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Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ». Εξαιτίας των
μέτρων πρόληψης εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, η εκδήλωση θα μεταδοθεί
ζωντανά για το ευρύ κοινό μέσω του καναλιού της Homo Digitalis στο YouTube.

Γιατί ξεκινάμε αυτή τη σημαντική συζήτηση;
Τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αστυνόμευση είναι προσανατολισμένη προς τη χρήση
νέων τεχνολογιών. Κάμερες, drones, λογισμικό αναγνώρισης προσώπων, και έξυπνοι αλγόριθμοι
υπόσχονται να αποτελέσουν σημαντικό σύμμαχο στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας από τις
αρχές επιβολής του νόμου. Ανεξαρτήτως της αποτελεσματικότητας που μπορεί να έχουν τα εργαλεία
αυτά, η χρήση των εν λόγω τεχνολογιών θα πρέπει να υπηρετεί την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή
νομοθεσία και νομολογία προκειμένου να διαφυλάσσεται η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
και ελευθεριών.
Η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να χρησιμοποιεί drones για να επιτύχει την εναέρια υποστήριξη και
ενίσχυση του έργου της αναφορικά με την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας. Ακόμη, εντός
του 2021 αναμένεται να εξοπλιστεί με έξυπνες συσκευές λογισμικού αναγνώρισης προσώπου τις οποίες
περιπολίες της ΕΛ.ΑΣ. θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να επεξεργάζονται βιομετρικά δεδομένα
(αποτυπώματα και φωτογραφίες) ανθρώπων με σκοπό την ταυτοποίηση τους. Τέλος, πρόσφατα
υιοθετήθηκε σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για τη χρήση CCTV σε δημόσιους χώρους, ενώ ΜΜΕ
αναφέρουν ότι έχουν ήδη ξεκινήσει νομοθετικές πρωτοβουλίες και για τη χρήση body worn cameras από
αστυνομικούς που υπηρετούν στις ομάδες ΟΠΚΕ, ΔΡΑΣΗ και ΜΑΤ της ΕΛ.ΑΣ.
Παράλληλα, η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει εναρμονίσει εδώ και 6 έτη την εθνική νομοθεσία που
ρυθμίζει τη διατήρηση δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την πρόσβαση σε αυτά από τις
αστυνομικές αρχές με τις κατευθυντήριες γραμμές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), παρά
το γεγονός ότι σχετική νομοπαρασκευαστική επιτροπή είχε συσταθεί ήδη από το 2014. Επιπλέον, νέα
σημαντική απόφαση του ΔΕΕ επί του θέματος αναμένεται τον Σεπτέμβριο σε υποθέσεις που συμμετέχουν
αναγνωρισμένες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως η Privacy International. Η διατήρηση των
μεταδεδομένων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής σημαντικών
συμπερασμάτων σε σχέση με την ιδιωτική ζωή των προσώπων που τα δεδομένα αυτά αφορούν, όπως
είναι οι καθημερινές συνήθειες, οι μόνιμοι ή οι προσωρινοί τόποι διαμονής, οι καθημερινές και άλλες
μετακινήσεις, οι ασκούμενες δραστηριότητες, οι κοινωνικές σχέσεις των προσώπων αυτών και τα
κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία τα πρόσωπα αυτά δραστηριοποιούνται.
Στο πλαίσιο του έργου Digital Ri.Se, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω εξελίξεις η Homo Digitalis
διοργανώνει την ημερίδα «Technology-led Policing: Μεταξύ ιδιωτικότητας και ασφάλειας». Σκόπος είναι
μέσα από ένα κύκλο συζητήσεων με διακεκριμένους ομιλητές που εκπροσωπούν όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς να επιτύχουμε τόσο την ορθή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση του κοινού για

την ισχύουσα κατάσταση και τις πιθανές προκλήσεις που ανακύπτουν, όσο και να ενισχύσουμε το
διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Πρόγραμμα
15:30 - 16:00: Προσέλευση Ομιλητών & Έναρξη της Εκδήλωσης
16:00 - 16:30: Χαιρετισμοί
●
●

Στέφανος Βιτωράτος, Αντιπρόεδρος Homo Digitalis,
Βάσω Τζεβελέκου, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων Active Citizens Fund , SolidarityNow

