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Λευκωσία, 11 Φεβρουαρίου 2021 
 

Διήμερο διαδικτυακών εκδηλώσεων για την ‘Προστασία Δεδομένων’  
από το ΚΕΒΕ και το CERIDES 

 
25 και 26 Φεβρουαρίου 2021 

 
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και το Κέντρο Αριστείας CERIDES (Center of 
Excellence in Risk and Decision Sciences) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνουν δύο 
διαδικτυακές εκδηλώσεις που αφορούν τον κλάδο Προστασίας Δεδομένων, στα πλαίσια συμμετοχής 
τους στο  έργο με τίτλο “Upgrading the EU Data Protection Sector with new Skills - DataPRO” που 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Και οι δύο 
εκδηλώσεις ενδιαφέρουν υπεύθυνους προστασίας δεδομένων από διάφορους οργανισμούς, αλλά και 
γενικότερα προσωπικό και ερευνητές από επιχειρήσεις που χειρίζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα. 
 
Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα Kύπρου 15.00-17.30 (14.00-16.30 CET) θα διεξαχθεί το 
τελικό συνέδριο του έργου με τη συμμετοχή οργανισμών από διάφορες χώρες της Ευρώπης όπου θα 
παρουσιαστούν οι πρακτικές εμπειρίες της εφαρμογής του GDPR, όπως εφαρμόζονται από επιχειρήσεις 
και άλλους οργανισμούς στις χώρες της Κύπρου, της Γερμανίας και της Ελλάδας. Το συνέδριο θα 
ασχοληθεί επίσης με τις επιπτώσεις του COVID-19 στη δυναμική της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, 
καθώς και με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διαδικασία πιστοποίησης της κατάρτισης των 
Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα, ενώ το αναλυτικό 
πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε εδώ. Για δηλώσεις συμμετοχής στο Συνέδριο 25/2/21 πατήστε εδώ.  
 
Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.30-13.00 θα διοργανωθεί διαδικτυακή ημερίδα με 
τίτλο «Προστασία Δεδομένων και εφαρμογή του Κανονισμού GDPR 2016/679 στην Κύπρο» με 
εισηγητές την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και εξειδικευμένους 
ομιλητές που ασχολούνται με την προστασία δεδομένων από διάφορους κλάδους όπως αυτούς των 
τηλεπικοινωνιών, των τραπεζών, της εκπαίδευσης και της Ασφάλειας και Υγείας. Η γλώσσα διεξαγωγής 
της ημερίδας είναι η Ελληνική. Για το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ. Για δηλώσεις συμμετοχής 
στην Ημερίδα 26/2/21 πατήστε εδώ. 
 
Η εγγραφή στις εκδηλώσεις είναι απαραίτητη για να έχετε πρόσβαση στις διαδικτυακές πλατφόρμες που 
θα λάβουν χώρα οι εκδηλώσεις. Οι σχετικοί σύνδεσμοι των εκδηλώσεων θα αποσταλούν σε όλους τους 
εγγεγραμμένους συμμετέχοντες την προηγούμενη μέρα της κάθε εκδήλωσης. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕΒΕ, τηλ. 22889840, 
gvenizelou@ccci.org.cy.  
 
Με εκτίμηση, 
 
Δήμητρα Παλάοντα 
Ανώτερη Λειτουργός 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΚΕΒΕ 
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