
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Your success, 

our business 

Εγκεκριμένα 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Εκπαίδευση  

Ηλεκτρονικών  

Υπολογιστών 

Διοσκούρων 35 
Σπάρτη, Τ.Κ.23100 
Τηλ. 27310 81111 
www.meletame.gr 
meletame@gmail.com 
Email: technosp@otenet.gr 

Εταιρικές  

εκπαιδεύσεις 

Σεμινάρια 

Προσωπικής  

ανάπτυξης 

 23 Πανελλήνιες Βραβεύσεις  

  3 Παγκόσμιες διακρίσεις 

   1η & μοναδική πιστοποιημένη δομή ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. στη Λακωνία 

     Αναγνωρισμένη εκπαιδευτική δομή από το Υπ. Παιδείας με αρ. Αδείας: 2000102 

Επιδοτούμενα 
προγράμματα  

ανέργων &  
εργαζομένων 
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Διδάσκουμε τις γνώσεις του αύριο… σήμερα 

 

Αξιότιμοι κύριοι/ες,  

Ποιοι είμαστε: 

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Σπάρτης δραστηριοποιείται στη Σπάρτη στο 

χώρο της εκπαίδευσης και πιστοποίησης από το 2001 έχοντας κατακτήσει  

23 Πανελλήνιες βραβεύσεις και 3 παγκόσμιες διακρίσεις. Η μεθοδολο-

γία μας βασίζεται σε πολυετείς έρευνες, σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους 

και διαρκώς ενημερωμένη με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις.  

Δραστηριοποιούμαστε στην: 

 Εκπαίδευση Η/Υ (παιδιών – ενηλίκων) 

 Επαγγελματική Γλωσσομάθεια 

 Εταιρικές εκπαιδεύσεις 

 Σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης 

Η επιχείρηση είναι βασισμένη σε σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, 

διαρκώς ενημερωμένη με τις πιο πρόσφατες παγκόσμιες εξελίξεις και ιδανική 

για να εντάξει τα παιδιά και τους ενήλικες στον κόσμο των υπολογιστών και 

της τεχνολογίας. Η μεθοδολογία της επιχείρησης βασίζεται σε πολυετείς έ-

ρευνες παιδοψυχολόγων και επιστημόνων της πληροφορικής. 

Αναλαμβάνουμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένες λύσεις εκπαίδευσης στε-

λεχών επιχειρήσεων ενώ αναπτύσσουμε προγράμματα που ικανοποιούν τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε εταιρίας ξεχωριστά. 

Σήμερα, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένα προγράμματα εκ-

παίδευσης υπολογιστών και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Η εκπαιδευ-

τική μεθοδολογία του Εκπαιδευτικού Κέντρου Σπάρτης μετουσιώνει τις αρχές 

και την κουλτούρα της εκάστοτε εταιρείας, σε συμπεριφορά και ενέργειες 

καθημερινής πρακτικής για τους εργαζόμενους µε θετική κατάληξη στην πα-

ραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους. 
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Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 για την  

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  
& η Επιχείρησή σας  

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προ-

σωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) πρό-

κειται να τεθεί σε εφαρμογή την 25/5/2018. Με το 

νέο Κανονισμό, ρυθμίζεται η επεξεργασία προσωπι-

κών δεδομένων κατά ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρω-

παϊκή Ένωση και καταργείται ο ν.2472/1997 που 

ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα. Η εφαρμογή του Κα-

νονισμού θέτει αρκετές προκλήσεις στις επιχειρή-

σεις και τους φορείς του δημοσίου τομέα που θα 

κληθούν να καταβάλλουν αυξημένα πρόστιμα έως 

και 20.000.0000 ευρώ ή 4% του συνολικού ετήσιου 

κύκλου εργασιών, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

Ειδικότερα, ο Κανονισμός προβλέπει ως υποχρεω-

τική, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον ορισμό υπεύ-

θυνου προστασίας δεδομένων. Ως υπεύθυνος προ-

στασίας διορίζεται πρόσωπο που διαθέτει εμπειρο-

γνωσία στον τομέα της προστασίας προσωπικών 

δεδομένων. Πέραν τούτου, κάθε φορέας πρέπει να 

προβεί σε έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις 

του Κανονισμού, ο οποίος περιλαμβάνει τη χαρτο-

γράφηση των πληροφοριακών διαδικασιών και 

ροών, την εξέταση της νομιμότητας της επεξεργα-

σίας, την εκτίμηση αντικτύπου, κοκ. 