16:30 - 16:50: Εναρκτήρια Ομιλία
«Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις Αρχές Επιβολής του Νόμου: μεταξύ της
ιδιωτικότητας και της ασφάλειας»
Γρηγόριος Τσόλιας, Δικηγόρος, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, αν. Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
16:50 – 18:45: Πρώτο Πάνελ
«H χρήση νέων τεχνολογιών από την Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Μια
συζήτηση για drones, CCTV, body-worn κάμερες και έξυπνες συσκευές αναγνώρισης προσώπου &
αποτυπωμάτων»
Εισαγωγικό Σημείωμα για τις σχετικές δράσεις της Homo Digitalis:
Λευτέρης Χελιουδάκης, Γραμματέας Δ.Σ. Homo Digitalis
Σύσταση Πάνελ:
-Γιάννης Σουλιώτης, Εφημερίδα «Η Καθημερινή» (Συντονιστής Συζήτησης)
-Αθανάσιος Κοσμόπουλος, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης – Μέλος της Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα
Προσωπικά Δεδομένα,
-Βασίλης Καρκατζούνης, Δικηγόρος - Lawspot, Μέλος της Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής του
Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο δικαστικό σύστημα,
-Νικόλας Λεοντόπουλος, Δημοσιογράφος - Reporters United,
-Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος - Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών
Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας.

18:45 – 19:00: Διάλλειμα
19:00 – 20:30: Δεύτερο Πάνελ
«Η διατήρηση μεταδεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η πρόσβαση σε αυτά από τις
αστυνομικές αρχές: Η κατάσταση σε Ελλάδα και Ευρώπη και τα αναγκαία μελλοντικά βήματα για την
αναθεώρηση της Ελληνικής νομοθεσίας»
Εισαγωγικό Σημείωμα για τις σχετικές δράσεις της Homo Digitalis:
Ελπίδα Βαμβακά, Πρόεδρος Δ.Σ. Homo Digitalis
Σύσταση Πάνελ:
-Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Ιδιωτικότητα,
τα Προσωπικά Δεδομένα και την Τεχνολογία και Δικηγόρος Αθηνών (Συντονίστρια Συζήτησης)
-Σοφία Κωστούλα, Πρωτοδίκης, τ. Ανακριτής Χανίων
-Αφροδίτη Κουσουνή, Δικηγόρος - Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
-Επαμεινώνδας – Ιωάννης Μπικάκης, Νομικός Τηλεπικοινωνιών
-Ιωάννης Κούβακας, Νομικός Σύμβουλος – Privacy International
20:30 – 20:35: Closing Remarks
Στέφανος Βιτωράτος, Αντιπρόεδρος Homo Digitalis

Σύντομα βιογραφικά των συμμετεχόντων
Αθανάσιος Κοσμόπουλος – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Μέλος της Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής του
Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα Προσωπικά Δεδομένα
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και φοίτησε στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) της
Θεσσαλονίκης από όπου αποφοίτησε ως Στρατιωτικός Νομικός Σύμβουλος με τον βαθμό του
Ανθυπολοχαγού. Στην Νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξειδικεύθηκε στο Διεθνές
Δίκαιο και αργότερα ως Αξιωματικός φοίτησε στην Σχολή Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, στην
οποία αργότερα δίδαξε, την Σχολή Αλεξιπτωτιστών και άλλα ειδικά και γενικά Στρατιωτικά Σχολεία. Έχει
Μάστερ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική από το Παν/μιο της Ρώμης Uninettuno. Υποψήφιος Διδάκτωρ
του τμήματος Διεθνών Σπουδών του Παντείου. Διαλέκτης στην Σχολή Εθνικής Αμύνης, Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών και άλλα Παν/μια της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Το διάστημα 2004 - 2010 ανέλαβε την
Διοίκηση του μεγαλύτερου Νοσοκομείου των Βαλκανίων, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί).
Σήμερα είναι ο Data Protection Officer του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και Μέλος της
Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα Προσωπικά Δεδομένα. Τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τις υβριδικές απειλές και παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο, τη
γεωπολιτική και τα νομικά ζητήματα προστασίας δεδομένων.

Αφροδίτη Κουσουνή – Δ.Ν., Δικηγόρος, LLM, Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο και διδακτορικό τίτλο στο
Δίκαιο των ΜΜΕ, δικηγόρος από το 2009 στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
(ΑΔΑΕ). Μέλος της Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας.

