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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

09.00 - 09.30 Προσέλευση & Εγγραφές

09.30 - 10.10 Καλωσόρισμα: Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner - Palladian Conferences

 Εισαγωγή στο συνέδριο: Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

  Χαιρετισμός: Γρηγόρης Πελεκάνος, Συντονιστής Κλαδικής Ομάδας Εργασίας Μελών – 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Senior Partner – «Μπάλλας , 
Πελεκάνος και Συνεργάτες, Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρεία»

  Χαιρετισμός: Ευάγγελος Τσεκρέκος, Πρόεδρος Δ.Σ. – Σύνδεσμος Επαγγελματιών  
Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ), Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης - Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

 Χαιρετισμός: Κώ στας Παπαδά τος, Πρό εδρος - (ISC)2 Hellenic Chapter 

ΕΝΟΤΗΤΑ I  Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 

10.10 - 11.10  Συντονιστής: Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

 ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 Παναγιώτης Αναστασάκης, Διευθύνων Σύμβουλος  - PRIORITY 

 Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Legal Auditor - Hellenic Data Protection Authority

 Δρ. Μαριλένα Φατσέα, MCIPR Business Consultant - Fidel & Fortis Limited UK

11.10 - 11.40 Διάλειμμα Καφέ

  BΑΣΙΚΟΣ OΜΙΛΗΤΗΣ

11.40 - 11.50  Επαμεινώνδας Στυλόπουλος, Δικηγόρος, LL.M. ACIArb, Στυλοπουλος & Συνεργάτες, 
Ελληνο-Γερμανικο Επιμελητήριο- Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

11.50 - 12.00  Αντιγόνη Παπανικολάου, Διευθύντρια Νομικών & Εταιρικών Υποθέσεων -  Microsoft 
Ελλάδος, Κύπρου & Μάλτας  

ΕΝΟΤΗΤΑ II  DATA PROTECTION ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ CLOUD
SECURITY & THE CLOUD: ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

12.00 - 13.00 Συντονιστής: Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

 ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 Τάκης Κακούρης, Partner, Ζέπος & Γιαννόπουλος  Δικηγορική Εταιρεία

  Σταύρος Καραγκιούλογλου, Dipl.-Ing, Διευθύνων Σύμβουλος UNITED-TELECOM A.E. 

 Παναγιώτης Κουρής, CEO - Office Line S.A.
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ΕΝΟΤΗΤΑ III  CYBER SECURITY POLICY
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 

13.00-14.00  Συντονιστής: Μιχάλης Κεφαλογιάννης, Δημοσιογράφος

 ΟΜΙΛΗΤΕΣ

  Θοδωρής Κωνσταντακόπουλος, Δικηγόρος M.L.E., LL.M., Associate, Μπάλλας, Πελεκάνος 
& Συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε.

  Μιχάλης Μωραΐτης, CIO - Νικ. Ι. Θεοχαράκης A.E. – NISSAN Greece, Board Member - The 
Euro CIO Association Board Member, Founding Member - Hellenic CIO Association

14.00-14:50 Γεύμα

 BΑΣΙΚΟΣ OΜΙΛΗΤΗΣ

14:50 - 15.00  Dr. Θεμιστοκλής Κ. Γιαννακόπουλος, Εταίρος -  Δικηγορική Εταιρία Πιστιόλης-
Τριαντάφυλλος & Συνεργάτες

ΕΝΟΤΗΤΑ III  ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA BREACH)  

15.00-16.00  Συντονιστής: Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

 ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 Dr. Θεμιστοκλής Κ. Γιαννακόπουλος, Εταίρος -  Δικηγορική Εταιρία Πιστιόλης-
Τριαντάφυλλος & Συνεργάτες

  Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου, Information Security Sales 
Manager, Δ/νση Πωλήσεων ICT Εταιρικών Πελατών Σταθερής & Κινητής
- Όμιλος Εταιρειών OTE 

  Γεώργιος Τσίνος, Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφορίας - Εθνική Ασφαλιστική

Τέλος Συνεδρίου
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
Συντονιστής Κλαδικής Ομάδας Εργασίας Μελών – Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο, Senior Partner – «Μπάλλας , Πελεκάνος και Συνεργάτες, Αστική Επαγγελματική 
Δικηγορική Εταιρεία»

Born in 1960 in London, Gregory studied law at the Athens University Law School and holds an 
LL.M. from University College London, in Intellectual Property, Competition Law, Company Law and 
International Economic Law.  Gregory has served as in-house counsel for Mobil Oil Hellas S.A. and as 
General Legal Counsel of Toyota Hellas S.A. He has served in various posts including  as Chairman of 

the Computer Law Committee of the Greek Computer Society; Committee Member draQ ing the Rules and Regulations of the 
Athens Derivatives Exchange; Adjunct Faculty at the American College of Greece, as well as Member of the Board of Directors 
of EKO Chemicals and Refi nery SA, ERGOSE S.A., and DEP-EKY S.A. and private companies (Levi Strauss Hellas, SAS Institute 
et al). Gregory is a member of the Athens Bar Association and an advocate before the Supreme Court.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔATΟΣ
Πρό εδρος - (ISC)2 Hellenic Chapter 

