
   

 

    

 

Έντονο  το ενδιαφέρον  για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  

 

Με σημαντική προσέλευση κοινού πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 

ενημερωτική εκδήλωση για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -

GDPR στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, στο Βόλο. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, του  Συνδέσμου  Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, 

μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas  και του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. 

Η ανταπόκριση επιχειρηματιών, οικονομολόγων, φοροτεχνικών και δικηγόρων ήταν ανάλογη 

του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το θέμα, καθώς ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας 

Δεδομένων που θα ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, αφορά 

κάθε πολίτη και μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών που επεξεργάζονται 

προσωπικά στοιχεία και αποτελεί ένα από το πιο επίκαιρα θέματα. 

Στην έναρξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Αριστοτέλης 

Μπασδάνης καλωσόρισε το πολυπληθές  κοινό και τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι απώτερος 

σκοπός του Κανονισμού είναι η ρύθμιση της επεξεργασίας από άτομο, εταιρεία ή οργανισμό 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Στη συνέχεια ο κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου, ταμίας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & 

Κεντρικής Ελλάδος χαιρέτησε την εκδήλωση, ευχαρίστησε την Αρχή Προστασίας και το 

Επιμελητήριο Μαγνησίας για  τη συνεργασία τους και υπογράμμισε ότι με την εφαρμογή του 

νέου Κανονισμού θα επιτευχθεί νοικοκύρεμα των δεδομένων, θα δοθεί η ευκαιρία να 

υπάρξει ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και κάλεσε τους 

συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν τον Κανονισμό ως μια ευκαιρία να μετατρέψουν τον 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συγκριτικό πλεονέκτημα για  να 

καταστήσουν ανταγωνιστικό το προϊόν τους. 

Κύριος ομιλητής της ημερίδας ήταν ο κ. Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, 

Αναπληρωματικό Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο 



οποίος και υπογράμμισε την αναγκαιότητα της εφαρμογής του νέου Κανονισμού, καλώντας 

τους ενδιαφερόμενους να καταστρώσουν σχέδιο συμμόρφωσης για την εφαρμογή της 

πολιτικής επεξεργασίας των δεδομένων. 

 

 

 


