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          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Τόπος: NJV Athens Plaza
09:00 - 09:30 Προσέλευση & Εγγραφές 

09:30 – 10:10      Καλωσόρισμα:  

 Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner - Palladian Conferences

 Εισαγωγή στο συνέδριο: 

 Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος 

 Χαιρετισμός: 

 Ευάγγελος Τσεκρέκος, Πρόεδρος Δ.Σ. – Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης   

 (ΣΕΚΑΣΕ), Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης - Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

 Κώστας Παπαδάτος,  Πρόεδρος - (ISC)2 Hellenic Chapter 

10:10 – 10:25 ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

 Σωτήρης Συρμακέζης, Head of Digital, Technology and Retail Banking in CrediCom Consumer 

 Finance Bank   

   ΕΝΟΤΗΤΑ I: 

10:25 – 11:25 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ DPO

 Συντονιστής: 

 Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

 Ομιλητές: 

 Ευθύμιος Νταμαρέλος, Manager, KPMG Σύμβουλοι

 Iωάννα Βουρβούλια, Senior Associate, Πλατής-Αναστασιάδης Δικηγορική εταιρεία     
 συνεργαζόμενη με την ΕΥ

 Θoδωρής Κωνσταντακόπουλος, Δικηγόρος, M.L.E., LL.M., cert. DPO Executive Senior   

 Associate, Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C 

 Δρ. Δημήτριος Παρδάλης, DPO - Επικεφαλής Μονάδας Δικλείδων Ασφαλείας, Εθνική Ασφαλιστική 

11:25 – 12:05  Διάλειμμα Καφέ

12:05 – 12:25       ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 

 Παναγιώτης Αναστασάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Priority



  

   ΕΝΟΤΗΤΑ II

12:25 – 13:25       ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ DPO 

 Συντονιστής: 

 Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος  

 Ομιλητές:

 Ειρήνη Λεϊμονή, Δρ. Βιολογίας Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας & Προστασίας Δεδομένων, Αffidea

 Σταύρος Καραγκιούλογλου, Dipl.-Ing, Διευθύνων Σύμβουλος, United-Telecom A.E

  Παναγιώτης Αναστασάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Priority

 Βασικός ομιλητής

13:25 – 13:40          Γιώργος Κουτίνας,  Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων, Κουτίνας Α.Ε

   ΕΝΟΤΗΤΑ III

13:40 – 14:40 BEST PRACTICES ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 Συντονιστής: 

 Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

 Ομιλητές:

 Ειρηνικός Πλατής, Εταίρος, Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες, Δικηγορική εταιρεία    
 συνεργαζόμενη  με την ΕΥ

 Ευάγγελος Κατσίκης, Partner, Katsikis - Kalamatianou & Co  Law Firm

 Αντιγόνη Δημοπούλου, Νομική Σύμβουλος, Παπαστράτος ΑΒΕΣ, θυγατρική Philip Morris    
 International 

 CASE STUDY EΛΠΕ

 Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου,  Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 

 Παναγιώτης Δρακόπουλος, Senior Partner, Drakopoulos Law Firm 

14:40-15:30           Γεύμα



Ευάγγελος Τσεκρέκος 
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» - 
Υποκατάστημα Αθήνας, αναφορικά με όλες τις δραστηριότητες της BNP Paribas στην Ελλάδα. Παράλληλα, 
συμμετείχε ως μέλος στο Εxecutive Management Committee της ΒΝP Paribas στην Ελλάδα και στο 
CIB Continental Europe Compliance Committee. 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, ενώ συμμετείχε σε αντίστοιχες ομάδες εργασίας της Ένωσης 
Ελληνικών Τραπεζών. Ως επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Εποπτικών Υποθέσεων του Ομίλου «Ελληνικά 
Χρηματιστήρια ΑΕ», ασχολήθηκε εκτενώς με θέματα καταχώρισης, εκκαθάρισης, διακανονισμού τίτλων 
και παρακολούθησης 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 συμμόρφωσης 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 Επικοινωνίας και ΜΜΕ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πιστοποιημένος ως Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης από την 
Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την International Compliance Association, με μεγάλη εμπειρία στη 
διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Κώστας Παπαδάτος 
Πρόεδρος - (ISC)2 Hellenic Chapter 
Ο Κώστας Παπαδάτος είναι Πρόεδρος του (ISC)2 Hellenic Chapter, ιδρυτής της εταιρείας Cyber Noesis, 
και ιδρυτικό μέλος του DPO Academy. Έχει εργασθεί στην εταιρεία Adacom ως Business Development 
Director  ενώ ήταν ιδρυτικό στέλεχος της εταιρείας ENCODE. Έχει επίσης εργασθεί ως ανεξάρτητος 
Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών, στο Φορέα Πιστοποίησης DQS Hellas, στη Space Hellas καθώς 
και στο ΤΕΙ Πειραιά. Είναι Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και κάτοχος MSc in Information 
Security (Royal Holloway College). Η επαγγελματική του εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών 
ξεπερνάει τα είκοσι χρόνια. Στο διάστημα αυτό, έχει αναλάβει σημαντικούς διοικητικούς ρόλους είτε ως 
διευθυντής είτε ως υπεύθυνος σε μεγάλά έργα ασφάλειας πληροφοριών και έχει συνεργαστεί με μεγάλες 
εταιρείες συμβούλων και διεθνείς οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης ενασχόλησης του 
με την ασφάλεια πληροφοριών, έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών Διαχείρισης Κίνδυνου, Στρατηγικού 
Σχεδιασμού Ασφάλειας, Σχεδιασμού Πλανών Αντιμετώπισης Καταστροφών, Τεχνικών Ελέγχων 
Ασφάλειας, Δοκιμών Εισβολής και Σχεδιασμού Εξειδικευμένων Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας για μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες και τραπεζικούς οργανισμούς.