Ο Κώ στας Παπαδά τος εί ναι Πρό εδρος του (ISC)2 Hellenic Chapter και Business Development 
Director στην εταιρεί α Adacom. Ή ταν ιδρυτικό  στέ λεχος της εταιρεί ας ENCODE και έ χει επί σης εργασθεί  
ως ανεξά ρτητος Σύ μβουλος Ασφά λειας Πληροφοριώ ν, στο Φορέ α Πιστοποί ησης DQS Hellas, στη Space 
Hellas καθώ ς και στο Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό  Ί δρυμα Πειραιά . Εί ναι Μηχανικό ς Ηλεκτρονικώ ν Υπο-
λογιστώ ν και κά τοχος μεταπτυχιακού  τί τλου στην ασφά λεια πληροφοριώ ν από  το University of London 
(MSc in Information Security, Royal Holloway College). Η επαγγελματική  του εμπειρί α στο χώ ρο της 

ασφά λειας πληροφοριώ ν πλησιά ζει τα εί κοσι χρό νια. Στο διά στημα αυτό , έ χει αναλά βει σημαντικού ς διοικητικού ς ρό λους εί τε 
ως διευθυντή ς εί τε ως υπεύ θυνος σε μεγά λα έ ργα ασφά λειας πληροφοριώ ν και έ χει συνεργαστεί  με μεγά λες εταιρεί ες συμ-
βού λων και διεθνεί ς χρηματοοικονομικού ς οργανισμού ς. Κατά  τη διά ρκεια της πολύ χρονης ενασχό λησή ς του με την ασφά λεια 
πληροφοριώ ν, έ χει εκπονή σει πληθώ ρα μελετώ ν Διαχεί ρισης Κινδύ νου, Στρατηγικού  Σχεδιασμού  Ασφά λειας, Σχεδιασμού  Πλά νων 
Αντιμετώ πισης Καταστροφώ ν, Τεχνικώ ν Ελέ γχων Ασφά λειας, Δοκιμώ ν Εισβολή ς και Σχεδιασμού  Εξειδικευμέ νων Αρχιτεκτονικώ ν 
Ασφά λειας για μεγά λες πολυεθνικέ ς εταιρεί ες και τραπεζικού ς οργανισμού ς.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΚΡΕΚΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. – Σύνδεσμος Επαγγελματιών  Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ), Υπεύθυνος 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης - Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ο κ. Ευάγγελος Τσεκρέκος είναι Yπεύθυνος  Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Hellenic Financial Stability Fund) και πρόεδρος του ΔΣ του 
Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ). 
Διατέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Τράπεζα «BNP Paribas» - Υπο-
κατάστημα Αθήνας, αναφορικά με όλες τις δραστηριότητες της BNP Paribas στην Ελλάδα. Aπό τη θέση 

αυτή ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή του ισχύοντος σχετικού κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου (οδηγίες 3rd  AML Directive, 
MiFID κα) στις δραστηριότητες της BNP Paribas στην Ελλάδα. Ως επικεφαλής του Τμήματος Εποπτικών Υποθέσεων του Ομίλου 
«Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ», ασχολήθηκε εκτενώς με θέματα καταχώρισης, εκκαθάρισης, διακανονισμού τίτλων και παρακο-
λούθησης σχετικών κανονιστικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό, θεσμικό, επίπεδο, αλλά και με γενικότερα θέματα παρακολούθησης 
και ενσωμάτωσης του κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου και εξειδικεύεται σε θέματα κανονιστικής συμμόρ-
φωσης στο χώρο των τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην Επικοινωνία από το UCL (Βέλγιο) και από το Τμήμα Επικοινω-
νίας και ΜΜΕ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πιστοποιημένος ως Υπεύθυ-
νος Κανονιστικής Συμμόρφωσης από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την International Compliance Association, με μεγάλη 
εμπειρία στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος  - PRIORITY

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της PRIORITY. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου στη Διαχείριση Ολικής Ποιότητας, του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Mέλος του διεθνούς μητρώου 
επιθεωρητών IRCA. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας και διοίκησης 
επιχειρήσεων. Από το 1995 η PRIORITY είναι η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και 
πληροφορικής στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην ανάλυση και βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών που 
ικανοποιούν απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης αλλά και προσθέτουν αξία στην επιχείρηση, ιδιαίτερα 

στον τομέα της διακυβέρνησης πληροφορικής, της ασφάλειας δεδομένων και της αξιολόγησης κινδύνων. Ήδη η PRIORITY υλοποιεί 
έργα συμμόρφωσης με τον GDPR σε μεγάλους οργανισμούς με υψηλή επικινδυνότητα προσωπικών δεδομένων.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
Legal Auditor - Hellenic Data Protection Authority

