
Χαιρετισμός Πρύτανη Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Καθηγητή Αθανάσιου-Μελέτιου Δημόπουλου 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

Κυρίες & Κύριοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίνομαι στην ευγενική σας πρόσκληση να παραστώ στη σημερινή εκδήλωση 
του ΕΚΠΑ και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με θέμα:  

«Ένας χρόνος μέχρι την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων: Η 
αντίστροφη μέτρηση…» 

1. Αναλογιζόμενος την έννοια των προσωπικών δεδομένων συνειδητοποίησα ότι καθημερινά συλλέγω, 
επεξεργάζομαι, αναλύω δεδομένα ανθρώπων, ιατρικά - λόγω ειδικότητος - και όχι μόνο. Ποια είναι όμως 
η ορθή χρήση τους; ποιό είναι το μέτρο που θα πρέπει να τηρήσω κατά την συλλογή και την επεξεργασία 
τους, για να μην προσβάλλω τα δικαιώματα του Υποκειμένου των δεδομένων; Πώς θα προστατεύσω αυτά 
τα δεδομένα, τα οποία για κάποιους μπορεί να αποτελέσουν μέσο αθέμιτου πλουτισμού ή καταπίεσης 
του Υποκειμένου ή προσβολής της αξιοπρέπειάς του; 

2. Οι τεχνολογικές εξελίξεις επέβαλαν την ριζική αναμόρφωση του νομικού πλαισίου προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων. Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά σε νέες προκλήσεις στις οποίες ο Ευρωπαίος 
νομοθέτης μας καλεί να τοποθετηθούμε με την δημοσίευση του Νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων που τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Ο Νέος Κανονισμός 
θωρακίζει τα δικαιώματα των πολιτών επιβάλλοντας, ωστόσο, καινοτόμες υποχρεώσεις στους φορείς που 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί την έναρξη αυτού του νέου 
ερευνητικού ταξιδιού των επιστημόνων του Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής του ΕΚΠΑ και της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί – στον 
συμβολικό έναν (1) χρόνο που απομένει – εγρήγορση ως προς τις σημαντικές επιπτώσεις του Νέου 
Κανονισμού. Εγρήγορση, που οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ και της Αρχής πρεσβεύουν πως θα οδηγήσει στην 
καλύτερη κατανόηση και εντέλει στην ενδυνάμωση του πλαισίου προστασίας των Προσωπικών 
Δεδομένων. 

3. Πρωταρχικό σκοπό του Πανεπιστημίου αποτελεί η θεωρητική αναζήτηση και η δημιουργία κατάλληλων 
ερευνητικών συνθηκών προκειμένου να χαρτογραφούνται οι άγνωστες πτυχές της ανθρώπινης γνώσης. Σε 
ένα δεύτερο, εξίσου σημαντικό επίπεδο όμως, το Πανεπιστήμιο οφείλει να ανακαλύπτει και να προτείνει 
μεθόδους για την πρακτική εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης. Να ανοίγει τις πόρτες της επιστημονικής 
κοινότητας και της επιστημονικής γνώσης στο ευρύ κοινό. Να εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στα 
προγράμματα σπουδών, αλλά και την κοινωνία γενικότερα, για την εποικοδομητική εφαρμογή της γνώσης 
που προσφέρουν στην κοινωνία οι ερευνητές του. 

4. Με ιδιαίτερη χαρά παρατηρώ ότι με την σημερινή εκδήλωση δίδεται η ευκαιρία για μια στενότερη 
προσέγγιση του ΕΚΠΑ, μέσω του Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής, με την Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η διεπιστημονική αυτή σύμπραξη, πέρα από τις 
θεωρητικές αναλύσεις, στοχεύει στην κατάθεση πρακτικών προτάσεων και λύσεων, ενόψει του νέου 
νομικού πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή εκδήλωση θα αποτελέσει ένα ακόμα δείγμα του υψηλού επιστημονικού 
έργου τόσο του ΕΚΠΑ όσο και του προσωπικού της Αρχής, εμπλουτίζοντας το νομικό πολιτισμό που 
παράγει η χώρα μας. Εξίσου βέβαιος είμαι ότι το επιστημονικό δυναμικό του ΕΚΠΑ είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις παραπάνω προκλήσεις και παραμένει πάντα διαθέσιμο για παρόμοιες ελπιδοφόρες 
συνεργασίες. 

 


