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Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο «mindtheDATA	-	Η	προστασία	δεδομένων	
ως	 μέρος	 της	 εταιρικής	 κουλτούρας	 των	ΜμΕ» στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (διάρκεια έργου: Νοέμβριος 2019 - Οκτώβριος 
2021) συνδυάζει την τεχνογνωσία 7 οργανισμών από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, 
Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία και Κύπρος), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν υψηλής 
ποιότητας κατάρτιση για τις ΜμΕ και προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα. 
Το έργο mindtheDATA στοχεύει στην προώθηση της ιδέας για τις ΜμΕ ώστε να 
συμμορφωθούν καλύτερα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 
(ΓΚΠΔ) αντιμετωπίζοντας τον ως ευκαιρία για να οδηγήσουν την επιχείρησή τους στην 
καινοτομία και τη διαφοροποίηση.

Ο ΓΚΠΔ της ΕΕ τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Δεν εισάγει απλώς, αλλά επιβάλλει 
ένα σύνολο κανόνων σχετικά με το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών 
δεδομένων. Ο ΓΚΠΔ επηρεάζει οργανισμούς και εταιρείες και γενικότερα όποιο φορέα 
κρατά δεδομένα για πολίτες της ΕΕ, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο προστασίας 
δεδομένων. Ο ΓΚΠΔ αναμένει από τις ΜμΕ του ιδιωτικού τομέα να συμμορφωθούν με 
τον κανονισμό. Από την άλλη πλευρά, το πλαίσιο του ΓΚΠΔ δεν έχει ως στόχο να επιβάλει 
επιπλέον γραφειοκρατική επιβάρυνση στις ΜμΕ και να δημιουργήσει εμπόδια στις τις 
επιχειρήσεις θέτοντας  πρόστιμα και κυρώσεις μη συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό και 
λαμβάνοντας υπόψη το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον στην ΕΕ για ΜμΕ, είναι πολύ 
σημαντικό να επισημανθεί πώς μπορεί να λειτουργήσει η συμμόρφωση στους κανόνες 
του ΓΚΠΔ για τις ΜμΕ ως παράγοντας διαφοροποίησης μίας επιχείρησης προχωρώντας 
και πέρα από την έννοια «συμμόρφωση ή ποινή».

Υπό αυτήν την έννοια, το έργο υποστηρίζει συμβούλους επιχειρήσεων ως ενεργούς 
διαμεσολαβητές προς αυτόν το στόχο καθώς συνεργάζονται με ΜμΕ στις τυπικές 
δραστηριότητες υποστήριξής τους. Το έργο επιθυμεί να κάνει μια παρέμβαση μέσω 
ενός συνόλου εργαλείων, κατευθυντήριων γραμμών, πρακτικών που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται από συμβούλους επιχειρήσεων για τη συνεχή υποστήριξη των ΜμΕ 
για την πλήρη ενσωμάτωση των αρχών της προστασίας δεδομένων στην οργανωτική 
τους κουλτούρα και στην νοοτροπία του ανθρώπινου κεφαλαίου τους, όχι μόνο ως 
στοιχείο συμμόρφωσης, αλλά ως ωφέλιμο εργαλείο για την οργανωτική τους κουλτούρα.

• Βασικές και γενικές πτυχές του νέου 
πλαισίου προστασίας προσωπικών 
δεδομένων για την ψηφιακή οικονομία 
και κοινωνία της ΕΕ και το νέο 
περιβάλλον των ΜμΕ.

• Ολοκληρωμένη στρατηγική ΓΚΠΔ 
σύμφωνα με το πεδίο δραστηριοτήτων 
τους για την ετοιμότητα εφαρμογής 
του ΓΚΠΔ, την προστασία δεδομένων 
στην ψηφιακή κοινωνία και οικονομία 
της ΕΕ.

• Εκπαιδευτικό υλικό για τη σημασία του 
ΓΚΠΔ στις ΜμΕ καθώς και τα πολλαπλά 
οφέλη «πέρα από τη συμμόρφωση» 
για τις ΜμΕ, παρουσιάζοντας τους 
τέσσερις άξονες που αναφέρθηκαν 
παραπάνω.

Για το σκοπό αυτό, το έργο ανέπτυξε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό για συμβούλους 
επιχειρήσεων (διαθέσιμο στην αγγλική, βουλγαρική, ελληνική, ισπανική και πολωνική 
γλώσσα), καλύπτοντας τα ακόλουθα θέματα:
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Το	έργο	mindtheDATA	συντονίζει	το	Yambol	Chamber	
of	Commerce	and	Industry	από	τη	Βουλγαρία	σε	
συνεργασία	με	τις	παρακάτω	εταιρείες/οργανισμούς:	
Μίλητος	Συμβουλευτική	ΑΕ	(Ελλάδα),	Business	
Support	Centre	for	Small	and	Medium	Enterprises	
–	Ruse	(Βουλγαρία),	EQA	HELLAS	S.A.	(Ελλάδα),	
Innovation	Training	Center	(Ισπανία),	PAIZ	Konsulting	
Sp.	z	o.o.	(Πολωνία)	και		RNDO	(Κύπρος).	

Περισσότερα	σχετικά	με	το	έργο	μπορείτε	να	βρείτε	και	στην	ιστοσελίδα.

Περιηγηθείτε	στην	online	εκπαιδευτική	πλατφόρμα	του	Mind	The	Data.	

Ακολουθήστε	το	έργο	στο	Facebook.

Επικοινωνήστε	μαζί	μας	εδώ.

Το εκπαιδευτικό υλικό συμπληρώνεται και 
από το παρόν	Εγχειρίδιο για συμβούλους 
με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης της 
εκπαιδευτικής πλατφόρμας η οποία είναι 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ΜμΕ 
(συμπληρώνεται από πιλοτική δοκιμή 
μικρής κλίμακας μεταξύ συμβούλων 
επιχειρήσεων στις συμμετέχουσες χώρες 
Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία, και Πολωνία). 
Το Εγχειρίδιο θα είναι φανεί ιδιαίτερα 
χρήσιμο σε συμβούλους, εκπαιδευτές και 
διαμεσολαβητές για την υποστήριξη των ΜμΕ 
και του προσωπικού σε θέματα προστασίας 
δεδομένων, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα 
οργανωτική δομή και κουλτούρα. Το υλικό θα 
είναι διαθέσιμο στην αγγλική, βουλγαρική, 
ελληνική, ισπανική και πολωνική γλώσσα 
για να ενισχυθεί ο αντίκτυπος καθώς και η 
δυνατότητα μεταφοράς και σε άλλες γλώσσες.

Το	 Εγχειρίδιο	 αποτελεί έναν αναλυτικό 
οδηγό που εξυπηρετεί δύο βασικούς 
στόχους:

  Τον παιδαγωγικό άξονα παροχής 
εκπαίδευσης που αντιπροσωπεύει το 
μεθοδολογικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
υλικού και τη μεθοδολογική πορεία που 
συνδέει τα τρία θεματικά μέρη και τα 
θέματά τους στην εκπαιδευτική δομή 
που μπορεί να ακολουθηθεί είτε με 
γραμμικό τρόπο είτε κατόπιν αιτήματος 
από συμβούλους επιχειρήσεων.

