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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για επιμορφωτικό πρόγραμμα
Δικαστικών Λειτουργών που διοργανώνει η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Τίτλος Συνεδρίου: «“Προσωπικά Δεδομένα” – “Δικαιοσύνη, Επικοινωνία, Μ.Μ.Ε.,
μέσα κοινωνικής δικτύωσης”» (κοινό όλων των Κατευθύνσεων).
Σημείωση
Πρόκειται για δύο (2) ανεξάρτητες μεταξύ τους θεματικές, μία για κάθε ημέρα.
Τόπος Διενέργειας: Θεσσαλονίκη.
Ημερομηνία διενέργειας: 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2019.
Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές, στο πρόγραμμα με
τίτλο «Προσωπικά Δεδομένα – Δικαιοσύνη, Επικοινωνία, Μ.Μ.Ε., μέσα κοινωνικής
δικτύωσης», να υποβάλουν αίτηση μέχρι 02/09/2019, ημέρα Δευτέρα.
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες για: “Προσωπικά Δεδομένα”
•

Κανονισμός
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων,
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εφεξής : ΓΚΠΔ). Ιστορικό πλαίσιο και εξέλιξη του ευρωπαϊκού και εθνικού
δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η ανάπτυξη των προσωπικών δεδομένων σε διεθνές επίπεδο : α) Η επίδραση
της Σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης , β) ρυθμίσεις διεθνούς
δικαίου- διεθνής κυκλοφορία των δεδομένων- αμοιβαία υποστήριξη, γ) η
επικαιροποίηση της Σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ:
α) νομικά θεμέλια ( ΕΣΔΑ, Χάρτης ΕΕ) , β) θεμελιώδεις αποφάσεις του ΔΕΕ και
ΕΔΔΑ, γ) επισκόπηση νομολογίας εθνικών δικαστηρίων και ΑΠΔΠΧ.
Εξοικείωση με την ορολογία σχετικά με την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα - έννοια και περιεχόμενο της συγκατάθεσης.
Βασικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές αποτυπώνονται στον ΓΚΠΔ – Αρχή της
νόμιμης και θεμιτής επεξεργασίας – Διαφάνεια- Ασφάλεια δεδομένων .
Εφαρμογή τους και από τις δικαστικές αρχές.
Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων – Δικαίωμα ενημέρωσης,
πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής ( right to be forgotten) – Δικαίωμα
εναντίωσης και αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων ( profiling) Περιορισμοί.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( ΑΠΔΠΧ) Καθήκοντα και Εξουσίες - Σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας
Δεδομένων - One- stop- shop mechanism.
Ένδικα βοηθήματα, ευθύνη και κυρώσεις ( ποινικές και διοικητικές) – Σκέψεις
με αφορμή το άρθρο 80 του ΓΚΠΔ ( Εκπροσώπηση υποκειμένων των
δεδομένων- Collective Actions-class actions ).
Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας σύμφωνα με το Κεφάλαιο IX του ΓΚΠΔ : α)
Επεξεργασία και ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης , β) επεξεργασία
στο πλαίσιο της απασχόλησης , γ) η ιδιαίτερη περίπτωση της επεξεργασίας
για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς.
Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για
τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου - Προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα και τον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας από το πεδίο εφαρμογής του
ΓΚΠΔ. Βασικές αρχές στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
από τις αρχές επιβολής του νόμου και τα δικαστήρια-Διαβιβάσεις
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προσωπικών δεδομένων προς τρίτες χώρες -Διακρατικές συμφωνίες και
Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή ( MLA) .
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες για: “Δικαιοσύνη, Επικοινωνία, Μ.Μ.Ε., μέσα
κοινωνικής δικτύωσης”
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Ο δικαστής μιλάει μόνο μέσω των αποφάσεών του; Επανεξέταση μιας
παραδοσιακής αντίληψης για τη δικαιοσύνη στο σύγχρονο επικοινωνιακό
περιβάλλον.
Εικόνα, Δικαιοσύνη και Δικαστική Επικοινωνία.
Μηχανισμός Κατασκευής Ειδήσεων: Λειτουργία και Δυνατότητες
Παρείσδυσης στο Δικαστικό Έργο.
Δικαστικό ρεπορτάζ και δημοσιογραφική δεοντολογία.
Παρέμβαση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη λειτουργία και απονομή της
δικαιοσύνης . Σύγκρουση δύο έννομων αγαθών (δικαίωμα στη δίκαιη δίκη και
δικαίωμα έκφρασης – πληροφόρησης).
Η Επιρροή των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο δικαίωμα για δίκαιη δίκη.
Ελευθερία έκφρασης των δικαστικών λειτουργών. Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης.
Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 3689/2008, όπως έχουν
αντικατασταθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3910/2011 και του
άρθρου 25 του ν. 4587/2018, οι εισηγητές πρέπει να είναι:
αα. Εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου του
Συμβουλίου Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εφέτη ή Αντεισαγγελέα
Εφετών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εφέτη των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων.
ββ. Επίτιμοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, όπως και ομότιμοι καθηγητές ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, λόγω της γενικής επιστημονικής αναγνώρισής τους ή της
εμπειρίας τους στο αντικείμενο.
γγ. Μέλη ΔΕΠ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή και άνω.
δδ. Μέλη διοικητικών συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών ενώσεων,
δημόσιοι λειτουργοί, δικηγόροι με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία
και άλλοι ημεδαποί ή αλλοδαποί ειδικοί επιστήμονες.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ως εισηγητές
πρέπει να αποστείλουν έως τις 02/09/2019, ημέρα Δευτέρα, στο epimorfosi@esdi.gr
σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. να διευκρινίζει σε ποια από τις δύο (2) ανεξάρτητες θεματικές αφορά
2. να συνοδεύεται από τίτλο και διάγραμμα της ειδικότερης θεματικής που
προτίθενται να αναπτύξουν, καθώς και από συνοπτικό βιογραφικό.
Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την αρμόδια οργανωτική επιτροπή του
επιμορφωτικού προγράμματος.
Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των ενδιαφερομένων στο
μητρώο εισηγητών της Ε.Σ.Δι., μέσω της ιστοσελίδας της, εφόσον δεν είναι ήδη
εγγεγραμμένοι σ’ αυτό.

Για την ΕΣΔι

Για την οργανωτική επιτροπή
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