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Επαγγελµατική Πείρα
Χρονολογίες
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε

Από Οκτώβριο 2018 έως σήµερα.
Ερευνήτρια.

Κύριες δραστηριότητες και
αρµοδιότητες

Εκτέλεση εργασιών ερευνητικού έργου Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛΙ∆ΕΚ) µε
θέµα: «Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων
µέσω διαδικτύου και την οικονοµοτεχνική διάσταση του φαινοµένου
φαινοµένου – Νοµική αντιµετώπιση και
delegeferenda».

Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής (Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑ.∆.Α.),
Σπυρίδωνος 28 (Πανεπιστηµιούπολη 1), Αιγάλεω.

Τύπος ή τοµέας δραστηριότητας

Ακαδηµαϊκή έρευνα - Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα.
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Χρονολογίες

Από Μάιο 2011 έως σήµερα.

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε

∆ιαχειρίστρια εταίρος(από 02/2018) - ∆ικηγόροςπαρ’ Εφέταις (µέλος ∆ΣΑ).

Κύριες δραστηριότητες και Μελέτη και προετοιµασία υποθέσεων αστικού, εµπορικού, ποινικού και φορολογικού δικαίου, σύνταξη
αρµοδιότητες δικογράφων και παράσταση ενώπιον αστικών, ποινικών και διοικητικών δικστηρίων.
Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη
Τύπος ή τοµέας δραστηριότητας

Χρονολογίες
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
Κύριες δραστηριότητες και
αρµοδιότητες

“SpyropoulosLawFirm”, Λ. Αλεξάνδρας 81, Αθήνα, Τ.Κ.: 11474 (www.fspyropoulos.gr).
Νοµικές Υπηρεσίες.

Από Οκτώβριο 2008 έως Μάιο 2011.
Ασκούµενη ∆ικηγόρος.
Μελέτη υποθέσεων, σύνταξη δικογράφων, διαδικαστικές πράξεις ενώπιον δικαστηρίων.

Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη

Αντώνιος Κακαντώνης, ∆ικηγόρος, οδός Φίλωνος αρ. 95.

Τύπος ή τοµέας δραστηριότητας

∆ικηγορικό Γραφείο.

Χρονολογίες

Από Νοέµβριο 2007 έως Απρίλιο 2008.

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε

Εξωτερικός συνεργάτης για marketing.

Κύριες δραστηριότητες και
αρµοδιότητες
Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη
Τύπος ή τοµέας δραστηριότητας

Χρονολογίες
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε
Κύριες δραστηριότητες και
αρµοδιότητες

Προώθηση για πώληση τροφίµων.
«Α. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.», οδός Πανουργιά αρ. 10, Αγ. Ανάργυροι.
Εµπόριο τροφίµων.

Από Απρίλιο 2006 έως Μάιο 2007.
Υπάλληλος γραφείου εκδοτικού οίκου.
Πώληση βιβλίων, έκδοση τιµολογίων, απογραφή βιβλίων κεντρικής αποθήκης, εκδοτική επιµέλεια
βιβλίων κ.ά.

Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», εκδοτική εταιρεία, οδός Σόλωνος αρ. 120, Αθήνα.

Τύπος ή τοµέας δραστηριότητας

Εκδοτική εταιρεία.
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Χρονολογίες Από Μάιο 2005 έως Μάιο 2009.
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε

Σύµβαση ανάθεσης έργου µε το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά στα πλαίσια του
προγράµµατος Ε.ΠΕ.Α.Ε.Κ. «∆ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» για την επικοινωνία του
Ιδρύµατος.

Κύριες δραστηριότητες και
αρµοδιότητες

Κατάρτιση αναλυτικού προγράµµατος και οδηγού σπουδών µε τις θεµατικές ενότητες κάθε µαθήµατος,
σχεδιασµός του οδηγού σπουδών που διανεµήθηκε στους σπουδαστές και αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, οργάνωση ηµερίδων µε σκοπό την προβολή του Τµήµατος Τουριστικών
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, συµµετοχή στη δηµιουργία ιστοσελίδας και διαφηµιστικού εντύπου,
οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων που απαιτούνται για τη διδασκαλία των εργαστηριακών
µαθηµάτων, οργάνωση βιβλιοθήκης (διαχείριση βιβλίων, συγγραµµάτων, επιστηµονικών περιοδικών
προς δανεισµό τους στους φοιτητές), οργάνωση αναγνωστηρίου και γραµµατείας του ανωτέρω
τµήµατος του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη
Τύπος ή τοµέας δραστηριότητας

