
Mε επιτυχία διεξήχθη η εκδήλωση της KPMG & SAS με τίτλο «Data: it's Big, it's Valuable and it's 
Regulated» with a focus on the new Global Data Protection Regulation, Data Governance and 
the art of eDiscovery στα γραφεία της KPMG στη Λευκωσία. Περισσότερα από 90 στελέχη της 
αγοράς από ένα μεγάλο φάσμα ειδικοτήτων, παρακολούθησαν την εκδήλωση. 
 
H εκδήλωση αφορούσε στην ενημέρωση των σημαντικών αλλαγών που φέρνει ο Νέος 
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στη σημαντικότητα της σωστής διαχείρισης των 
δεδομένων και στο σημαντικό ρόλο που παίζει η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων, 
όχι μόνο σε ό, τι αφορά τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό, αλλά και τη δημιουργία μίας 
αποτελεσματικής Στρατηγικής Δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, τη 
στοχευμένη αύξηση πωλήσεων, την αποτελεσματικότερη διαχείριση ρίσκου και τη γενικότερη 
ανάπτυξη του οργανισμού. Επίσης, έγινε ειδική αναφορά  σε μεθοδολογίες και εργαλεία για 
την αποτελεσματική ηλεκτρονική διερεύνηση εγκληματικών συμπεριφορών 
(Forensic/eDiscovery). 
 
Ο κύριος Χρίστος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της KPMG Κύπρου σε 
σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη σημασία του Νέου Κανονισμού, στη συνεργασία της 
KPMG Κύπρου με τη SAS και πως μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή 
του Νέου Κανονισμού.  Στη συνέχεια ο κύριος Χρυσόστομος Κρητιώτης, Διευθυντής Πωλήσεων 
της SAS Ελλάδος, Κύπρου και Βουλγαρίας τόνισε τη σημασία για τη συμμόρφωση στο Νέο 
Κανονισμό (GDPR) μέσα από την εφαρμογή ενός ευρύτερου πλαισίου διαχείρισης και 
διακυβέρνησης  των δεδομένων του οργανισμού. 
 
Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και θέματα ακούστηκαν από τους ομιλητές της εκδήλωσης 
κύριο Γιώργο Τζιωρτζή, Διοικητικό Σύμβουλο στην KPMG Κύπρου ο οποίος αναφέρθηκε στο 
Νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τις  προκλήσεις  που υπάρχουν. Ο κύριος Χρίστος 
Μίχας, Senior Data Management Consultant της SAS  αναφέρθηκε στο πώς οι εταιρείες 
μπορούν να ξεκινήσουν την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού και τις 300 μέρες που έχουν για 
να εναρμονιστούν με αυτόν.  Στη συνέχεια ο κύριος Νίκος Μαρουλιανάκης, Head of Enterprise 
Data Management & Infrastructure αναφέρθηκε στις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθεί η 
Interamerican για τη διαχείριση/διακυβέρνηση δεδομένων, πετυχαίνοντας έτσι τη προστασία 
των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλειά τους  και τέλος ο κύριος Philip Demetriou, 
Director της KPMG UAE μίλησε για το  Forensic Technology –an eDiscovery Journey και την 
εφαρμογή στις επιχειρήσεις σήμερα. 
 


