ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ψηφιακή Δίκη & Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους,
συμβολαιογράφους και δικαστικούς λειτουργούς,
καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των
νομοθετικών εξελίξεων στο πεδίο της κατάρτισης και
της νομικής ισχύος των ηλεκτρονικών εγγράφων και
των ηλεκτρονικών υπογραφών σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου εξετάζονται οι
δικονομικές
διαστάσεις
της
ηλεκτρονικής
τεχνολογίας, όπως οι διάφορες μορφές ηλεκτρονικών
διαδικαστικών πράξεων, ενώ ειδικότερη αναφορά
γίνεται στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.
Περαιτέρω εξετάζεται η επίδραση της εφαρμογής της
ηλεκτρονικής τεχνολογίας σε θεμελιώδεις δικονομικές
αρχές όπως η αρχή της Δημοσιότητας.

Σχολής Αθηνών με εξειδίκευση, ομοίως, στην Πολιτική
Δικονομία.
Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.
Ασκεί δικηγορία και είναι μέλος του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών από το 2002.
Ημερομηνία διεξαγωγής: 7/06/2022
Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:30-20:30
Αξία συμμετοχής:
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 60 €
Για νομικά πρόσωπα: 85 €
(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική
του Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα:
https://www.cecl.gr/katigoriaseminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/ )

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του
αντιτίμου: 2/06/2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
- Η έννοια του ηλεκτρονικού εγγράφου στο εθνικό και
ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 25/05/22, θα
λάβουν15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

- Οι νέες καινοτόμες ρυθμίσεις για την έκδοση
εγγράφων μέσω της Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr)
Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το υλικό του σεμιναρίου

- Οι επιμέρους ηλεκτρονικές διαδικαστικές πράξεις
- Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
- Ηλεκτρονική δίκη και αρχή της δημοσιότητας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γεώργιος Κόντης
Ο Γεώργιος Κόντης είναι απόφοιτος της Νομικής
Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής
Αθηνών με εξειδίκευση στην Πολιτική Δικονομία και
κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της Νομικής

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
Zoom
Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα
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