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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

 Η 28η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί από το Συµβούλιο της Ευρώπης ως Ευρωπαϊκή 

Ηµέρα Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σκοπός της οποίας είναι η 

ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων. Ο εορτασµός 2011, εξάλλου, συµπίπτει µε την επέτειο συµπλήρωσης 30 ετών 

από την υιοθέτηση της Συµβάσεως 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης, που είναι το πρώτο 

διεθνές κείµενο για την προστασία των ατόµων από την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία 

προσωπικών δεδοµένων. 

H Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του εορτασµού, 

επέλεξε να εστιάσει στην ενηµέρωση των µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέµατα 

ασφαλούς χρήσης υπηρεσιών διαδικτύου, δηµιουργώντας ειδική θεµατική ενότητα µε τίτλο  

ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ στην ιστοσελίδα της http://www.dpa.gr, και ιστότοπο, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/page/apdpx/yrc/dpa_youth.html.  

Ο ιστότοπος είναι δοµηµένος σε τέσσερις (4) ενότητες, κάθε µία από τις οποίες µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί αυτοτελώς, είτε από τους ίδιους τους µαθητές για την ενηµέρωσή τους, 

είτε από τους καθηγητές (Πληροφορικής) ως εκπαιδευτικό υλικό που µπορεί να αξιοποιηθεί 

σε µία ή περισσότερες διδακτικές ώρες.  

Η πρώτη ενότητα «Μαθαίνω για τα προσωπικά µου δεδοµένα» περιλαµβάνει γενική 

ενηµέρωση για την προστασία της ιδιωτικότητας και τα δικαιώµατα των πολιτών, δίνοντας 

ιδιαίτερη έµφαση στα ψηφιακά ίχνη και την παρακολούθηση στο ∆ιαδίκτυο. Η δεύτερη 

ενότητα «Σκέφτοµαι πριν δηµοσιεύσω» στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των µαθητών 

σχετικά µε τη δηµοσίευση προσωπικών δεδοµένων δικών τους ή άλλων (π.χ. φωτογραφιών ή 
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βίντεο) στο ∆ιαδίκτυο, ιδίως κατά τη χρήση ηλεκτρονικών fora, ιστολογίων (blogs), 

ηλεκτρονικών χώρων συζητήσεων (chat), κλπ. Η τρίτη ενότητα «Γνωρίζω σε ποιον µιλώ» 

προβάλλει ιδιαίτερα το ζήτηµα της πλαστοπροσωπίας στο ∆ιαδίκτυο, όπως π.χ. κατά τη 

συµµετοχή σε ηλεκτρονικές οµάδες συζητήσεων ή διαδικτυακά παιχνίδια. Τέλος, η τέταρτη 

ενότητα «∆ικτυώνοµαι µε ασφάλεια» εστιάζει στην προστασία προσωπικών δεδοµένων κατά 

τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης (π.χ Facebook, Twitter, Myspace κ.λ.π.).  

Όλες οι ενότητες περιέχουν, εκτός του ενηµερωτικού κειµένου, διαδραστικό 

περιεχόµενο, δηλαδή τεστ γνώσεων και σχετικά βίντεο ευαισθητοποίησης. Επίσης, σε κάθε 

ενότητα υπάρχει ειδικό τµήµα µε εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται προς τους καθηγητές, 

προτείνοντας µια συγκεκριµένη δοµή παρουσίασης του υλικού στους µαθητές, καθώς και 

ιδέες για συζήτηση και οµαδική δραστηριότητα στην τάξη. Το σύνολο του ενηµερωτικού 

υλικού είναι διαθέσιµο και σε µορφή ηλεκτρονικού φυλλαδίου (σε αρχείο τύπου pdf). 

Στην πρωτοβουλία της αυτή, η Αρχή έχει αρωγό το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων, το οποίο µε την υπ’ αριθ. 9416/Γ7/25.1.2011  εγκύκλιο καλεί 

τις σχολικές µονάδες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να αξιοποιήσουν το ενηµερωτικό υλικό 

της Αρχής για την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου. 

Τέλος η Αρχή, απευθυνόµενη προς όλες τις ηλικιακές οµάδες, περιέλαβε στην 

ιστοσελίδα της ειδική ενηµερωτική ενότητα για την αποτροπή υποκλοπής των στοιχείων 

ταυτότητας (φυσικής ή ηλεκτρονικής) και προσκαλεί τους ενδιαφεροµένους να δοκιµάσουν 

το προτεινόµενο τεστ αυτοαξιολόγησης. 
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