Σωτήρης Συρμακέζης 
Head of Digital, Technology and Retail Banking in CrediCom Consumer Finance 
Bank 
Ο Σωτήρης Συρμακέζης είναι Επικεφαλής Digital, Technology and Retail Banking in CrediCom Consumer Finance 
Bank. Μια πολλά υποσχόμενη Τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα, με έμφαση στις ψηφιακές 
υπηρεσίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Προηγουμένως, εργαζόταν για 2,5 χρόνια, (Ιούλιος ’15 – Ιανουάριος ́ 18), στον Όμιλο Eurobank, ως Γενικός Διευθυντής, 
Group Chief Digital & Technology Officer. Επίσης, επί 15 χρόνια εργαζόταν στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, ως Γενικός 
Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής (2012-2015), Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας 
(2008-2012) και, Διευθυντής Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (winbank) (2000-2008).
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Eυθύμιος Νταμαρέλος 
Manager, KPMG Σύμβουλοι
Ο Θέμης Νταμαρέλος είναι Υποδιευθυντής στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού 
της KPMG. Με εμπειρία άνω των 10 ετών σε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Επιλογής Στελεχών, έχει στελεχώσει πληθώρα Διευθυντικών θέσεων για Ελληνικές και πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, καθώς επίσης έχει συμμετάσχει σε Κέντρα Αξιολόγησης και έργα Επανατοποθέτησης για 
κορυφαίους οργανισμούς. 
Ο Θέμης ξεκίνησε την καριέρα του στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και πληρωμάτων της ναυτιλιακής 
εταιρίας Cardiff Marine προτού συνεχίσει ως σύμβουλος στελέχωσης στη Randstad Hellas, όπου 
επικεντρώθηκε στην κάλυψη μόνιμων θέσεων στους τομείς της Πληροφορικής και της Βιομηχανίας. 
Ακολούθως εντάχθηκε στο δυναμικό του Ελληνικού πολυεθνικού Ομίλου ICAP, ως υπεύθυνος για έργα 
στελέχωσης καθώς και για υπηρεσίες Business Process Outsourcing, και στη συνέχεια εντάχθηκε στο 
δυναμικό της πολυεθνικής εταιρίας συμβούλων Stanton Chase όπου δραστηριοποιήθηκε στην κάλυψη 
Ανώτερων Διευθυντικών θέσεων για επιχειρήσεις. 
Ο Θέμης είναι απόφοιτος τμήματος Ψυχολογίας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και έχει μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών στο Ανθρώπινο Δυναμικό από το ALBA Graduate Business School. Επιπλέον, έχει λάβει 
διεθνή πιστοποίηση ως επαγγελματίας Ανθρωπίνου Δυναμικού από το HR Certification Institute.



