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Πρόσφατη και τρέχουσα δραστηριότητα της Αρχής

• Εκπαίδευση στον ΓΚΠΔ (Training on GDPR in GR and CY, 2018-2019)

• Αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών σε συμμόρφωση με 
τον ΓΚΠΔ (BPR4GDPR, 05/2018-04/2021) 

• byDesign

• byDefault (πρόταση έργου) 

2



byDesign

3

Project Title Facilitating GDPR compliance for SMEs and promoting Data Protection by 
Design in ICT products and services

Starting Date 1 NOV 2020

Duration in months 24

Call Topic REC-RDAT-TRAI-AG-2020
Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities 
on reaching out to stakeholders on the new data protection legislation

Estimated Budget 314.580 Euro

EU Contribution 251.664 Euro

Partners HDPA, UPRC, ABOVO
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Βασικές επιδιώξεις

Το έργο αποσκοπεί στα εξής:
i) Να υποστηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ,

παρέχοντάς τους πρότυπα έγγραφα, διαδικασίες, πολιτικές και ενημερωτικά κείμενα και εργαλείο
προσαρμογής τους στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου. (The project aims at offering of a compliance
kit for SMEs, that will provide for compliance self-assistance along with a set of context-aware
templates of essential documents;)

ii) Να σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο αντικείμενο της προστασίας δεδομένων εκ
σχεδιασμού και ορισμού για εμπλεκόμενους στην ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
πληροφορικής και επικοινωνιών και να πραγματοποιήσει σειρά σχετικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων
(about Data Protection by Design, targeting developers and other stakeholders of the ICT products and
services creation chain;

iii) Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των προαναφερόμενων (maximisation of byDesign impact, through
awareness raising, dissemination, networking and sustainability of project results).
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Πακέτα εργασίας
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Βασικοί στόχοι

Η πρόταση έχει ως κύριους στόχους τους εξής:
i) Να αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό στην προστασία δεδομένων που θα απευθύνεται σε μαθητές

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να σχεδιάσει εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς
και υποστηρικτικό υλικό και κατάλληλη εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς που πρόκειται να
αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό σε σχετικά μαθήματα.

ii) Να αναπτύξει έναν ψηφιακό χώρο που απευθύνεται σε υπεύθυνους προστασίας δεδομένων (DPOs)
και επαγγελματίες, μέσω του οποίου παρέχεται συνεχής και εξειδικευμένη ενημέρωση, ως ένα βαθμό
και ως ανταπόκριση σε σχετικά αιτήματα.

iii) Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των προαναφερόμενων.



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
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