕΤ Law)  

 

To webcast απεπζύλεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ ρξήζε ζπζηεκάηωλ 

πιεξνθνξηθήο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Δήλωζη ενδιαθέρονηος: Παρακαλούμε παηήζηε εδώ για να εγγραθείηε 

δωρεάν.  

 

Εθόζνλ εγγξαθείηε, ζα ιάβεηε επιβεβαίωζη ζην email πνπ δειώζαηε κε link 

γηα λα ζπκκεηέρεηε ζηελ παξνπζίαζε ζηηο 26/5/2020 θαη ώξα 15:30-16:30. 

  

ε πεξίπηωζε πνπ αληηκεηωπίδεηε πξνβιήκαηα κε ηελ εγγξαθή ή ηελ 

παξαθνινύζεζε ηνπ webcast, παξαθαινύκε επηθνηλωλήζηε κε ηελ θα 

ωηεξία Αθξηηίδε (+30 210 2886 668, sotiria.akritidi@gr.ey.com). 

 

 

Με εθηίκεζε, 

 
  Πξόεδξνο ΕΕΔΕΓΕ 
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