Iωάννα Βουρβούλια 
Senior Associate, Πλατής-Αναστασιάδης Δικηγορική εταιρεία συνεργαζόμενη με 
την ΕΥ
Η Ιωάννα είναι δικηγόρος, με εξειδίκευση στους τομείς του Εμπορικού Δικαίου, του Δικαίου Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων και του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Ασχολείται με υποθέσεις εθνικών και 
διεθνών πελατών, που δραστηριοποιούνται σε ένα εύρος κλάδων αναφορικά με τρέχοντα εμπορικά 
ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. 
Εμπλέκεται σε μόνιμη βάση στη διαπραγμάτευση και τη σύνταξη κάθε είδους εμπορικής σύμβασης, 
καθώς και σε νομικούς ελέγχους. 
Η Ιωάννα συμβουλεύει τους πελάτες της εταιρείας αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, συντάσσει πολιτικές προσωπικών δεδομένων, καθώς και όρους και προϋποθέσεις για 
την ιστοσελίδα των εταιρειών και ετοιμάζει κατευθυντήριες οδηγίες προσωπικών δεδομένων για 
πολυεθνικές εταιρείες. Ειδικότερα, έχει αποκτήσει τεχνογνωσία στη διενέργεια αναλύσεων αποκλίσεων 
και στη σύνταξη εκθέσεων ωριμότητας, αρχείου δραστηριοτήτων, πλάνου προτεινόμενων ενεργειών και 
εκτίμησης αντικτύπου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των πολιτικών, διαδικασιών και 
πρακτικών των πελατών της εταιρείας με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. 
Η Ιωάννα είναι μέλος της Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα 
από το 2015.
Πριν την έναρξη της συνεργασίας της με την Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, 
εργάστηκε ως δικηγόρος σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές δικηγορικές εταιρείες με έδρα την 
Αθήνα και ως ασκούμενη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε μία Αμερικάνικη δικηγορική εταιρεία  στις 
Βρυξέλλες, με εξειδίκευση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού.

Θoδωρής Κωνσταντακόπουλος
Δικηγόρος, M.L.E., LL.M., cert. DPO Executive Senior Associate, Ballas, Pelecanos & 
Associates L.P.C
Ο Θοδωρής Κωνσταντακόπουλος είναι senior associate της δικηγορικής εταιρείας Ballas, Pelecanos & 
Associates L.P.C. και μέλος του IP, IT & CT Practice της εταιρείας. Είναι πιστοποιημένος DPO Executive (ISO/
IEC 17024) και μέλος της ομάδας νομικών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων που διαχειρίζεται το “GDPR 
Compliance Program” της εταιρείας με επικεφαλής τον Γεώργιο Μπάλλα. Ο Θοδωρής είναι απόφοιτος 
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας (LL.B) και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων του Leibniz 
Universität Hannover (MLE) και του Queen Mary College, University of London (LL.M Computer and 
Communications Law). Συμβουλεύει πολυεθνικές εταιρείες της λίστας Fortune500 επί θεμάτων δικαίου 
της τεχνολογίας, ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πληροφορικής, media και τηλεπικοινωνιών, με ιδιαίτερη 
έμφαση σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επίσης συμβουλεύει επί θεμάτων δίκαιου 
ηλεκτρονικού εμπορίου, προστασίας καταναλωτών, marketing και ευθύνης για προϊόντα. Κείμενα του 
Θοδωρή δημοσιεύονται τακτικά σε εκδόσεις σχετικές με το δίκαιο της τεχνολογίας και των προσωπικών 
δεδομένων, και ο ίδιος συμμετέχει συχνά ως προσκεκλημένος ομιλητής και panellist σε συνέδρια, data 
privacy fora και workshops στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.   



Δρ. Δημήτριος Παρδάλης 
DPO - Επικεφαλής Μονάδας Δικλείδων Ασφαλείας, Εθνική Ασφαλιστική
Ο Δρ. Δημήτριος Παρδάλης είναι DPO και Επικεφαλής της Μονάδας Δικλείδων Ασφαλείας της Εθνικής 
Ασφαλιστικής.
Είναι πιστοποιημένος EU GDPR DPO. Διαθέτει ευρύ γνωστικό υπόβαθρο στoν ασφαλιστικό κλάδο, ιδίως 
σε υπηρεσίες συμμόρφωσης, με σημαντικές γνώσεις σε δίκαιο, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές 
(π.χ. GDPR, Solvency II, SOX).
Έχει υψηλή εξειδίκευση στην ανάπτυξη προγραμμάτων ελέγχου συμμόρφωσης, αναγνώριση σημαντικών 
κινδύνων και σημείων ελέγχου, μέτρηση και παρακολούθηση του αντίκτυπου συμμόρφωσης σε νέα 
προϊόντα, υπηρεσίες και μηχανογραφικά συστήματα, χρήση και ανάλυση συγκεκριμένων δεικτών που 
σχετίζονται με την παρακολούθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προετοιμασία και παρουσίαση 
εκθέσεων στην ανώτατη διοίκηση, εκπροσώπηση της εταιρίας στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση με 
τις ρυθμιστικές αρχές/όργανα.
Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Λογιστική στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Είναι μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου εκδόσεων του περιοδικού "The Review of Financial 
& Accounting Studies". Είναι μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, του Συνδέσμου 
Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Παναγιώτης Αναστασάκης 
Διευθύνων Σύμβουλος ,Priority
Παναγιώτης Κ. Αναστασάκης: 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 πληθώρα έργα συμμόρφωσης με τον GDPR σε μεγάλους οργανισμούς με υψηλή 
επικινδυνότητα προσωπικών δεδομένων. 

