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αίθουσα εκΔηλώσεών
ΔίκηΓορίκου συλλοΓου αθηνών 
ακαΔημίασ 60

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10/2016
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (ώρα 16:00 έως 20:00)



16:00 Άφιξη συμμετεχόντων και παραλαβή φακέλου

16:15 Έναρξη εκδήλωσης  

εισαγωγικά από Ιωάννη Βούλγαρη 

χαιρετισμοί 

κήρυξη έναρξης εργασιών ημερίδας από Βασίλη Αλεξανδρή 

Πρώτη συνεΔρία: θεματα Δημοσίου Δίκαίου
 συντονιστής: Γιάννης Πανούσης

16:30 Διεθνές Δίκαιο του κυβερνοχώρου: Προσπάθειες ρύθμισης 

(ελέγχου, εποπτείας και συντονισμού) σε διεθνές πλαίσιο της 

παροχής ηλεκτρονικών-ψηφιακών υπηρεσιών – Πρωτοβουλίες 

ιδιωτικού (από τους παρόχους ηλεκτρονικών-ψηφιακών 

υπηρεσιών) και δημόσιου (διακυβερνητικού) χαρακτήρα, από 

Ιωάννη Βούλγαρη

16:45 ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και oι σύγχρονες προκλήσεις για  

το δημόσιο δίκαιο, από Κωνσταντίνο Ρέμελη

17:05 εγκλήματα διαπραττόμενα με ηλεκτρονικά-ψηφιακά μέσα, και 

ιδίως: 

i. η ποινική προστασία του απορρήτου λογισμικού (άρθρο 370β 

Πκ), από Άγγελο Κωνσταντινίδη 

ii. το έγκλημα της απάτης με υπολογιστή (άρθρο 386α Πκ),  

από Αλέξανδρο Κωστάρα 

17:40 η χρήση ηλεκτρονικών-ψηφιακών μέσων στην πρόληψη και 

καταστολή του εγκλήματος – εγκληματολογία, σωφρονιστική και 

Προστασία της Δημόσιας τάξης, από Γιάννη Πανούση 

18:00 Διάλειμμα

ΔΙΚΑΙΟ τΟΥ ΚΥβεΡΝΟΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΥβεΡΝΟΔΙΚΑΙΟ

Δευτερη συνεΔρία: θεματα ίΔίώτίκου Δίκαίου
 συντονιστής: Κωνσταντίνος Ρέμελης

18:20 η χρήση ηλεκτρονικών / ψηφιακών υπηρεσιών στο ιδιωτικό 

ουσιαστικό δίκαιο και ιδίως στις ιδιωτικές οικονομικές 

συναλλαγές – E-Commerce και χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις 

μεταφορές, από Γιώργο Μπαμπέτα 

18:40 Διαδικαστικές / Δικονομικές χρήσεις ψηφιακών / ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών – ρήτρες επιλογής δικαστηρίων και εξωδικαστικής 

επίλυσης ιδιωτικών διαφορών & ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση και 

Διαιτησία (E-Mediation & E-Arbitration), από Αντώνη Τσαβδαρίδη

19:00 το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στην ψηφιακή εποχή – Προσαρμογή 

της μεθοδολογίας και των κανόνων του στα ψηφιακά δεδομένα 

των συναλλαγών, από Ιωάννη Βούλγαρη

19:15 συζήτηση 

19:50 συμπεράσματα ημερίδας από Ιωάννη Βούλγαρη

20:00 λήξη εργασιών ημερίδας 

τΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣτΗΝ ΨΗφΙΑΚΗ εΠΟΧΗ



αλΦαβητίκοσ καταλοΓοσ  
ΠροεΔρου, είσηΓητών καί συντονίστών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Βασίλης  
Πρόεδρος Δσα, Πτυχιούχος νομικής ΔΠθ, Διδάκτωρ 

νομικής αΠθ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ιωάννης 
ομότιμος καθηγητής νομικής, πρώην Πρύτανης ΔΠθ, 

επίτιμος Δικηγόρος αθηνών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Άγγελος 
καθηγητής νομικής ΔΠθ, Δικηγόρος αθηνών

ΚΩΣΤΑΡΑΣ Αλέξανδρος 
ομότιμος καθηγητής νομικής ΔΠθ, Δικηγόρος 

αθηνών

ΜΠΑΜΠΕΤΑΣ Γιώργος 
λέκτορας νομικής ΔΠθ, Δικηγόρος αθηνών

ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ιωάννης (Γιάννης) 
καθηγητής εγκληματολογίας εκΠα, πρώην καθηγητής 

και Πρύτανης ΔΠθ, πρώην αναπληρωτής υπουργός 

Προστασίας του Πολίτη

ΡΕΜΕΛΗΣ Κωνσταντίνος 
καθηγητής νομικής, πρώην Πρύτανης ΔΠθ, 

Δικηγόρος αθηνών

ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Αντώνης  
λέκτορας νομικής ΔΠθ, Δικηγόρος αθηνών
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σας προσκαλούμε να παραστείτε στην ημερίδα που οργανώνει ο Δικηγορικός σύλλογος 

αθηνών, σε συνεργασία με μέλη ΔεΠ της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

θράκης, την Παρασκευή 14 οκτωβρίου 2016 και ώρα 16.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων  

του Δσα (ακαδημίας 60 – 1ος όροφος), με Γενικό θέμα:  

Το Δίκαιο στην Ψηφιακή Εποχή: Δίκαιο του κυβερνοχώρου και κυβερνοδίκαιο

η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.  

 

βασίλης ε. Αλεξανδρής  

Πρόεδρος του Δσα

σεπτέμβριος 2016
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αίθουσα εκδηλώσεων
Δικηγορικού συλλόγου αθηνών 
ακαδημίας 60

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10/2016
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (ώρα 16:00 έως 20:00)

συμμετέχουν:

βασίλης Αλεξανδρής 

Ιωάννης βούλγαρης

Άγγελος Κωνσταντινίδης 

Αλέξανδρος Κωστάρας 

Γιώργος Μπαμπέτας 

Γιάννης Πανούσης

Κωνσταντίνος Ρέμελης

Αντώνης τσαβδαρίδης