 Τον τεχνικό άξονα της παροχής 
εκπαίδευσης όπως διατίθεται στο 
Διαδίκτυο και πώς να αξιοποιηθεί 
καλύτερα το υλικό ως πρόγραμμα 
σπουδών για την υποστήριξη των Μμε.

https://yccibg.com/
https://yccibg.com/
https://www.militos.org/en/
http://bsc.smebg.net/
http://bsc.smebg.net/
http://bsc.smebg.net/
http://www.eqa.gr/
http://www.innovationtc.es/
http://www.paiz.com.pl/
http://www.paiz.com.pl/
http://www.rndo.eu/
https://mindthedata-project.eu/
https://training.mindthedata-project.eu/wordpress/
https://www.facebook.com/MindtheData
http://mindthedata-project.eu/contact/
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II.

ΣΧΕΔΊΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΟΥ 
ΥΛΊΚΟΥ ΤΟΥ MINDTHEDATA
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ΜΜΕ	ΚΑΙ	ΓΚΠΔ	–	ΤΑ	ΚΎΡΙΑ	ΕΎΡΗΜΑΤΑ

Η πλειοψηφία των εκπροσώπων των ΜμΕ 
δήλωσαν ότι οι εταιρείες τους υποχρεούνται 
από το νόμο να συμμορφωθούν με το 
ΓΚΠΔ. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είναι 
υποχρεωμένοι να  συμμορφωθούν με το 
ΓΚΠΔ, σχεδόν το 90% των συμμετεχόντων 
δήλωσαν ότι αποτελεί και δική τους  πρόθεση 
η συμμόρφωση, κάτι που δηλώνει τη 
διάθεσή τους να ακολουθήσουν το ΓΚΠΔ. 
Η πλειονότητα των ερωτηθέντων όμως δεν 
διαθέτει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Σύμφωνα με την έρευνα, δύο είναι οι κύριοι 
τρόποι με τους οποίους οι εταιρείες έχουν 
προετοιμαστεί για τη συμμόρφωσή τους: είτε 
έχουν καταγράψει το σύνολο των δεδομένων 
που κατέχουν και τα οποία υπόκεινται 
στο ΓΚΠΔ (22%), είτε όρισαν υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων για να διαχειριστεί 
κατάλληλα το ζήτημα (22%). Ένα σημαντικό 
ποσοστό των εταιριών που έλαβαν μέρος 
έχουν ήδη αξιολογήσει την ικανότητά τους να 
συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς. 
Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες ΜμΕ 
έχουν λάβει μέτρα για την ικανοποίηση των 
νέων απαιτήσεων προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, μόνο το 4% των ερωτηθέντων 
δήλωσε ότι έχει διαθέσει προϋπολογισμό 
ειδικά για τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ.

Αδιαμφισβήτητα, αναγνωρίζουν τα οφέλη 

της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ, ειδικά σε ότι 
αφορά τη φήμη της εταιρείας αλλά και την 
αξιοπιστία προς πελάτες και συνεργάτες. 

Αισθάνονται όμως και αβεβαιότητα σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο ο κανονισμός 
της ΕΕ επηρεάζει τις δραστηριότητές τους 
(π.χ. πρόστιμα, κυρώσεις, λογιστικούς 
ελέγχους κ.λπ.) κάτι που αποτελεί και 
τη μεγαλύτερη ανησυχία τους κατά τη 
διαδικασία προετοιμασίας για συμμόρφωση 
με τον ΓΚΠΔ. Από αυτό συμπεραίνουμε 
ότι εξακολουθούν να προσεγγίζουν τη 
συμμόρφωση του ΓΚΠΔ λαμβάνοντας υπόψη 
τους τις ποινές (πρόστιμα, κυρώσεις κ.λπ.) 
παρά ως μία επένδυση για την εταιρεία 
τους. Αντίστοιχα ανησυχούν: για την ανάγκη 
ύπαρξης κατάλληλων πολιτικών, κατάλληλων 
εργαλείων για την αντιμετώπιση παραβιάσεων 
ασφαλείας, καθώς και ασφάλειας δεδομένων 
και αντιμετώπισης παραβιάσεων. Σίγουρα 
όμως εκτιμάται ιδιαίτερα η εκπαίδευση του 
προσωπικού σε αντίστοιχα θέματα.

Περίπου το 72% των ερωτηθέντων θεωρούν 
ότι οι πληροφορίες και οι καθοδήγηση στις 
χώρες τους είναι καλές ή ικανοποιητικές ενώ 
το 24% πιστεύει ότι είναι χαμηλής ποιότητας. 
Πολύ μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων 
πιστεύουν ότι είναι πολύ καλό.

Ως θετικά αποτελέσματα της συμμόρφωσης με 
τον ΓΚΠΔ, η πλειονότητα των ΜμΕ επέλεξε τη 

1.	 Ο	ΓΚΠΔ	ως	κανονισμός	και	ο	νέος	τρόπος	επιχειρηματικής	δραστηριότητας

Στο πλαίσιο του έργου mindtheDATA αρχικά πραγματοποιήθηκε έρευνα στη Βουλγαρία, στην 
Ελλάδα, στην Πολωνία και στην Ισπανία για να διαπιστωθούν οι δεξιότητες και οι γνώσεις των 
συμβούλων επιχειρήσεων/συμβούλων ΜμΕ προκειμένου να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις 
ΜμΕ στη διαδικασία προσαρμογής και συμμόρφωσης στο νέο Κανονισμό.

Στην ποσοτική	έρευνα συμμετείχαν 69	σύμβουλοι	επιχειρήσεων και 49	εκπρόσωποι	ΜμΕ. 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε και ποιοτική	έρευνα στην οποία πήραν μέρος 20 σύμβουλοι 
επιχειρήσεων οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις είτε δια ζώσης, είτε μέσω Skype/τηλεφώνου 
για να μεταφέρουν τις γνώσεις τους και να βοηθήσουν την κοινοπραξία του έργου να αποκτήσει 
λεπτομερή κατανόηση σχετικά με τις ανάγκες και την εμπειρία τους κατά τη συνεργασία τους 
με τις ΜμΕ, καθώς και για τις γνώσεις τους ή τυχόν πρότερη εμπειρία τους σε θέματα που 
αφορούν το ΓΚΠΔ.
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μεγαλύτερη ασφάλεια δεδομένων παγκοσμίως 
ως την πιο σχετική, ακολουθούμενη από 
τη φήμη της εταιρείας και, στη συνέχεια, 
αφοσίωση των πελατών, η οποία συνδέεται 
στενά και με τη φήμη της εταιρείας. Η αύξηση 
των εσόδων των εταιρειών δεν περιλαμβάνεται 
στα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα από 
τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ.

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες κατάρτισης και 
συμβουλευτικής προς τις ΜμΕ για υποστήριξη 
προκειμένου να συμμορφωθούν με τον ΓΚΠΔ, 
φαίνεται να υπάρχει ευρεία ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε επίπεδο 
αγοράς. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των 4 
χωρών είναι ορατές. Για την Ισπανία και την 
Ελλάδα, το 90% των ΜμΕ που συμμετείχαν 
στην έρευνα γνώριζαν ότι υπάρχουν 
δυνατότητες υποστήριξης, ενώ στην Πολωνία, 
το 80% των ΜμΕ που ερωτήθηκαν δεν 
γνώριζαν ότι μπορούν να λάβουν τέτοιου 
είδους υποστήριξη.  

Η κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων του 
ΓΚΠΔ και της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων επισημαίνεται ως το πιο σχετικό 
θέμα εκπαίδευσης για τις ΜμΕ καταρχήν, 
ακολουθούμενο από τη διασφάλιση της 
ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης του 
προσωπικού. 

