
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / Οκτώβριος 2021 

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων αξιολογούν την πλατφόρμα του mindtheDATA για την προστασία δεδομένων  

στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του mindtheDATA αξιολογήθηκε από 48 συμβούλους επιχειρήσεων στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την 

Ισπανία και την Πολωνία, κατά τη διάρκεια 3 μηνών (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2021). Όλοι οι εταίροι του έργου συμμετείχαν στην 

οργάνωση της πιλοτικής δοκιμής, ενώ την όλη διαδικασία συντόνισε η συμβουλευτική εταιρεία PAIZ Konsulting στην Πολωνία 

(εταίρος του έργου). Ο στόχος τη πρωτοβουλίας ήταν να αξιολογηθούν τα εξής: 

 

• η καταλληλόλητα του εκπαιδευτικού υλικού για το έργο των συμβούλων 

• η χρησιμότητα του υλικού στο σύνολό της 

• η χρησιμότητα του επιμέρους υλικού ανά Ενότητα 

• η φιλικότητα στη χρήση  

 

Οι απόψεις και παρατηρήσεις των συμβούλων που συμμετείχαν στην αξιολόγηση καταγράφηκαν σε ερωτηματολόγια που 

αναπτύχθηκαν για αυτόν τον σκοπό και θα αξιοποιηθούν για να προβούμε σε αλλαγές όπου χρειάζεται, ώστε το σύνολο του 

εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού όπως παρουσιάζεται να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τού συμβουλευτικού τους έργου.   

 

Σχετικά με την καταλληλόλητα και τη χρησιμότητα του υλικού, η πλειοψηφία των συμβούλων συμφώνησε, ότι το υλικό στο 

σύνολό του ανταποκρίνεται στο στόχο να υποστηριχθούν οι μικρές επιχειρήσεις σε θέματα σχετικά με την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων σε εταιρικό επίπεδο. 

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την αξιολόγηση των επιμέρους ενοτήτων, οι σύμβουλοι βαθμολόγησαν υψηλότερα τη 

χρησιμότητά τους. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι συγκεκριμένες γνώσεις και εργαλεία έχουν μεγάλη απήχηση, ενώ πέρα 

από αυτό, φαίνεται ότι το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο σύνολό του, όσο και 

επιλεκτικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες υποστήριξης και συμβουλευτικής.  

Τέλος, σχετικά με το online περιβάλλον και τον τρόπο που παρουσιάζεται το περιεχόμενο στην πλατφόρμα, το σύνολο των 

συμβούλων συμφώνησε ότι είναι φιλικό στο χρήστη, ενώ τα γραφιστικά στοιχεία που συνοδεύουν το κείμενο λειτουργούν θετικά 

στην εμπειρία του χρήστη. Μελετήσαμε προσεκτικά τις παρατηρήσεις των συμβούλων και προσαρμόζουμε την online 

πλατφόρμα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και προτιμήσεις τους.   

 

• Η πλατφόρμα του mindtheDATA είναι διαθέσιμη δωρεάν εδώ 

• Το εγχειρίδιο του mindtheDATA για τους συμβούλους επιχειρήσεων, το οποίο περιέχει σχετικό υλικό για το έργο, αλλά 

κυρίως οδηγίες για τη χρήση και την αξιοποίηση της πλατφόρμας είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά, 

Ισπανικά και Πολωνικά εδώ 

 

Επόμενα βήματα 

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερίδες ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθούν τον 

Οκτώβριο του 2021 στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πολωνία. Ημερομηνίες και πρόγραμμα θα ανακοινωθούν 

σύντομα!   

 

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://training.mindthedata-project.eu/
https://mindthedata-project.eu/outcomes/
https://mindthedata-project.eu/
https://www.facebook.com/MindtheData
http://mindthedata-project.eu/contact/
mailto:lingas@militos.org

