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Συνιδρυτής Homo Digitalis  



Ποιοι Είμαστε

• H πρώτη Μη Κυβερνητική Οργάνωση για την προστασία 
και προώθηση των ψηφιακών δικαιωμάτων στην Ελλάδα

• Μάρτιος του 2018 από 6 νέους νομικούς

• Πλέον, αριθμούμε πάνω από 100 μέλη

• Επιστήμονες και επαγγελματίες με εξειδίκευση στον 
τομέα του Δικαίου, των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κοινωνικών Επιστημών, 
της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας



Ποιοι Είμαστε

• Διεθνείς Συνεργασίες όπως με Access Now, Privacy 

International, Bits of Freedom και epicenter.works

• Mέλος-παρατηρητής της EDRi (European Digital Rights)



Highlights 2018-2020

• Υποβολή Έκθεσης στο Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Συμμετοχή στην 39η

συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του ΟΗΕ όπου τοποθετηθήκαμε στην Ολομέλεια του 
Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα στην προσωπική ζωή 
στην ψηφιακή εποχή

• Προώθηση καμπάνιας αναφορικά με την ψήφιση της 
Πρότασης Οδηγίας για την Πνευματική Ιδιοκτησία στην 
Ενιαία Ψηφιακή Αγορά



Highlights 2018-2020

• Γνωμοδότηση στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για 

τον ελληνικό εφαρμοστικό νόμο του GDPR και της οδηγίας 

2016/680→ Σχόλια και παρεμβάσεις για το Ν. 4624/2019

• Δύο καταγγελίες ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

μη συμμόρφωση της Ελλάδας με το δίκαιο της ΕΕ για τα 

προσωπικά δεδομένα (Οδηγία 2016/680 και GDPR)

• Γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ της ελλιπούς συμμόρφωσης 

της ΕΛ.ΑΣ με τις διατάξεις του Ν.4624/2019



Highlights 2018-2020

• Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του PERSONA Project

• Μέλος της Ομάδας Εργασίας του CEPS για την Τεχνητή 

Νοημοσύνη και την Κυβερνοασφάλεια

• Παρουσιάσεις σε σχολεία και πανεπιστημιακές σχολές 

σχετικά με το ψηφιακό αποτύπωμα στους μαθητές λυκείου 

και στους φοιτητές και σχετικά με το cyberbullying σε 

μαθητές γυμνασίου











Άξονες δράσης 

✓Στο πλευρό του Έλληνα νομοθέτη

✓Διεθνείς Δράσεις και παρεμβάσεις

✓Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στη χώρα μας



Ασφάλεια πληροφοριών

• Στο επίκεντρο ο άνθρωπος

• Αναγκαία η δημιουργία κουλτούρας

• Ευαισθητοποίηση των ατόμων ως εργαζομένων

→ ως ανθρώπων

• Ασφαλείς στο σπίτι = ασφαλείς και στην εργασία



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας www.homodigitalis.gr

Ή ακολουθήστε μας στα social media:

• F: HomoDigitalis

• I: homo_digitalis_

• Lin: Homo Digitalis

• Twt: Homo_Digitalis_

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

http://www.homodigitalis.gr/