Είναι μέλος του ΔΣΑ και από τον Ιανουάριο του 2006 εργάζεται ως ειδικός επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ. 
Έχει, ιδίως, εισάγει εκατοντάδες υποθέσεων ενώπιον της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής 
(ιδίως, σε υποθέσεις σχετικά με εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές ασφαλίσεις, ασφαλιστικές εταιρείες, 
το δίκαιο της υγείας, το δίκαιο του Τύπου και των ΜΜΕ, το φορολογικό και το  τραπεζικό δίκαιο, το 
δίκαιο της παιδείας) και έχει διεξάγει περισσότερους ελέγχους σε αυτοματοποιημένα αρχεία.
Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δίκαιο (Université de Strasbourg III - 

Robert Schuman). Έχει διδάξει στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Επίσης, από το έτος 2008, διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ – 
ΙΝΕΠ). Η ακαδημαϊκή του έρευνα και οι δημοσιεύσεις του σε ελληνικά και ξένα νομικά έντυπα καλύπτουν, ιδίως, τους τομείς του 
συγκριτικού εργατικού δικαίου, των ατομικών δικαιωμάτων και του δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων (προϋποθέσεις 
επεξεργασίας, επεξεργασίας εργασιακών, τραπεζικών, φορολογικών και οικονομικών δεδομένων, δεδομένων υγείας, ehealth, 
SOX, whistleblowing, profi ling, επεξεργασία δεδομένων από τον Τύπο). Έχει συμμετάσχει – ως εκπρόσωπος της ΑΠΔΠΧ ή 
ως ανεξάρτητος ομιλητής – σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει οριστεί από την ΑΠΔΠΧ ως εθνικός 
εκπρόσωπος στην Association Francophone des Autorités de protection de données à caractère personnel (AFAPDP) και από 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως ένας εκ των εθνικών εκπροσώπων στο DAPIX Working Group on Information Exchange and 
Data Protection (Council of European Union). Έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το “data protection reform package” 
(Γενικό Κανονισμό για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) και Οδηγία 
για τους τομείς του ποινικού δικαίου).

WWW.PALLADIANCONFERENCES.GR



ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος, LL.M. ACIArb, Στυλοπουλος & Συνεργάτες, 
Ελληνο-Γερμανικο Επιμελητήριο- Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Ο Επαμεινώνδας Στυλόπουλος ολοκλήρωσε τις κύριες σπουδές του στη Νομική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών του King’s College London (LL.M.) με εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο. Επιστρέ-
φοντας στην Ελλάδα, παρακολούθησε το Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2008 

και διαχειριστής του γραφείου Στυλόπουλος & Συνεργάτες. Σήμερα επικεντρώνεται σε υποθέσεις Εταιρικού, Φορολογικού και 
Ηλεκτρονικού Δικαίου. Αρθρογραφεί τακτικά στον έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό και επιστημονικό Τύπο. Έχει υπάρξει και 
διατελεί μέχρι σήμερα μέλος σε διάφορες επιτροπές και διοικητικά συμβούλια εταιρειών, ενώ έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και 
διεθνή forum. Είναι μέλος της επιτροπής Νομικών Θεμάτων του ΕλληνοΓερμανικού επιμελητηρίου. Παράλληλα, είναι συνεργάτης 
του Ινστιτούτου Διαπιστευμένων Διαιτητών (CIArb) του Λονδίνου και συμπεριλαμβάνεται στους προτεινόμενους δικηγόρους για 
την Ελλάδα του διεθνούς οδηγού Global Law Experts αναφορικά με το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο.
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ΔΡ. ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΑΤΣΕΑ 
MCIPR Business Consultant - Fidel & Fortis Limited UK

Με ενεργό παρουσία άνω των 30 ετών στην επιχειρηματική σκήνη, η Μαριλένα Φατσέα είναι ένα από τα  
πιο  έμπειρα στελέχη σε θέματα business management,  επικοινωνίας και marketing 
Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων στη Fidel & Fortis Limited UK σε θέματα Στρατηγικής Επικοινωνίας, 
Reputation Management & Resilience και Επιχειρησιακής Συνέχειας. Kατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής της πορείας έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης σε θυγατρικές πολυεθνικών Ομίλων και 
ελληνικών επιχειρήσεων, όπως BDF Hellas, KraQ  Foods Hellas και ΕΛΓΕΚΑ. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία 

στις κινητές τηλεπικοινωνίες: ως Διευθυντής επικοινωνίας PANAFON (μετέπειτα VODAFONE) συνέβαλε στην εδραίωση της μάρκας, 
ενώ αργότερα ως Marketing and Public Relations Director COSMOTE συνέβαλε στην κατάκτηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας 
στην Ελλάδα. Oρόσημο στην καριέρα της θεωρείται η διοίκηση του συνολικού έργου της Χορηγίας COSMOTE για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες Αθήνα 2004. Επί σειρά ετών διετέλεσε Corporate Aff airs Director Ομίλου. Το 2008 έγινε Μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής (Execom) του Ομίλου και στη συνέχεια προήχθη σε Executive Director, Corporate Aff airs, Risk and Business Continuity 
Μanagement Ομίλου COSMOTE. Παράλληλα ήταν μέλος του International Communication Board της Deutsche Telekom. Ως 
ενεργό μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας διετέλεσε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Eλληνικού Ινστιτούτου Marketing 
και του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος. Σήμερα είναι μέλος του Chartered Institute of Public Relations UK. Έχει 
συνδιοργανώσει συνέδρια και συμμετάσχει σε άλλα ως ομιλήτρια, συμπ. και  του ΤΕDx. Eίναι κάτοχος τίτλου Dr.Phil και παράλληλα 
υπήρξε υπότροφος του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Τέλος, είναι πιστοποιημένη Risk και NLP Practitioner.



ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ
Dipl.-Ing, Διευθύνων Σύμβουλος UNITED-TELECOM A.E.

Ο Σταύρος Καραγκιούλογλου είναι 60 χρονών και γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και αποφοί-
τησε από το Γερμανο-Αυστριακό Λύκειο St.Georg. Στη συνέχεια σπούδασε Διπλ. Ηλεκτρολόγος–Μηχανο-
λόγος Μηχανικός με ειδικότητα στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών στο Technical University RWTH AACHEN, 
Δ. Γερμανίας, όπου πήρε και το μεταπτυχιακό του με εργασία την εφαρμογή real-time τηλεματικής στον 
έλεγχο οδικής κυκλοφορίας. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Στην τηλεπικοινωνιακή αγορά 
έχει εμπειρία 28 χρόνια, εκ των οποίων τα περισσότερα στη SIEMENS – στους τομείς εφαρμογής, πω-

λήσεων και marketing  τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών, όπου κατείχε καίριες θέσεις, μεταξύ αυτών και τη θέση του 
Διευθυντή Πωλήσεων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Προϊόντων και Εφαρμογών. Tο 2003 ίδρυσε και μετέχει ενεργά ως Διευθύ-
νων Σύμβουλος στην διοίκηση της UNITED-TELECOM AE, μία εταιρία που δραστηριοποιείται εντατικά στην ασφάλεια των κινητών, 
ασύρματων και σταθερών τηλεπικοινωνιακών δικτύων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης καθώς και στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών στο διαδίκτυο.
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ΤΑΚΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ 
Partner, Ζέπος & Γιαννόπουλος  Δικηγορική Εταιρεία

Ο Τάκης Κακούρης είναι δικηγόρος, partner στη δικηγορική εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος.  Ειδικεύεται 
στο δίκαιο επιχειρήσεων και εμπορικών συναλλαγών, στο ασφαλιστικό δίκαιο και δίκαιο προστασίας προ-
σωπικών δεδομένων. Έχει μακρόχρονη και εκτενή εμπειρία σε ένα ευρύτατο φάσμα υποθέσεων προστα-
σίας δεδομένων και της συγγενούς κανονιστικής συμμόρφωσης. Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού και 
εφαρμογής σύνθετων βάσεων προσωπικών δεδομένων για βιομηχανικές, εμπορικές, τηλεπικοινωνιακές, 
ασφαλιστικές και φαρμακευτικές επιχειρήσεις, στην κατάρτιση και εφαρμογή σχετικών πολιτικών, σε 

διαβιβάσεις δεδομένων εκτός Ε.Ε., σε ζητήματα συμβάσεων cloud computing και εξωπορισμού (outsourcing), στη λειτουργία συστη-
μάτων καταγγελίας δυσλειτουργιών (whistleblowing schemes), στη διεξαγωγή εσωτερικών ή διοικητικών/ρυθμιστικών ελέγχων, 
στην αντιμετώπιση παραβιάσεων δεδομένων, σε θέματα διατήρησης δεδομένων και στις ενδεδειγμένες αλλαγές ενόψει του νέου 
Κανονισμού. Έχει  αναλάβει την εκπαίδευση και ενημέρωση στελεχών πολυεθνικών εταιρειών στις σχετικές θεματικές. Συμμετέχει 
στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα cloudprivacycheck.eu για το ελληνικό κεφάλαιο. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (1993), του Europa Institut του Πανεπιστημίου του Saarland (Master of European Law, 1995) και του Πανεπιστημίου 
Cornell (LL.M, 1996). Μιλά και εργάζεται στα Αγγλικά και τα Γερμανικά.

 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διευθύντρια Νομικών & Εταιρικών Υποθέσεων -  Microsoft Ελλάδος, Κύπρου & Μάλτας  

