
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 
 
Δ/νση: Ρολέν 4, Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 
Πληροφορίες: Γεώργιος Πανσεληνάς 
Τηλ. : 2810 246860 – 342206 
Fax: 2810222076 , Κινητό: 6945658953 
Ε-mail: Γραμματείας.: pekeskritis@sch.gr  
Ε-mail Προσωπικό. : panselin@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέμα: «Ο GDPR και οι 40 κλέφτες» για εκπαιδευτικούς και  στελέχη της εκπαίδευσης» 

 Τι είναι τα «προσωπικά δεδομένα» ή ακριβέστερα τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»; 
 Ποιες είναι  οι υποχρεώσεις μας όταν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;  
 Ποια είναι τα δικαιώματά μας όταν ζητούνται και όταν δίνουμε τα προσωπικά μας 

δεδομένα ή τα δεδομένα των παιδιών μας; 
 
Ο GDPR και οι 40 κλέφτες είναι ένα διαδραστικό εργαστήριο που παρουσιάζει με πολύ απλό, 

κατανοητό και διασκεδαστικό τρόπο, θέματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στην ψηφιακή εποχή. Επίσης, μέσα από μια βιωματική προσέγγιση, εισάγει τον νέο 

Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (γνωστό ως GDPR) και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και ελευθερίες που διασφαλίζει για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Το εργαστήριο συντονίζεται από τους 

Δημήτρη Γραμμένο, Κύριο Ερευνητής, ΙΠ-ΙΤΕ & Ανθή Στρατάκη, Data Protection Officer, ΙΤΕ.  

στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, 

την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 και έχει διάρκεια 90 λεπτά.  

Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο 

παρακαλώ να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (εδώ) έως και την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου. Η αίτηση  

συμμετοχής είναι απαραίτητη προκειμένου να υπολογιστούν τα απαραίτητα αναλώσιμα του 

εργαστηρίου. Η συμμετοχή  για τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης είναι ανοιχτή 

και δωρεάν. 

 

Η δράση διοργανώνεται από το ΠΕΚΕΣ Κρήτης με τη συνδιοργάνωση και συνδρομή της Περιφέρειας 

Κρήτης και το Ι.Τ.Ε. 

 

Αφίσα 

 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

Ηράκλειο, 28/11/2018 
Αρ. Πρωτ.: Φ2/244 
 
 
Προς: Σχολικές Μονάδες Περιφέρειας 
Κρήτης 
 
 
Κοιν.:  

 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 
(ανάρτηση σελίδα ΠΕΚΕΣ) 

 Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Χανίων, 
Ρεθύμνου και Λασιθίου (ανάρτηση 
ιστοσελίδες) 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου  
Πληροφορικής 

 
 

Γεώργιος Πανσεληνάς 
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