Ειρήνη Λεϊμονή 
Δρ. Βιολογίας Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας & Προστασίας Δεδομένων, Αffidea
Πτυχιούχος του Βιολογικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1995) 
και διδάκτορας του Τομέα Βιοχημείας-Μοριακής Βιολογίας του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (2003). Από τον Απρίλιο του 2009 έως σήμερα, εργάζεται στην AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ (Εταιρεία του 
Διεθνούς Ομίλου AFFIDEA) ως Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας (Quality & Safety Manager) και Υπεύθυνη 
Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) του Ομίλου AFFIDEA στην Ελλάδα. Από τη θέση αυτή είναι 
αρμόδια για την προετοιμασία και διαπίστευση κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 15189 δεκατεσσάρων (14) 
Κλινικών Εργαστηρίων της AFFIDEA Ευρωιατρικής στην Ελλάδα, καθώς και για την Πιστοποίηση κατά το 
Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 δεκαεπτά (18) Διαγνωστικών Εργαστηρίων του Ομίλου, έχοντας στη δυναμική 
τους Τμήματα Απεικονιστικής Ιατρικής και Βιοπαθολογικά/Κλινικά Εργαστήρια. Επιπλέον, συμμετέχει και 
συντονίζει τις τεχνικές επιτροπές: Clinical Governance Committee και Radiation Safety Committee του 
Ομίλου AFFIDEA στην Ελλάδα. 
Από το 2008 έως σήμερα, είναι Επικεφαλής Αξιολογήτρια του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για 
τη Διαπίστευση των Κλινικών Εργαστηρίων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189.EN ISO 15189.
Από το 2010 έως σήμερα, είναι Αξιολογήτρια του Ε.ΣΥ.Δ. για τη Διαπίστευση των Φορέων Διοργάνωσης 
Δοκιμών Ικανότητας κατά το Πρότυπο ISO 17043.



Σταύρος Καραγκιούλογλου 
Dipl.-Ing, Διευθύνων Σύμβουλος, United-Telecom A.E
Ο Σταύρος Καραγκιούλογλου είναι 61 χρονών και γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και αποφοίτησε 
από το Γερμανο-Αυστριακό Λύκειο St.Georg. Στη συνέχεια σπούδασε Διπλ. Ηλεκτρολόγος–Μηχανολόγος 
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 29 χρόνια, εκ των οποίων τα περισσότερα στη SIEMENS – στους 
τομείς εφαρμογής, πωλήσεων 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 Διευθύνων 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.

Γιώργος Κουτίνας 
Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων, Κουτίνας Α.Ε
Είναι Μηχανικός ΕΜΠ με  μεταπτυχιακές σπουδές στη σχολή ENSPM Γαλλίας και με εκπαίδευση στις 
επιχειρηματικές ασφαλίσεις.
Εργάστηκε αρχικά στη ΔΕΗ όπου απέκτησε εμπειρία στη διαχείριση εξειδικευμένων ενεργειακών 
έργων. Παραιτήθηκε από τη ΔΕΗ και μετά από εμπειρία ως Underwriter σε  διεθνή ασφαλιστική εταιρεία, 
δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος Σύμβουλος στο χώρο των Ασφαλίσεων.
Το 2002 ίδρυσε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers» η οποία λειτουργεί και ως Εξουσιοδοτημένος 
Ανταποκριτής των Lloyd’s σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία., με βασικό αντικείμενο τις ασφαλίσεις 
τεχνικών έργων, επαγγελματικών, επιχειρηματικών και διαφόρων  τεχνολογικών κινδύνων.
Προωθεί εξειδικευμένες Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης (Γενική, Επαγγελματική, Εργοδοτική, Προϊόντος, 
Περιβαλλοντική), Ασφαλίσεις “Μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (Drones), Ασφαλίσεις Κινδύνων 
Διαδικτύου (Cyber Risks) κλπ.
Έχει προσφέρει υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα Ασφαλίσεων σε φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα (ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, Τεχνικό Επιμελητήριο-ΤΕΕ, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης-
ΕΣΥΔ), σε φορείς του ιδιωτικού τομέα («Ολυμπιακό Μετρό», «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ», «ΓΕΦΥΡΑ» και σε διάφορες 
επιχειρήσεις.
Έχει συμμετάσχει ως Εισηγητής σε σεμινάρια ή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων για τεχνικά 
και ασφαλιστικά θέματα. 
Είναι μέλος ΔΣ του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Lloyd’s Brokers στην Ελλάδα.