Η Αντιγόνη Παπανικολάου είναι απόφοιτος του Πειραματικού Σχολείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και της Νομικής Σχολής του προαναφερόμενου πανεπιστημίου. Το 1996 και ενώ παρακολουθούσε 
το μεταπτυχιακό τμήμα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου K.U. Leuven (Βέλγιο) 
με το πρόγραμμα ERASMUS έκανε παράλληλα πρακτική άσκηση (stage) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συ-
γκεκριμένα στην τότε Διεύθυνση Ενέργειας. Αφού έκανε την άσκησή της ως δικηγόρος στη δικηγορική εταιρεία 
«Βουτυράς, Ζάννας & Συνεργάτες» (Θεσσαλονίκη) συνέχισε τις σπουδές της στο Κολέγιο της Ευρώπης (College 

of Europe) στην Bruges του Βελγίου από το οποίο κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (LL.M) στο Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στη συνέ-
χεια εργάστηκε ως ασκούμενη νομικός σύμβουλος στο γραφείο του Βέλγου Δικαστή, Koen Lenaerts, και εν συνεχεία του Έλληνα δικαστή, 
Μιχάλη Βιλαρά, στο τότε Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Λουξεμβούργο). Από το 2000 εξασκεί ενεργά δικηγορία στην Αθήνα 
έχοντας συνεργαστεί για περίπου δυόμιση χρόνια με το δικηγορικό γραφείο «Ελένη Παπακωνσταντίνου & Συνεργάτες», ενώ από το 2003 
και για σχεδόν τρία χρόνια ήταν εσωτερικός νομικός σύμβουλος της «Coca-Cola Hellas S.A», όπου μεταξύ άλλων ενασχολήθηκε ενεργά με 
τη χορηγία της “The Coca-Cola Company” στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και για άλλα περίπου έξι χρόνια  της «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
Α.Β.Ε.Σ», θυγατρική της Philip-Morris International. Από το 2012 κατέχει τη θέση της Διευθύντριας Νομικών & Εταιρικών Υποθέσεων της 
MicrosoQ  Hellas S.A όπου από τα βασικά αντικείμενα ενασχόλησής της είναι το Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing), τα προσωπικά 
δεδομένα και η αδειοδότηση πνευματικών δικαιωμάτων, το δίκαιο του ανταγωνισμού και θέματα εταιρικής συμμόρφωσης.  
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ / ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ
CIO - Νικ. Ι. Θεοχαράκης A.E. – NISSAN Greece, Board Member - The Euro CIO Association Board 
Member, Founding Member - Hellenic CIO Association

Mr. Michalis Moraitis is a Board Member of “The European CIO Association” in Brussels and he is the 
CIO of the Theocarakis Group, which includes Nissan Greece among its numerous other business 
activities. He possesses more than two decades of experience in the  global market as well as in 
the  Greek environment, and has a proven ability to meet top rated targets and architect business 
reshapes, transformation, and optimization initiatives with the aim of turning around operationally 

troubled companies. In addition he owns extensive knowledge of IT/IS and large scale projects, while he is considered one 
of the visionary CIO in digital transformation.  He has previously held various executive positions in the consulting sector 
such as Andersen Consulting and Ernst & Young, and has also served extensively in the private sector (automotive, retail & 
wholesale, e-commerce, apparel, healthcare and services) with organizations such as Yokohama Greece, Deutz Fahr Greece, 
Hygeia Hospital, koolfl y.com etc. Furthermore he has acted in the past as academic professor at University of Indianapolis 
and other local and international universities and institutions. Among his other activities he was Member of the Executive 
Committee of the Hellenic Institute of Informatics of Hellenic Management Association for six years, Founding Member and 
Member  of the Executive Committee of the Hellenic CIO Forum. He is married and has twin daughters.
 

 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος M.L.E., LL.M., Associate, Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε.

Ο Θοδωρής Κωνσταντακόπουλος είναι δικηγόρος, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας Μπάλλας, 
Πελεκάνος & Συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε., μιας από τις ηγετικές εταιρείες στο δίκαιο των επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα, η οποία παρέχει μεγάλο εύρος εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σε εγχώριους και διεθνείς 
πελάτες. H εταιρεία είναι το ελληνικό μέλος του δικτύου Lexing®, μιας διεθνούς οργάνωσης δικηγορικών 
εταιρειών με εξειδίκευση στο δίκαιο προηγμένων τεχνολογιών. Ο Θοδωρής Κωνσταντακόπουλος είναι 
απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων του 

Leibniz Universität Hannover και του Queen Mary College, University of London. Συμβουλεύει πολυεθνικές εταιρείες της λίστας 
Fortune500 επί θεμάτων δικαίου της τεχνολογίας, ηλεκτρονικού εμπορίου και τηλεπικοινωνιών, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα 
προστασίας προσωπικών δεδομένων.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΗΣ 
 CEO - Office Line S.A.

Ο Παναγιώτης Κουρής γεννήθηκε στην Αθήνα. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του, εντάχθηκε στην οικο-
γενειακή επιχείρηση Πληροφορικής OFFICE LINE ΕΠΕ, η οποία το 2009 μετατράπηκε σε ΑΕ, οπότε και 
ανέλαβε την εταιρεία ως Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι και σήμερα, καθιστώντας την ως μία εδραιωμένη 
Ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής.
Eίναι κάτοχος πληθώρας πιστοποιήσεων από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τεχνολογίας και έχει 
λάβει μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια ως βασικός ομιλητής. Με την εμπειρία 18 ετών στο χώρο υψηλής 

τεχνολογίας, καθώς επίσης και με την ενεργή συμμετοχή του στο σχεδιασμό και υλοποίηση απαιτητικών έργων Πληροφορικής, θεω-
ρείται αυθεντία στις νέες τεχνολογίες και στο σχεδιασμό πρωτοποριακών επιχειρηματικών λύσεων.  Παράλληλα, με την ιδιότητα του 
CIO συμμετέχει ανελλιπώς σε ετήσια συνέδρια της MicrosoQ  (WPC) στις ΗΠΑ και με την πολυετή τεχνογνωσία και τις ηγετικές του 
ικανότητες, η OFFICE LINE σήμερα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών υλοποίησης έργων Πληροφορικής, διαθέτοντας 
μία ευρεία γκάμα πελατών καθώς επίσης και τις υψηλότερες  πιστοποιήσεις της MicrosoQ .   