Ποιους αφορά; 
 

Όσους επεξεργάζονται 

με αυτοματοποιημένες 

μεθόδους ή μη προσω-

πικά δεδομένα ή εκτε-

λούν επεξεργασία δε-

δομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

Ειδικότερα, αφορά φο-

ρείς του δημοσίου το-

μέα, υπηρεσίες Υγείας, 

ΝΠΔΔ, καθώς και εται-

ρίες και επιχειρήσεις 

που διατηρούν προσω-

πικές πληροφορίες 

που αφορούν τους πε-

λάτες τους, τους προ-

μηθευτές τους, το προ-

σωπικό ή και τρίτους 

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Σπάρτης σε συνεργασία με κορυφαίους εισηγητές, 

την ACTA Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και την εταιρία  

InterActive, σας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για τη συμμόρφωση με 

τον Κανονισμό και εγγυάται την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στις εφαρ-

μογές πληροφορικής των επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

 

 

 

 

ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Κατοχυρώνονται νέα δι-
καιώματα, όπως είναι το δι-
καίωμα στη λήθη και το δι-
καίωμα στη φορητότητα 
των δεδομένων. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Με το νέο νομικό  καθεστώ-
τος είναι  υποχρέωση, σε ο-
ρισμένες περιπτώσεις, ορι-
σμού υπεύθυνου προστα-
σίας δεδομένων. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

Σύμφωνα με την αρχή της 
λογοδοσίας, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας φέρει την ευ-
θύνη και είναι σε θέση να α-
ποδείξει τη συμμόρφωσή 
του με όλες τις αρχές που 
διέπουν την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων. 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ο υπεύθυνος ε-
πεξεργασίας γνωστοποιεί 
αμελλητί και, αν είναι δυ-
νατό, εντός 72 ωρών από 
τη στιγμή που αποκτά 
γνώση του γεγονότος την 
παραβίαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 
στην εποπτική αρχή. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ  
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

Καταργείται η υποχρέωση 
γνωστοποίησης της επε-
ξεργασίας στην εποπτική 
αρχή και λήψης άδειας. Ω-
στόσο, προβλέπεται η ανά-
γκη διενέργειας εκτίμησης 
αντικτύπου, όταν ένα είδος 
τεχνολογίας ενδέχεται να 
θέσει σε διακινδύνευση τα 
δικαιώματα και τις ελευθε-
ρίες των φυσικών προσώ-
πων. 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕ-
ΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΏ-

ΡΕΣ 

Στον Κανονισμό και γενικό-
τερα, στη νομοθεσία της Έ-
νωσης προβλέπονται ειδι-
κές ρυθμίσεις όταν τα προ-
σωπικά δεδομένα διαβιβά-
ζονται προς τρίτες χώρες. 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Οι Διοικητικές Κυρώσεις είναι πολύ υψηλές και ανέρχονται μέ-
χρι του ποσού των 20.000.000 ευρώ. Η συμμόρφωση με τις δια-
τάξεις του κανονισμού είναι απολύτως αναγκαία και υποχρεωτική, 
και σε αυτό είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του υπευθύνου προστα-
σίας δεδομένων (DPO), ο οποίος θα πρέπει να είναι ενεργεί με συ-
νέπεια και υπευθυνότητα. 
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Παροχές του κέντρου μας 

 Χαρτογράφηση της υφιστάμενης λειτουργίας σχετικά με τη συλλογή, επε-

ξεργασία, αποθήκευση, μεταβίβαση και διαγραφή των προσωπικών δεδο-

μένων. 

 Αναγνώριση των αποκλίσεων της υφιστάμενης λειτουργίας σε σχέση με 

της απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδο-

μένων. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση μέτρων εναρμόνισης με τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

 Data protection by design: αφορά το σχεδιασμό των προγραμμάτων 

και εφαρμογών με γνώμονα την προστασία δεδομένων. 

 Εκτίμηση αντικτύπου: εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων μέσα σε έ-

ναν οργανισμό. 

 Έλεγχος συμβάσεων, όρων, διατυπώσεων σε έντυπα ενημέρωσης, 

γνωστοποίησης, συγκατάθεσης. 

 Έλεγχος χειρισμού αιτημάτων από τα υποκείμενα δεδομένων (πρό-

σβασης, διαγραφής, παραπόνων, φορητότητας) 

 Επανεξέταση και επιβεβαίωση των βάσεων νομιμότητας της επεξερ-

γασίας 

 Ενημέρωση/εκπαίδευση του προσωπικού. 

 Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού. 

 Σύνταξη κανονισμού προστασίας δεδομένων του προσωπικού. 

 Ενημέρωση και συμβουλευτική στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτε-

λούντα την επεξεργασία και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται τις υ-

ποχρεώσεις τους σχετικά με την προστασία δεδομένων. 

 Παρακολούθηση της συμμόρφωσης και τις πολιτικές του υπευθύνου επε-

ξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανά-

θεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υ-

παλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών 

ελέγχων. 

 Παροχή συμβουλών, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου 

σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολούθηση της υλο-

ποίησής της. 

 Συνεργασία με την εποπτική αρχή, δηλ. την Αρχή Προστασίας Δεδομένων.  
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 Ο οργανισμός μας ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή 

για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της 

προηγούμενης διαβούλευσης, και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα 

με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα. 

 

Γιατί Εκπαιδευτικό Κέντρο Σπάρτης 

 Γιατί διαρκώς ενημερωνόμαστε για τις τάσεις και τις προοπτικές της 

αγοράς ώστε να σας παρέχουμε επικαιροποιημένες γνώσεις οι οποίες 

ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες σας. 

 Γιατί επιλέγουμε ειδικά καταρτισμένους και έμπειρους εισηγητές για 

την εκπαίδευσή σας με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. 

 Γιατί είμαστε πάντα σε εγρήγορση και μπροστά από τις εξελίξεις  

 Γιατί παρέχουμε ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές λύσεις, από τον σχε-

διασμό έως και την υλοποίηση τους.  

 Γιατί, καθώς πολλά σεμινάρια αφορούν δεξιότητες, δεν αρκεί να α-

κούσει ο εκπαιδευόμενος θεωρητικά στοιχεία. Αλλά να τα δει στην 

πράξη.  

 Γιατί αντιμετωπίζει ρεαλιστικά περιστατικά, σε στημένα σενάρια – 

Case studies. 

 Γιατί το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η βιωματική εκπαί-

δευση με σκοπό να αφομοιώσουν και να παγιώσουν τη γνώση, προ-

κειμένου σε ένα πραγματικό περιστατικό να το αντιμετωπίσουν έ-

γκαιρα και έγκυρα.  
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Σεμινάριο DPO 
Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Γενικών Δεδομένων 

(GDPR) ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ τον Μάιο του 

2018. Ο Κανονισμός αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/EC και το ν. 2472/1997 

που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα και που ίσχυε μέχρι σήμερα και έχει ως 

σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτι-

κότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι εταιρείες θα πρέ-

πει να συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαΐου 2018. 

DPO: 

Ο Κανονισμός προβλέπει υποχρεωτικά, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, τον ορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων 
(Data Protection Officer – DPO). Ως DPO διορίζεται πρό-

σωπο που διαθέτει εμπειρογνωμονοσία στον τομέα της 
προστασίας προσωπικών δεδομένων 

Σκοπός του 

Σεμιναρίου: 

Η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και 
συμπεριφορών για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομέ-

νων. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν βασικές αρχές 
της προστασίας δεδομένων, θα λειτουργούν ως DPO  
σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και 

σύμφωνα με τους κανόνες επαγγελματικού ήθους, εχε-
μύθειας και εμπιστευτικότητας. 

Σε ποιους  

απευθύνεται: 

Σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων με σχετική 
εμπειρία σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και νομικά 

θέματα προστασίας δεδομένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται 
για τον τρόπο εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου σε 
επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, 

και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση πάνω στα θέ-
ματα προστασίας δεδομένων φυσικών προσώπων. 

Διάρκεια 

 Σεμιναρίου: 

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 40 ώρες και καλύπτει ό-
λες τις απαιτήσεις της θέσης του DPO. Ο τρόπος παρακο-

λούθησης είναι δια ζώσης και εξ αποστάσεως μέσω εκπαι-
δευτικής πλατφόρμας e - learning. 

Κόστος  

Σεμιναρίου: 

Το κόστος του σεμιναρίου είναι από 1800€ στα 1250€. 
Δυνατότητα καταβολής του ποσού σε δόσεις. Για εφάπαξ 
καταβολή του ποσού το αντίστοιχο κόστος του σεμινα-

ρίου διαμορφώνεται στα 1050€. Δωρεάν on-line υποστή-
ριξη για 6 μήνες στο αντικείμενο του σεμιναρίου. 

