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Ορθές Πρακτικές για την Προστασία των ∆εδοµένων σε Υπηρεσίες 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας συµµετέχει µέσω του Περιφερειακού Ταµείου 
Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Έργο «e-PRODAT». Το εναρκτήριο λάκτισµα δόθηκε 
στην Μαδρίτη, στις 25 Φεβρουαρίου 2005, όπου και συναντήθηκαν οι 9 
συµµετέχοντες εταίροι.  

Κατά τη συνάντηση της Μαδρίτης ζητήθηκαν οι κατευθυντήριες αρχές του έργου και 
ορίσθηκαν οι οµάδες εργασίας σύµφωνα µε τις δράσεις του έργου, καθώς επίσης και 
το σχέδιο ποιότητας και ελέγχου . Οι πρώτες δράσεις του έργου περιλαµβάνουν µια 
αξιολόγηση πάνω στην ασφάλεια δεδοµένων και τις Ευρωπαϊκές περιφερειακέ 
πρωτοβουλίες σε θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Το έργο e-PRODAT αποσκοπεί στην ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών µεταξύ 
Υπηρεσιών Προστασίας ∆εδοµένων κι άλλων ∆ηµόσιων Φορέων πάνω σε θέµατα 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων που χρησιµοποιούνται από Κυβερνήσεις και 
∆ηµόσιες Υπηρεσίες για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό, και συγκεκριµένα 
εκείνες που σχετίζονται µε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή βασίζονται στο 
διαδίκτυο, ώστε να αναδειχθούν οι ορθές πρακτικές του τοµέα αυτού.  

Το έργο e-PRODAT έχει 3 κύριους στόχους:  

• Την ανταλλαγή γνώσης και εµπειριών σχετικά µε προστασία προσωπικών 
δεδοµένων µεταξύ δηµόσιων φορέων διαφορετικών ευρωπαϊκών κρατών  

• Η δηµιουργία ενός διαδικτυακού "Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την 
Προστασία ∆εδοµένων στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση" για την µόνιµη 
αξιολόγηση της εφαρµογής Ευρωπαϊκών Νόµων και Αρχών για την 
προστασία των δεδοµένων και την ενηµέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σε 
τέτοια θέµατα  

• Η ανάδειξη ορθών πρακτικών προστασίας δεδοµένων που υφίστανται ήδη σε 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή άλλων υπηρεσιών δηµόσιων 



φορέων και η παρότρυνση για ενίσχυση των κανόνων προστασίας δεδοµένων 
στο δηµόσιο τοµέα 

Το έργο θα διαρκέσει 24 µήνες ξεκινώντας από την 1η  Φεβρουαρίου 2005. Ο 
συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 820.000,00 €, εκ των οποίων τα 
515.000,00 € παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα INTERREG IIIC-South. Στο 
εταιρικό σχήµα συµµετέχουν οι κάτωθι φορείς: 

• Υπηρεσία Προστασίας ∆εδοµένων την Μαδρίτης (Ισπανία, leading partner)  
• Η Επιθεώρηση Προστασίας ∆εδοµένων της Εσθονίας  
• Η πόλη της Μπολώνιας (Ιταλία)  
• Η Περιφέρεια Abruzzo (Ιταλία)  
• Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Ελλάδα)  
• Η πόλη Santa Cruz de Tenerife (Ισπανία)  
• Η ΤΕ∆Κ Νοµού Καβάλας (Ελλάδα)  
• Το Πανεπιστήµιο King Juan Carlos (Ισπανία)  
• Το Πανεπιστήµιο Πατρών (Ελλάδα)  

 

Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας κ. Παν. Καββαδάς 
αναφερόµενος στην έναρξη του προγράµµατος επεσήµανε ότι η Πολιτεία υιοθετεί 
την σύγχρονη τεχνολογία για µια πιο αποτελεσµατική διακυβέρνηση 
απαλλαγµένη από γραφειοκρατικές εµπλοκές και χρονοβόρες διαδικασίες. 
Επιπλέον, η συνεργασία της Περιφέρειας µε αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών 
σηµατοδοτεί την εξωστρέφεια τόσο της περιοχής όσο και του επιστηµονικού της 
δυναµικού το οποίο µε την επάρκεια και συγκρότηση που έχει θα συµβάλει στη 
συνολική προώθηση θεµάτων που σχετίζονται µε την αναβάθµιση των 
προσφερόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ενώ  παράλληλα θα ενισχυθούν οι 
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες.   

 


