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Πνευματικά Δικαιώματα
Το παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Vellum Global Educational
Services και όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του σχετικού εγγράφου, είτε μέρους είτε όλου, χωρίς
την έγγραφη έγκριση της Vellum Global Educational Services. Η διάθεσή του επιτρέπεται μόνο ως αυτούσιου και για ενημερωτικούς σκοπούς.
Αποκήρυξη Ευθυνών
H Vellum Global Educational Services προετοιμάζοντας το παρόν σχήμα πιστοποίησης και διενεργώντας συστηματικούς ελέγχους ώστε να καλύπτει την εγκυρότητα του
περιεχόμενού του, καμία ευθύνη δεν φέρει για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την
χρήση του παρόντος είτε κατά τμήμα είτε κατά όλο.
Το περιεχόμενο του παρόντος είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή καταργηθεί όποτε
κριθεί απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Εξεταστέα Ύλη
Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο της Vellum Global Educational
Services, www.vellum.org.gr, ο οποίος είναι και ο μόνος που αναγνωρίζεται από
την εταιρεία ως σημείο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις 25 Μαΐου 2018, δίχως να απαιτείται προηγουμένως συγκεκριμένη νομοθετική
πράξη οποιουδήποτε Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθεται άμεσα σε
εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος είναι
δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του.
Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα θεσμοθετεί ένα κοινό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εισάγοντας νεοτερισμούς, βασικές αρχές, δικαιώματα, υποχρεώσεις και ένα
αυστηρό πλαίσιο ποινών σε περιπτώσεις παραβίασης των προσωπικών δεδομένων.
Το πρόγραμμα «Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» λοιπόν, στοχεύει καταρχάς στην παρουσίαση του γενικού πλαισίου και των
βασικών διατάξεων του ΓΚΠΔ, καθώς και στην εξειδίκευση και την πιστοποίηση των
γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται να έχει το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ώστε να μπορεί με ασφάλεια να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των
πολιτών, αλλά και να κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να
είναι ικανό ώστε να οριστεί Υπεύθυνος προστασίας των προσωπικών δεδομένων –
DPO.
Μέσα από το πρόγραμμα θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι βασικές αρχές
που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα εξειδικευτούν οι όροι και οι προϋποθέσεις κάτω υπό τις οποίες η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη από τον υπεύθυνο και εκτελών την επεξεργασία, ενώ
θα αναλυθούν και τα δικαιώματα που αποκτούν πλέον τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων.
Η θέσπιση τέλος του θεσμού του υπεύθυνου προστασίας των προσωπικών δεδομένων – DPO, αποτελεί έναν από τους βασικούς νεωτερισμούς του νέου Κανονισμού και κατά συνέπεια η διεξοδική ανάλυση των υποχρεώσεων, των καθηκόντων
και του ρόλου του DPO, είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων για να τον ορισμό ενός Υπεύθυνου προστασίας των
προσωπικών δεδομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
Η εξεταστέα ύλη και οι εξετάσεις διατίθενται στα Ελληνικά. Οι εξετάσεις είναι
σχεδιασμένες ώστε να δίνουν στους υποψήφιους τη δυνατότητα να δείξουν ότι
μπορούν να εφαρμόσουν τις δεξιότητες που προσδιορίζονται στην εξεταστέα ύλη.
Τα αντικείμενα Αξιολόγησης προσδιορίζουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες που οι υποψήφιοι πρέπει να επιδείξουν για να επιτύχουν στην εκάστη ενότητα.
Για να προετοιμαστούν πλήρως για τις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν
να ικανοποιήσουν όλα τα Αντικείμενα Αξιολόγησης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού του πληκτρολογίου και
του ποντικιού του υπολογιστή, καθώς η εξεταστική διαδικασία διεξάγεται με τη
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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Οι ενότητες που διατίθενται είναι οι παρακάτω :
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΓΚΠΔ
•

Ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων GDPR».

ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΦΗΣ ΤΟΥ ΓΚΠΔ
•

Έκταση και πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού - ΓΚΠΔ.