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ, Αιγάλεω, Πέτρου Ράλλη και Θηβών αρ. 250.
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Χρονολογίες

Από Οκτώβριο 2003 µέχρι Απρίλιο 2009.
Τίτλος του πιστοποιητικού ή
διπλώµατος

Πτυχίο του Τµήµατος Νοµικής της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Επωνυµία και είδος του οργανισµού
που παρείχε την εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Τµήµα Νοµικής της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Επίπεδο κατάρτισης µε βάση την Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος.
εθνική ή διεθνή ταξινόµηση

Χρονολογίες
Τίτλος του πιστοποιητικού ή
διπλώµατος

Επωνυµία και είδος του οργανισµού
που παρείχε την εκπαίδευση ή
κατάρτιση
Επίπεδο κατάρτισης µε βάση την
εθνική ή διεθνή ταξινόµηση

Από Νοέµβριο 2012 µέχρι Φεβρουάριο 2015.
Μ∆Ε Εγκληµατολογίας («Η σύγχρονη εγκληµατικότητα και η αντιµετώπισή της»)
∆ιπλωµατική εργασία: «Ευρωπαϊκοί Φορείς ελέγχου του εγκλήµατος στο πλαίσιο της αλληλόδρασης
εθνικού και υπερεθνικού επιπέδου εξουσίας: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής»
(Άριστα).
Τοµέας Εγκληµατολογίας του τµήµατος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστηµών.

Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης (Μ∆Ε) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος.

Α

Σελίδα 3/7 - Βιογραφικό σηµείωµα
Ευαγγελίας Ανδρουλάκη (∆ικηγόρου – Μ∆Ε)

Για περισσότερες πληροφορίεςσχετικάµετο Europass, βλέπε http://europass.cedefop.europa.eu
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2010 24082010

Ατοµικές δεξιότητες και
ικανότητες
Μητρική γλώσσα
Άλλη γλώσσα

Ελληνικά

Κατανόηση

Οµιλία

Γραφή

Αυτοαξιολόγηση
Προφορική

Ευρωπαϊκό επίπεδο (*)

Αγγλικά

Β2

Ανεξάρτητος
χρήστης

Γραπτή (ανάγνωση)
Β1

Ανεξάρτητος
χρήστης

Eπικοινωνία
Α2

Αρχάριος
χρήστης

Προφορικήέκφραση
Β1

Ανεξάρτητος
χρήστης

Β2

Ανεξάρτητος
χρήστης

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

Οργανωτικές δεξιότητες και
ικανότητες

∆εξιότητες πληροφορικής

Πολύ καλή αντίληψη της οργάνωσης, ανεπτυγµένο πνεύµα συνεργασίας.

-

-

-

Καλλιτεχνικές δεξιότητες και
ικανότητες

Άδεια οδήγησης
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ΠιστοποιητικόECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENSE) στιςενότητες:
1) Επεξεργασία Κειµένου
2) Υπολογιστικά Φύλλα
3) Υπηρεσίες ∆ικτύου
4) Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και διαχείριση αρχείων
Βεβαίωση παρακολούθησης προγράµµατος πληροφορικής στο Κέντρο συνεχιζόµενης
εκπαίδευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πειραιά, στα αντικείµενα:
1) Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
2) Windows
3) Word
4) Excel
5) Access
6) Powerpoint
7) Επικοινωνία Ηλεκτρ. Υπολογιστή – Internet, µε γενική επίδοση 98%.
Άψογη χρήση διαδικτύου
Γρήγορη πληκτρολόγηση – «τυφλό σύστηµα».

Γνώση πιάνου σε επίπεδο Ανωτέρας – Πιστοποιητικό Σπουδών Ωδείου Καλλιθέας.

Α2 (δικύκλου απεριόριστων κυβικών) κατηγορίας και Β΄ κατηγορίας (ΙΧ αυτοκινήτου)
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Πρόσθετες πληροφορίες

Α. 1) Μέλος της συντακτικής οµάδας του ηλεκτρονικού περιοδικού του Εργαστηρίου Ποινικών και
εγκληµατολογικών ερευνών (Ε.Π. & Ε.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών www.theartofcrime.gr από Ιανουάριο 2012 έως ∆εκέµβριο του 2015.
2) Μέλος του ∆Σ της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Κέντρο Μελέτης του
Εγκλήµατος» (ΚΕ.Μ.Ε.).