Όσον αφορά το πλαίσιο της κατάρτισης, η 
ηλεκτρονική μάθηση και η παραδοσιακή 
εκμάθηση (έντυπο υλικό και τυπική 
εκπαίδευση) θεωρούνται τα προτιμώμενα 
εργαλεία, ενώ η συνδυασμένη μάθηση είναι η 
πιο προτιμώμενη μέθοδος παράδοσης.

ΣΎΜΒΟΎΛΟΙ	 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	 ΚΑΙ	 ΓΚΠΔ	 –	
ΚΎΡΙΑ	ΕΎΡΗΜΑΤΑ	

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων (ΣΕ) αποτελούν 
τη βασική ομάδα-στόχο του έργου. 
Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα 
δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, την 
Πολωνία, την Ισπανία και την Ελλάδα και η 
πλειοψηφία τους αν και δεν παρέχει στην 
παρούσα φάση σχετικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σχετικά με τον ΓΚΠΔ ενδιαφέρονται 

όμως να το κάνουν στο μέλλον.

Δηλώνουν ότι, σύμφωνα με την επαγγελματική 
τους εμπειρία, οι ΜμΕ δεν γνωρίζουν πολύ 
καλά τη σημασία του ΓΚΠΔ, γεγονός που 
αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι οι ΜμΕ 
δεν έχουν ακόμα συμπεριλάβει τον ΓΚΠΔ ως 
επιχειρηματική προτεραιότητα στην ατζέντα 
τους.

Ο περισσότεροι ΣΕ έχουν δηλώσει για τις 
ΜμΕ ότι η καθιέρωση μιας κουλτούρας 
προστασίας δεδομένων είναι ένα αρκετά 
απαιτητικό ζήτημα κατά την προετοιμασία 
για τη συμμόρφωση με το ΓΚΠΔ. Οι παρακάτω 
προτεραιότητες προέκυψαν: αξιολόγηση 
των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση, την 
προτεραιότητα του ΓΚΠΔ μεταξύ άλλων 
επιχειρηματικών προτεραιοτήτων, καθώς 
και τα πιθανά πρόστιμα και το κόστος 
συμμόρφωσης ως τις επόμενες σημαντικές 
προκλήσεις.

Όσον αφορά τις προτιμώμενες μεθόδους 
εκμάθησης και τα εργαλεία που ταιριάζουν 
καλύτερα, σχεδόν οι μισοί από τους ΣΕ 
δηλώνουν ότι το επίπεδο γνώσεων και 
δεξιοτήτων τους είναι μέτριο ή καλό, 
οπότε ενδιαφέρονται να λάβουν σχετική 
εκπαίδευση.

Οι κύριες πηγές απόκτησης δεξιοτήτων και 
γνώσεων σχετικά με το θέμα της συμμόρφωσης 
του ΓΚΠΔ για τους συμβούλους επιχειρήσεων 
είναι η προσωπική έρευνα και το ενδιαφέρον 
για το θέμα, καθώς και μελέτες περιπτώσεων.

Η ηλεκτρονική εκμάθηση / διαδικτυακή 
εκμάθηση είναι αναμφίβολα η πιο ελκυστική 
μορφή ανάπτυξης των ικανοτήτων και των 
δεξιοτήτων τους, αλλά τα συνδυασμένα 
προγράμματα κατάρτισης και τα εργαστήρια 
αποτελούν επίσης προτιμώμενες μεθόδους. 

Αν και περισσότεροι από τους μισούς 
ερωτηθέντες παρέχουν ήδη υπηρεσίες 
που σχετίζονται με το ΓΚΠΔ σε ΜμΕ, οι 
περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν 
εκπαιδευτεί ποτέ για το πώς να παρέχουν τις 
συγκεκριμένες υπηρεσίες σε εταιρείες.
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Ως σημαντικές θεματικές για την εκπαίδευση 
εκπαίδευσης θεωρούν εκείνες που αναλύουν 
την προστασία δεδομένων στον καθημερινό 
χώρο εργασίας και τον ΓΚΠΔ ως ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα, καθώς και το ΓΚΠΔ ως ευκαιρία 
για μια αλλαγή επιχειρηματικής κουλτούρας 
για τις ΜμΕ πέρα από το πρίσμα της 
«συμμόρφωσης».

Από την πλευρά της ζήτησης (τι ζητούν 
/ χρειάζονται οι ΜμΕ) οι περισσότερο 
σχετικές θεματικές σύμφωνα πάντα με 
τους ΣΕ είναι η ανάγκη κατανόησης και 
εξοικείωσης με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, 
καθώς και η θέσπιση κατάλληλων πολιτικών 
προστασίας δεδομένων και ασφάλειας. 
Επισημαίνονται επίσης και οι παρακάτω 
θεματικές: η εκπαίδευση του προσωπικού, 
η ευαισθητοποίηση, η συμμόρφωση και η 
διατήρηση των απαραίτητων εγγράφων.

Απουσία εφαρμογής πολιτικών και απουσία 
κατάρτισης προσωπικού, που συχνά 
οδηγούν σε ενδοεταιρικές παραβιάσεις 
από τους υπαλλήλους σύμφωνα με τους ΣΕ 
είναι τα πιο κοινά σημεία παραβίασης για 
τις ΜμΕ. Ακολουθούν η συνολική αδυναμία 
αναγνώρισης προσωπικών δεδομένων, 
η ακατάλληλη επικοινωνία, καθώς και η 
γενικότερη έλλειψη μέτρων ασφαλείας.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων φαίνεται να 
ευθυγραμμίζονται με τις ΜμΕ όσον αφορά 
τα οφέλη από τη συμμόρφωση με τον 
ΓΚΠΔ, δηλαδή την αφοσίωση των πελατών 
και τη φήμη της εταιρείας, προσθέτοντας, 
ωστόσο ως εξίσου σημαντικά τα οφέλη 
που συνεπάγονται από την καθιέρωση 
μιας εταιρικής κουλτούρας προστασίας 
δεδομένων.
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2.	 Σχεδιάζοντας	το	εκπαιδευτικό	υλικό	του	έργου	mindtheDATA

Ta βήματα που ακολούθησε η κοινοπραξία κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του εκπαιδευτικού 
υλικού του έργου mindtheDATA, ξεκίνησαν με την ανάλυση τυχών αναγκών και κενών τα 
οποία παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα του οδηγού, και που οδήγησαν την ομάδα 
ανάπτυξης στην ανάγκη επεξεργασίας ενός	εγγράφου	καθοδήγησης	και	προγραμματισμού	
για	τη	συλλογή	και	τον	καθορισμό	με	σαφήνεια	όλων	των	ιδεών	για	τη	δημιουργία	της	
στοχευόμενης	κατάρτισης	και	ολοκληρωμένης	υποστήριξης.

Το παρόν εγχειρίδιο έχει τον επίσημο τίτλο «Μεθοδολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού συμβούλων επιχειρήσεων για τη δημιουργία μιας κουλτούρας προστασίας 
δεδομένων στις ΜμΕ» και έχει, εν συντομία, διπλό στόχο:

• Την περιγραφή του θεωρητικού υπόβαθρου παρουσιάζοντας τα μεθοδολογικά στοιχεία και 
τα κατάλληλα εργαλεία που διευκολύνουν την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενοτήτων και 
του διαδικτυακού περιβάλλοντος/πλατφόρμας που θα τις φιλοξενεί.