•

Ποιες επιχειρήσεις αφορά και σε ποιες προβλέπονται παρεκκλίσεις.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
•

Τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και η «επεξεργασία αυτών».

•

Σημαντικοί «Ορισμοί» του «Κανονισμού».

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
•

Εποπτική Αρχή.

•

Πιστοποίηση και Φορείς Πιστοποίησης

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
•

Βασικές Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

•

Νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων.

•

Δικαιώματα των υποκειμένων των υπό επεξεργασία δεδομένων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΩΝ
•

Ενέργειες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

•

Υποχρεώσεις Υπευθύνου Επεξεργασίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ “DPO”
•

Υποχρεωτικότητα DPO.

•

Καθήκοντα DPO.

•

Φύση DPO.
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Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΚΠΔ
•

Οι ποινές σε περίπτωση μη εφαρμογής του «Κανονισμού».

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει
όλες τις ενότητες με τελικό αποτέλεσμα 70% και άνω σε κάθε αξιολόγηση. Διάρκεια εξέτασης 45 λεπτά, είδος πολλαπλής επιλογής.

Στις περιπτώσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως
κάποιες από αυτές αναφέρονται στο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α), η εξέταση διεξάγεται
κατά περίπτωση όπως περιγράφεται πιο κάτω.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει:
1. Να ενημερώσει έγκαιρα το εξεταστικό κέντρο, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ως προς τον ειδικό εξοπλισμό που ίσως χρειαστεί να προμηθευτεί, για τον
δεύτερο επιτηρητή που θα πρέπει να ορισθεί, καθώς και για την εύρεση ή τον ορισμό
του κατάλληλου ατόμου που θα λειτουργήσει ως βοηθός/γραφέας, ο οποίος δεν θα
πρέπει να είναι ο καθηγητής του τμήματος.
2. Να προσκομίσει βεβαίωση που χορηγείται με γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή από το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, στην οποία πρέπει να αναγράφεται η πάθηση.
Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι:
α. που έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και
πάνω εξετάζονται κανονικά με την παρουσία ατόμου που γνωρίζει τη νοηματική μέθοδο για την παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων προς τον εξεταζόμενο.
β. που έχουν αδυναμία αντίληψης των χρωμάτων, όλες οι ερωτήσεις που αφορούν
σε χρώματα, αναφέρονται και ονομαστικά στο ζητούμενο χρώμα. Για την ορθή απάντηση στην αντίστοιχη ερώτηση οι εξεταζόμενοι επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τις
ετικέτες των χρωμάτων που εμφανίζονται στα αντίστοιχα μενού.
γ.1 που είναι τυφλοί, σύμφωνα με το ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%, ή
γ.2 έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται
με τα άνω άκρα, ή
γ.3 πάσχουν από σπαστικότατα των άνω άκρων, ή
γ.4 πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά
αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, ή
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γ.5 παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθρογραφία και
γ.6 παρουσιάζουν το φάσμα αυτισμού,
εξετάζονται σε ξεχωριστή αίθουσα με τη βοήθεια βοηθού/γραφέα. Ο βοηθός γραφέας
διαβάζει τις ερωτήσεις και πληκτρολογεί τις απαντήσεις του εξεταζόμενου.
Σημείωση: Οι υποψήφιοι της περίπτωσης γ.1 αν δεν υπάρχει εγκατεστημένο ειδικό
λογισμικό (Screen magnification software) μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης
από τα Βοηθήματα των Windows τον Μεγεθυντικό φακό. Σε όλους του υποψηφίους
παρέχεται επιπλέον χρόνος εξέτασης 30 λεπτών και αν χρειαστεί μικρό διάλειμμα.

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection
Regulation) - «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός
(ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016].
•

Αιτιολογική Έκθεση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

•

Οδηγός του πολίτη για την προστασια των δεδομενων στην ΕΕ. –
www.europa.eu/dataprotection/el

•

ΓΚΠΔ - νέες ευκαιρίες, νέες υποχρεώσεις – www.europa.eu/dataprotection/el

•

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
(DPO) απο την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων –www.dpa.gr

Vellum Global Educational Services

Σελίδα 7 από 7

