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Προστασία δεδομένων: Η νέα εταιρική κουλτούρα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

Τον Μάιο του 2021, ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει ήδη φτάσει 

στο τρίτο έτος από την ενεργοποίησή του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,  επιχειρήσεις, σύμβουλοι, προσωπικό βιώνουν 

πώς ο Κανονισμός επηρεάζει όχι μόνο τις έως τώρα γνωστές πρακτικές όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων, 

αλλά και ολόκληρη την εταιρική τους κουλτούρα. 

 

Το έργο Mindthedata και η κοινοπραξία του, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

παρακολουθεί μέχρι στιγμής τις τάσεις στον επιχειρηματικό κόσμο, σχεδιάζοντας μια δωρεάν, διαδικτυακή παροχή κατάρτισης 

για συμβούλους επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τις μικρές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στη 

νέα επιχειρηματική πραγματικότητα, όπου η προστασία των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. 

 

Αμέσως μετά την έναρξη του έργου στα τέλη του 2019, βιώσαμε και εξακολουθούμε να βιώνουμε τις οικονομικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού. Καταφέραμε, ωστόσο, να συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας με στόχο την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού για τους συμβούλους επιχειρήσεων, αντλώντας από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε στη Βουλγαρία, την 

Ελλάδα, την Πολωνία και την Ισπανία. Εντοπίσαμε τις ανάγκες σε ένα δείγμα 120 ΜΜΕ και συμβούλων επιχειρήσεων με τη βοήθεια 

ερωτηματολογίων και προσωπικών συνεντεύξεων, σχετικά με την υποστήριξη που χρειάζονται για τη συμμόρφωση και την 

εφαρμογή του Κανονισμού σε καθημερινές εργασίες. Οι πιο επείγουσες ανάγκες που προσδιορίζονται τόσο από τις ΜΜΕ όσο και 

από τους συμβούλους επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες: 

 

• Κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων του Κανονισμού και της προστασίας προσωπικών δεδομένων 

• Εξασφάλιση ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του προσωπικού 

• Ανάδειξη του Κανονισμού ως επιχειρηματικής προτεραιότητας στις ατζέντες των ΜΜΕ 

• Δημιουργία μιας κουλτούρας προστασίας δεδομένων που ξεπερνά τα στενά όρια της συμμόρφωσης και των «προστίμων» για 

παραβιάσεις 

• Κατανόηση των πλεονεκτημάτων που συνεπάγεται η καθιέρωση μιας εταιρικής κουλτούρας προστασίας δεδομένων. 

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ολοκληρώνουμε μια εκπαιδευτική προσέγγιση κατάρτισης για συμβούλους επιχειρήσεων, 

που αντιστοιχεί σε αυτές ακριβώς τις ανάγκες. Το επόμενο βήμα είναι να μετατρέψουμε αυτό το υλικό σε ένα διαδικτυακό 

εκπαιδευτικό εργαλείο για επιχειρηματικούς συμβούλους, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτούς κατά 

τη συνεργασία με τις ΜΜΕ σε σχετικά θέματα προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το νέο Κανονισμό. Τους επόμενους μήνες, το 

εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο online σε 5 γλώσσες (Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά, Πολωνικά και Ισπανικά). Θα 

συνεχίσουμε παρουσιάζοντας τη διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου μέσω πιλοτικών εργαστηρίων μικρής κλίμακας σε κάθε χώρα 

και, στη συνέχεια, θα βελτιστοποιήσουμε το υλικό μας λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που θα λάβουμε. 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τα αποτελέσματα της έρευνας (στα Αγγλικά) εδώ 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου ιστοσελίδα του έργου 

Ακολουθείστε μας στο Facebook 

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ 

Για την Ελλάδα επικοινωνήστε με τον κο. Κυριάκο Λίγκα lingas@militos.org  

 

Το Mindthedata συντονίζεται από τον οργανισμό Yambol Chamber of Commerce and Industryστη Βουλγαρία. Στην Ελλάδα το έργο 

υλοποιείται από τη Μίλητο Συμβουλευτική ΑΕ. Συμμετέχουν οι οργανισμοί 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).  

 

https://mindthedata-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/IO1_Methodological_framework_Final_v2.pdf
https://mindthedata-project.eu/
https://www.facebook.com/MindtheData
http://mindthedata-project.eu/contact/
mailto:lingas@militos.org