Β. Προφορικές ανακοινώσεις – παρουσιάσεις σε συνέδρια:
1) Προφορική ανακοίνωση µε θέµα: «CriminologyinAction. TheexampleofCrimeStudyCentre
(CSC) inGreece» στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Εγκληµατολογίας και έλαβε χώρα στο Σαράγεβο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης από 29
Αυγούστου
έως
1
Σεπτεµβρίου
2018
µε
θέµα:
«CrimesagainstHumansandCrimesagainstHumanity».
2) Προφορική ανακοίνωση µε θέµα: «Thenexusbetweenpublicandculturalcriminology:
TheCaseoftheCrimeStudyCentre (CSC» στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο, που διοργανώθηκε από
την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εγκληµατολογίας και έλαβε χώρα στο Σαράγεβο της Βοσνίας και
Ερζεγοβίνης από 29 Αυγούστου έως 1 Σεπτεµβρίου 2018 µε θέµα:
«CrimesagainstHumansandCrimesagainstHumanity».
3) Προφορική
ανακοίνωση
µε
θέµα:
«Fakenews,
hoaxesanddisseminationoffalseinformationonthe Internet – criminalandcriminologicalaspects»
στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εγκληµατολογίας
και έλαβε χώρα στο Σαράγεβο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης από 29 Αυγούστου έως 1
Σεπτεµβρίου 2018 µε θέµα: «CrimesagainstHumansandCrimesagainstHumanity».
4) Προφορική ανακοίνωση µε θέµα: «Το διαδικτυακό πλυντήριο – Η ηλεκτρονική νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες» στο 3ο Πανελλήνιο ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο, που
διοργανώθηκε από την “obrela.gr” από 15 έως 17 Μαΐου 2013 µε θέµα: «Τεχνολογίες
πληροφορίας – επικοινωνίας & υποστήριξη, παρακολούθηση και τήρηση θεραπείας των
ψυχικά ασθενών – ∆ιαδίκτυο και σύγχρονες νοµικές προκλήσεις».
5) Προφορική ανακοίνωση µε θέµα: «Το διαδικτυακό πλυντήριο – Η ηλεκτρονική/διαδικτυακή
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες» στο 3ο Πανελλήνιο ∆ιεπιστηµονικό
Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή, που διοργανώθηκε από την «Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της
∆ιαταραχής Εθισµού στο ∆ιαδίκτυο» από 1 έως 2 Νοεµβρίου 2013 µε θέµα: «Πρόληψη και
αντιµετώπιση διαδικτυακών συµπεριφορών υψηλού κινδύνου».
6) Προφορική ανακοίνωση µε θέµα: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή – Εξέλιξη και
προβληµατισµός» στο 1οΠαγκύπριο Συνέδριο Ποινικού ∆ικαίου & Εγκληµατολογίας, που
διοργανώθηκε από το Τµήµα Νοµικής του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας, Ινστιτούτο Ποινικών
Σπουδών και εγκληµατολογίας του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας και το Εργαστήριο Ποινικών
και εγκληµατολογικών ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ) από 6 έως 7 Μαρτίου 2015 µε θέµα: «Το έγκληµα, οι σύγχρονες προκλήσεις και η
ποινική καταστολή».
7) Προφορική ανακοίνωση µε θέµα: «Η προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων σε
προγράµµατα λειτουργίας συστηµάτων πληροφοριών (software)» στο 4ο Πανελλήνιο
∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή, που διοργανώθηκε από την «Ελληνική
Εταιρεία Μελέτης της ∆ιαταραχής Εθισµού στο ∆ιαδίκτυο» από 6 έως 7 Νοεµβρίου 2015.
8) Προφορική ανακοίνωση µε θέµα: «Προστασία των ανήλικων καταναλωτών στο διαδίκτυο υπό
την σκοπιά του διεθνούς και ελληνικού δικαίου» στο 5ο Πανελλήνιο ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο
µε διεθνή συµµετοχή, που διοργανώθηκε από την «Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της
∆ιαταραχής Εθισµού στο ∆ιαδίκτυο» από 23 έως 26 Ιουνίου 2016.
9) Προφορική ανακοίνωση µε θέµα: «Παιδιά στρατιώτες. Εγκληµατολογική προσέγγιση» στο 2ο
Παγκύπριο Συνέδριο Ποινικού ∆ικαίου & Εγκληµατολογίας, που διοργανώθηκε από το Τµήµα
Νοµικής του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας από τις 17 έως 18 Φεβρουαρίου 2017 µε θέµα:
«Ποινικές & εγκληµατολογικές προκλήσεις – Αντιπαράθεση ή ∆ιάλογος;»
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Γ.Βεβαιώσεις παρακολούθησης:
1) Βεβαίωση παρακολούθησης Νοµικών Σεµιναρίων Πρακτικής Νοµικής Κατάρτισης του
ΕπιστηµονικούΟµίλου Νέων κατά το χρονικό διάστηµα 1-11-2005 έως 31-5-2006 µε γνωστικό
