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Αγαπητοί συνεργάτες,
Σας παρουσιάζουμε τον νέο Κατάλογο της Εκπαίδευσης με όλα τα Σεμινάρια, Εκπαιδευτικά Προγράμματα και τα Συνέδρια στα πλέον επίκαιρα νομικά θέματα για τη νέα
εκπαιδευτική και επαγγελματική χρονιά.
Ξεφυλλίστε τον και προγραμματίστε την εκπαίδευση και κατάρτισή σας επιλέγοντας
Σεμινάρια και Εκπαιδευτικά Προγράμματα που καλύπτουν τις επαγγελματικές ανάγκες
σας και θα αναπτύξουν περαιτέρω τις γνώσεις και δεξιότητές σας σε όλα τα κρίσιμα
αντικείμενα της ενασχόλησής σας.
Ενδεικτικά έχουμε να σας προτείνουμε:
Το νέο πρωτοποριακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Δικηγόρους», ένα πρόγραμμα 300 ωρών με 24 έγκριτους Καθηγητές από
τον ακαδημαϊκό χώρο και practitioners που προσφέρουν τα ΚΕΔΙΒΙΜ της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Τους νέους κύκλους των επιτυχημένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων «Data
Protection Officer» και «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην Πράξη» που έχουν ήδη προσφέρει στην αγορά εκατοντάδες πιστοποιημένους επαγγελματίες.
Τον νέο κύκλο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Certified Paralegal» από το οποίο
αποφοιτούν κάθε χρόνο στελέχη διοικητικής υποστήριξης των δικηγορικών γραφείων
και εταιριών με πολλά εφόδια.
Παράλληλα, σας κρατάμε διαρκώς ενήμερους με όλες τις εξελίξεις σε νομοθετικό επίπεδο μέσα από Σεμινάρια νομικής επικαιρότητας (όπως ο νέος πτωχευτικός νόμος, οι
συνταξιοδοτικές υποθέσεις, οι δημόσιες συμβάσεις, το κτηματολόγιο, ο κώδικας πολιτικής δικονομίας κ.ά.)
Επιλέξτε να προετοιμαστείτε για όλους τους νομικούς διαγωνισμούς (ΕΣΔΙ, ΝΣΚ, Συμβολαιογράφοι, Υποψήφιοι Δικηγόροι, Διαχειριστές Αφερεγγυότητας) με το κύρος και
την αξιοπιστία της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ και απολαύστε τα μοναδικά προνόμια που
προσφέρει στους σπουδαστές της.
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σας παρέχει όλους τους δυνατούς τρόπους παρακολούθησης με γνώμονα την ασφάλειά σας στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε είτε με φυσική παρουσία στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας είτε μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας της εξ αποστάσεως (e- learning
ή on demand).
Μια νέα επαγγελματική και εκπαιδευτική χρονιά ξεκινά.
Ανταποκρινόμαστε τις ανάγκες σας και προχωράμε μαζί.
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Σεμινάρια Εκπαιδευτικά Προγράμματα Φροντιστήρια - Συνέδρια
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2021

Οκτώβριος
ΠΑ ΡΑ ΚΟΛ ΟΥ Θ Η Σ Η

Τ ΙΤΛΟΣ

ΕΙ Σ ΗΓ ΗΤΗΣ - ΕΣ

Σεμινάριο:

Έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό
στάδιο στις δημόσιες συμβάσεις

Η. Μικρουλέας

ΗΜ /ΝΙ ΕΣ ΔΙ ΕΞΑΓΩΓ ΗΣ

Τετάρτη

ΣΕΛ.

