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Έκθεση πεπραγμένων.
Με την παρούσα έχω την τιμή να σας αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια της
συμμετοχής μου στο σεμινάριο γλωσσικής εκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα
με τον τίτλο “LINGUISTICS SEMINAR ON THE VOCABULARY OF DATA
PROTECTION- LI/2017/08”, το οποίο διοργανώθηκε στην Δικαστική Ακαδημία
της Σλοβακίας από 18 έως 20 Οκτωβρίου 2017 από το ευρωπαϊκό δίκτυο
δικαστικής εκπαίδευσης (ejtn), έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:
Την πρώτη ημέρα (18.10.2017), αφού διενεργήθηκε αξιολόγηση του
γνωστικού επιπέδου των εκπαιδευόμενων, έλαβε χώρα γενική εισαγωγή στο
δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έννοιες και ορισμοί,
εισαγωγή στην ορολογία και ασκήσεις, κατόπιν αναλύθηκε το ζήτημα της
διασυνοριακής μεταβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τέλος
έγιναν γλωσσολογικές ασκήσεις.
Την δεύτερη ημέρα (19.10.2017) παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το
θέμα της ιδιωτικότητας στην ηλεκτρονική επικοινωνία και έγιναν οι αντίστοιχες
γλωσσολογικές ασκήσεις, ακολούθως παρουσιάστηκε το θέμα της προστασίας
των προσωπικών δεδομένων στον τομέα επιβολής του νόμου (με αναφορά
νομολογίας ΕΔΔΑ και ΔΕΕ, ανάλυση σημαντικών υποθέσεων) και έγιναν
γλωσσολογικές ασκήσεις.
Την τρίτη ημέρα (20.10.2017) παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το θέμα
του

δικαιώματος

στη

λήθη,

ακολούθησαν

γλωσσολογικές

ασκήσεις,

αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, εν συνεχεία έλαβε χώρα
δεκάλεπτη προφορική παρουσίαση στην αγγλική γλώσσα από έκαστο των
εκπαιδευόμενων ενός ζητήματος που απασχόλησε τα εθνικά δικαστήρια

σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ακολούθησε παρουσίαση
των συμπερασμάτων από τους εκπαιδευτές.
Το θέμα που επέλεξα και παρουσίασα αφορούσε στην ανάλυση της
απόφασης του Αρείου Πάγου με αριθμό 1107/2011.
Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα άρχιζαν στις 09.00’ και έληγαν στις
17.00’, με ενδιάμεσο διάλλειμα αναψυχής στις 10.45 έως τις 11.15 και για
φαγητό στις 13.00’-14.30’.
Η διαμονή και τα γεύματα ήταν προκαθορισμένα και επιλογής του
διοργανωτή. Οργανώθηκε μετάβαση με λεωφορείο στις 19.00’ της 17ης.10.2016
από το αεροδρόμιο της Βιέννης, στο οποίο έφτασα με πτήση από το
αεροδρόμιο της Καβάλας περί τις 17.00’ τοπική ώρα, προς την Δικαστική
Ακαδημία της Σλοβακίας στην Omsenie (Trencianske Teplice), στο οποίο και
επιβιβάστηκα. Μετά το τέλος του σεμιναρίου, οργανώθηκε αντίστροφο
δρομολόγιο με λεωφορείο, στο οποίο επίσης επιβιβάστηκα και αποβιβάστηκα
στην ενδιάμεση στάση της Μπρατισλάβας. Αναχώρησα την επομένη στις
21.10.2017 από το αεροδρόμιο της Βιέννης για το αεροδρόμιο της Καβάλας.