Πιστοποίηση 

από την 

ACTA: 

Η ACTA - Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης είναι φορέας πιστοποίησης προσό-

ντων ανθρώπινου δυναμικού. Έχει αναπτύξει πάνω από 
100 σχήματα πιστοποίησης και είναι διαπιστευμένος φο-
ρέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO/IEC 17024 να διενεργεί πιστοποιήσεις προσώπων 

σε 42 σχήματα πιστοποίησης. Επίσης, είναι πιστοποιημέ-
νος φορέας από τον ΕΟΠΠΕΠ για τη χορήγηση πιστοποι-
ητικών πληροφορικής αναγνωρισμένων από το ελληνικό 

Δημόσιο. 
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Περιεχόμενο Εκπαίδευσης 

1 

 Βασικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 Τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων 

 Ασφάλεια και επιχειρησιακή συνέχεια 

 Ιδιωτικότητα εξ’ ορισμού και εκ σχεδιασμού 

 Γνωστοποιήσεις παραβιάσεων στην Αρχή Προστασίας Δεδομέ-

νων  

 Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) 

 Εισαγωγή στον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR) 

(Regulation (EU) 2016/679)  

 Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 Αρμοδιότητες Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων 

 Εκτίμηση Αντίκτυπου -  Μεθοδολογίες  

 Διαδικασίες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 

 Οδηγίες για τη διαχείριση και γνωστοποίηση παραβίασης προ-

σωπικών δεδομένων 

 Θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρα-

κτήρα 

2 

 Συστήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 

 Ασφάλεια Πληροφοριών  (Information Security)–Πρότυπο ISO 

27001/2013  

 Κώδικες Υλοποίησης Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών  

 Κώδικες Πρακτικής για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

που βρίσκονται σε Δημόσιες Υποδομές Cloud που Λειτουργούν 

ως Επεξεργαστές Προσωπικών Δεδομένων  

 Επιχειρησιακή Συνέχεια  

 Εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Ετοιμότητας των Συστημάτων 

Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών  

 Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Μελέτη Αντικτύπου της Ιδιωτι-

κότητας 

 Πλαίσιο Ιδιωτικότητας  

 Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων 

 Φύλαξη φυσικών αρχείων με ασφάλεια 
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Εισηγητές 
Ιωάννης ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ 

Ο Ιγγλεζάκης Ιωάννης  είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Νοµικής 

του Α.Π.Θ. Διδάσκει το μάθημα «Δίκαιο Πληροφορικής» και το μάθημα 

“Internet - Recht” σε προπτυχιακό επίπεδο και το μάθημα «Δίκαιο και πλη-

ροφορική» σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, διδάσκει στο πλαίσιο του προ-

γράμματος Εrasmus, τα μαθήματα Computers and Law I (Legal Issues of 

the Information Society), Computers and Law II (Privacy and Security in 

the Information Society), καθώς και το μάθημα Legal Aspects of Cyber-

crime. Επίσης, διδάσκει το μάθημα “Internet Law”, στο πανεπιστήμιο της 

Γκρενόμπλ, ως επισκέπτης καθηγητής, ενώ παραδίδει μαθήματα Νομικής 

Πληροφορικής και στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Έχει εργασθεί ως εμπειρο-

γνώμονας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εταιριών συμβού-

λων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων. Υπήρξε επιστημο-

νικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος Αριστείας «Ελληνικό Κέ-

ντρο για το Κυβερνοέγκλημα» (2013 - 2015) και σήμερα είναι υπεύθυνος 

για το έργο «Νομικά ζητήματα στον τομέα των κινητών εφαρμογών». Έχει 

συγγράψει 10 βιβλία και  πάνω από 150 μελέτες σε νομικά περιοδικά. 