Βασίλης Καρκατζούνης – Δικηγόρος - Lawspot, Μέλος της Διαρκούς Επιστημονικής
Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο
δικαστικό σύστημα
Ο Βασίλης Καρκατζούνης είναι δικηγόρος με ειδίκευση σε ζητήματα Νέων Τεχνολογιών. Είναι κάτοχος LL.M.
από το Queen Mary University of London και υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών
και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαθέτει πιστοποίηση στο δίκαιο
προστασίας προσωπικών δεδομένων (CIPP/E), είναι co-chair στο ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς
Ένωσης Επαγγελματιών Ιδιωτικότητας (IAPP) και μέλος της Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής του
Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο δικαστικό σύστημα. Είναι
συνιδρυτής και υπεύθυνος περιεχομένου στο Lawspot.gr. Αρθρογραφεί τακτικά για ζητήματα προστασίας
δεδομένων, με έμφαση σε όσα συνδέονται με τη χρήση διαδικτύου και νέων τεχνολογιών, ενώ συμμετέχει
σε σχετικά σεμινάρια και συνέδρια.

Γιάννης Σουλιώτης – Εφημερίδα «Η Καθημερινή»
Ο Γιάννης Σουλιώτης γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα. Εργάζεται στην Καθημερινή από το 2001 και τα
τελευταία δέκα και πλέον χρόνια ασχολείται με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχει συνεργαστεί με το Vice
Greece, την τηλεόραση του Alpha και το Inside Story. Έχει τελειώσει το Οικονομικό της Νομικής και το
τμήμα Μάρκετινγκ της ΑΣΟΕΕ, ενώ πιο πρόσφατα έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών για την
τρομοκρατία στο πανεπιστήμιο Σεντ Αντριους της Σκωτίας. Μετά από χρόνια εγκατέλειψε το κέντρο και ζει
στα προάστια.

Γρηγόριος Τσόλιας – Μέλος (αν.) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Είναι Δικηγόρος – ΜΔ Ποινικών Επιστημών και εξειδικεύεται σε θέματα ποινικού δικαίου, προσωπικών
δεδομένων και απορρήτου των επικοινωνιών. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες μελέτες, σχόλια και άρθρα
σε νομικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Αποτελεί μέλος των Εxperts Groups GDPR και Data Retention
της Ε.E. καθώς και μέλος του WG CDPC του Συμβουλίου της Ευρώπης “Artificial Intelligence & Criminal
Law”. Έχει συμμετάσχει σε Ειδικές Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές για θέματα προσωπικών δεδομένων,
απορρήτου των επικοινωνιών και ειδικών ποινικών νόμων.

Ελπίδα Βαμβακά – Πρόεδρος Δ.Σ. Homo Digitalis
Η Ελπίδα Βαμβακά είναι Δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι
απόφοιτος της Νομικής Σχολής της Αθήνας και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο Δημόσιο
και Φορολογικό Δίκαιο (LLM). Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος στον όμιλο εταιρειων της Enartia SA
(Papaki – Top.Host). Δραστηριοποιείται στους τομείς του Δημοσίου Δικαίου και της Έρευνας, Τεχνολογίας
και της Πληροφορικής. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε έργα συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και σε ερευνητικά
έργα με αντικείμενο την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.

Επαμεινώνδας – Ιωάννης Μπικάκης, Νομικός Τηλεπικοινωνιών
Aποτελεί στέλεχος του Ομίλου Εταιριών ΟΤΕ από το Μάρτιο του 1999 μέχρι σήμερα, υπηρετώντας ως
Νομικός Τηλεπικοινωνιών. Έλαβε τους μεταπτυχιακούς του τίτλους Master of Philosophy στο Διεθνές
Δίκαιο του Διαστήματος και Master of Laws στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του
Νόττινχαμ – Μ. Βρετανίας. Το 2017 έλαβε την επαγγελματική πιστοποίηση του Associate Member of
Business Continuity Institute σε θέματα Επιχειρησιακής Συνέχειας, και από το 2018 υπηρετεί ως Μέλος της
Επιτροπής Πιστοποίησης – Αμεροληψίας για την TUV Austria – Hellas. Έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας ή
εισηγητής σε αρκετές ακαδημαϊκές εκδηλώσεις και ερευνητικά έργα, επί θεμάτων Δικαίου του
Διαστήματος, Τηλεπικοινωνιών, Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η πιο πρόσφατη
εμπειρία του Επαμεινώνδα - Ιωάννη Μπικάκη προέρχεται από την ενεργό συνδρομή του και υποστήριξη
ενώπιον της Deutsche Telekom , για λογαριασμό του Growth Mindset Project , Let's Go Beyond - Tomorrow
Lab " , τον Φεβρουάριο του 2020. Περισσότερες πληροφορίες, σχετικές προς το προφίλ του, βρίσκονται
στο προφίλ του στο LinkedIn, “Epaminondas – John Bikakis”.