• Τη διάκριση των βασικών χαρακτηριστικών της κατάρτισης (τόσο από πλευράς περιεχομένου 
όσο και από τεχνικής άποψης) καθώς και της δομής στη βάση της οποίας οργανώθηκε το 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το περιεχόμενο του Μεθοδολογικού Πλαισίου, με εξαίρεση την 
εισαγωγή και τα παραρτήματα, χωρίστηκε σε δύο κύριες ενότητες, η κάθε μία με στόχο την 
παροχή βασικών πληροφοριών και απάντηση στις ερωτήσεις που σχετίζονταν άμεσα με τους 
προαναφερθέντες κύριους στόχους που έχει καθορίσει η κοινοπραξία του έργου.

ΕΝΟΤΗΤΑ	2	-	ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ	ΎΠΟΒΑΘΡΟ

2.1.		 Επισκόπηση	του	θεωρητικού	υποβάθρου	και	των	στόχων	του	Π.Ε.2

Παρουσιάζει εισαγωγικές	πληροφορίες	για	την	παροχή	εκπαίδευσης	
στο	πλαίσιο	του	έργου	mindtheDATA όπως θεματικές, στόχοι και σκοποί, 
εκπαιδευόμενοι-στόχοι, βασικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν καθώς και τη 
δομή του ίδιου του θεωρητικού πλαισίου.

2.2.		 Ανάγκες	που	εντοπίστηκαν	κατά	το	σχεδιασμό	της	πρότασης	

Περιγράφει τα τρία ενδεικτικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στις 
εκπαιδευτικές ενότητες σύμφωνα με την πρωτογενή έρευνα που έγινε κατά τη 
σύνταξη της πρότασης του έργου.

2.3.		 Ανάγκες	που	εντοπίστηκαν	μέσω	έρευνας	

Περιγράφει την έρευνα και παραθέτει το ευρύ φάσμα συμπερασμάτων σχετικά με 
τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ για να συμμορφωθούν 
με τον ΓΚΠΔ και προτάσεις για αξιοποίηση των ευκαιριών και των πλεονεκτημάτων 
που προκύπτουν από την ετοιμότητα /συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ.

https://mindthedata-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/IO1_Methodological_framework_Final_v2.pdf
https://mindthedata-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/IO1_Methodological_framework_Final_v2.pdf
https://mindthedata-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/IO1_Methodological_framework_Final_v2.pdf
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Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή αυτής της ενότητας, το Μεθοδολογικό Πλαίσιο δεν 
αποτέλεσε μόνο οδηγό αλλά και έγγραφο	σχεδιασμού. Για το σκοπό αυτό, η κοινοπραξία 
ανέπτυξε περαιτέρω τη δομή του περιεχομένου που περιγράφεται στις ενότητες 2.5 και 3.2 
στη λεγόμενη «ανάπτυξη περιεχομένου excel matrix», ένα έγγραφο Excel για την ανάπτυξη των 
θεματικών και των ενοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού του έργου mindtheDATA, καθώς και 
τεχνικά, να διατίθεται σε διαδικτυακό περιβάλλον. Αυτό το έγγραφο λεπτομερώς κατέγραφε  
συγκεκριμένες δραστηριότητες ανάπτυξης περιεχομένου που θα έπρεπε να σχεδιάσουν τα 
μέλη της κοινοπραξίας. 

2.4.		 Ανάγκες	που	προέκυψαν	μέσω	της	ποσοτικής	και	ποιοτικής	έρευνας	

Συγκεντρώθηκαν οι ανάγκες	των	συμβούλων	επιχειρήσεων	και	των	ΜμΕ	
σχετικά	με	το	επίπεδο	των	γνώσεων,	των	δεξιοτήτων	και	της	κατάρτισης 
για καλύτερη υποστήριξη των ΜμΕ σε θέματα ΓΚΠΔ, χρησιμεύοντας ως οι βασικές 
οδηγίες για την ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου.

2.5.		 Προτεινόμενη	δομή	περιεχομένου	σύμφωνα	με	τα	βασικά	αποτελέσματα			
	 και	τις	ανάγκες	που	προσδιορίστηκαν

Παρέχει ένα μεθοδολογικό	πλέγμα	/	σύνολο	γύρω	από	το	οποίο	το	
εκπαιδευτικό	περιεχόμενο	θα	οργανωνόταν	και	θα	εφαρμοζόταν, 
συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, διάταξης, μορφών, διάρκειας όπως θα 
προτιμούσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα. Ακολουθεί τη δομή των 3 μερών 
που περιλαμβάνεται στην αρχική εφαρμογή, με ορισμένες αλλαγές σχετικά με 
τους τίτλους και τους όρους.

2.6.		 Αρχές	εκμάθησης	ενηλίκων	&	θεωρία	του	κονστρουκτιβισμού

Περιγράφει την παιδαγωγική	προσέγγιση	και	τη	μεθοδολογία	κατάρτισης 
που υιοθετήθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των μαθητών-
στόχων. 

ΕΝΟΤΗΤΑ	3	-	ΔΟΜΗ	ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΟΎ	ΎΛΙΚΟΎ

3.1.		 Γενικές	οδηγίες

Προτείνει μεθοδολογική	προσέγγιση	για	τη	μαθησιακή	διαδικασία	και	την	
εκπαιδευτική	εμπειρία	με	τεχνικές	λύσεις	καθώς και συμβουλές	για	την	
ανάπτυξη	μαθησιακών	αποτελεσμάτων.

3.2.		 Δομή,	μαθησιακά	αποτελέσματα	και	οδηγίες	για	την	ανάπτυξη		 	 	
	 περιεχομένου

Παρουσιάζει λεπτομερώς τα μαθήματα/θέματα δομημένα σε Ενότητες	και	
Κεφάλαια	για	το	διαδικτυακό	μάθημα.

3.3.		 Οριζόντιες	δραστηριότητες

Παρέχει πηγές για περαιτέρω ανάγνωση και πρόσθετους πόρους μάθησης
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Επομένως, ο πίνακας περιεχομένων μπορεί να οριστεί ως:

• Ένα εργαλείο αναφοράς και ένα έγγραφο εργασίας που παρουσιάζει μια σαφή δομή του 
εκπαιδευτικού υλικού και κατανομής των καθηκόντων, καθορίζοντας τις υποχρεώσεις 
του υπεύθυνου για κάθε θεματική εταίρου (παρακολούθηση της διαδικασίας ανάπτυξης 
περιεχομένου, ομοιομορφία, ισορροπία μεταξύ κειμένου και εικόνων ή λίστες ελέγχου, 
έλεγχος τελικού παραδοτέου) και προγραμματιστές μονάδας.

• Ένας αναλυτικός και λεπτομερής οδηγός για τα εκπαιδευτικά ζητήματα που θα 
αναπτυχθούν ανά Ενότητα / θεματική και τις προτεινόμενες μορφές των τεστ και εργαλείων 
αυτοαξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν (τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε μορφή)

• Μία δεξαμενή προτάσεων και συμβουλών ανάλογα και με την εξειδίκευση, για την υποστήριξη 
τόσο των παιδαγωγικών πτυχών όσο και των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά 
τη διαδικασία ανάπτυξης περιεχομένου μαζί με το ύφος του λόγου και της παρουσίασης (οι 
τεχνικές και γραφικές διαδικτυακές λύσεις για την υποστήριξη της παροχής κατάρτισης) .

