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Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνει τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου με 

θέμα «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – Τι ισχύει στα Νοσοκομεία και στα Ξενοδοχεία;». 

Οι καταρτιζόμενοι στο τέλος του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να: 

- αντιληφθούν τη σημασία και τον αντίκτυπο της νέας νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις και οργανισμούς 

- γνωρίζουν και να αφομοιώσουν τις βασικές αλλαγές και καινοτομίες του Κανονισμού 

- διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες αρχές νόμιμης επεξεργασίας 

- κατανοήσουν τις καινούριες υποχρεώσεις και τους ρόλους που ανατίθενται σε φορείς επεξεργασίας 

δεδομένων 

- κατανοήσουν και να εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις/οργανισμούς νόμιμα τη θέσπιση του Υπεύθυνου 

Προστασίας Δεδομένων 

- εφαρμόζουν τη νέα νομοθεσία προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές τους δραστηριότητες και 

συναλλαγές 

- εφαρμόζουν νόμιμα συγκεκριμένες πολιτικές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στον εργασιακό 

χώρο 

- οργανώνουν τη λειτουργία της επιχείρησής/οργανισμού τους τόσο ως προς το εσωτερικό (σχέσεις με 

υπαλλήλους) όσο και ως προς την εξωτερική της εικόνα (σχέσεις με τρίτους-εμφάνιση στο διαδίκτυο), 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. 

Σε ποιους απευθύνεται: 

 Διευθυντές ξενοδοχειακών συγκροτημάτων 

/τουριστικών καταλυμάτων  

 Ξενοδοχοϋπαλλήλους  

 Διευθυντές Νοσοκομείων/Κλινικών 

 Ιδιώτες Ιατρούς 

 Νοσηλευτικό προσωπικό/Λειτουργοί του 

τομέα Υγείας 

 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 

Ημερομηνία & Ώρες Διεξαγωγής:  

14 Δεκεμβρίου 2018, 09:00 -15:30 

Χώρος Διεξαγωγής:  

Πανεπιστήμιο Frederick, Γ. Φρειδερίκου 7, 

Παλλουριώτισσα, 1036 Λευκωσία 

Διάρκεια: 5.5 ώρες 

Κοινή διάρκεια: 2 ώρες 

Διαχωρισμός σε ομάδες: 3.5 ώρες 

Ομάδα 1: Εργοδοτούμενοι Ξενοδοχείων 

Ομάδα 2: Εργοδοτούμενοι Νοσοκομείων 

Κόστος συμμετοχής (ανά άτομο): € 150.00 + 19% ΦΠΑ 

-Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick δέχεται εγγραφές μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2018. 

-Το κόστος συμμετοχής εξοφλείται μαζί με την εγγραφή.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Γενικός Κανονισμός  

Προστασίας Δεδομένων 

Τι ισχύει στα Νοσοκομεία και στα Ξενοδοχεία; 
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Βιογραφικά Εκπαιδευτών 

Δρ Κουρούπης Κωνσταντίνος 

Ο Κουρούπης Κωνσταντίνος είναι Λέκτορας του Τμήματος Νομικής του 

Πανεπιστημίου Frederick, στην Κύπρο. Είναι απόφοιτος Νομικής από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 

σπουδές στον τομέα του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης στη 

Γαλλία. Απέκτησε διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπου του απονεμήθηκε με 

«άριστα» η διδακτορική του διατριβή, με τίτλο «Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το διαδίκτυο: η ταυτότητα του χρήστη του διαδικτύου και η προστασία 

της προσωπικότητάς του». Παράλληλα, είναι κάτοχος πιστοποιητικού, με «άριστα», ανώτατης 

παιδαγωγικής επάρκειας από τη Σχολή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης).  

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα άπτονται του ευρωπαϊκού δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με 

έμφαση στο δίκαιο πληροφορικής και των προσωπικών δεδομένων. Έχει συγγράψει το εγχειρίδιο 

«Πρότυπος Οδηγός Συμμόρφωσης Επιχειρήσεων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων», όπου 

αναλύονται εις βάθος οι βασικές διατάξεις, καινοτομίες και αλλαγές της νέας νομοθεσίας για τα προσωπικά 

δεδομένα που τίθεται σε άμεση ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., ο αντίκτυπός του 

στις επιχειρήσεις ενώ προτείνονται πρωτότυπες μέθοδοι συμμόρφωσης στις καινούριες νομοθετικές 

επιταγές. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε διάφορα διεθνή συνέδρια και ημερίδες, με κύριο επιστημονικό 

θέμα τα προσωπικά δεδομένα. Παράλληλα, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις, σχετικά 

με πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρθρογραφεί σε νομικά περιοδικά και έντυπα μέσα για ζητήματα 

προσωπικών δεδομένων. Τέλος, είναι ακαδημαϊκά υπεύθυνος του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών που 

πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Frederick με την επίσημη υποστήριξη του διεθνούς οργανισμού 

(Frederick Model United Nations-FREDMUN). 

  

Κος Χριστοφίδης Γιώργος 

Ο Γιώργος Χριστοφίδης είναι Δικηγόρος και κατέχει άδεια ασκήσεως 

Επαγγέλματος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1997. Είναι 

μέτοχος και διευθυντής στην Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

Ορφανίδης, Χριστοφίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, και μέλος του Ειδικού 

Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick 

(Τμήμα Νομικής Λευκωσία-Λεμεσού). Από το 2015 είναι Διαιτητής (Arbitrator) στο Διεθνές Αθλητικό 

Δικαστήριο (CAS) που εδρεύει στην Ελβετία και κατέχει τα προσόντα του Διαμεσολαβητή με αντίστοιχη 

εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών. Έχει δημοσιεύσει μελέτες, σχόλια και άρθρα σε νομικά περιοδικά 

και συλλογικούς τόμους. Συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και δράσεις, σχετικά με πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και της Προστασίας των 

Προσωπικών Δεδομένων. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του είναι το Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, 

Αθλητικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο και Δημόσιο Δίκαιο.   
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Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Σεμινάριο ‘Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων’ 

 

Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής: 

14/12/2018 – Πανεπιστήμιο Frederick Λευκωσία  

 

Ώρες Διάρκεια Περιεχόμενο Ενοτήτων 

09:00 – 11:00 2 
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Παρουσίαση 

βασικών διατάξεων 

11:00 – 11:15 15’’ Διάλειμμα 

11:15 – 13:30 2ω 15λ 

Πρακτική εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον 

τομέα ξενοδοχείων και υγείας  

Διαχωρισμός καταρτιζομένων σε ομάδες  
(Ομάδα 1: Εργοδοτούμενοι Ξενοδοχείων 
Ομάδα 2: Εργοδοτούμενοι Νοσοκομείων) 

13:30 – 14:15 45’’ Διάλειμμα 

14:15 – 15:30 1ω 15λ Case studies – Ερωτήσεις – Συζήτηση 

 

 


