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√ Κτηματογράφηση: Το Ίδρυμα Thomson Reuters παρουσίασε 2 δημοσιεύσεις
για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χαρτογράφησης. To LandMark,
ένα online project χαρτογράφησης των γηγενών εδαφών σε όλο τον κόσμο, είναι
το αποτέλεσμα της συνεργασίας 12 μη κυβερνητικών οργανισμών, που, μέχρι
στιγμής, έχει καλύψει το 12% των εδαφών παγκοσμίως και οι υποστηρικτές του
project θεωρούν ότι αυτού του είδους η χαρτογράφηση «θα διασφαλίσει τα
νόμιμα δικαιώματα και θα αφυπνίσει τις κοινότητες απέναντι σε πιθανές
παράνομες ενέργειες υλοτομίας και εξορύξεων».
Παρόλα αυτά, «οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για να
χαρτογραφήσουν περιοχές σε αναπτυσσόμενα έθνη, με σκοπό την κατοχύρωση
τίτλων (ιδιοκτησίας) και τη διευκόλυνση της ανάπτυξής τους, θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να βλάψουν και να περιθωριοποιήσουν
ακόμα περισσότερο ευπαθείς ομάδες ανθρώπων. Για παράδειγμα, η καταγραφή
ανεπίσημων υποδομών διαβίωσης μπορεί να καταστήσει τις κοινότητες, που ζουν
σε αυτές, ευπαθείς σε φαινόμενα «παρενόχλησης, εκβιασμών έως και
απομάκρυνσής τους από τις Αρχές».
http://news.trust.org/item/20190913050746-mmski/;
http://www.thisisplace.org/i/?id=caa3a9fc-4c87-4345-b574334d47569e7f&utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=
Place
√ Interpol
Ο Διευθυντής της Μονάδας Οργανωμένου Εγκλήματος της Interpol είπε στο
Ίδρυμα Thomson Reuters ότι προκειμένου να σταματήσει η εμπορία ανθρώπων
(human trafficking), «πρέπει να έχουμε πρόσβαση όχι σε δεδομένα που
διατηρούνται από τις Αρχές αλλά από ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως είναι ο
τραπεζικός τομέας».
http://news.trust.org/item/20190911224407-pb67d/
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√ Η STAT δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο διερωτάται: «Εφαρμογές που
αφορούν στην ψυχική υγεία συγκεντρώνουν τα πιο ευαίσθητα προσωπικά σου
δεδομένα. Είναι προς όφελός σου;».
Το άρθρο παραπέμπει στις πληροφορίες μίας μελέτης που δημοσιεύθηκε και
«αποκαλύπτει ότι το 81% από τις 36 πιο δημοφιλείς εφαρμογές που αφορούν
στην ψυχική υγεία στέλνουν δεδομένα στη Google και στο Facebook προκειμένου
να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς και εμπορικούς/διαφημιστικούς
σκοπούς».
Στην μελέτη αναφέρεται ότι «η πρακτική αυτή, όπου εταιρείες αποκτούν
πρόσβαση σε τέτοιου τύπου πληροφορίες, εγείρει σημαντικές ανησυχίες για το
πώς αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν.. για «αλγοριθμικές
διακρίσεις» - όπως για παράδειγμα, όταν μία ομάδα ανθρώπων με συγκεκριμένα
θέματα υγείας, αποκλείεται αυτόματα από τη δυνατότητα στέγασης, εργασίας ή
ασφάλισης».
https://www.statnews.com/2019/09/20/mental-health-apps-capture-sensitivedata/?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=5a86ad923fMR_COPY_10&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-5a86ad923f149736437
√ Η ProPublica έγραψε ότι ιατρικά δεδομένα, μεταξύ των οποίων και
ακτινογραφίες, καθώς και μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες περισσοτέρων
από 5 εκατομμυρίων ασθενών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πολλών
ακόμη εκατομμυρίων σε όλο τον κόσμο, διατηρούνται σε 187 διακομιστές
(servers), οι οποίοι είναι απροστάτευτοι, χωρίς μυστικούς κωδικούς πρόσβασης
(passwords) ή κάποια άλλη στοιχειώδη προστασία.