• Μια συλλογή συστάσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού υλικού, όπως η προσέγγιση μαθησιακών στόχων, η συνέπεια στην ορολογία, 
η κοινή αφηγηματική προσέγγιση και η συγκέντρωση πηγών.
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III. 

Η ΕΚΠΑΊΔΕΤΊΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
MINDTHEDATA
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Η διεύθυνση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας είναι https://training.mindthedata-project.eu/
(Εικόνα 1). 

Από την εισαγωγική σελίδα, οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν σύντομες βοηθητικές 
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης και χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού (“ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ”). Έχουν επίσης πρόσβαση και στο παρόν έγγραφο (εγχειρίδιο) (“ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ”).

Εικόνα 1: η εισαγωγική σελίδα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας  

1.	 Δομή	της	online	εκπαιδευτικής	πλατφόρμας

https://training.mindthedata-project.eu/ 
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3. Πατήστε για “εγγραφή” (εικόνα 3)

1.1.	 Πρόσβαση	και	εγγραφή

Για εγγραφή και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πλατφόρμας, ο χρήστης πρέπει 
να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

1. Κλικ στο κουμπί “ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” (κίτρινο κουμπί στη μεσαία δεξιά πλευρά της 
εισαγωγικής σελίδας - βλ. Εικόνα 1).

2. Τότε ανοίγει μια νέα σελίδα με τη δομή των ενοτήτων (στο αριστερό μενού). Βλέπε Εικόνα 2.

Εικόνα 2: Βήμα 2: Η σελίδα με το menu

Εικόνα 3: Πατήστε για εγγραφή
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Εικόνα 4: Επιλέξτε Σύνδεση

Εικόνα 5: Η σελίδα εισαγωγής στοιχείων για εγγραφή

4. Επιλέξτε Σύνδεση στο τέλος της σελίδας σύνδεσης (Εικόνα 4).

5. Επιλέξτε  όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και επαναλάβετε τον κωδικό    
 πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει    
 τουλάχιστον δώδεκα χαρακτήρες. Για να ισχυροποιήσετε τον κωδικό πρόσβασής   
 σας, χρησιμοποιήστε κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα όπως:   
 ! “? $% ^ &). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί “Εγγραφή” (Εικόνα 5).
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Εικόνα 6: email επιβεβαίωσης εγγραφής 

Εικόνα 7: Εισαγωγή ονόματος χρήστη και κωδικός πρόσβασης 

6. Θα λάβετε ένα αυτόματο email επιβεβαίωσης (Εικόνα 6). Θα πρέπει να κάνετε κλικ στο   
 δεύτερο σύνδεσμο που θα βρείτε στο κυρίως σώμα του email (Εικόνα 6).

7. Γράψτε ξανά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε επιλέξει (Εικόνα 7) 
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Εικόνα 8: Η σελίδα για τα Μαθήματα

Εικόνα 9: Η εικόνα για τα Μαθήματα

1.2.	 Περιήγηση	στο	εκπαιδευτικό	υλικό

Με την είσοδό σας, θα έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του έργου. 
Επιλέξτε από το αριστερό menu τα «Μαθήματα» για να δείτε το υλικό. 

Τότε θα εμφανιστεί η εικόνα με τα εκπαιδευτικά μαθήματα την οποία θα πρέπει να πατήσετε 
για να προχωρήσετε. (Εικόνα 9) 
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Εικόνα 10: Η σελίδα με το μενού των μαθημάτων 

Εικόνα 11: Εισαγωγική Σελίδα

Στη συνέχεια ανοίγει η σελίδα των Μαθημάτων (Εικόνα 10). Σε αυτή τη σελίδα, στην κορυφή, 
εμφανίζονται οι βασικές πληροφορίες σχετικά με την πορεία σας στην εκπαιδευτική 
πλατφόρμα (Εικόνα 10): π.χ. αριθμός μαθημάτων, τεστ και διάρκεια. Πατήστε “Συνέχεια”.

Θα μεταβείτε στην εισαγωγική σελίδα τους μαθήματος (Εικόνα 11)
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Εικόνα 12: Το κουμπί για την Ολοκλήρωση μαθήματος 

Εικόνα 13:Πώς να κρύψετε το μενού 

Στο τέλος κάθε σελίδας μαθήματος βρίσκεται το κουμπί ολοκλήρωσης. Όταν θα πατήσετε 
αυτό το κουμπί, εμφανίζεται ένα πλαίσιο επιβεβαίωσης με το οποίο ο εκπαιδευόμενος 
καλείται να επιβεβαιώσει ότι ολοκλήρωσε το μάθημα. Στη συνέχεια η πορεία της εκπαίδευσης 
ανανεώνεται και στην μπάρα προόδου, στα δεξιά της σελίδας. 

Μπορείτε να κρύψετε το μενού με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης, πατώντας το κίτρινο βελάκι. (Εικόνα 13). 

Έχετε δύο διαφορετικούς τρόπους για να πλοηγηθείτε στην πλατφόρμα. Είτε από το μενού, 
είτε πατώντας Επόμενο και Προηγούμενο (όπως θα δείτε στην εικόνα παρακάτω, στο τέλος 
κάθε σελίδας μαθήματος
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1.3.	 Δοκιμασίες	αξιολόγησης

Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αυτό-αξιολογηθούν μέσω 
2 δοκιμασιών αξιολόγησης. Πατήστε Έναρξη για να ξεκινήσετε την κάθε δοκιμασία (Εικόνα 14)

Κάθε δοκιμασία αξιολόγησης περιέχει συγκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων ο οποίος και 
διευκρινίζεται (Εικόνα 15). Μόλις επιλεχθεί η σωστή απάντηση από τις προτεινόμενες 
απαντήσεις, ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση.

Αφού ολοκληρωθούν όλες οι ερωτήσεις, απαντώντας σε κάθε ερώτηση και επιλέγοντας να 
πάτε στην επόμενη, εμφανίζεται το κουμπί “Ολοκληρώστε τη Δοκιμασία”, και στη συνέχεια 
εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης υποβολής της δοκιμασίας (Εικόνα 15).

Εικόνα 14: Δοκιμασία αξιολόγησης

Εικόνα 15: Ολοκλήρωση της δοκιμασίας 
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Μετά την ολοκλήρωση, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα (Εικόνα 17). Ο εκπαιδευόμενος 
μπορεί να επιλέξει είτε να ελέγξει σωστές και λανθασμένες απαντήσεις, είτε να κάνει ξανά το 
τεστ.

Εικόνα 16: Περιήγηση στη δοκιμασία αξιολόγησης

Εικόνα 17: Επανάληψη ή αναφορά δοκιμασίας αξιολόγησης 
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2.	 Οι	εκπαιδευτικές	ενότητες	του	mindtheDATA

Η online εκπαιδευτική πλατφόρμα του mindtheDATA είναι πρακτική και εύχρηστη και δίνει 
την ευκαιρία σε συμβούλους επιχειρήσεων να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε λεπτομερείς και 
τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με διάφορες πτυχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων (GDPR) (ΓΚΠΔ). Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από τρεις Ενότητες και είναι 
μεταφρασμένο σε πέντε γλώσσες (Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά, Πολωνικά και Ισπανικά). Οι 
τρεις αυτές ενότητες δίνουν την ευκαιρία στους συμβούλους να εξοικειωθούν με τη βασική 
ορολογία και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο προστασίας δεδομένων, να 
κατανοήσουν τις διαδικασίες προετοιμασίας των ΜμΕ να συμμορφωθούν με τον ΓΚΠΔ, καθώς 
και τις ενότητες που επισημαίνουν τα οφέλη από τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ αλλά και τρόπους 
και πώς μπορούν οι ΜμΕ να τις αναπτύξουν.