Αναστάσιος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   

Ο Αναστάσιος Παπαθανασίου είναι εμπειρογνώμονας - εξειδικευμένος στη 

διερεύνηση Κυβερνοεγκλημάτων, σε θέματα Εφαρμοσμένης Ψηφιακής Ε-

γκληματολογίας και Κυβερνοασφάλειας και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 

πλέον των 15 ετών στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο 

και την Ασφάλεια Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Information 

and Communication Technologies (ICT) Security). Είναι Πτυχιούχος Πληρο-

φορικής, Κάτοχος Μεταπτυχιακού (Master) στην Πληροφορική με ειδίκευση 

στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων και  Υπ. Διδάκτωρ στην Ασφάλεια 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων,  του Παν/μίου Πειραιώς. 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Νομική του 

Τμήματος  Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και κάτοχος 3ου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Εγκληματολο-

γία του ιδίου Πανεπιστημίου.  Πιστοποιημένος με το Διεθνές Πρότυπο Ασφά-

λειας Πληροφοριών  ISO/IEC 27001:2013 με συμμετοχή σε πληθώρα εξει-

δικευμένων εκπαιδεύσεων και μετεκπαιδεύσεων αντιμετώπισης και διερεύ-

νησης κυβερνοεγκλήματος, ψηφιακής εγκληματολογίας και ασφάλειας στον 

Κυβερνοχώρο στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό  (Microsoft, Black Hat, 

Europol, Ιnterpol, F.B.I.  κ.α.).  Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από 

τον ΕΟΠΠΕΠ, διαθέτει εκπαιδευτική/διδακτική εμπειρία, σε Σχόλες των Σω-

μάτων Ασφάλειας και είναι επισκέπτης Καθηγητής  στο Διεθνές Πανεπιστήμιο 

της Ελλάδος  (Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας, MSc in Communications 

and Cyber Security) καθώς και στη Σχολή Δικαστών. 
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Βέρα ΜΕΛΕΤΗ 

Η Βέρα Μελέτη, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, LL.M. Δίκαιο και Πληροφορική 

(Νομική ΑΠΘ), Εξειδίκευση στην Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-

κτήρα στο Διαδίκτυο, Πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Προ-

σωπικού Χαρακτήρα (DPO), Συνεργασία με Δημόσιους Φορείς και Ιδιωτικές 

Εταιρίες για την Συμμόρφωσή τους με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

Γεώργιος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  

Απόφοιτος της σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Απόφοιτος 

της σχολής Μετεκπαίδευσης επιτελών στελεχών της ΕΛ.ΑΣ με γενικό χαρα-

κτηρισμό άριστα. Σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, είναι: 

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 

σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης, εξτρεμισμού και τρομοκρατίας.  

Εκπαιδευτής ενηλίκων του εθνικού οργανισμού πιστοποίησης προσόντων σε 

αντικείμενα ασφάλειας μεταξύ άλλων για α) ασφάλεια τεχνολογίας πληρο-

φορίας και επικοινωνιών,  β) ασφάλεια συστημάτων και δικτύων πληροφο-

ρικής, γ) προστασία ασφάλειας δομών ζωτικής σημασίας, δ) φυσική ασφά-

λεια εγκαταστάσεων. Έχει συμμετάσχει σε διακρατικά προγράμματα σχετικά 

με το αντικείμενο της ασφάλειας, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Έχει εκπαιδεύσει προσωπικό σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές με α-

ντικείμενα συναφή με την φυσική ασφάλεια χώρων από υπαλλήλους. 
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Εκπαιδευτικά Προγράμματα που παρέχονται από την εταιρία μας: 

I. ΕΦΕΤ - υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων 

II. Προγράμματα κατάρτισης υπολογιστών 

III. Customer Experience  

IV. Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών 

V. Γραμματέας Μάνατζερ  

VI. Εταιρική κουλτούρα – Συναισθηματική νοημοσύνη 

VII. Προσωπικό Ασφαλείας (Security)  

VIII. Burn out (Επαγγελματική εξουθένωση) 

IX. Διαχείριση συγκρούσεων στην εργασία 

X. Επαγγελματική Γλωσσομάθεια (Αγγλικά) 

XI. Αντιμετώπιση περιστατικών βίας στο χώρο εργασίας 

XII. Επείγοντα περιστατικά στην εργασία 

XIII. Βασική Υποστήριξη Ζωής (συμπ. ΚΑΡΠΑ) 

XIV. ΚΑΡ.Π.Α. - Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής 

XV. Πρώτες Βοήθειες (τραύματα ασθένειες) 

XVI. Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες 

XVII. Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες 

XVIII. Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών 

XIX. Πρώτες βοήθειες στην εργασία  

XX. Αντιμετώπιση Βαλλιστικού Τραύματος 

XXI. Εκπαίδευση Θαλάσσιας Επιβίωσης 

XXII. Πρώτες Βοήθειες & Απολύμανση σε ΡαδιοΒιοΧημικό περιστατικό  

κ.α. 