αντικείµενο τους τοµείς του Αστικού, Ποινικού, ∆ιοικητικού, Εµπορικού και Εργατικού δικαίου.
2) Βεβαίωση παρακολούθησης της εκδήλωσης – συζήτησης του Εργαστηρίου Ποινικών και
Εγκληµατολογικών Ερευνών της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε θέµα την
«Παρουσίαση ∆ηµοσιεύσεων του Εργαστηρίου» που πραγµατοποιήθηκε στις 19-4-2007.
3) Πιστοποιητικό παρακολούθησης επιστηµονικής διηµερίδας µε θέµα «Εκδίκαση εγκληµάτων
κατά της ανθρωπότητας», του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληµατολογικών Ερευνών της
Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η οποία έλαβε χώρα την 25η και 26η Μαΐου
2007.
4) Βεβαίωση παρακολούθησης του 7ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού δικαίου µε θέµα: «Η νοµική
θέση των ναυτικών από συγκριτική και διεθνή άποψη», που διοργάνωσε ο ∆ικηγορικός
Σύλλογος Πειραιά στις 30 Σεπτεµβρίου, 1 και 2 Οκτωβρίου 2010.
5) Βεβαίωση παρακολούθησης Συνεδρίου Ποινικού δικαίου µε θέµα: «Περιουσιακό Ποινικό
∆ίκαιο: Επίκαιρα ζητήµατα», που διοργάνωσε ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά στις 2 και 3
∆εκεµβρίου 2011.
6) Βεβαίωση παρακολούθησης της 2ης εκπαιδευτικής ηµερίδας που διοργάνωσε η Α΄ Ένωση
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Αιτωλοακαρνανίας την 29 Σεπτεµβρίου 2012 µε
θέµα: «Πρόληψη της βίας στο Σχολείο: Η διαµεσολάβηση των Συνοµιλήκων».
7) Βεβαίωση παρακολούθησης του 2ου Πανελληνίου ∆ιεπιστηµονικού Συνεδρίου που
διοργανώθηκε από την “obrela.gr” την 10 Οκτωβρίου 2012 µε θέµα: «Η απάντηση των
τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνίας στην οικονοµική κρίση».
8) Βεβαίωση παρακολούθησης της ηµερίδας που διοργανώθηκε από το Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών σπουδών Εγκληµατολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου την 30η Ιανουαρίου
2013 µε θέµα: «Πόλη, εγκληµατικότητα και ανασφάλεια στην εποχή της οικονοµικής κρίσης».
9) Βεβαίωση παρακολούθησης του ειδικού σεµιναρίου µε θέµα: «Χώρος, έγκληµα &
(αν)ασφάλεια – Area, crime& (in)security», που διοργανώθηκε την 1η Απριλίου 2013, από το
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών σπουδών Εγκληµατολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου σε
συνεργασία µε το NottinghamTrentUniversity.
10) Βεβαίωση παρακολούθησης της ηµερίδας µε θέµα: «Νοµικές και Εγκληµατολογικές
Προσεγγίσεις της Ποινής», το οποίο διοργανώθηκε την 10η Απριλίου 2013 από το Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών σπουδών Εγκληµατολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου, τον Τοµέα
Ποινικών και Εγκληµατολογικών επιστηµών του ∆.Π.Θ. και το ∆ικηγορικό σύλλογο Αθηνών.
11) Βεβαίωση παρακολούθησης σεµιναρίου µε θέµα: «Ευρωπαϊκό Ποινικό ∆ίκαιο για το
συνήγορο υπεράσπισης» (“EUcriminallawfordefencecounsel”), το οποίο διοργανώθηκε από
την Ακαδηµία Ευρωπαϊκού ∆ικαίου (ERA) και έλαβε χώρα στην Ρώµη στις 21 – 22 Ιουνίου
2013.
12) Βεβαίωση παρακολούθησης σεµιναρίου µε θέµα: «Θέµατα επίβλεψης που σχετίζονται µε την
κράτηση – Το Συµβούλιο της Ευρώπης και το έργο των ∆ιεθνών Οργανισµών στη βελτίωση
των
συνθηκών»
(“SupervisingMattersrelatedtoDetention
–
TheCouncilofEuropeandInternationalBodies’
WorkinImprovingConditions”),
το
οποίο
διοργανώθηκε από την Ακαδηµία Ευρωπαϊκού ∆ικαίου (ERA) και έλαβε χώρα στο
Στρασβούργο στις 14 – 15 Νοεµβρίου 2013.
13) Βεβαίωση παρακολούθησης της διάλεξης του προσκεκληµένου του Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος Σπουδών «Η σύγχρονη εγκληµατικότητα και η αντιµετώπισή της» του
Παντείου Πανεπιστηµίου, Dr. MichaelKilchling, µέλους της οµάδας έρευνας εγκληµατολογίας
στο Ινστιτούτο Max – Planckαλλοδαπού και διεθνούς ποινικού δικαίου στο Freiburgτης
Γερµανίας, µε θέµα: «Έλεγχος της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες:
Από τον έλεγχο του οργανωµένου εγκλήµατος στην παγκόσµια επιτήρηση», η οποία
πραγµατοποιήθηκε την 13η ∆εκεµβρίου 2013 στο Πάντειο Πανεπιστήµιο.
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16) Βεβαίωση
παρακολούθησης
© Ευρωπαϊκή
Ένωση, 2002-2010
24082010 του 1 Επιστηµονικού Συνεδρίου του