Για την είσοδό σας σε οποιαδήποτε από αυτές τις 3 Ενότητες θα πρέπει:

• Να εισάγετε το όνομα χρήστη, το email σας και τον κωδικό πρόσβασης

• Στη συνέχεια θα μπορείτε να συνδεθείτε (αφού θα έχετε λάβει ένα αυτόματο email 
επιβεβαίωσης).

• Μόλις συνδεθείτε, κάντε κλικ στα “Μαθήματα” στο μενού στα αριστερά και, στη συνέχεια, 
κάντε κλικ στην εικόνα “Mind the Data”

Θα μεταβείτε στην Εισαγωγή του εκπαιδευτικού υλικού. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας 
μπορείτε να βρείτε μενού πλοήγησης με τις 3 ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα κεφάλαια 
και τα υποκεφάλαια. Με το μενού στα αριστερά μπορείτε να πλοηγηθείτε απευθείας σε 
οποιαδήποτε ενότητα επιθυμείτε.
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Όταν τελειώσετε με μια ενότητα πρέπει να 
κάνετε κλικ στο κουμπί  

Η Ενότητα 1 και Ενότητα 2 ακολουθούν την 
ίδια δομή. Και οι δύο ξεκινούν με μια εισαγωγή 
και έχουν 5 κεφάλαια. Στο τέλος κάθε 
κεφαλαίου υπάρχουν δύο σύντομες δοκιμές 
για να εξεταστεί η βαθύτερη κατανόηση τους 
περιεχομένου και εάν ο εκπαιδευόμενος 
έχει αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις ή 
χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση. Κάθε 
δοκιμή έχει 4 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
ή Σωστό/Λάθος που πρέπει να απαντηθούν 
σε δέκα λεπτά. Ο βαθμός επιτυχίας είναι 80%.

Πατήστε “Έναρξη”. Καλή επιτυχία!

Στη Διδακτική Ενότητα 5 τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνεται 
βιβλιογραφία και βασικοί πόροι και σχετικά έγγραφα για περαιτέρω αναζήτηση ενώ θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη ενότητα δεν περιλαμβάνονται δοκιμασίες αξιολόγησης. 

Η	Διδακτική	Ενότητα	3:	«ΓΚΠΔ	–	Σκεπτόμενοι	πέρα	από	τη	συμμόρφωση» ολοκληρώνει 
το εκπαιδευτικό υλικό. Σε αυτήν την ενότητα δεν περιλαμβάνονται δοκιμασίες αξιολόγησης 
και η δομή της είναι διαφορετική. Η διδακτική ενότητα 3 χωρίζεται σε έξι κάρτες/κεφάλαια. 
Κάθε κάρτα/κεφάλαιο αποτελεί μία ξεχωριστή οντότητα με ξεχωριστό σκοπό. H 3η διδακτική 
ενότητα στοχεύει να αναδείξει και να προτείνει ξεκάθαρα οφέλη για τις ΜμΕ, σε σχέση με τον 
παράγοντα της συμμόρφωσης στον ΓΚΠΔ. Κάθε κάρτα έχει μία συγκεκριμένη αποστολή, είτε 
προτείνοντας τρόπους με τους οποίους οι διαδικασίες συμμόρφωσης στον ΓΚΠΔ μπορούν να 
συνδυαστούν με άλλες διαδικασίες (π.χ. τον ψηφιακό μετασχηματισμό), είτε παροτρύνοντας το 
επιχειρηματικό δυναμικό να αναστοχαστεί για το πώς ο ΓΚΠΔ μπορεί να αποτελέσει γι’ αυτούς 
μία σημαντική ευκαιρία ή ένα σημαντικό βήμα, και όχι μία επιπλέον υποχρέωση.

Μέσω της πλατφόρμας μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση στον αριθμό των μαθημάτων 
που έχουν ολοκληρωθεί, των δοκιμασιών 
που έχουν ολοκληρωθεί και παράλληλα να 
βλέπετε και την πρόοδο των μαθημάτων σας.
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2.1.	 Θεματικό	μέρος	1	

Ο στόχος της Διδακτικής	 Ενότητας	 1:	 «Κατανοώντας	 τα	 προσωπικά	 δεδομένα	 και	 το	
ΓΚΠΔ» είναι να κινήσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων να εντρυφήσουν στη δυναμική 
του ΓΚΠΔ, να κατανοήσουν την πρόκληση, τη σημασία και τις ιδιαιτερότητες των οδηγιών 
και να αναπτύξουν μία βαθύτερη κατανόηση σχετικά με το γιατί η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ 
είναι κρίσιμη/σημαντική, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί πρόκληση για την ψηφιακή οικονομία και 
κοινωνία της Ε.Ε. 

Η	Δ.Ε.	1	αποτελείται	από	5	κεφάλαια.	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1:	ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ	ΔΕΔΟΜΕΝΑ	ΚΑΙ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το υποκεφάλαιο 1.1 προσφέρει μια εισαγωγή στην ευρύτερη έννοια των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ως ένα αρχικό βήμα για να ανακαλύψετε τους ιστορικούς προπομπούς του 
δικαιώματος της προστασίας δεδομένων, στο υποκεφάλαιο 1.2. Στη συνέχεια, το υποκεφάλαιο 
1.3 διερευνά την εξέλιξη των κανονισμών προστασίας δεδομένων, με μια χρονολογική 
ανασκόπηση που καταλήγει στο υποκεφάλαιο 1.4, το οποίο συνοψίζει τα νέα και τροποποιημένα  
χαρακτηριστικά του ΓΚΠΔ.

Τα υποκεφάλαια 1.5 και 1.6 αποτελούν σημείο εκκίνησης λεπτομερούς ανάλυσης για να 
σχηματίσετε σαφή εικόνα  για το πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ (ουσιαστικό και εδαφικό), δηλαδή 
ποιον αφορά και πότε εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2:	ΒΑΣΙΚΟΙ	ΟΡΙΣΜΟΙ	ΚΑΙ	ΕΝΝΟΙΕΣ

Σε αυτό το υποκεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά οι 20 πιο σημαντικοί και χρήσιμοι ορισμοί και 
οι βασικές έννοιες του ΓΚΠΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	3:	ΒΑΣΙΚΕΣ	ΑΡΧΕΣ	ΓΚΠΔ

Ως συνέχεια της ανάλυσης των βασικών στοιχείων του ΓΚΠΔ, σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται 
οι επτά βασικές αρχές για την προστασία των δεδομένων με τις οποίες μια ΜμΕ πρέπει να 
συμμορφώνεται κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	4	ΤΑ	ΑΤΟΜΙΚΑ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	ΣΤΟΝ	ΓΚΠΔ

Το κεφάλαιο αυτό διασαφηνίζει με απλό τρόπο και με τη βοήθεια σχετικών παραδειγμάτων τον 
τρόπο με τον οποίο ο ΓΚΠΔ μπορεί να ισχυροποιήσει τη θέση των φυσικών προσώπων και να 
τους παραδώσει τον έλεγχο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	5:	ΒΑΣΙΚΕΣ	ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ,	ΠΗΓΕΣ,	ΕΓΓΡΑΦΑ

Αυτό το κεφάλαιο έχει τη μορφή μίας ενδεικτικής αλλά αρκετά πλούσιας βιβλιοθήκης από 
αναγνώσεις, πηγές, έγγραφα, συνδέσμους, παρουσιάσεις και βίντεο στο YouTube, για τα 
δικαιώματα προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δεδομένων, όπως επίσης και την 
προέλευση του ΓΚΠΔ, της βασικές αρχές του και τα ατομικά δικαιώματα που θεμελιώνει. 
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Μαθησιακά	αποτελέσματα:

Ολοκληρώνοντας τη Δ.Ε. 1 οι εκπαιδευόμενοι θα μπορείτε

• Να προσδιορίζετε και να διακρίνετε τα «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα», όπως ορίζονται 
από τον ΓΚΠΔ.