Ευάγγελος Κατσίκης 
Partner,Katsikis - Kalamatianou & Co  Law Firm
Ο Ευάγγελος είναι δικηγόρος διαχειριστής εταίρος της KKLEGAL. Πτυχιούχος της νομικής σχολής του London 
School of Economics (LLB) και του Πανεπιστημίου του Southampton (LLM) ασκεί τόσο μάχιμη δικηγορία 
όσο και συμβουλευτικό έργο. Είναι early adopter των νέων τεχνολογιών. Συνεργάζεται, εδώ και 19 περίπου 
έτη με τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του χώρου της Υγείας καθώς αποτελεί industry expert. Εκπροσωπεί 
τον κλάδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ως εκλεγμένος πρώτος αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Διαγνωστικών Κέντρων. Έχει παραστεί σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, σε ακροάσεις 
της Βουλής εκφράζοντας άποψη επί νομοσχεδίων και έχει συντάξει υπομνήματα και σχέδια νόμων και 
υπουργικών αποφάσεων για διάφορους υπουργούς. Έχει ασκήσει διοίκηση (ως Αντιπρόεδρος) σε έναν από 
τους μεγαλύτερους ομίλους κλινικών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γνωμοδοτεί όλα τα αυτά τα έτη σχετικά 
με την προστασία, διαφύλαξη και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων εξασκώντας και 
προσδιορίζοντας στην πράξη τα όρια της νομοθεσίας. Έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς ως νομικός σύμβουλος 
και project leader στην σημαντικότερη περίπτωση δυνητικής παραβίασης προσωπικών δεδομένων για 
λογαριασμό της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας στο χώρο του e-business. Έχει συμμετάσχει σε πολλές 
ομάδες crisis management γνωμοδοτώντας και συνήθως έχοντας αποφασιστική αρμοδιότητα για τον τρόπο 
αντίδρασης.

Ειρηνικός Πλατής
Εταίρος, Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες, Δικηγορική εταιρεία συνεργαζόμενη με 
την ΕΥ
Ο Ειρηνικός είναι ιδρυτικός εταίρος στη δικηγορική Εταιρία Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες, συνεργαζόμενη 
δικηγορική εταιρία με την Ernst & Young στην Ελλάδα καθώς και στην EY Law Romania, τη συνεργαζόμενη 
δικηγορική εταιρία της Ernst & Young στη Ρουμανία. Ο Ειρηνικός ειδικεύεται στο εταιρικό και τραπεζικό 
δίκαιο καθώς και την νομοθεσία κεφαλαιαγοράς. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διεξαγωγή και ολοκλήρωση 
πολύπλοκων διασυνοριακών και εγχώριων συναλλαγών και εταιρικών μετασχηματισμών. Παρέχει νομικές 
συμβουλές αναφορικά με την κατάρτιση συμφωνίας, τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων και τη συγγραφή 
και επισκόπηση των σχετικών εγγράφων ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο.
Ο Ειρηνικός έχει διατελέσει επικεφαλής σε ποικίλα και πολύπλοκα έργα διεθνών οργανισμών όπως η World 
Bank και EBRD. Επίσης είναι επικεφαλής σε έργα κανονιστικής συμμόρφωσης ενώπιον της ΤτΕ, της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και της ΑΠΔΠΧ.
Περαιτέρω, ανέλαβε την οργάνωση του Ελληνορουμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και έκτοτε διατελεί 
νομικός σύμβουλος αυτού.
Πριν ενταχθεί στην ΕΥ, ο Ειρηνικός εργαζόταν σε μία διεθνή δικηγορική εταιρία με έδρα το Λονδίνο.
Ο Ειρηνικός είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, (υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, 
ίδρυμα Α. & Λ. Βουδούρη & D.A.A.D) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 
(Majister Juris). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί  σε ακαδημαϊκά περιοδικά και στον οικονομικό τύπο. Είναι μέλος 
του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και του Δικηγορικού Συλλόγου Βουκουρεστίου.