Ιωάννης Κούβακας – Νομικός Σύμβουλος – Privacy International
Ο Ιωάννης Κούβακας είναι νομικός σύμβουλος και συντονιστής της νομικής ομάδας της Privacy
International (PI). Διαχειρίζεται υποθέσεις σχετικά με κυβερνητικά προγράμματα παρακολούθησης
τηλεπικοινωνιών, κυβερνητικές και εταιρικές μορφές επέμβασης στην ιδιωτική σφαίρα του ατόμου και
προσωπικά δεδομένα. Παράλληλα διατελεί διδακτορικός συνεργάτης στο πανεπιστήμιο VUB των

Βρυξελλών. Η έρευνά του εστιάζει στις νέες τεχνολογίες, την εθνική ασφάλεια και τα ανθρώπινα
δικαιώματα.

Λευτέρης Χελιουδάκης – Γραμματέας Δ.Σ. Homo Digitalis
Ο Λευτέρης Χελιουδάκης είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Είναι
απόφοιτος της Νομικής Σχολής της Αθήνας και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στο Δίκαιο και Νέες
Τεχνολογίες από τη Νομική Σχολή του Tilburg University (LL.M, cum laude) και στις Ψηφιακές
Ανθρωπιστικές Επιστήμες από τη Σχολή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του KU Leuven (Μ.Sc, cum laude).
Εργάζεται ως ερευνητής στο Centre for IT & IP Law (CiTiP) του KU Leuven, ενώ εκπροσωπεί τη Homo Digitalis
σε διεθνή fora, όπως στην Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Τεχνητή Νοημοσύνη (CAHAI – Ad
hoc Committee on Artificial Intelligence). Έχει αποτελέσει εξωτερικό συνεργάτη εγνωσμένων οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών, όπως η AlgorithmWatch. Κατέχει πιστοποιήσεις CIPP/E, CIPM και FIP από την
International Association of Privacy Professionals (IAPP), ενώ είναι μέλος και της European Association for
Data Protection Professionals (EADPP).

Λίλιαν Μήτρου – Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου για την
Ιδιωτικότητα, τα Προσωπικά Δεδομένα και την Τεχνολογία και Δικηγόρος Αθηνών
Η Λίλιαν Μήτρου είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου για την
Ιδιωτικότητα, τα Προσωπικά Δεδομένα και την Τεχνολογία (Εuropean Public Law Organisation –
www.eplo.org ) και Δικηγόρος Αθηνών. Σπούδασε στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ και εκπόνησε τη διδακτορική
διατριβή της (1993) στη Γερμανία με αντικείμενο τα μοντέλα προστασίας δεδομένων στη Γερμανία και τη
Γαλλία. Διδάσκει Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Δίκαιο της Πληροφορίας/Διαδικτύου
στο Τμήμα Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ως επισκέπτρια
καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών). Διετέλεσε μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(1999-2003). Από το 2016 είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Κατά την Ελληνική
Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ (2014) υπήρξε Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την προστασία
δεδομένων (DAPIX) που διεξήγαγε τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την Οδηγία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
(2016/680/ΕΕ) σε τεχνικό επίπεδο. Έχει διατελέσει μέλος/ πρόεδρος πολλών νομοπαρασκευαστικών
επιτροπών με αντικείμενο την προστασία προσωπικών δεδομένων, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την
ασφάλεια πληροφοριών- υποδομών-δικτύων, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση κ.α (Ν. 2472/97, Ν. 3471/06, Ν. 3861/10, Ν. 3979/11 κ.α). Έχει συμμετάσχει σε πολλά
ερευνητικά έργα με αντικείμενο την προστασία και την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων σε διεθνές και
εθνικό επίπεδο. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε πολλά έργα συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει γράψει βιβλία
και επιστημονικά άρθρα στα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.

