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Ο Σπύρος Σηµίτης (στο κέντρο,µε την κόκκινη τήβεννο) 

ME ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ του επίτιµου διδάκτορα 
τίµησε το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 
της Ελλάδας στη θεσσαλονίκη 

τον οµόηµο καθηγητή Εργατικού 
∆ικαίου, Αστικού ∆ικαίου και Νοµικής 

Πληροφορικής, δρα h.c. Σπύρο 
Σηµίτη, αδελφό του πρώην πρωθυπουργού 

Κώστα Σηµίτη. Η επιλογή 
του συνδέθηκε µε την προσφορά του 
στον χώρο της προστασίας των προσωπικών 

δεδοµένων και της ιδιωηκής 
ζωής. 

Στην οµιλία του µετά την αναγόρευση 
του σε επίτιµο διδάκτορα 

ο Σπύρος Σηµίτης υπογράµµισε 
την αναγκαιότητα της προστασίας 
των προσωπικών δεδοµένων, ιδιαίτερα 

στην εποχή µας, και ως παράδειγµα 
έφερε τα στοιχεία ερευνών 

για την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων 
στις ΗΠΑ το 2012, καθώς και 

τον τρόπο µε τον οποίο αυτά χρησι- 

«Μεγαλεία» 
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Η τελετή αναγόρευσης 

σε επίτιµο διδάκτορα στο 

∆ιεθνές navemoTrriiio 

µοποιήθηκαν ano ης εταιρίες για να 
καταγραφούν σι συνήθειες των πολπών. 

Αναφέρθηκε επίσης στην κυριαρχία 
του διαδικτύου και των εκατοµµυρίων 

προσωπικών δεδοµένων 
που καταγράφονται καθηµερινά σε 
όλο τον κόσµο και στο πώς αυτά 
µπορεί να χρησιµοποιηθούν από τα 
κράτη και ης επιχειρήσεις. 

«Κάθε ρύθµιση της χρήσης προ- 

σωπικών δεδοµένων είναι προσωρινή, 
δεδοµένης της εξέλιξης της τεχνολογίας» 

τόνισε ο κ. Σηµίτης, ο 
οποίος έκανε εκτενή αναφορά στον 
ρόλο της Επιτροπής Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων, καθώς και 
των νοµοθετών σε ελληνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 
Την τελετή άνοιξε ο πρόεδρος 

του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, 
καθηγητής Κώστας θ. Γραµµένος, 
ενώ τον έπαινο για τον ηµώµενο 

εκφώνησε ο καθηγητής Αθανάσιος 
Καΐσης, µέλος της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 
και καθηγητής του Τµήµατος 

Νοµικής του ΑΠΘ. 
To ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο είναι 

το πρώτο δηµόσιο ελληνικό πανεπιστήµιο 
που προσφέρει προγράµµατα 

σπουδών αττοκλειοτακά στην αγγλική 
γλώσσα. 
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