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Αξιότιμε Κύριε Πρύτανη, 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε της ΑΠΔΠΧ 

Κυρία Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής 

Αξιότιμη Κυρία Αντιπρόεδρε του ΣτΕ 

Αξιότιμε Κύριε Αντιπρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Αξιότιμη Κυρία Γενικέ Επίτροπε των Διοικητικών Δικαστηρίων 

Αξιότιμε Κύριε πρώην Πρύτανη και Βουλευτά Επικρατείας 

Κύριε Βουλευτά και εκπρόσωπε του Τομέα Δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας 

Κύριοι Πρόεδροι άλλων ανεξαρτήτων Αρχών 

Κύριοι πρώην Πρόεδροι της ΑΠΔΠΧ 

Κύριε Πρόεδρε του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής 

Κύριοι Πρόεδροι φορέων και επικεφαλής ιδιωτικών εταιριών που μας τιμάτε με την παρουσία σας 

Αξιότιμοι Κύριοι Καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι και φοιτητές, αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

1. ΔΙΚΑΙΟ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Το Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής επιχειρεί - εδώ 
και 2 χρόνια - να αναδείξει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές πτυχές που προκύπτουν από την 
διεπιστημονική συνάντηση του Δικαίου με την Πληροφορική. Και όχι μόνον. Στα καινοφανή προβλήματα 
που αναφύονται από αυτόν τον συνδυασμό επιδιώκουμε να δώσουμε κατευθύνσεις και - ΚΥΡΙΩΣ – να 
προτείνουμε κατάλληλες λύσεις. Για το σκοπό αυτό ακολουθούμε - πρωτοποριακά για Νομική Σχολή - 
μεθόδους και πρακτικές και των Θετικών Επιστημών. 

2.  Στις νέες συνθήκες της ψηφιακής οικονομίας χρειαζόμαστε νομικούς που θα γνωρίζουν σε βάθος τις νέες 
τεχνολογίες, αλλά και ανθρώπους της πληροφορικής που θα είναι εξοικειωμένοι με τα νομικά. Σε αυτήν 
την κατεύθυνση Το Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής συμβάλλει με την δημιουργία των κατάλληλων 
ερευνητικών υποδομών, αλλά - κυρίως - με την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, και είναι πάντα 
διαθέσιμο για συνεργασία και με τις αρμόδιες Αρχές και με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

3. Αποτέλεσμα τέτοιας συνεργασίας αποτελεί η σημερινή εκδήλωση, στην οποία δεν είμαστε μόνοι, αλλά 
πραγματοποιείται: 

Α. Σε συνεργασία με την ΑΠΔΠΧ – και να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ και προσωπικά τον Πρόεδρο κ. Μενουδάκο, 
αλλά και τα μέλη της Αρχής και το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό,  

Β. Επίσης ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και τον κ. Πρύτανη και 
Αναπληρωτή Πρυτάνεως που έχουν αγκαλιάσει την προσπάθειά μας και μας τιμούν με την 
παρουσία τους, 

Γ. Αλλά [πραγματοποιείται] και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – 
και πάλι προσωπικά να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ τον Γενικό Διευθυντή κ. Σκέρτσο και τους συνεργάτες τους 
για την βοήθειά τους και την χορηγία του φυλλαδίου 

Δ. Και - βεβαίως - και με τους δικούς μας ανθρώπους, τους συνεργάτες του Εργαστηρίου, την 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, τον ΣΠΥΡΟ, τον ΚΙΜΩΝΑ, τον ΚΩΣΤΑ, την ΒΑΣΩ, την ΠΙΕΡΡΙΝΑ, την ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, τον 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, και ασφαλώς τη ΡΙΤΑ ΦΟΡΤΗ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του φυλλαδίου. 



4. Θα μπορούσε να αντιτάξει κανείς: Καλά, μήπως υπερβάλλετε για μια εκδήλωση και ένα φυλλάδιο; 
Αντιμετωπίσαμε δύο πειρασμούς: 

Ι. το γνωστό στερεότυπο ότι «το δίκαιο είναι καταδικασμένο να κυνηγά την τεχνολογία», «…έλα μωρέ 
άσε να εφαρμοστεί ο Κανονισμός θα δούμε τι προβλήματα θα προκύψουν και θα ρυθμιστούν 
αργότερα… » 

ΙΙ. την εθνική νοοτροπία της «τελευταίας στιγμής»: «…ωχ αδερφέ μέχρι του χρόνου τον Μάιο ποιος 
ζει ποιος πεθαίνει…» οι περισσότεροι στους οποίους απευθυνόμουν νόμιζαν ότι πρόκειται για 
αυτόν τον Μάιο φέτος… 

5. Με την κοινή συμβολή, λοιπόν όλων των παραγόντων που ευχαρίστησα αυτά τα αφήσαμε πίσω. 
αποτελώντας - θεωρώ - τομή για τα ελληνικά δεδομένα και συμβολικώς ακριβώς 1 χρόνο πριν την 
εφαρμογή του Νέου Κανονισμού, η σημερινή κοινή εκδήλωση της ΑΠΔΠΧ και του ΕΝΠ δημιουργεί  το 
έναυσμα – το ανέφερε άλλωστε ο κ. Πρόεδρος «…δεν θα εξαντλήσουμε σήμερα τα ζητήματα…» - για την 
έναρξη της συζήτησης για τις προϋποθέσεις προληπτικής εφαρμογής της Νέας Νομοθεσίας. Σημειώστε 
ότι ο ΓΚΠΔ μεταφέρει το βάρος της ευθύνης στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που πρέπει να δρα 
προληπτικώς. 

Ακριβώς σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες μεταβολής του ρυθμιστικού παραδείγματος – το ανέφερε 
ήδη ο κ. Πρύτανης : Τι πρέπει να κάνω με τα Προσωπικά Δεδομένα; 

• και ως προς τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά από την άλλη πλευρά  

• και ως προς τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 

Αυτό το δίπτυχο: Δικαιώματα Πολιτών / υποχρεώσεις Επιχειρήσεων προσπαθήσαμε λοιπόν – με την ευγενική 
χορηγία του ΣΕΒ –  να το απεικονίσουμε στο φυλλάδιο που διανέμεται σήμερα [νομίζω μόνο 1-2 Αρχές σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν κυκλοφορήσει παρόμοιο φυλλάδιο]. 

Αλλά για τις λεπτομέρειες αφήνω το βήμα στον Καθηγητή & Μέλος της Αρχής κ. Βλαχόπουλο που είναι ο 
πλέον κατάλληλος να συντονίσει τους εκλεκτούς ομιλητές. 

Σας ευχαριστώ θερμά. 


