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Aγαπητοί εκπαιδευτικοί, γονείς και µαθητές, 

 

Σήµερα γιορτάζουµε την 9η Ευρωπαϊκή Ηµέρα Προστασίας Προσωπικών 

∆εδοµένων (ΕΗΠ∆). Στόχος του εορτασµού της ηµέρας αυτής, η οποία έχει καθιερωθεί 

από το Συµβούλιο της Ευρώπης, είναι η ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών ως 

προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους σχετικά µε την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Αρχές Προστασίας ∆εδοµένων των 

ευρωπαϊκών χωρών αναλαµβάνουν κάθε χρόνο πρωτοβουλίες για την επίτευξη αυτού 

του σκοπού.  

Γιατί όµως ειδικά αυτή την ηµεροµηνία; Στις 28/1/1981 το Συµβούλιο της 

Ευρώπης υπέγραψε τη Σύµβαση 108 «για την προστασία των ατόµων από την 

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» η οποία 

αποτέλεσε ορόσηµο στην προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων.  

Επακολούθησε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η έκδοση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 24/10/1995, µεταφορά της οποίας 

στο εσωτερικό δίκαιο υπήρξε ο νόµος 2472/1997 για την «Προστασία του ατόµου από 

την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», που συνέστησε και την ελληνική 

Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στη συνταγµατική 

αναθεώρηση του έτους 2001 προστέθηκε το άρθρο 9Α που καθιερώνει και 

συνταγµατικά την προστασία των προσωπικών δεδοµένων στη χώρα µας. 

Με αφορµή την 9η Ευρωπαϊκή Ηµέρα Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, η 

Αρχή ανέλαβε για ακόµη µια χρονιά την πρωτοβουλία διοργάνωσης ειδικών δράσεων 

ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Πιο 

συγκεκριµένα, προκήρυξε στα τέλη Νοεµβρίου τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό 

∆ιαγωνισµό αφίσας/βίντεο µε θέµα την προστασία των προσωπικών δεδοµένων στο 

διαδίκτυο και κεντρικό σύνθηµα το «Σκέφτοµαι πριν δηµοσιεύσω!». Ο ∆ιαγωνισµός 

αυτός που ολοκληρώνεται σήµερα, την ηµέρα εορτασµού της ΕΗΠ∆, είναι ένα δείγµα 

της σταθερής συνεργασίας µας µε το Υπουργείο Παιδείας και έχει την υποστήριξη του 



Τµήµα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων Π/θµιας Εκπ/σης Χανίων 
Καλλιτεχνική Εστία Αειφόρου Ανάπτυξης κι Εκπαίδευσης 

∆ράσεις στο πλαίσιο του Κοινωνικού Σχολείου 
 

 

2 

Τµήµατος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστηµίου το οποίο προσφέρθηκε 

να αξιολογήσει τα έργα. Τα δε βραβεία για τα τέσσερα καλύτερα έργα αποτελούν 

ευγενική προσφορά του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Οφείλω να 

επισηµάνω ότι είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι µε την εντυπωσιακή ανταπόκριση των 

εκπαιδευτικών και µαθητών στα µηνύµατα του πρώτου αυτού Μαθητικού ∆ιαγωνισµού 

της Αρχής – 200 σχολεία από όλη την Ελλάδα (δηµοτικά και γυµνάσια) εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον συµµετοχής, αρκετά δε από την Κρήτη. 

Σταθερή επιδίωξη της Αρχής αποτελεί, µεταξύ άλλων, η διεύρυνση της γνώσης 

και η ευαισθητοποίηση όλων, και κυρίως της νέας γενιάς, σε θέµατα προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η Αρχή, ήδη από το 2011, κατέβαλε 

συστηµατική προσπάθεια ενηµέρωσης των µαθητών στα θέµατα ασφαλούς χρήσης 

του διαδικτύου µε τη δηµιουργία ειδικού microsite (www.dpa.gr � «MIKΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ») 

όπου περιέχονται ενηµερωτικά κείµενα, τεστ γνώσεων και σχετικά video 

ευαισθητοποίησης. Οι ενότητες αυτές και ιδιαίτερα η τελευταία έχουν σκοπό να 

επιστήσουν την προσοχή των µαθητών στην προστασία των προσωπικών τους 

δεδοµένων κατά τη χρήση του ∆ιαδικτύου. Το εγχείρηµα υποστηρίχθηκε από το 

Υπουργείο Παιδείας και περιελάµβανε και εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόµενο προς τους 

καθηγητές για την κατάλληλη παρουσίαση των θεµάτων στους µαθητές. 

Η ραγδαία επέκταση των νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη της οικονοµικής 

δραστηριότητας, η διασυνοριακή διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων και η τάση 

ενίσχυσης της δηµόσιας ασφαλείας καθιστούν επιτακτική την ασφαλή επεξεργασία και 

προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Ο νόµος 2472/1997 παρέχει ορισµένα 

δικαιώµατα στα φυσικά πρόσωπα (τα υποκείµενα των δεδοµένων) και θέτει 

συγκεκριµένες υποχρεώσεις σε όσους τηρούν και επεξεργάζονται προσωπικά 

δεδοµένα (τους υπευθύνους επεξεργασίας). 

Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί 

θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Με σκοπό να 

εµπεδώσει τη γνώση των δικαιωµάτων αυτών, η Αρχή έχει σταθερό σύµµαχο την 

εκπαιδευτική κοινότητα αναπτύσσοντας διάφορες δράσεις σε συνεργασία µε το 

υπουργείο Παιδείας οι οποίες βοηθούν στην πραγµατοποίηση της κρίσιµης 

αποστολής της. Ας αναλογιστούµε σήµερα ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα αφορούν 

γενικότερα την ποιότητα του πολιτισµού µας ως κοινωνίας και η προάσπισή τους είναι 

υπόθεση όλων µας! 

Πέτρος Χριστόφορος 

Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας     

∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 

 