 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Information Security Sales Manager, Δ/νση Πωλήσεων ICT Εταιρικών Πελατών Σταθερής & Κινητής
- Όμιλος Εταιρειών OTE 

Ο Δρ Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου είναι υπεύθυνος πωλήσεων για τις λύσεις ασφάλειας πληροφορι-
ών που προσφέρει ο ΟΤΕ στους εταιρικούς του πελάτες. Έχει εργαστεί σαν υπεύθυνος ομάδων συμβού-
λων ασφάλειας τόσο στον Όμιλο ΟΤΕ όσο και σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, παρέχοντας υπηρεσίες 
ασφάλειας πληροφοριών σε μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαθέτει συνολικά 
15ετή εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας τόσο σαν σύμβουλος επιχειρήσεων όσο και σαν ερευνητής.

Είναι συντονιστής της Ελληνικής ομάδας εργασίας του OWASP, μέλος της επιστημονικής επιτροπής της ΕΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και 
ISACA Cybersecurity Nexus Liaison για την Ελλάδα. Παράλληλα, είναι Adjunct Lecturer στο Hellenic-American University στο 
αντικείμενο του Information Security.
Ο Δρ. Παπαπαναγιώτου είναι κάτοχος πτυχίου και διδακτορικού από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπι-
στημίου Αθηνών καθώς και MSc in Information Security από το Royal Holloway.

 DR. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Eταίρος -  Δικηγορική Εταιρία Πιστιόλης-Τριαντάφυλλος & Συνεργάτες

O Dr. Θεμιστοκλής Κ. Γιαννακόπουλος, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, είναι Εταίρος στην Δικηγορική 
Εταιρία Πιστιόλης-Τριαντάφυλλος και Συνεργάτες και διευθύνει την ομάδα δικηγόρων που παρέχει νο-
μικές υπηρεσίες σε θέματα ρύθμισης και συμμόρφωσης, ανταγωνισμού, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από την Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάστερ (LL.M.) στο Διεθνές και Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του 
Κεντ, και Διδακτορικού (Ph.D.) στο  Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού με υποτροφία από το Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στην Φλωρεντία. Έχει μακρά εμπειρία ως ανώτερο διοικητικό στέλεχος ελληνικών και πολυεθνικών 
εταιριών, ενώ διαθέτει το προνόμιο να έχει θητεύσει σε ανεξάρτητες αρχές αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγγραφέας 
βιβλίων και άρθρων σε διάφορα επιστημονικά πεδία, έχει διδάξει για πέντε συναπτά έτη Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Δίκαιο Αντα-
γωνισμού στην Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή.Διαθέτει μακρόχρονη, εκτεταμένη και 
εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων και την συμμόρφωση με τις σχετικές κα-
νονιστικές υποχρεώσεις, την οποία απέκτησε ασκώντας τα καθήκοντα, μεταξύ άλλων, του Νομικού Συμβούλου και του Διευθυντή 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες και ομίλους εταιριών στους τομείς των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, της πληροφορικής και της καπνοβιομηχανίας. Ήταν  επικεφαλής της ομάδας που εκτέλεσε και ολοκλήρωσε με 
επιτυχία ένα μεγάλο σε έκταση και εξαιρετικά περίπλοκο έργο για λογαριασμό αμερικανικού πολυεθνικού ομίλου εταιριών με πα-
γκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητα, αναφορικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης με την νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο για 
τα προσωπικά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές για θέματα που αφορούν το  νομικό 
και ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης 
σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σε σχέση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων, παρέχει ήδη νομικές συμβουλές σε  μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους και έχει εκπονήσει για λογαριασμό 
τους εξειδικευμένες μελέτες για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον νέο Κανονισμό και για τα βήματα που οδηγούν στην 
έγκαιρη, πλήρη και ουσιαστική συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο, ελαχιστοποιώντας την έκθεση σε κινδύνους όπως η επιβολή κυ-
ρώσεων και η διεκδίκηση αποζημιώσεων. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του Θεμιστοκλή Γιαννακόπουλου είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα της εταιρίας www.ptlegal.eu.
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 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΟΣ
Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφορίας - Εθνική Ασφαλιστική

