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Facts Sheet

 Certified according to:

▪ ISO9001:2015 . ISO/IEC27001:2013     
ISO14001:2015 . OHSAS18001:2007

 Accreditation:

▪ National  .  EU  .  NATO Secret

 National & International Presence

▪ Space Hellas HQ located in Athens

▪ Branches in Athens, Thessaloniki, Patra, 
Heraklion-Crete, Ioannina, Farsala and 
Nicosia-Cyprus 

▪ Subsidiaries in Cyprus, Romania, Serbia, 
Malta & Jordan

▪ Activities in Europe and the Middle East

 System Integrator, Value-Added Solution and 

Service Provider

 Active in Telecommunications, IT and Security

 Over 35 Years of Operations and Sustainable 

Growth

 380 Specialized Employees

▪ Over 600 Certifications  - Accreditations

 Turnover:  € 66.1 million (2018)         

 Listed on the Athens Stock Exchange since 2000 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

«Κάναμε ένα μεγάλο λάθος πριν από 300 χρόνια, όταν διαχωρίσαμε την Τεχνολογία
από τον Άνθρωπο. Είναι καιρός να τα βάλουμε ξανά μαζί».
Μιχάλης Δερτούζος, Scientific American 1997.

«Δεν είναι η τεχνολογική υφή του Διαδικτύου που οδηγεί στον ευτελισμό της Γνώσης
και στην «αποθέωση» της Πληροφορίας. Είναι, αντιθέτως, ο πρόχειρος έως
απλουστευτικός τρόπος με τον οποίο ο σύγχρονος Άνθρωπος βιώνει τον κόσμο του
Διαδικτύου σαν να πρόκειται για ένα «Σύμπαν», το οποίο έχει ως προορισμό όχι την
διευκόλυνση της ανθρώπινης δημιουργίας αλλά την ολική μετάλλαξη, έτσι ώστε να
«πλέει» σε μία «θάλασσα» «εύπεπτων» διανοητικών φαντασιώσεων».
Πρ. Παυλόπουλος, ΠτΔ, ΘΠΔΔ Τεύχος 121, 2019, σελ. 890.
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 2025

530% αύξηση στην αποθήκευση δεδομένων

Από 33 zettabytes το 2018 σε 175 zettabytes

€829 δισ. η αξία της παγκόσμιας οικονομίας στην ΕΕ

Από €301 δισ. (2.4% ΕΕ Α.Ε.Π.) το 2018

10.9 εκ. επαγγελματίες στα δεδομένα στην ΕΕ

Από 5.7 εκ. το 2018

65% το ποσοστό του πληθυσμού στην ΕΕ με βασικά 

προσόντα σε ψηφιακή τεχνολογία

Από 57% το 2018
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Περιβάλλον συμμόρφωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ν. 4548/2018

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
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Εταιρικές δομές και προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (δπχ)

Διατήρηση της έκθεσης στο 

διαδικτυακό τόπο για 10 χρόνια, και

για μεγαλύτερο διάστημα εάν δεν

περιέχει πλέον δπχ – 10ετία 

Έκθεση αποδοχών 

Επεξεργασία δπχ

112 παρ.4
παρ. 5 γ 

Έκθεση αποδοχών 

112 παρ. 5α

Δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες δπχ
(άρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ) ή δπχ που αφορούν

την οικογενειακή κατάσταση μελών δσ.  

Έκθεση αποδοχών

112 παρ. 5 β 

Επεξεργασία προς το σκοπό 
της αύξησης της διαφάνειας για
αποδοχές μελών δσ – ενίσχυση

λογοδοσίας / εποπτείας 
των μετόχων. 
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Κανόνες εταιρικής συμμόρφωσης (1)

❑ Εταιρικά όργανα: συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη ή άλλα ηλεκτρονικά 
μέσα – ψηφιακή υπογραφή πρακτικών συνεδριάσεων.

❑ Συνεδριάσεις επιτροπών με παρουσία υπεύθυνου ασφαλείας ή υπεύθυνου 
προστασίας δπχ.

❑ Σύστημα εσωτερικού ελέγχου: Να ξαναορίσουμε τον εσωτερικό έλεγχο με 
προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία δπχ.  Στόχος του 
εσωτερικού ελέγχου να είναι και η ασφαλής πληροφόρηση σε ένα 
περιβάλλον που διασφαλίζεται η προστασία δπχ.

❑ Οι υποψηφιότητες των μελών του δσ να αξιολογούνται και από το βαθμό 
γνώσης της τεχνολογίας και της ικανότητας για ασφαλή διοίκηση.
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Κανόνες εταιρικής συμμόρφωσης (2)

❑ Κανονισμός λειτουργίας των εταιρικών επιτροπών και κώδικας εταιρικής
διακυβέρνησης με σαφείς κανόνες για την προστασία των δπχ και την
ασφαλή λειτουργία και επικοινωνία.

❑ Συνεχής εκπαίδευση των μελών των επιτροπών και των μελών δσ σε
θέματα ασφάλειας και προστασίας δπχ.

❑ Κανόνες συνεχούς εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών συστημάτων ώστε
να διευκολύνεται με ασφαλή τρόπο η λειτουργία των εταιρικών οργάνων.

❑ Κανόνες ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και καθιέρωση ηλεκτρονικών
αρχείων.
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Βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση και προστασία δπχ (1)

Διαφάνεια στην επεξεργασία:
Η επεξεργασία των δπχ γίνεται
με θεμιτό και διαφανή τρόπο,
χωρίς να δημιουργείται η
εσφαλμένη εντύπωση στο
υποκείμενο των δεδομένων
σχετικά με τη νομή βάση της
επεξεργασίας.

Εταιρική διαφάνεια: Θεμιτή η
επεξεργασία των δπχ προς το σκοπό
της αύξησης της εταιρικής διαφάνειας
όσον αφορά την ενίσχυση της
λογοδοσίας των μελών του δσ και της
εποπτείας των μετόχων επί των
αποδοχών αυτών (άρθρο 112 παρ. 5 β
ν. 4548/2018);
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Βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση και προστασία δπχ (2)

Οι κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας
των δομών της εταιρείας και οι παραβάσεις στην επεξεργασία των δπχ κατά
την εφαρμογή των κανόνων αυτών έχουν συστημικό (δομικό χαρακτήρα)
καθώς αφορούν τις πολιτικές της εταιρείας.

Βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση σημαίνει:
o απόδειξη συμμόρφωσης με τους κανόνες της επεξεργασίας των δπχ.
o κανόνες συμμόρφωσης με τεκμηρίωση της κατάλληλης επιλογής της

νομικής βάσης επεξεργασίας δπχ για την επίτευξη των σκοπών
επεξεργασίας και όχι επιχειρηματολογία αιτιολόγησης επιλογών.



TRUST
Takes years to build

seconds to break 

and 

forever to repair…

Thank you and always remember

Space Hellas is your trusted partner