13 & Παρασκευή 15
Οκτωβρίου

34

Σεμινάριο:

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης
Οφειλών - Εξοικείωση με τις διαδικασίες
και ηλεκτρονικές εφαρμογές
του Ν 4738/2020

Θ. Αλαμπάση

Τετάρτη

13 Οκτωβρίου

35

Ι. Βαλμαντώνης

Τετάρτη

13 Οκτωβρίου

36

Σεμινάριο:

Συνεπιμέλεια και συμφέρον
του τέκνου
Σεμινάριο:

Κτηματογράφηση και Εθνικό Κτηματολόγιο
μετά τον Ν 4821/2021

Κ. Πλιάτσικας

Παρασκευή 15 & Σάββατο

Οκτωβρίου

16

37

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση
για Δικηγόρους

24 Εισηγητές

Σεμινάριο:

Κρατικές ενισχύσεις: Ενωσιακοί κανόνες
και εθνικές προκηρύξεις ενισχύσεων

Μ. Ροδόπουλος

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Δευτέρα 18 & Πέμπτη

Οκτωβρίου

21

12

38

Σεμινάριο:

Εταιρική Διακυβέρνηση - Η εκπαίδευση
των Μελών των ΔΣ και των μελών των
Ανεξάρτητων Επιτροπών
Σεμινάριο:

FinTech & Δίκαιο

Χ. Λιβαδά
Σ. Δρίτσας

Α. Μπρούμας

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου

Τετάρτη 20 & Παρασκευή

Οκτωβρίου

22

39

40

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης που επιβάλλει περιορισμούς στη λειτουργία των Εκπαιδευτικών Κέντρων, ενδέχεται κάποια Σεμινάρια/Εκπαιδευτικά
Προγράμματα να διεξαχθούν σε νέες, μεταγενέστερες ημερομηνίες ή μόνο εξ αποστάσεως, on demand ή live streaming μέσω της εκπαιδευτικής
πλατφόρμας edu.nb.org
Για την ενημέρωσή σας, μπορείτε να επισκέπτεστε το www.nb.org ή να καλείτε στο Τ: 210 3678920.
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Οκτώβριος
ΠΑ ΡΑ ΚΟΛ ΟΥ Θ Η Σ Η

(συνέχεια)
Τ ΙΤΛΟΣ

ΕΙ Σ ΗΓ ΗΤΗΣ - ΕΣ

ΗΜ /ΝΙ ΕΣ ΔΙ ΕΞΑΓΩΓ ΗΣ

ΣΕΛ.

Σεμινάριο:

H Διαχείριση του Κινδύνου στον Γενικό
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

Ν. Λουκάς

Πέμπτη 21

Οκτωβρίου

41

22 Οκτωβρίου

42

Σεμινάριο:

Εκκρεμείς υποθέσεις υπερχρεωμένων
φυσικών προσώπων & ένδικα μέσα

Α. Βαφείδου

Παρασκευή

Γ. Λιανός

Δευτέρα

25 Οκτωβρίου

43

Α. Αλεξανδροπούλου

Δευτέρα

25 Οκτωβρίου

44

Σεμινάριο:

Η αθλητική νομοθεσία μετά τις πρόσφατες
αλλαγές μέχρι και τον Ν 4831/2021
Σεμινάριο:

Διασυνοριακοί μετασχηματισμοί εταιριών

Νοέμβριος
Π ΑΡΑΚ ΟΛ ΟΥ Θ Η Σ Η

Τ ΙΤΛΟΣ

Σεμινάριο:

Ειδικά Ζητήματα Ομολογιακών Δανείων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Data Protection Oﬃcer

ΕΙ Σ ΗΓ ΗΤΗΣ - ΕΣ

Δευτέρα

1 Νοεμβρίου

45

Ν. Γεωργόπουλος
Δ. Γεωργόπουλος
Ι. Γιαννακάκης
Δ. Ζωγραφόπουλος
Ν. Λουκάς, Κ. Παπαδάτος

Δευτέρα

1 Νοεμβρίου

14

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Σεμινάριο:

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων

Τρίτη

2 Νοεμβρίου

16

Κ. Ρουμπής
Ι. Καρδίζης

Τρίτη

2 Νοεμβρίου

18

Π. Οικονόμου

Τετάρτη

Σεμινάριο:

Η Προσφυγή για την Προστασία
της Περιουσίας στο ΕΔΔΑ

Α. Μ. Κωστοπούλου

Σεμινάριο:

Η Προστασία του Σήματος, της Επωνυμίας
και των Domain Names στο Διαδίκτυο
6

2

ΣΕΛ.