Ευρωπαϊκού ∆ικτύου
κατάτουΣχολικούεκφοβισµού (EuropeanAnti-bullyingNetwork-EAN) µετίτλο: «Το φαινόµενο
του εκφοβισµού στο σχολικό και διαδικτυακό περιβάλλον. Με το βλέµµα στην Ευρώπη», που
έλαβε χώρα στις 11 και 12 Ιουνίου 2014.

14)

Βεβαίωση παρακολούθησης του 2ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου «FootballAbout» µε θέµα:
«∆ιοίκηση Επαγγελµατικού ποδοσφαίρου», που διοργανώθηκε στις 20, 21 και 22 Μαρτίου
2014 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από την SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ∆Α, µε τη συµµετοχή
της «∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας Ελλάδος».

15) Βεβαίωση παρακολούθησης της διάλεξης µε θέµα: «Πολιτική και λογοτεχνία», που
διοργανώθηκε την 1η Απριλίου 2014 από το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο
Εφηρµοσµένης επικοινωνίας του Τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
του ΕΚΠΑ.
16) Βεβαίωση παρακολούθησης του 1ου Επιστηµονικού Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου
κατά του Σχολικού εκφοβισµού (EuropeanAnti-bullyingNetwork-EAN) µε τίτλο: «Το
φαινόµενο του εκφοβισµού στο σχολικό και διαδικτυακό περιβάλλον. Με το βλέµµα στην
Ευρώπη», που έλαβε χώρα στις 11 και 12 Ιουνίου 2014.
17) Βεβαίωση παρακολούθησης σεµιναρίου µε θέµα: «Βασικό Εκπαιδευτικό Σεµινάριο για τις
νοµικές και τεχνικές πτυχές του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο για δικαστές και
εισαγγελείς»
(“BasicTrainingCourseontheLegalandTechnicalAspectsofCybercrimeforJudgesandProsecut
ors”), το οποίο διοργανώθηκε από την Ακαδηµία Ευρωπαϊκού ∆ικαίου (ERA) και έλαβε
χώρα στο Τρίερ της Γερµανίας στις 9 – 10 Οκτωβρίου 2014.

∆. Συστάσεις:

1) ∆ρ. Φώτιος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και διδάσκων Παν/µίου
∆υτικής Αττικής, ∆ρ. Ποινικού ∆ικαίου και Εγκληµατολογίας Τµήµατος Νοµικής Εθνικού και
Καποδιστριακού Παν/µίου Αθηνών, ∆ικηγόρος Αθηνών.
2) Αντώνιος Κακαντώνης, ∆ικηγόρος Πειραιά.
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