Ιωάννης Αψούρης 
Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου,  Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,  πτυχιούχος της Νομικής  Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο (DEA) από το Πανεπιστήμιο της Aix-en-Provence 
(Γαλλίας). Μιλάει Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά και Ιταλικά. Από το 1994 μέχρι και το Νοέμβριο 2010 υπήρξε 
εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», χειριζόμενος υποθέσεις εταιρικού, 
εμπορικού και αστικού δικαίου. Από το Δεκέμβριο 2010 διευθύνει τις Νομικές Υπηρεσίες του Ομίλου των 
Ελληνικών Πετρελαίων. Επί σειρά ετών υπήρξε μέλος και/ή γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου 
πολλών Ελληνικών Ανωνύμων εταιρειών, ενώ σήμερα, είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε.,  Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. και ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. 
και συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια τριών ακόμη εταιρειών του Ομίλου ΕΛΠΕ. Είναι μέλος της 
Ομάδας Νομικής Τεκμηρίωσης (LIG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εταιρειών Διύλισης (Fuels Europe). Έχει 
δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Είναι έγγαμος, πατέρας τριών τέκνων.

Παναγιώτης Δρακόπουλος
Senior Partner, Drakopoulos Law Firm
Ο Παναγιώτης Δρακόπουλος είναι ο ιδρυτής και senior partner της δικηγορικής εταιρείας Drakopoulos, που 
δραστηριοποιείται στη ΝΑ Ευρώπη μέσω τεσσάρων κεντρικών γραφείων σε Αθήνα, Βουκουρέστι, Λάρνακα 
και Τίρανα. Χάρη στην πολυετή εμπειρία του, παρέχει  εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες, 
οργανισμούς και επιχειρηματίες στο πλαίσιο εγχώριων και διεθνών συναλλαγών με αντικείμενο τη διενέργεια 
και ανάπτυξη επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Ειδικεύεται σε τομείς όπως M&As, Private 
Equity, Venture Capital, Joint Ventures, Data  Protection, International Trade.

Αντιγόνη Δημοπούλου 
Νομική Σύμβουλος, Παπαστράτος ΑΒΕΣ, θυγατρική Philip Morris International 
Η Αντιγόνη Δημοπούλου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
όπου και το 2002 παρακολούθησε με το πρόγραμμα ERASMUS μαθήματα Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου του Όσλο. Αφού έκανε την άσκησή της στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
συνέχισε τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου «London School of Economics and Political 
Science (LSE)» από το οποίο κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στο πρόγραμμα “MSc Law and Accounting”. 
Για ένα έτος συνεργάστηκε στο δικηγορικό γραφείο «Κυριακίδης - Γεωργόπουλος & Διανόλος – Ισαϊας, 
σε ζητήματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων και έργων (corporate finance & project finance). Από 2010 
έως και σήμερα εργάζεται ως εσωτερικός νομικός σύμβουλος της εταιρίας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ», 
θυγατρική της Philip-Morris International, όπου από τα βασικά αντικείμενα ενασχόλησής της είναι το 
δίκαιο ανταγωνισμού, τα προσωπικά δεδομένα, θέματα εταιρικής συμμόρφωσης και θέματα μάρκετινγκ 
και πωλήσεων της εταιρίας. Επίσης, το 2013 συνέχισε της μεταπτυχιακές της σπουδές και απέκτησε 
μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) στο πρόγραμμα «EU Competition Law» στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου «King’s 
College London», ενώ το 2017 παρακολούθησε το πρόγραμμα CRESSE Lawyers’ Course “The Role of 
Economics in Competition Law and Practice” που διοργανώνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  



Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας 
και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις 
εταιρείες μέλη της Ernst  & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. 
Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει 
υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το 
ey.com

SILVER SPONSOR



Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, 86 χρόνια μετά την ίδρυσή της, είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και εμπορίας προϊόντων καπνού στην 
Ελλάδα. Θυγατρική της Philip Morris International (PMI) από το 2003, απασχολεί άμεσα και έμμεσα περίπου 800 εργαζόμενους. 
Με εφόδια τους ταλαντούχους ανθρώπους της, εξαιρετικά διεθνή και εγχώρια σήματα, όπως το Marlboro, ο ιστορικός ΑΣΣΟΣ 
αλλά και το πρώτο νέο καπνικό προϊόν δυνητικά μειωμένου κινδύνου σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα, το IQOS, μοναδική 
εταιρική κουλτούρα, την υψηλή τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία της PMI και τη μακρά ιστορία της, η Παπαστράτος συνεχίζει 
την επιτυχημένη πορεία της.