Ά. Μίρκος

Certiﬁed Paralegal Program

Τα Οικονομικά της Επιχείρησης
για Νομικούς (Advanced Programme)

ΗΜ /ΝΙ ΕΣ ΔΙ ΕΞΑΓΩΓ ΗΣ

H. Voelkel

3 Νοεμβρίου

3&
5 Νοεμβρίου

Τετάρτη
Παρασκευή

Παρασκευή 5
Νοεμβρίου

46

47

48

ΦΘ ΙΝΟ Π Ω Ρ Ο - X Ε ΙΜ Ω ΝΑΣ 2 0 2 1

Νοέμβριος
Π ΑΡΑΚ ΟΛΟΥ Θ Η Σ Η

(συνέχεια)
Τ ΙΤΛΟΣ

ΕΙ Σ ΗΓ ΗΤΗΣ - ΕΣ

ΗΜ /ΝΙ ΕΣ ΔΙ ΕΞΑΓΩΓ ΗΣ

ΣΕΛ.

Σεμινάριο:

Ο Νέος Πτωχευτικός Νόμος και η Παροχή
Δεύτερης Ευκαιρίας (Ν 4738/2020)

Ι. Βενιέρης
Αλ. Δόσχορης

Σάββατο

5&
6 Νοεμβρίου

49

Ν. Φράγκος

Δευτέρα

8 Νοεμβρίου

50

Γ. Μάλος

Τρίτη

9 Νοεμβρίου

51

Π. Ρεντούλης

Τρίτη

9 Νοεμβρίου

52

Παρασκευή

Σεμινάριο:

Διάσπαση Εταιρικής Περιουσίας
Σεμινάριο:

Η Αποζημίωση Πελατείας
του Εμπορικού Αντιπροσώπου
Σεμινάριο:

Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
μετά τον Ν 4842/2021
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη

Α. Φρατζέσκος
Κ. Καλονόμος, Β. Κούρου
Μ. Οικονόμου, Μ. Σειραδάκης
Μ. Α. Φιλιππάτος

Πέμπτη 11

Νοεμβρίου

20

12 Νοεμβρίου

53

Σεμινάριο:

Η Συμμετοχική Δράση
στον Νέο Ποινικό Κώδικα

Ν. Πατεράκης

Παρασκευή

Λ. Κανέλλος

Δευτέρα

Σεμινάριο:

Έξυπνα Συμβόλαια (Smart Contracts)
Σεμινάριο:

Το νέο νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση
αποβλήτων (ο Ν 4819/2021)

15 Νοεμβρίου

54

16 &
Νοεμβρίου

55

Τρίτη

Δ. Λαμπρόπουλος

Πέμπτη 18

Σεμινάριο:

Σύγκρουση Δεδικασμένων
και Δικαιοδοσιών
Σεμινάριο:

Γ. Κόντης

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου

56

Μ. Ν. Ράμμου

Παρασκευή

19 Νοεμβρίου

57

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών
και Υπηρεσιών

Α. Κορτέσης

Παρασκευή

19 Νοεμβρίου

58

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Ι. Επιτροπάκης, Τ. Κωστούλη
Α. Χαραλαμπάκης

Σάββατο

Α. Σπυρίδωνος

Τρίτη

Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών
Σεμινάριο:

Η Ιατρική Ποινική Ευθύνη στην Πράξη

Παρασκευή 19 &

20 Νοεμβρίου

22

Σεμινάριο:

Καταστατικά Εταιριών
Όλων των Εταιρικών Μορφών

23 Νοεμβρίου

59

3

7

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Νοέμβριος
ΠΑ ΡΑ ΚΟΛ ΟΥ Θ Η Σ Η

(συνέχεια)
Τ ΙΤΛΟΣ

ΕΙ Σ ΗΓ ΗΤΗΣ - ΕΣ

ΗΜ /ΝΙ ΕΣ ΔΙ ΕΞΑΓΩΓ ΗΣ

ΣΕΛ.