 

Η εταιρία μας αναλαμβάνει και υλοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις εκπαίδευσης στε-

λεχών επιχειρήσεων και αναπτύσσει  εκπαιδευτικά προγράμματα που ικανοποι-

ούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε εταιρίας ξεχωριστά. 
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Επιχειρήσεις που μας εμπιστεύθηκαν για την εκπαίδευση του προσωπικού τους 

Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα… 

 Ρήγας Δ. Κωνσταντίνος (Λιανικό εμπόριο 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδι-

κευμένα καταστήματα) 

 Εταιρία κινητής τηλεφωνίας Γερμανός 

 ΟΤΕ 

 Εταιρεία ΔΙΚΛΙΣ Μεσίτες Ασφαλίσεων 

 Ασφαλιστική Εταιρία Interamerican 

 Εργοστάσιο BioGreco 

 Κωτσόβολος, κατάστημα  (Σπάρτης) ηλε-

κτρικών και ηλεκτρονικών ειδών 

 Βιομηχανία Παγωτών ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ Α-

ΓΛΑΪΑ & ΣΙΑ Ο.Ε 

 Εμπόριο Ειδών Διατροφής ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε. 

 Πρατήριο Κρεάτων ΤΣΙΚΑΚΗΣ – ΓΙΑΝΝΟ-

ΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.&Β.Ε 

 Βιομηχανία Αλλαντικών ΝΙΚΑΣ 

 Κρεοπωλείο ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Ν. 

 MR. DONUT, ταχυφαγείο ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑ-

ΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 

 Αφοί Ν. Βεκράκου Ο.Ε, επαγγελματικός ε-

ξοπλισμός καταστημάτων 

 Αφοί Σαχλά, Κ., κάβα ποτών 

 Μπετόν Α.Ε. Κανελλάκης Γεώργιος 

 Βιομηχανία παραγωγής τούβλων Ζαχα-

ριάς ΑΒΕΕ 

 Ένωση ηλεκτρολόγων Σπάρτης 

 Πάλλη Beauty & Spa 

 MENELAION HOTEL 

 Πυρηνελαιουργείο Κ. Χατζέλης Α.Ε 

 ΓΕΩΧΩΡΟΣ – μελετητικό γραφείο (Χαρ-

βούρου Γαρυφαλιά Ι.) 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοειδών 

«Λακωνία» 

 Ένωση Αγροτικών συνεταιρισμών Σπάρ-

της 

 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σκάλας 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοειδών 

Αγ. Γεωργίου Σκάλας “SPARTA ORANGE“ 

 Γεωπονική Φροντίδα, Δαμιανάκος Ν. & 

ΣΙΑ Ο.Ε (Γλυκόβρυση) 

 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μο-

λάων 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Ασωπού 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Συκιάς, 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Νιάτων 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγ. Δημητρίου-

Αγ. Νικολάου-Ταλάντων 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Νομίων 

 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Γυ-

θείου 

 ΤΖΙΝΑΚΟΣ Π. ΕΠΕ Ελαιοτριβείο (Γύθειο) 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Πετρίνας 

 Αγροτικός συνεταιρισμός Ξηροκαμπίου 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Δαφνίου 

 Αγροτικός Συνεταιρισμός Γερακίου 

 Γεωπονική Προστασία, Μαθιόπουλος 

Κων/νος (Βλαχόπουλο, Μεσσηνίας) 

Από το χώρο της εκπαίδευσης… 

 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE) Πε-

ριφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου 

 Φροντιστήριο Αγγλικών «Κοκκινιώτη» 

 Φροντιστήριο Αγγλικών «Κορομβόκη» 

 Εκπαιδευτήριο «Πολυχρονάκου» 

 Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Θεω-

ρητικής Κατεύθυνσης, Ιωάννας Κυρα-

νάκη (Βλαχιώτης) 

 Εκπαιδευτικός Όμιλος Unicert και Πανε-

πιστήμιο Κύπρου Frederick 

Από το χώρο της υγείας… 

 Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης Ιωάννου & 

Αικατερίνης Γρηγορίου 

 Κέντρο περίθαλψης χρονίως πασχόντων 

«ο Άγιος Παντελεήμων» (Άσυλο ανιάτων) 

 Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστα-

σης 

Επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα… 

 Δημόσια Επιχείρηση ύδρευσης (ΔΕΥΑ) 

 Τράπεζα Ελλάδος 


