
 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει 

Σεμινάριο Επιμόρφωσης με θέμα: 

Εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την Κυβερνοασφάλεια 
 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους και 

νομικούς συμβούλους εταιρειών που δραστηριο-

ποιούνται είτε στο χώρο της πληροφορικής και του 

διαδικτύου, είτε σε τομείς παροχής υπηρεσιών που 

καλύπτονται από την Οδηγία NIS  (2016/1148). 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και 

ανάλυση του νομικού πλαισίου αναφορικά με την 

κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Παρουσιάση βασικών εννοιών, πλαισίου και 

παραδειγμάτων για την κατανόηση της έννοιας και 

του πεδίου της κυβερνοασφάλειας. 

Ανάλυση του τρέχοντος ευρωπαϊκού πλαισίου για 

την κυβερνοασφάλεια, ανάδειξη προβληματικών και 

προκλήσεων σχετικά με την εφαρμογή του. 

Παρουσίαση του ελληνικού νομικού πλαισίου για 

την κυβερνοασφάλεια, εξέταση των υποχρεώσεων 

που απορρέουν και των κατηγοριών των υπόχρεων. 

Ανάλυση της σχέσης μεταξύ του πλαισίου για την 

κυβερνοασφάλεια και του πλαισίου για την 

προστασία του απορρήτου και των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, με ιδιαίτερη έμφαση στον 

Γενικό Κανονισμό για την προστασία Δεδομένων. 

Εισηγητής:  

Ο Βασίλης Καρκατζούνης είναι δικηγόρος Αθηνών 

με ειδίκευση σε νομικά ζητήματα Νέων Τεχνολογιών. 

Είναι κάτοχος LL.M. από το Queen Mary University 

of London, διαθέτει διεθνή πιστοποίηση στο δίκαιο 

προστασίας προσωπικών δεδομένων (CIPP/E), είναι 

σύμβουλος στην Επιτροπή Τηλεματικής του Δικηγορι- 

 

κού Συλλόγου Αθηνών και μέλος της Διαρκούς 

Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείο Δικαιοσύνης 

για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο 

δικαστικό σύστημα. 

Διαθέτει εμπειρία σε projects πληροφορικής με σύνθετα 

ζητήματα κυβερνοασφάλειας, προστασίας δεδομένων 

και διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει έντονη 

δραστηριότητα στον τομέα της νομικής πληροφορικής.  

 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 27/06/19 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00 

Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκού 

Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα) 

 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 110 € 

Για νομικά πρόσωπα: 140 €  

 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: 21/06/19 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 

Όσοι εγγραφούν έως 10/06/19, θα λάβουν 
15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν: την Οδηγία NIS, την 
Εθνική Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, χρήσιμη διεθνή 
αρθρογραφία 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - 

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 

Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα 

Τηλ.: 210-3623089, 3623029, 3623736 

Fax: 210-3390522 

E-mail: centre@cecl.gr  

Website: www.cecl.gr 
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