


Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

 

08:30 - 09:00 Εγγραφές

09:00 - 10:00
Δυνατότητα παρακολούθησης κεντρικής 
ομιλίας συνεδρίου eDemocracy2019.

10:00-11:00 Σύντομος χαιρετισμός

Κεντρική ομιλία: 
‘Ο ΓΚΠΔ και οι επιλογές του ν. 4624/2019’
Κωνσταντίνος Μενουδάκος, 
Πρόεδρος Αρχής Προστασίας Δεδομένων, Επ. 
Πρόεδρος ΣτΕ

11:00-12:30 
Συντονισμός: 
Κωνσταντίνος Μενουδάκος
Πρόεδρος Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Η τεχνολογία στην προστασία 
του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και των 
προσωπικών δεδομένων.

Η ενότητα εστιάζει σε τεχνολογικά μέσα όπως 
την ψευδωνυμοποίηση, την κρυπτογράφηση 
και την ανωνυμοποίηση τα οποία μπορούν να 
αξιοποιηθούν στην προστασία δεδομένων, 
στις τεχνικές δυνατότητες και προκλήσεις 
υλοποίησης από πλευρά υπευθύνων 
επεξεργασίας.

11:00-11:30 ‘Ψευδωνυμοποίηση στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ’
Δρ. Αθηνά Μπούρκα, 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για της Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών

11:30-12:00 ‘Η κρυπτογραφία ως μέσο ενίσχυσης 
προστασίας προσωπικών δεδομένων’
Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης, 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων

12:00-12:30 ‘H Ανωνυμοποίηση των δεδομένων στην 
ασφαλή διασύνδεση των εγγραφών’
Καθηγητής Βασίλειος Βερύκιος, 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

12:30 – 13:30 Γεύμα



13:30 – 14:30
Συντονισμός:  
Βασίλης Ζορκάδης
Δ/ντής Γραμματείας ΑΠΔΠΧ

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Συνεργασία - Συνεκτικότητα

Η ενότητα εστιάζει σε ειδικά θέματα 
συνεργασίας και συνεκτικότητας (άρθρα 64 
και 65 ΓΚΠΔ) και την εμπειρία από την μέχρι 
τώρα εφαρμογή του ΓΚ και τις υποθέσεις 
που εξετάσθηκαν. Ειδικότερα, θα αναλυθούν 
τα κριτήρια προσδιορισμού της επικεφαλής 
αρχής, αρμοδιότητες της επικεφαλής αρχής 
και λειτουργία του μηχανισμού συνεργασίας, 
σχετικά παραδείγματα, τοπικές υποθέσεις, το 
πληροφοριακό σύστημα εσωτερικής αγοράς, 
σημαντικές αποφάσεις και στατιστικά, η 
γνωμοδοτική και αποφασιστική αρμοδιότητα 
του ΕΣΠΔ, οι έννομες συνέπειες των πράξεων 
του ΕΣΠΔ καθώς και τα ένδικα βοηθήματα 
κατά αυτών.

‘Το Σύστημα διακυβέρνησης στον ΓΚΠΔ’
Ζωή Καρδασιάδου, Δ.Ν., Εθν. 
Εμπειρογνώμων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δρ. Ευφροσύνη Σιουγλέ, Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ)

14:30-15:30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:  Διαχείριση περιστατικών 
παραβίασης δεδομένων

Μετά από μία σύντομη εισαγωγή, οι 
συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες. Κάθε 
ομάδα θα αναλύσει υποθετικές περιπτώσεις 
(use cases) περιστατικών παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
εκπρόσωπος της ομάδας θα παρουσιάσει 
σύντομα τα βασικά συμπεράσματα της κάθε 
περίπτωσης επί των οποίων θα ακολουθήσει 
συζήτηση.

Γεωργία Παναγοπούλου, ΑΠΔΠΧ 
Δρ. Κωσταντίνος Λιμνιώτης, ΑΠΔΠΧ
Δρ. Γεώργιος Ρουσόπουλος, ΑΠΔΠΧ

15:30 – 16:00 Διάλειμμα – Καφές



16:00 -18:00
Συντονισμός: 
Βασίλης Ζορκάδης

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Ειδικά θέματα συμμόρφωσης 
με τον ΓΚΠΔ

Θα παρουσιαστούν ειδικά θέματα σχετικά 
με την κατάρτιση προφίλ, την ελευθερία της 
έκφρασης και τις διεθνείς διαβιβάσεις.

16:00-17:00 ‘Παρακολούθηση και κατάρτιση προφίλ: 
Τεχνολογίες, πρακτικές, νομικά ζητήματα και 
πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ’

Γεωργία Παναγοπούλου, ΑΠΔΠΧ
Δρ. Αθηνά Μπούρκα, Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για της Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών
Ζωή Καρδασιάδου, Δ.Ν., Εθν. 
Εμπειρογνώμων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

17:00-17:30 ‘Προστασία προσωπικών δεδομένων και 
ελευθερία της έκφρασης: ο γρίφος του 
άρθρου 28 ν. 4624/2019’
Γεώργιος Λουκέρης, Δικηγόρος, ΕΣΚτΠ

17:30-18:00 ‘Διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών 
δεδομένων: Η πολυαναμενόμενη  απόφαση 
στην υπόθεση Schrems II και οι επιπτώσεις της 
στα εργαλεία διαβίβασης’

Ευανθία Χατζηλιάση, Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα

Ερωτήσεις - Συζήτηση

ΛΗΞΗ

Κόστος συμμετοχής: 70 Ευρώ2

 
 

2 Είναι δυνατή η παρακολούθηση της 3ης Ημερίδας για τον ΓΚΠΔ σε συνδυασμό και με την 
1η ημέρα του συνεδρίου eDemocracy2019, στις 12 Δεκεμβρίου 2019, κατά την οποία θα 
παρουσιαστούν ερευνητικά άρθρα και ερευνητικά έργα σχετικά με την προστασίας δεδομένων 
και τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ. Το κόστος συμμετοχής για το συνδυασμό 3η Ημερίδα ΓΚΠΔ 
και 1η ημέρα eDemocracy2019 είναι 100 Ευρώ.