https://www.propublica.org/article/millions-of-americans-medical-images-anddata-are-available-on-theinternet?utm_source=STAT+Newsletters&utm_campaign=0432e701daMR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-0432e701da149736437
√ Κατά καιρούς έχουν ευρέως δημοσιευθεί ιστορίες όπου η χρήση βάσεων
δεδομένων DNA διαλεύκανε εγκλήματα που είχαν παραμείνει άλυτα για χρόνια.
Ένας Αμερικανός καθηγητής Οικονομικών, χρησιμοποίησε εγκληματολογικά
ιστορικά δεδομένα από 7 Αμερικανικές Πολιτείες από το 1994 έως το 2005 και
ανακάλυψε ότι «οι παραβάτες που είχαν παραχωρήσει δείγμα DNA είχαν 17%
λιγότερες πιθανότητες να υποπέσουν σε νέο παράπτωμα για τα 5 πρώτα χρόνια,
σε σχέση με εκείνους που δεν είχαν δώσει αντίστοιχο δείγμα DNA».
Μία δεύτερη μελέτη που χρησιμοποίησε εγκληματολογικά αρχεία στη Δανία
κατέδειξε, επίσης, ότι οι παραβάτες που είχαν παραχωρήσει δείγμα DNA είχαν
43% λιγότερες πιθανότητες να υποπέσουν σε νέο παράπτωμα για τον πρώτο
χρόνο, σε σχέση με εκείνους που δεν είχαν δώσει αντίστοιχο δείγμα DNA».
Με άλλα λόγια, η διατήρηση βάσεων δεδομένων με δείγμα DNA λειτούργησε, σε
κάποιες περιπτώσεις, αποτρεπτικά στην τέλεση νέων παραπτωμάτων.
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https://undark.org/article/dna-database-deter-crime/
√ Το Facebook ανακοίνωσε ότι «θα διευρύνει τον ορισμό που αφορά στις
“τρομοκρατικές οργανώσεις”» και ότι «θα χρησιμοποιήσει την τεχνητή
νοημοσύνη για τον καλύτερο εντοπισμό και το μπλοκάρισμα ζωντανών
μεταδόσεων (videos) πυροβολισμών», σύμφωνα με την εφημερίδα New York
Times.
www.nytimes.com/2019/09/17/technology/facebook-hate-speechextremism.html
Επίσης, η ars technical πρόσθεσε ότι [το Facebook] απέσυρε δεκάδες χιλιάδες
εφαρμογών που περιείχαν μία ποικιλία παραβιάσεων, όπως ο διαμοιρασμός
ανάρμοστων προσωπικών δεδομένων.
https://arstechnica.com/information-technology/2019/09/facebook-suspendstens-of-thousands-of-apps-in-ongoing-privacy-investigation/

Εθνικά Νέα:
√ Αλγερία / Γαλλία
Ο Γάλλος Πρόεδρος, Emmanuel Macron, δημοσίευσε Προεδρικό Διάταγμα που
επιτρέπει το άνοιγμα των αρχείων που συνδέονται με την εξαφάνιση του Maurice
Audin, ενός Αλγερινού στρατιωτικού που συνελήφθη και σκοτώθηκε το 1957
στην Αλγερία, αναφέρει η εφημερίδα Le Figaro.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/ouverture-des-archives-francaises-concernantla-disparition-de-maurice-audin-20190910
Επίσης, σε συνέδριο στο Παρίσι, με θέμα τους αγνοούμενους κατά τη διάρκεια
του Αλγερινού Πολέμου, ο εκπρόσωπος της Διυπουργικής Υπηρεσίας Αρχείων
της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο Γάλλος Πρωθυπουργός θα δώσει εντολή «στις
Διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Άμυνας» να
αποχαρακτηρίσουν και να γίνουν προσβάσιμα τα αρχεία που αφορούν στον
πόλεμο με την Αλγερία.
