
Αγαπητοί  Συνάδελφοι,  

 

Ο Νέος Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί 

μια νέα πρόκληση για τις εταιρείες μας και τα στελέχη τους: αφενός διότι αλλάζει 

εξολοκλήρου την αρχιτεκτονική του συστήματος που γνωρίζαμε ως σήμερα, αφετέρου διότι 

θα ισχύει πλέον πανευρωπαϊκά και τα πρόστιμα θα κινούνται σε δυσθεώρητα ύψη. Ο νέος 

θεσμός του DPO έχει προβληματίσει τις εταιρείες, όπως επίσης και το πλάνο προετοιμασίας 

τους στα νέα δεδομένα  αλλά – ας μη κρυβόμαστε- και το κόστος προσαρμογής στα 

δεδομένα αυτά.  

Ο ΣΦΕΕ θέλοντας να στηρίξει τις εταιρείες και τα στελέχη του, ενεργοποιεί εγκαίρως τα 

αντανακλαστικά του και διοργανώνει αυτή την εκπαιδευτική ημερίδα, με στόχο να 

ενημερώσει αλλά και να εκπαιδεύσει τα μέλη του, να παρουσιάσει τους κινδύνους, να 

ευαισθητοποιήσει, να προβληματίσει, να απαντήσει σε ερωτήσεις.   

Για τον λόγο αυτό, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση αυτή και ευχόμαστε να την βρείτε 

χρήσιμη και αποδοτική στην καθημερινή σας πρακτική, από όποιο πόστο και εάν 

υπηρετείτε την εταιρεία σας.  

Θεωρούμε ότι έχουμε επιλέξει μερικούς από τους καλύτερους ομιλητές στον χώρο των 

προσωπικών δεδομένων, άρτια κατηρτισμένους και επιστημονικά ενημερωμένους μέχρι 

την τελευταία εξέλιξη.  

Ευχαριστούμε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ιδιαιτέρως τον 

Πρόεδρο κ. Μενουδάκο, για την συνεργασία μας με την Αρχή και την διάθεσή 

εξωστρέφειας που επέδειξε με τόλμη, κοιτώντας τον απώτερο σκοπό της εκπαίδευσης ως 

έμμεση προσφορά στην υπηρεσία της δημόσιας υγείας.  

Ευχαριστούμε επίσης την Εfpia, τον ευρωπαϊκό μας σύνδεσμο, που στηρίζει τις 

πρωτοβουλίες μας για τα μέλη μας και όλους τους ομιλητές για την επίπονη εργασία τους 

σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.  

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και τους ομιλητές μας που έρχονται από τον εξωτερικό για αυτή 

την ημερίδα, για να μοιραστούν μαζί μας τις εφαρμοσμένες γνώσεις τους από την εμπειρία 

των εταιρειών τους, πράγμα το οποίο θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό κυρίως για τις 

μικρότερες εταιρείες μας που δεν διαθέτουν σχετική εσωτερική υποστήριξη και έχουν ίσως 

περισσότερη ανάγκη την συνδρομή του ΣΦΕΕ.  

Οι εταιρείες μέλη μας επιδεικνύουν σπάνια συναδελφική αλληλεγγύη και αυτό εξαίρει το 

ήθος του κλάδους μας.  

Με εκτίμηση, 

Μιχάλη  ς Χειμώνας       Δήμητρα Λεμπέση 

Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ      Νομικός Σύμβουλος ΣΦΕΕ 


