
                                                                      
 
 
 
Τίτλος 
Η Κυβέρνηση και η Επιτροπή Προστασίας ∆εδοµένων της Αυστρίας 
βραβεύθηκαν από το DPACM µε το βραβείο των Βέλτιστων Πρακτικών στην 
Προστασία ∆εδοµένων στις ∆ηµόσιες Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες. 
 
Περίληψη 
Το βραβείο δόθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου Ευρωπαϊκού Σεµιναρίου µε θέµα τις 
Βέλτιστες Πρακτικές Προστασίας ∆εδοµένων στις ∆ηµόσιες Ευρωπαϊκές 
Υπηρεσίες, που έλαβε χώρα στην Μαδρίτη στις 14 ∆εκεµβρίου 2005 και 
διοργανώθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας ∆εδοµένων του ∆ήµου της 
Μαδρίτης (DPACM) και το οποίο παρακολούθησαν ειδικοί και εκπρόσωποι των 
Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Προστασίας ∆εδοµένων και ορισµένοι φορείς ή 
ιδρύµατα που είχαν υποβάλει αίτηση για το βραβείο. 
 
Κύριο µέρος 
Η δεύτερη έκδοση για το 2005 του βραβείου της Υπηρεσίας Προστασίας 
∆εδοµένων του ∆ήµου της Μαδρίτης (DPACM) για τις Βέλτιστες Πρακτικές 
Προστασίας ∆εδοµένων στις ∆ηµόσιες Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες, έχει µεταξύ των 
στόχων της να προωθήσει την συνειδητοποίηση πάνω στο θεµελιώδες δικαίωµα 
της προστασίας δεδοµένων µεταξύ των ελεγκτών των αρχείων δεδοµένων στις 
Κυβερνήσεις και στους δηµόσιους φορείς, όπως επίσης και σε δηµόσιους 
υπαλλήλους, που συµµετέχουν στην επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. 
Γι’ αυτό τον λόγο, στοχεύει στην εξάπλωση των Βέλτιστων Πρακτικών 
Προστασίας ∆εδοµένων που προτάθηκαν ή χρησιµοποιήθηκαν από κάθε 
δηµόσιο φορέα ή ίδρυµα σε οποιαδήποτε χώρα είχε υπογράψει την Σύµβαση 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 28 Ιανουαρίου 1981 για την Προστασία των 
Ατόµων µε έµφαση στην Αυτοµατοποιηµένη Επεξεργασία των Προσωπικών 
∆εδοµένων. Ο τίτλος του έργου που κέρδισε το βραβείο είναι “∆ιαχείριση 
Ταυτοτήτων συµβατή µε τις αρχές Προστασίας ∆εδοµένων για σκοπούς 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ” και υποβλήθηκε από κοινού από την Κυβέρνηση 
και την Επιτροπή Προστασίας ∆εδοµένων της Αυστρίας. Το βραβείο 
απονεµήθηκε στην κα. Waltraut Kotschy, Επίτροπο Προστασίας ∆εδοµένων και 
το περιεχόµενο του έργου αυτού παρουσιάστηκε από την ίδια µαζί µε τον 
Προϊστάµενο των Πληροφοριών της Αυστριακής Κυβέρνησης, κο. Posh.  
Η κριτική επιτροπή συµφώνησε επίσης στην επιβράβευση µε δύο ειδικές 
αναφορές στα πόστερ που αναρτήθηκαν από το Πανεπιστήµιο Rey Juan Carlos 
(φιλικό ως προς τη διαφύλαξη του ιδιωτικού απορρήτου σύστηµα για τη 
δηµοσίευση των µαθητικών προσόντων και για την πρόσβασή τους σε αυτά 
µέσω Ίντερνετ, µεταξύ άλλων ικανοτήτων) και από το Γραφείο Τοπικής 
Στέγασης του ∆ήµου της Μαδρίτης (για την χρήση της αρχής προστασίας 
δεδοµένων σχετικά µε την ποιότητα των δεδοµένων κατά τη διαχείριση της 
λίστας αιτούντων για δηµόσια σπίτια). 
Η κριτική επιτροπή θέλησε επιπλέον να τιµήσει δηµόσια την προσπάθεια που 
επετεύχθη από το Τοπικό Συµβούλιο των 250 κατοίκων του χωριού  Pedrosa del 



                                                                      
 
Principe, το οποίο ανέπτυξε µια πλήρη διεργασία προσαρµογής των διαδικασιών 
του και των συστηµάτων του σε όσα απαιτούνται για την προστασία 
δεδοµένων. 
Τα βραβεία παραδόθηκαν από τον Περιφερειακό Αντιπρόεδρο και Υπουργό 
∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών του ∆ήµου της Μαδρίτης, κο. Alfredo Prada. 
Πρόσθετα στην παράδοση των βραβείων, το 2ο Ευρωπαϊκό Σεµινάριο µε θέµα 
τις Βέλτιστες Πρακτικές Προστασίας ∆εδοµένων σε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
αποσκοπούσε στην ανταλλαγή εµπειριών από τις διάφορες Αρχές Προστασίας 
∆εδοµένων και από τους αιτούντες. 
Η συµµετοχή ξεπέρασε τα 150 άτοµα, ενώ το πάνελ των οµιλητών 
συµπεριλάµβανε τον ∆ιευθυντή της Ισπανικής Υπηρεσίας Προστασίας 
∆εδοµένων, αντιπροσώπους από την Ιταλική, τη Σουηδική, την Αυστριακή, τη 
Φινλανδική και του κρατιδίου των Βάσκων αντίστοιχη Υπηρεσία (DPAs) µαζί µε 
άλλους ειδικούς, όπως ο ∆ιευθυντής της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας για την 
ελευθερία της Πληροφόρησης και  της Προστασίας ∆εδοµένων κος Hansjϋrgen 
Garstka, και ο τέως διευθυντής της Ισπανικής Υπηρεσίας Προστασίας 
∆εδοµένων, κος Juan José Martin Cassalo. 
Η Υπηρεσία Προστασίας ∆εδοµένων του ∆ήµου της Μαδρίτης πρόκειται να 
εκδώσει µέσα στις επόµενες µέρες την πλήρη ηχογράφηση του Σεµιναρίου –στα 
αγγλικά και στα ισπανικά- στην ιστοσελίδα www.apdcm.es (κανάλι 
“δηµοσιεύσεις”).              
 