https://www.ldh-france.org/les-disparus-de-la-guerre-dalgerie-du-fait-desforces-de-lordre-francaises-verite-et-justice/;
https://www.observalgerie.com/international/france/france-declassifierarchives-secretes-guerre-dalgerie/
√ Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ)
Το Αρχείο της Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δημοσίευσε ένα άρθρο που αφορά
στα έγγραφα που αποκτήθηκαν κατόπιν μήνυσης στηριζόμενη στην ελεύθερη
πρόσβαση στην πληροφορία (Freedom of Information Act). Η μήνυση αφορούσε
στις ενέργειες 2 ανδρών της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, οι οποίοι
κλήθηκαν να «αναπτύξουν και να υλοποιήσουν πρόγραμμα βασανιστηρίων». Στα
έγγραφα αποτυπώνεται ο τρόμος και η καθιερωμένη διαδικασία της ανάκρισης
των 25 ημερών στην οποία υποβλήθηκε ο Khalid Sheikh Mohammed. Ο Khalid
Sheikh Mohammed, Πακιστανός στρατιωτικός, βρίσκεται στις Αμερικανικές
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φυλακές του Γκουαντάναμο στην Κούβα και κατηγορείται ότι υπήρξε ιθύνων
νους στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, όπου
σκοτώθηκαν 3000 άνθρωποι.
https://unredacted.com/2019/09/12/declassified-cia-cables-recount-apoignant-moment-with-ksm-legal-groups-commitment-to-lawfully-employmethods-even-the-israelis-may-not-frinformsum-9-12-2019/
√ Αυστραλία
Μία ομάδα αποτελούμενη από 16 φορείς, η οποία επιχορηγήθηκε από το
Ερευνητικό Συμβούλιο της Αυστραλίας δημιούργησε έναν ιστότοπο προκειμένου
«να βοηθήσει να επιστραφούν τα γηγενή τεκμήρια και κειμήλια των προγόνων
διαφόρων τοπικών κοινοτήτων της Αυστραλίας, τα οποία παραμένουν σε άλλες
χώρες». Ο ιστότοπος παρέχει συνδέσεις σε αρχεία και προσωπικά έγγραφα από
αποθετήρια ανά τον κόσμο, τα οποία αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία των
μετακινήσεων, οι οποίες είχαν γίνει κατά το παρελθόν.
https://returnreconcilerenew.info/about-the-project.html
√ Γερμανία
Το Γερμανικό Κοινοβούλιο αποφάσισε να μεταφέρει τα Αρχεία της Στάζι στα
Γερμανικά Ομοσπονδιακά Αρχεία (Bundesarchiv), σύμφωνα με το BBC News.
https://www.bbc.com/news/world-europe-49847900
√ Ρουμανία
Το Εφετείο της Ρουμανίας εξέδωσε την Απόφαση ότι ο τέως Πρόεδρος της
Ρουμανίας, Traian Basescu, εργάστηκε ως πληροφοριοδότης για την Μυστική
Αστυνομία, την Securitate, κατά την Κομμουνιστική περίοδο. Με αυτήν την
Απόφαση επικυρώθηκε το συμπέρασμα στο οποίο είχε καταλήξει το Εθνικό
Συμβούλιο Μελετών των Αρχείων της Securitate.