Ο Γιώργος Τσινός είναι σήμερα ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφορίας (CISO) της Εθνικής Ασφαλιστικής. 
Είναι μέλος της Στρατηγικής Επιτροπής της Πληροφορικής του Οργανισμού. Παρακολουθεί ολιστικά 
τα θέματα ασφάλειας της πληροφορίας και αναφέρεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στο παρελθόν έχει 
διατελέσει προϊστάμενος τομέα της πληροφορικής επί θεμάτων συμμόρφωσης και ελέγχου και επί σειρά 
ετών ως τεχνικός κεντρικών συστημάτων, δικτύων και βάσεων δεδομένων. Έχει αποκτήσει ουσιαστική 
εμπειρία μέσω εμπλοκής σε σημαντικά έργα, όπως ενδεικτικά: Ανάπτυξη Πλαισίου Πολιτικών και Διαδι-

κασιών, Data Classifi cation, Solvency II, SOX, Δραχμές σε Ευρώ, “2000”, Μεταστέγαση εταιρίας, κλπ. Παλαιότερα εργάστηκε στη 
Γενική Τράπεζα, στο Kapatel και στον ΟΤΕ. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος εταιρίας σεμιναρίων. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
σε επιδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα, ως εξωτερικός συνεργάτης της ΙΒΜ σε Ελλάδα και Κύπρο, στη Μαθηματική Εταιρία, 
καθώς και σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης (Διευθυντής σπουδών και διδάσκων). Έχει δημοσιεύσεις σε περιοδικά, υπήρξε 
ομιλητής στο συνέδριο «The IT Service Management Conference 2010 - ITSM» και σε ημερίδα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Διαθέτει  τίτλο (MSc) του διετούς μεταπτυχιακού της Πληροφορικής του Εθνικού Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και είναι πτυχιούχος Φυσικός του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κατέχει πιστοποιήσεις σχετικές 
με Ασφάλεια (Insurance), Ασφάλεια (Security), Διακυβέρνηση: CII, CISA, CISM, Cobit5. Μιλά Αγγλικά (C2). Είναι παντρεμένος και 
έχει 2 παιδιά.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ / ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
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Η Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International 
Inc (PMI), είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής προϊόντων 
καπνού στην Ελλάδα. Απασχολεί άμεσα και έμμεσα περίπου 
800 εργαζόμενους στις παραγωγικές και διοικητικές της 
εγκαταστάσεις. Με εφόδια ταλαντούχους ανθρώπους, εξαι-
ρετικά διεθνή και εγχώρια σήματα, μοναδική εταιρική κουλ-
τούρα, την υψηλή τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία της PMI 
και τη μακρά ιστορία της, η Παπαστράτος συνεχίζει την επι-
τυχημένη πορεία της στην αγορά των καπνικών προϊόντων, 
ενώ πρόσφατα αναδείχθηκε 1η ανάμεσα στις μεγαλύτερες 
ελληνικές επιχειρήσεις ως «Η Πιο Αξιοθαύμασ τη Εταιρία της 
Ελλάδας». Η Παπαστράτος έχει αναγνωριστεί ως εξαιρετικός 
χώρος εργασίας από το Great Place to Work®Institute Hellas 

για τρία συνεχόμενα χρόνια (2012-2014) και ως Κορυφαίος 
Εργοδότης από το Top Employer Institute (2015 και 2016), 
ενώ έχει λάβει δύο χρυσά βραβεία για προγράμματα ανά-
πτυξης εργαζομένων από τον θεσμό HR Awards. Έχοντας 
επενδύσει άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ από το 2003 σε 
υποδομές, στο εργοστάσιο της εταιρίας στον Ασπρόπυργο, 
στους ανθρώπους και τα σήματά της, αλλά και σε σημαντι-
κές κοινωνικές ενέργειες καθώς και στην καταπολέμηση του 
παράνομου εμπορίου τσιγάρων, η Παπαστράτος διασφαλίζει 
δυναμική επιχειρηματική ανάπτυξη, ενίσχυση της  ανταγωνι-
στικότητάς της, περαιτέρω ευκαιρίες εξέλιξης για τους εργα-
ζομένους της αλλά και ένα καλύτερο μέλλον. Για όλους μας 
και για την Ελλάδα.

CONTRIBUTORS
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CONTRIBUTORS

PitoliS - TriantafylloS
Pistiolis - Triantafyllos & Associates 

Η Εταιρεία μας
Η εταιρεία μας έχει την έδρα της στην Αθήνα και δραστηριοποι-
είται στα ακόλουθα Practices:

• Employment Law
• Antitrust, Competition & Regulatory Law 
• Telecommunications, Media & Technology (TMT) 
• Corporate and Commercial Law 
• Construction & Real Estate 
• Tax Law

Η εταιρεία μας λειτουργεί από το 2007 έχοντας καταφέρει να 
αποτελεί έμπιστο σύμβουλο και συνεργάτη στις κορυφαίες επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εγχώριες και 
πολυεθνικές. Επιθυμία μας είναι να αντιλαμβανόμαστε το αντι-
κείμενο δραστηριοποίησης και τους στόχους των πελατών μας, 
ώστε να ενεργούμε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα.  Στόχος 
μας να αποτελούμε ένα κανάλι επικοινωνίας για τους πελάτες 
μας, λειτουργώντας προληπτικά και αναδεικνύοντας ευκαιρίες  