Νικόλας Λεοντόπουλος – Δημοσιογράφος - Reporters United
Ο Νικόλας Λεοντόπουλος είναι δημοσιογράφος. Συνεργάστηκε με μικρά και μεγάλα Μέσα (μεταξύ άλλων
Ελευθεροτυπία, Γαλέρα, Reuters, ThePressProject, New York Times). Έκανε δύο ντοκιμαντέρ με θέμα το
λόμπι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ασφάλειας και την υπόθεση γερμανικών μαζικών υποκλοπών σε βάρος
ελληνικών πολιτικών και οικονομικών στόχων. Ήταν ιδρυτικό μέλος στο Investigate Europe, μια
διασυνοριακή πρωτοβουλία δημοσιογράφων από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Είναι συνιδρυτής του Reporters

United, ενός νέου εγχειρήματος με σκοπό την υποστήριξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας και τη
δικτύωση των ρεπόρτερ στην Ελλάδα με δημοσιογράφους και ΜΜΕ απ’ όλον τον κόσμο.

Σοφία Κωστούλα – Πρωτοδίκης, τ. Ανακριτής Χανίων
Είναι Πρωτοδίκης Ρεθύμνου ενώ έχει διατελέσει τακτική και ειδική ανακρίτρια (ν. 4022/2011) στο
Πρωτοδικείο Χανίων από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2019. Είναι κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) από το Strathclyde University, Glasgow με υποτροφία από το ΙΚΥ στον τομέα
της Νομικής Πληροφορικής, ενώ οι βασικές σπουδές της ολοκληρώθηκαν στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Έχει
παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων αναφορικά με τον τομέα του Δικαίου του Διαδικτύου και της
Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει συμμετάσχει ως
εκπρόσωπος της Ελλάδας και ως απεσταλμένη του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις διεργασίες της Επιτροπής
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκσυγχρονισμένη Σύμβαση 108 που αφορά στην Προστασία των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος – Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας.
Ο κ. Τάσσης είναι Δικηγόρος με εξειδίκευση (LLM) και μακρά πρακτική ενασχόληση με τα ζητήματα του
Δικαίου της Πληροφορικής, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, του Διαδικτύου και των Προσωπικών
Δεδομένων. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας
(www.dataprotection.gr), ιδρυτικό μέλος της Athens Legal Tech και συνεργάτης της Επιστημονικής Ομάδας
Δικαίου Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ έχει διατελέσει και co-chair του Greek
Chapter της IAPP (International Association of Privacy Professionals). Διδάσκει ως visiting lecturer τα νομικά
θέματα της Πληροφορικής, του Διαδικτύου και των Προσωπικών Δεδομένων και είναι ειδικός εκπαιδευτής
στα προγράμματα επιμόρφωσης του ΔΣΑ για τον Γεν. Κανονισμό. Επίσης είναι μέλος της συντακτικής
ομάδας του νομικού περιοδικού ΔΙΤΕ (πρώην ΔιΜΕΕ), έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα για το δίκαιο
της ιδιωτικότητας κι έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες μελέτες και σχολιασμούς αναφορικά με την προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την κυβερνοασφάλεια και το δίκαιο επικοινωνιών και πληροφορικής
σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Πριν αναπτύξει το ιδιωτικό του γραφείο διετέλεσε νομικός σύμβουλος
στην Vodafone και τον όμιλο DEMCO-Cosmoline.

Στέφανος Βιτωράτος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Homo Digitalis
Ο Στέφανος Βιτωράτος είναι Δικηγόρος με εξειδίκευση στην Προστασία Δεδομένων και την
Κυβερνασφάλεια. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής της Αθήνας και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων,
στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και στη Διεθνή Πολιτική από το City, University of London. Aσχολείται με
τον τομέα των τεχνολογιών κανονιστικής συμμόρφωσης (reg/tech), ο οποίος μπορεί να τεθεί στην
υπηρεσία των πολιτών και να δημιουργήσει μια ολιστική κουλτούρα προστασίας δεδομένων, ασφάλειας
στον κυβερνοχώρο και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