Η BIRN ανέφερε ότι «ο φάκελος του Basescu καταστράφηκε το 1979, χωρίς
προηγουμένως να αντιγραφεί σε μικροφίλμ» όμως το Συμβούλιο εντόπισε άλλα
σχετικά έγγραφα που τεκμηρίωναν το προαναφερθέν συμπέρασμα.
https://balkaninsight.com/2019/09/20/romanian-court-rules-basescu-wassecuritateinformer/?utm_source=Balkan+Insight+Newsletters&utm_campaign=428eebb
909-BI_DAILY&utm_medium=email&utm_term=0_4027db42dc-428eebb909319725265
√ Ηνωμένο Βασίλειο
Η εφημερίδα The Telegraph αναφέρει ότι η Νομοθετική Επιτροπή (του
Ηνωμένου Βασιλείου) εξέδωσε Απόφαση ότι οι ηλεκτρονικές υπογραφές
«αποτελούν μία νομικά βιώσιμη εναλλακτική λύση σε σχέση με τις χειρόγραφες
υπογραφές, ακόμα και σε Πράξεις εμπιστευτικών εγγράφων έως και σε
εξουσιοδοτήσεις,
σε εμπορικές συναλλαγές, σε προσωπικές οικονομικές
συναλλαγές αλλά και στη Δημόσια Διοίκηση».
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/09/03/written-signatures-threat-lawcommission-backs-electronic-versions/
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Η εφημερίδα The Sun αναφέρει ότι «τα ιατρικά αρχεία εκατοντάδων χιλιάδων
ασθενών του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (National
Health Service – NHS) πετάχτηκαν σε εργοτάξιο στο κέντρο μίας πόλης στη
Βρετανία».
https://www.thesun.co.uk/news/9982719/unshredded-nhs-records-dumpedtown-centre/

Συνέδρια & Εκδόσεις
√ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Έκθεση (Report), στην οποία αξιολογούνται
συνολικά οι δράσεις και η πρόοδος που έχει σημειωθεί αναφορικά με την
υλοποίηση της Σύστασης 2011/711/EU, που αποτελεί ένα από τα βασικά
εργαλεία για την ψηφιοποίηση, την online πρόσβαση και την ψηφιακή
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commissionreport-cultural-heritage-digitisation-online-accessibility-anddigital?fbclid=IwAR3qxesbp5IDcR50RGg-JfpQ4arvP55pChywZEOn7paemKQuOcigqt_C4w
√ Το Συμπόσιο με τίτλο: «Ψηφιακές Πρωτοβουλίες» που θα πραγματοποιηθεί
στις 28 Απριλίου 2020, στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια,
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για παρουσίαση θεμάτων
που αφορούν κυρίως σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ελεύθερης
πρόσβασης. Αποστολή προτάσεων στο: digital.sandiego.edu/symposium, μέχρι
τις 22 Νοεμβρίου 2019.
√ Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020, γίνονται δεκτές προτάσεις για το 3ο Workshop
με θέμα: Επιστημονικά Αρχεία στο Ευρωπαϊκό XFEL, που θα πραγματοποιηθεί,
στις 30 Ιουνίου με 1 Ιουλίου 2020, κοντά στο Αμβούργο, στη Γερμανία.
Μεταξύ των προτεινόμενων θεμάτων είναι «η χρήση και η επαναχρησιμοποίηση
των αρχειακών πηγών στις επιστήμες» και «η δυνατότητα πρόσβασης σε
επιστημονικά αρχεία». Υποβολή προτάσεων (έως 400 λέξεις) χρησιμοποιώντας
την φόρμα: tiny.cc/e888cz, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.embl.de/aboutus/archive/
√ Το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου Freie θα φιλοξενήσει, 18-22 Αυγούστου 2020,
το 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τη Δημόσια Ιστορία.
Υποβολή προτάσεων έως τις 27 Οκτωβρίου 2019:
https://www.ifph2020.org/submission-proposals/?emci=cd36180c-48da-e911b5e9-2818784d6d68&emdi=389be5c9-e5da-e911-b5e92818784d6d68&ceid=29308
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√ Το T4 DATA: The DPO Handbook αποτελεί ένα Πρόγραμμα
χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο παρέχονται οδηγίες
προς τους Υπευθύνους για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που
απασχολούνται στο Δημόσιο και Ημί-Δημόσιο Τομέα αναφορικά με την
εναρμόνιση (των φορέων) με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (Regulation (EU)
2016/679)
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/9127859
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