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προστασία προσωπικών δεδομέν

προστασία 
προσωπικών 
δεδομένων

 σύνταξη κανονισμού προστα-
σίας προσωπικών δεδομένων 
για το ανοικτό πανε-
πιστήμιο κύπρου

 υπεράσπιση πρώην ασθενούς 
σε υπόθεση μαγνητοσκόπησης 
προσωπικών δεδομένων από 
ιδιωτικό φορέα

 δικαστική εκπροσώπηση θύ-
ματος διαρροής προσωπικών 
δεδομένων σε υπηρεσία 
κοινωνικής δικτύωσης

 σύνταξη όρων χρήσης 
προσωπικών δεδομένων σε 
διαγωνισμούς e-shop

πνευματική 
ιδιοκτησία

 σύνταξη όρων χρήσης για 
διαδραστικούς 
διαδικτυακούς τόπους

 σύνταξη πρότυπων συμβάσεων 
για παραχώρηση πνευματικών 
δικαιωμάτων χρηστών σε 
διαδικτυακό τόπο

πρόσβαση στα 
έγγραφα

 εκπροσώπηση πρώην ασθενούς 
για λήψη αντιγράφων του 
φακέλου του από ψυχολόγο – 
υποβολή αγωγής

ελευθερία της 
έκφρασης

 εκπροσώπηση συλληφθέντος 
για ιστοσελίδα ανάρτησης 
υποτίτλων

 εκπροσώπηση tvxs.gr σε 
δίκη για κείμενα και 
σχόλια χρηστών

 εκπροσώπηση ιστοσελίδων με 
links προς εξωτερικές 
ιστοσελίδες με 
οπτικοακουστικά έργα

ηλεκτρονικό έγκλημα

 εκπροσώπηση θύματος 
διαδικτυακής απάτης  και 
υποβολή μήνυσης στη δίωξη 
ηλεκτρονικού εγκλήματος

 εκπροσώπηση δύο θυμάτων 
συκοφαντικής δυσφήμησης 
και υποβολή μηνύσεων
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εξωδικαστική 
επίλυση διαφοράς

 εκπροσώπηση καταναλωτή για 
κείμενό του σχετικά με την 
παροχή υπηρεσιών από 
επιχείρηση σε αγωγή ύψους 
200.000 ευρώ, η οποία 
τελικώς αποσύρθηκε

 εκπροσώπηση καταναλώτριας 
για κείμενο σχετικά με 
ποιότητα προϊόντων σε 
μήνυση, η οποία τελικώς 
αποσύρθηκε

 εκπροσώπηση καθηγητών σε 
υπόθεση συκοφάντησης, με 
αποτέλεσμα την απόσυρση 
των επίμαχων κειμένων

συμμετοχή σε 
ημερίδες

 ομιλία σε ημερίδα για το 
ηλεκτρονικό έγκλημα στο 
πανεπιστήμιο μακεδονίας

 ομιλία σε ημερίδα κατά των 
διακρίσεων, διοργάνωσης 
εθνικού κέντρου κοινωνικών 
ερευνών

γνωμοδοτήσεις

 γνωμοδότηση για την χρήση 
links στο διαδίκτυο, από 
πλευράς πνευματικής 
ιδιοκτησίας

 γνωμοδότηση για την αρχή 
της ουδετερότητας στο 
διαδίκτυο, για λογαριασμό 
παρόχου υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 έκθεση για τη νομοθεσία 
των μ.μ.ε. προς αλλοδαπούς 
ενδιαφερόμενους 

ευρωπαϊκό 
δικαστήριο 
δικαιωμάτων 
ανθρώπου

 προσφυγή για καταστροφή 
εγγράφου από το αρχείο του 
πρωτοδικείου αθηνών

συμβούλιο της 
επικρατείας 

 αίτηση ακύρωσης κατά 
αποφάσεων του εθνικού 
συμβουλίου ραδιοτηλεόρασης

 πρόσθετοι λόγοι σε υπόθεση 
περιορισμού πρόσβασης 
μαθητών σε μουσικά σχολεία 

αρχή 
προστασίας 
προσωπικών 
δεδομένων

 προσφυγή για μη 
ικανοποίηση δικαιώματος 
πρόσβασης

 προσφυγή για χρήση 
φωτογραφίας διαδηλωτών σε 
πολιτική αφίσα 

 προσφυγή εναντίον κλινικών 
για αθέμιτη χορήγηση 
προσωπικών δεδομένων 
ασθενούς σε αντίδικο
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