• Να παρουσιάσετε το ιστορικό υπόβαθρο και τους παράγοντες που οδήγησαν στην κοινωνική 
και νομική εμφάνιση και εξέλιξη της Προστασίας Δεδομένων.

• Να καθορίσετε το ρόλο, τις υποχρεώσεις και το βαθμό ευθύνης των επιχειρήσεων που 
εμπλέκονται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

• Να βοηθήσετε τις ΜμΕ να εντοπίσουν εάν εμπίπτουν άμεσα στις διατάξεις του ΓΚΠΔ της Ε.Ε. 
για την προστασία δεδομένων – ιδιωτικότητας.

• Να εντοπίσετε τις βασικές και πιο σημαντικές έννοιες και ορισμούς του ΓΚΠΔ.

• Να παρέχετε σε επιχειρήσεις και οργανισμούς έναν οδηγό επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να συμμορφώνονται με τις αρχές του ΓΚΠΔ.

• Να εντοπίσετε παραβιάσεις των βασικών αρχών στην επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

• Να εξηγήσετε τα νέα, τροποποιημένα χαρακτηριστικά του ΓΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένων 
των ατομικών δικαιωμάτων.

• Να παρουσιάσετε πώς ο ΓΚΠΔ διαφυλάσσει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες φυσικών 
προσώπων, παραχωρώντας σε αυτά τον έλεγχο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους. 

Εκτιμώμενος χρόνος: 90 – 120 λεπτά
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2.2.	 Θεματικό	μέρος	2	

Η	Διδακτική	Ενότητα	2:	Ο	ΓΚΠΔ	και	η	ΜμΕ	μου	επικεντρώνεται στις συνέπειες της 
συμμόρφωσης μιας ΜμΕ με τον ΓΚΠΔ.

Αποτελείται	από	5	κεφάλαια	με	υποκεφάλαια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1:	Ο	ΓΚΠΔ	ΣΤΟΝ	ΨΗΦΙΑΚΟ	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ	ΚΑΙ	ΤΗΝ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	ΤΗΣ	ΕΕ

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο εστιάζει στη θέση	των	δεδομένων	προσωπικού	χαρακτήρα	και	
της	ιδιωτικότητας	στην	ψηφιακή	εποχή, όπως επίσης και στις προκλήσεις που θέτει ο 
ΓΚΠΔ στις ΜμΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2:	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	ΓΙΑ	ΤΟΝ	ΓΚΠΔ:	ΠΟΙΑ	ΕΙΝΑΙ	Η	ΘΕΣΗ	ΤΗΣ	ΜμΕ	ΜΟΎ	 
ΚΑΙ	ΤΙ	ΠΡΕΠΕΙ	ΝΑ	ΚΑΝΩ;

Σε αυτό το κεφάλαιο επικεντρωνόμαστε στο βαθμό	επάρκειας της συμμόρφωσης	της	
κατάστασης	των	ΜμΕ σε σχέση με τον ΓΚΠΔ και τα βήματα που απαιτούνται για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης στον ΓΚΠΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	3:	Ο	ΓΚΠΔ	ΚΑΙ	Η	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΣΤΟ	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα Κεφάλαια 3 και 4 ασχολούνται με τον ΓΚΠΔ και την προστασία δεδομένων στο καθημερινό 
περιβάλλον εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	4	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	«ΗΔΗ	ΑΠΟ	ΤΟ	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ»	ΚΑΙ		«ΕΞ	ΟΡΙΣΜΟΎ»

Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται στην εφαρμογή των κανονισμών και των αρχών της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με λεπτομερή παραδείγματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ5	ΒΑΣΙΚΕΣ	ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ,	ΠΗΓΕΣ,	ΕΓΓΡΑΦΑ	

Αυτό το κεφάλαιο έχει τη μορφή μίας ενδεικτικής, αλλά αρκετά πλούσιας βιβλιοθήκης από 
αναγνώσεις,	πηγές,	έγγραφα,	συνδέσμους,	παρουσιάσεις	και	βίντεο	στο	YouTube.
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Επιδιωκόμενα	μαθησιακά	αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας την Δ.Ε. 2 θα μπορείτε:

• Να εξηγήσετε τον ορισμό της ιδιωτικότητας

• Να περιγράψετε το πώς η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει τόσο πρόκληση, όσο και 
εργαλείο υποστήριξης της ιδιωτικότητας

• Να περιγράψετε τις προκλήσεις για μία ΜμΕ στην εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για 
την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

• Να εξηγήσετε τις νομικές βάσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ για την επεξεργασία και τη 
σημασία τους

• Να προετοιμάσετε ένα εργαλείο αξιολόγησης του ΓΚΠΔ και τη σχετική λίστα υποχρεώσεων

• Να παρουσιάσετε τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης

• Να περιγράψετε πώς μπορεί να προετοιμαστεί και να ανταποκριθεί μία ΜμΕ σε 
παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

• Να διεξάγετε μία εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των δεδομένων

• Να ορίσετε τα βασικά στοιχεία της νοοτροπίας και της επιχειρηματικής κουλτούρας που 
καθιερώνει ο ΓΚΠΔ, πώς ελέγχονται και πώς διατηρούνται

• Να εξηγήσετε με παραδείγματα την έννοια της προστασίας δεδομένων «ήδη από το 
σχεδιασμό» και «εξ ορισμού» (DPbDD) 

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει εργαλεία	που	μπορείτε	να	χρησιμοποιήσετε	για	την	
αξιολόγηση	της	ετοιμότητας	του	ΓΚΠΔ	των	ΜμΕ με τις οποίες εργάζεστε.

Θα χρειαστείτε περίπου 80-90 λεπτά για να μελετήσετε αυτήν την Ενότητα (χωρίς 
εμπεριστατωμένη μελέτη των πηγών).



29ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

2.3		 Θεματικό	Μέρος	3	

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	 ΕΝΟΤΗΤΑ	 3:	 H	 3η	 διδακτική	 ενότητα	 ΓΚΠΔ	 –	 Σκεπτόμενοι	 “πέρα	 από	 τη	
συμμόρφωση”	 είναι η τελευταία Ενότητα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα mindtheDATA 
και ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση από τις προηγούμενες 2 Διδακτικές Ενότητες. Η 
φύση της είναι λιγότερο ενημερωτική και εκπαιδευτική. Ο κύριος στόχος της είναι να παρέχει 
κίνητρα στους συμβούλους επιχειρήσεων, καθώς και στους τους ιδιοκτήτες, διευθυντές και το 
προσωπικό των ΜμΕ για να εξερευνήσουν από κοινού, να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν ιδέες 
και παρεμβάσεις μέσα στην οργανωτική δομή της ΜμΕ.