Το 2016 αναδείχθηκε από το περιοδικό Fortune 1η ανάμεσα στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις ως «Η Πιο Αξιοθαύμαστη 
Εταιρία της Ελλάδας». 

Πρόσφατα ανακοίνωσε τη δημιουργία 400 νέων θέσεων εργασίας μέσω της υλοποίησης νέας επένδυσης ύψους 300 εκατ. 
ευρώ για τη μετατροπή του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα παραγωγής ράβδων καπνού για το IQOS. 

Η νέα επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχουν αναλάβει η PMI και η Παπαστράτος για ένα μέλλον 
απαλλαγμένο από τον καπνό του τσιγάρου. Με την ολοκλήρωσή της, το εργοστάσιο του Ασπρόπυργου θα είναι το τρίτο του 
ομίλου παγκοσμίως, μετά το αντίστοιχο της Ελβετίας και της Ιταλίας, που θα παράγει προϊόντα καπνού που δεν περιλαμβάνουν 
καύση.

Με επενδύσεις, δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και δράσεις για τις ευπαθείς και όχι μόνο ομάδες, η Παπαστράτος επιδιώκει 
να μην μένει στα λόγια αλλά με τις πράξεις της να αφήνει πίσω της μέλλον. Για όλους.

BRONZE SPONSOR



Ένας δυναμικός Όμιλος με στέρεες βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και 
συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.
Το εύρος των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει:

¾ Εφοδιασμός, Διύλιση και Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

¾ Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

¾ Παραγωγή και Εμπορία Χημικών/Πετροχημικών.

¾  Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων.

¾ Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας.

¾ Παραγωγή και Εμπορία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

¾ Παροχή Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή με θέματα υδρογονανθράκων.

¾ Συμμετοχή στη μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές).

CONTRIBUTOR



Η δικηγορική εταιρεία Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε. παρέχει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών 
και κατέχει διαχρονικά ηγετική θέση στον ευρύτερο τομέα του δικαίου της τεχνολογίας και των επικοινωνιών. Το Data Protection 
practice group της εταιρείας συμβουλεύει ένα ευρύ πελατολόγιο, αποτελούμενο από διεθνούς φήμης πολυεθνικές εταιρείες από 
όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επί θεμάτων που άπτονται της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων, υπό το πρίσμα πλέον και των νέων και προηγμένων τεχνολογιών και των σύγχρονων διασυνοριακών αναγκών 
επεξεργασίας (cloud computing, robots, IoT, M2M communications, Big Data, social networking, B.Y.O.D., infotainment services, 
κλπ.). Η εταιρεία προσφέρει πλήρες GDPR Compliance Program, καθώς και υπηρεσίες Data Protection Officer, προσαρμοσμένες 
στις ιδιαίτερες απαιτήσεις συμμόρφωσης κάθε εταιρικού οργανισμού. Η ομάδα του GDPR Compliance Program περιλαμβάνει 
εξειδικευμένους νομικούς, καθώς και έμπειρους τεχνικούς πληροφορικής και ασφάλειας συστημάτων. Μέλος της ομάδας/
τμήματος νομικών έχει ήδη πιστοποιηθεί κατά ISO/IEC 17024 ως Data Protection Officer Executive, ενώ έτερο μέλος της ομάδας/
τμήματος τεχνικών εμπειρογνωμόνων έχει συμμετάσχει ενεργά στη σύνταξη του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες στην Ελλάδα. Σε σύνθετες περιπτώσεις, το GDPR Compliance Program της εταιρείας υποστηρίζεται περαιτέρω, κατ’ 
επιλογή του πελάτη, και από τις υποδομές και τα compliance tools της, άκρως εξειδικευμένης, γαλλικής δικηγορικής εταιρείας 
Alain Bensoussan Avocats και του δικτύου LEXING, μιας διεθνούς οργάνωσης δικηγορικών εταιρειών με εξειδίκευση στο δίκαιο 
προηγμένων τεχνολογιών, της οποίας η εταιρεία αποτελεί το αποκλειστικό ελληνικό μέλος.  