και  προβλήματα  αλλά και να επιλύουμε όποιο πρόβλημα προ-
κύψει .
Συνεργαζόμαστε με διεθνείς δικηγορικές εταιρείες παγκοσμίως, 
ενώ λειτουργούμε σε πολλές περιπτώσεις ως τοπικός συνεργά-
της σε υπάρχοντα global contracts. 
Η εταιρεία μας είναι μέλος του διεθνούς δικτύου δικηγορικών 
εταιρειών International Network of Boutique Law Firms (INBLF) 
με παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Νότιο Αμε-
ρική, Καναδά, Ευρώπη και Ασία.
Η εταιρεία μας προτείνεται ως Top Pier & Leading law fi rm στους 
τομείς του εργατικού δικαίου, εμπορικού δικαίου, κατασκευών 
και ανάπτυξης ακινήτων, τηλεπικοινωνιών, μέσων μαζικής ενη-
μέρωσης και τεχνολογίας  καθώς και φορολογικού δικαίου από 
διεθνείς αναγνωρισμένους οδηγούς νομικών υπηρεσιών και δι-
εθνή περιοδικά . 
Τέλος ήδη από το έτος 2008 λειτουργεί και αποτελεί αναπόσπα-
στο τμήμα της  δραστηριότητάς μας, η λογιστική και φορολογική 
μας εταιρεία UnityFour (www.unityfour.eu), στα πλαίσια ολοκλη-
ρωμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.
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SUPPORTER

TRUSTED CLOUD PARTNER

Από το 1995, η PRIORITY είναι η πρωτοπόρος εταιρεία 
συμβο ύλων οργάνωσης και πληροφορικής στην Ελλάδα. 
Εξειδικεύεται στην ανάλυση και βελτίωση επιχειρησιακών 
διαδικασιών που ικανοποιούν απαιτήσεις κανονιστικής συμ-
μόρφωσης αλλά και προσθέτουν αξία στην επιχείρηση, ιδι-
αίτερα στον τομέα της διακυβέρνησης πληροφορικής, της 
ασφάλειας δεδομένων και της αξιολόγησης κινδύνων. 
Η PRIORITY, για τη συμμόρφωσή σας με τον GDPR, σας υπο-
στηρίζει με τις ακόλουθες υπηρεσίες:

•  Διάγνωση και αποτύπωση του επιπέδου συμμόρφωσης με 
τον GDPR με δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων επε-
ξεργασίας.

•  Αξιολόγηση επιπτώσεων (Privacy Impact Assessment) 
σχετικά με την προστασία δεδομένων για τον εντοπισμό 

των σημαντικότερων κινδύνων.

•  Πρόταση μέτρων αντιμετώπισης (Compliance Plan), υπο-
στήριξη και καθοδήγηση στην υλοποίησή τους.

•  Ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων πολιτικών και διαδικα-
σιών προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε ένα πλήρες 
Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.

•  Επιθεωρήσεις ετοιμότητας (Compliance Audit)  ως προς 
τον GDPR.

•  Προετοιμασία για πιστοποίηση και επαλήθευση της συμ-
μόρφωσης με βάση διεθνή πρότυπα.

Ήδη η PRIORITY υλοποιεί έργα συμμόρφωσης με τον GDPR 
σε μεγάλους οργανισμούς με υψηλή επικινδυνότητα προσω-
πικών δεδομένων. Μάθετε περισσότερα: www.priority.com.gr

Η OFFICE LINΕ Α.Ε είναι μια ελληνική εταιρεία παροχής ολο-
κληρωμένων λύσεων πληροφορικής και υλοποίησης έργων 
υποδομής, με 20 έτη παρουσίας στο χώρο υψηλής τεχνολο-
γίας. Με κύρια χαρακτηριστικά την πολύχρονη τεχνογνωσία, 
την εξειδίκευση των πιστοποιημένων μηχανικών της σε τεχνο-
λογίες Microsoft και όχι μόνο, διαθέτει μια ευρεία γκάμα 900 
πελατών, από πολυεθνικές εταιρείες, οργανισμούς δημόσιου 
και τραπεζικού τομέα, καθώς και  μεσαίες και μεγάλες επιχει-
ρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 για τις υπη-
ρεσίες της και φέρει 3 Gold και 4 Silver πιστοποιήσεις ως 
Certifi ed Microsoft Partner. Ανάλογες πιστοποιήσεις διαθέτει 

και από άλλες κορυφαίες εταιρείας τεχνολογίας, όπως HP, 
Dell, IBM, Cisco, Citrix, Veeam  κ.α.
Οι κύριοι τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι:
• Private, Hybrid, Public Cloud setups 
• Virtualization 
• Messaging & Collaboration 
• SharePoint Services 
• Network & System Security
• Disaster Recovery Planning 
• Unifi ed Communications
• Helpdesk & On-Site Support 
• System reseller