Ως εκ τούτου, στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται πως η συμμόρφωση προς το ΓΚΠΔ μπορεί να 
οδηγήσει σε επιχειρηματική καινοτομία, αλλά και να λειτουργήσει	 ως	 ανταγωνιστικό	
πλεονέκτημα	και	εργαλείο	έλξης	πελατών. Ενώ οι Ενότητες 1 και 2 καθοδηγούν τόσο τους 
ΣΕ όσο και τις ΜμΕ κατά τη διαδικασία και τις αλλαγές που υφίστανται το οικοσύστημα των 
ΜμΕ, η Ενότητα 3 αναλύει τη διαδρομή την οποία “ακολουθούν” τα δεδομένα μέσα σε μια 
εταιρεία - από το ένα τμήμα στο άλλο, μεταξύ ατόμων, διευκρινίζοντας την ιδιοκτησία αυτών 
των δεδομένων, προσδιορίζοντας για πρώτη φορά ίσως αχρησιμοποίητα σύνολα δεδομένων, 
δίνοντας αξία σε ορισμένα δεδομένα, που ήταν πιθανώς άγνωστα και ούτω καθεξής. Η ενότητα 
3 βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία συμμόρφωσης ή η κατάσταση μιας ΜΜΕ 
που συμμορφώνεται με το ΓΚΠΔ έχει	 ή	 αμφισβητεί	 τις	 επιχειρηματικές	 πρακτικές,	 τις	
προκαλεί	και	προσφέρει	ευκαιρίες	βελτιστοποίησης	και	κυρίως	καινοτομίας.

Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά	αποτελέσματα για συμβούλους επιχειρήσεων και ΜμΕ με τη 
δημιουργία και την πραγματοποίηση συνεδριών συμβούλων χρησιμοποιώντας τις κάρτες της 
Διδακτικής Ενότητας 3 ως κίνητρα είναι να τους βοηθήσουν:

• Να προσδιορίσετε καινοτόμες επιχειρηματικές και οργανωτικές ιδέες που συνδέονται με 
την εφαρμογή πρακτικών ΓΚΠΔ

• Να χρησιμοποιήσετε το ΓΚΠΔ ως εργαλείο αφοσίωσης πελατών τοποθετώντας την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων στην κορυφή της κουλτούρας και της προσέγγισης 
της εταιρείας στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών

• Να αξιοποιήσετε τις γνώσεις και την παρακολούθηση των δεδομένων σε όλες τις «διαδικασίες 
προστασίας» ως ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαφοροποιεί τις ΜμΕ τους ενόψει των 
συνεχιζόμενων διαδικασιών ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομικής, επιχειρηματικής 
και κοινωνικής δραστηριότητας.
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Πώς	μπορούν	οι	σύμβουλοι	επιχειρήσεων	να	συνεργαστούν	με	μία	ΜμΕ	χρησιμοποιώντας	
την	Διδακτική	Ενότητα	3

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων θα βρουν 5	κάρτες στη Διδακτική Ενότητα 3. Κάθε κάρτα βοηθά να 
συνεργαστούν οι ΣΕ με ιδιοκτήτες ΜμΕ, διευθυντές αλλά και προσωπικό και να διερευνήσουν 
μαζί  πώς η συμμόρφωση του ΓΚΠΔ και οι αλλαγές που επιφέρει στον τρόπο λειτουργίας της 
εταιρείας τους, μπορεί να οδηγήσει σε επιχειρηματική καινοτομία, αλλά λειτουργεί επίσης ως 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ως εργαλείο αφοσίωσης πελατών.

Οι 5 κάρτες και οι θεματικές τους:

#1	Πρώτα…..ακολουθήστε	τα	δεδομένα	σας!

#2	Σκεφτείτε	τη	σχέση	ΓΚΠΔ	και	καινοτομίας
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#3	Προσελκύοντας	τους	πελάτες:	η	μετατόπιση	της	δύναμης	στο	άτομο
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#4	ΓΚΠΔ	και	ψηφιακός	μετασχηματισμός

#5	Η	προστασία	των	δεδομένων	και	ο	ΓΚΠΔ	ως	ανταγωνιστικά	πλεονεκτήματα
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Κάθε μία από τις 5 κάρτες είναι δομημένη με τον ακόλουθο τρόπο:

• Σύντομη εισαγωγή στο αντίστοιχο θέμα όπως περιγράφεται και στον τίτλο 

• Συμβουλές και προτάσεις για το πώς να εμπλέξετε το επιχειρηματικό δυναμικό σε γόνιμες 
συζητήσεις συζήτηση

• Περαιτέρω ερεθίσματα τα οποία μπορούν να πυροδοτήσουν καινοτόμες επιχειρηματικές 
ιδέες
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Η διάρκεια της Διδακτικής Ενότητας 3 μπορεί να εκτιμηθεί κατά την εφαρμογή της στην πράξη. 
Εκτός αυτού, πέρα από το χρόνο που απαιτείται για τους συμβούλους να κατανοήσουν πώς 
λειτουργούν οι κάρτες που απαρτίζουν τη Διδακτική Ενότητα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 
και τον απαραίτητο χρόνο, τη δυνητική χρήση των καρτών ως εργαλεία για την ανακεφαλαίωση 
γνώσεων που έχουν ήδη αποκτηθεί μέσω της Διδακτικής Ενότητας 2. Συνεπώς, τα θέματα των 
καρτών καλύπτουν ορισμένες θεματικές της Διδακτικής Ενότητας 2, καθώς τα κίνητρα για 
συζήτηση, ικανοποιούν θέματα που διερευνήθηκαν στις προηγούμενες Διδακτικές Ενότητες.

Ειδικότερα, κατά τον προγραμματισμό των συμβουλευτικών με τη χρήση των καρτών, οι 
σύμβουλοι θα πρέπει να ανατρέχουν στις σχετικές Διδακτικές Ενότητες που αφορούν και 
συνδέονται άμεσα με τους στόχους των καρτών αλλά και τα μαθησιακά αποτελέσματα της 
αντίστοιχης Διδακτικής Ενότητας.

Τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαια που συνδέονται με τα θέματα των καρτών είναι τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2:	Προετοιμασία	για	τον	ΓΚΠΔ:	Ποια	είναι	η	θέση	της	ΜμΕ	μου	και	τι	πρέπει	
να	κάνω;

Στο Κεφάλαιο 2: Προετοιμασία για τον ΓΚΠΔ: Ποια είναι η θέση της ΜμΕ μου και τι πρέπει να 
κάνω;

Κεφάλαιο	2.3:	Στρατηγική	και	Εκτέλεση

Στο Κεφάλαιο 3: Ο ΓΚΔΠ και η προστασία δεδομένων στο καθημερινό περιβάλλον εργασίας

Κεφάλαιο	3.2:	Το	δυναμικό:	Ενημέρωση	και	εκπαίδευση	εργαζομένων

Κεφάλαιο	3.3:	Τα	δεδομένα

Κεφάλαιο 4: Προστασία Δεδομένων «ήδη από το σχεδιασμό» και «εξ ορισμού»

Κεφάλαιο	4.2:	Η	επιπτώσεις	του	ΓΚΠΔ	στο	σχεδιασμό	μελλοντικών	εργασιών/υπηρεσιών

Υπολογίζεται ότι θα χρειαστείτε περίπου 45 λεπτά για να διατρέξετε και να μελετήσετε αυτή τη 
Διδακτική Ενότητα. 
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