Η Privacy Advocate είναι συμβουλευτική εταιρεία και αποτελεί τμήμα της δικηγορικής εταιρείας KKLΕGAL. Αποτελείται από 
ειδικευμένους νομικούς και μηχανικούς πληροφορικής.
Πιστεύουμε ότι τα ζητήματα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι ζητήματα 
νομικής ερμηνείας, χωρίς τους εγγενείς τεχνολογικούς περιορισμούς ή την εξάρτηση από συγκεκριμένες λύσεις πληροφορικής.
Επιδιώκουμε να επιλύουμε όλα τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απασχολούν τους πελάτες μας με το 
μικρότερο δυνατό κόστος. Στοχεύουμε σε ένα μόνιμο και διαρκές αποτέλεσμα, χωρίς τη δέσμευση διαρκών ανανεώσεων και 
εξαρτήσεων από λογισμικό με περιορισμένο χρόνο ζωής. 
Η ολιστική προσέγγιση είναι και η ειδοποιός διαφορά της λύσης μας. Η πολύχρονη εμπειρία των εξειδικευμένων νομικών μας 
και η αγαστή συνεργασία τους με τους μηχανικούς πληροφορικής της εταιρείας μας επιτυγχάνουν εξατομικευμένες λύσεις για 
τους πελάτες μας, αποφεύγοντας την επιβάρυνση τους με νέες σημαντικές επενδύσεις.
Λίγα λόγια για την KKLegal:
Η KKLegal παρέχει αδιάλειπτα υπηρεσίες  προστασίας προσωπικών δεδομένων για πάνω από 18 έτη. Εσωτερικοί νομικοί 
σύμβουλοι και διευθυντικά στελέχη εταιρειών μας εμπιστεύονται σύνθετες υποθέσεις τους, λόγω της εξειδίκευσης μας, η οποία 
αποτελεί εχέγγυο για  επιτυχία.
Η πρωτοποριακή τεχνολογική υποδομή της KKLegal εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό χειρισμό κάθε υπόθεσης και παρέχει 
online υπηρεσίες στους πελάτες της. Χαρακτηρίζεται ως early adopter των τεχνολογικών εξελίξεων, προσθέτοντας διαρκώς 
νέες δυνατότητες στη συνεργασία με τους πελάτες της.
Η KKLegal είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008. Διαθέτει συστήματα και πολιτικές Disaster Recovery and Contingency, 
σύστημα ISMS (information security management system) και συνεχώς ανανεούμενο business continuity and resiliency 
planning (BCP).

SUPPORTERS



Ιδρύθηκε το 2002. Ειδικεύεται στις Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών, με έμφαση στις ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης, 
Επαγγελματικής Ευθύνης, Τεχνικών Έργων, Ευθύνης Μελών ΔΣ & Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων, κτλ. Βασικός στόχος 
της η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών αξιολόγησης και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων και όχι απλά η «πώληση 
ασφαλειών».
Έχοντας επενδύσει σε διεθνή δικτύωση, τεχνογνωσία, και στελέχη με μόρφωση πανεπιστημιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, 
είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσφέρει καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις στους τομείς των συνδυασμένων 
ευθυνών (combined liabilities), Cyber risks, Drones, κ.ά.
Η Εταιρεία λειτουργεί ως ανεξάρτητος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής. Συνεργάζεται με τις πλέον αξιόπιστες εγχώριες και 
διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες. Ελέγχεται από την Τράπεζα Ελλάδος. Επιπλέον, λειτουργώντας ως Ανταποκριτής των Lloyd’s 
για Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, ελέγχεται και από Ελεγκτές (Auditors) των Lloyd’s.
Διαθέτει Ασφαλιστήριο κάλυψης Επαγγελματικής Ευθύνης της με όριο αποζημίωσης €3.000.000 καθώς και Ασφαλιστήριο 
Cyber Risk.
Περισσότερες πληροφορίες: www.koutinas.gr και www.cyber-insurance.gr

Από το 1995, η PRIORITY είναι η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και πληροφορικής στην Ελλάδα. 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. 
Η PRIORITY, για τη συμμόρφωσή σας με τον GDPR, σας υποστηρίζει με τις ακόλουθες υπηρεσίες:
¾ Διάγνωση και αποτύπωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τον GDPR με δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας.
¾ Αξιολόγηση επιπτώσεων (Privacy Impact Assessment) σχετικά με την προστασία δεδομένων για τον εντοπισμό των 
σημαντικότερων κινδύνων.
¾ Πρόταση μέτρων αντιμετώπισης (Compliance Plan), υποστήριξη και καθοδήγηση στην υλοποίησή τους.
¾ Ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων πολιτικών και διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε ένα πλήρες 
Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.
¾ Επιθεωρήσεις ετοιμότητας (Compliance Audit)  ως προς τον GDPR.
¾ Προετοιμασία για πιστοποίηση και επαλήθευση της συμμόρφωσης με βάση διεθνή πρότυπα.

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