Σεμινάριο:

Το νέο τοπίο στο άσυλο Ειδικά θέματα - Πρόσφατες νομοθετικές
αλλαγές (Ν 4825/2021)

Χ. Τσεβάς
Κ. Φαρμακίδης - Μάρκου

Πέμπτη 25

Σεμινάριο:

Α. Νιφόρου
Κ. Σαρακινιώτη

Πέμπτη 25

Δ. Χοτούρας

Τετάρτη 24

Ανάλυση Συνταξιοδοτικών Υποθέσεων

Internal Corporate Investigations

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:
(6ο Τμήμα)

62

Δευτέρα 29
Νοεμβρίου

63

Π. Ρεντούλης

Δευτέρα 29
Νοεμβρίου

64

Α. Βόρρας, Δ. Βούλγαρης
Α. Δόσχορης, Κ.Ελευθεριάδης
Π. Κουρελέας

30 Νοεμβρίου
έως Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου

Χ. Παπατσώρη

30 Νοεμβρίου
έως Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου

Χ. Τσόγκας,
Κ. Ντζούφας
Π. Ρεντούλης

30 Νοεμβρίου
έως Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου

Έναρξη
Τρίτη

24

Έναρξη

(7ο Τμήμα)

Βοηθός Συμβολαιογράφου

25 &
Νοεμβρίου

Χρ. Νάιντος

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Γερμανική Νομική Ορολογία

30

Παρασκευή 26

Σεμινάριο:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Νοεμβρίου
Δεκεμβρίου

Πέμπτη

Γ. Κουτσαγγέλης

Σεμινάριο:

Η αποζημίωση από άδικη εκτέλεση
στην πολιτική δίκη

61

έως Τετάρτη 15

Σεμινάριο:

Το δικαίωμα απόδειξης
στον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

23 &
Νοεμβρίου

Έναρξη

(5ο Τμήμα)

Η ποινική δίκη στα στρατιωτικά δικαστήρια

60

Τρίτη

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Γαλλική Νομική Ορολογία

23 &
Νοεμβρίου

Τρίτη

Δευτέρα

31

Έναρξη
Τρίτη

31

ΗΜ /ΝΙ ΕΣ ΔΙ ΕΞΑΓΩΓ ΗΣ

ΣΕΛ.

Δεκέμβριος
ΠΑ ΡΑ ΚΟΛ ΟΥ Θ Η Σ Η

Τ ΙΤΛΟΣ

ΕΙ Σ ΗΓ ΗΤΗΣ - ΕΣ

Σεμινάριο:

Πωλήσεις και Τιτλοποιήσεις
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Ι. Λιναρίτης

Σεμινάριο:

Η τέχνη της δημόσιας ομιλίας
(public speaking)
8

4

Πέμπτη 2
Δεκεμβρίου

65

8 & Παρασκευή 10
Δεκεμβρίου

66

Τετάρτη

Σ. Καρακεβά

ΦΘ ΙΝΟ Π Ω Ρ Ο - X Ε ΙΜ Ω ΝΑΣ 2 0 2 1

Δεκέμβριος
Π ΑΡΑΚ ΟΛΟΥ Θ Η Σ Η

(συνέχεια)
Τ ΙΤΛΟΣ

ΕΙ Σ ΗΓ ΗΤΗΣ - ΕΣ

ΗΜ /ΝΙ ΕΣ ΔΙ ΕΞΑΓΩΓ ΗΣ

Σεμινάριο:

Προσωπική και εμπράγματη ασφάλεια
επί κινητών ή απαιτήσεων

Σεμινάριο:

Τεχνητή Νοημοσύνη και Δίκαιο

Παρασκευή 10
Δεκεμβρίου

Α. Παπαδόπουλος

Μ. Δεληγιάννη
Α.-Μ. Ασημακοπούλου

Δευτέρα 13

& Τετάρτη 15
Δεκεμβρίου

ΣΕΛ.

67

66

Ιανουάριος 2022
Π ΑΡΑΚ ΟΛΟΥ Θ Η Σ Η

Τ ΙΤΛΟΣ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:
BLENDED
LEARN

The Eﬀective Mediation Advocate:
Winning at Mediation
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Legal English for Law Professionals
(20ο Τμήμα)

ΕΙ Σ ΗΓ ΗΤΗΣ - ΕΣ

ΗΜ /ΝΙ ΕΣ ΔΙ ΕΞΑΓΩΓ ΗΣ

B. Edwards
Δ. Γαβριήλ

Μ. Ορφανού
Λ. Σκουλαρίκη

Έναρξη

Ιανουάριος

ΣΕΛ.

24

Έναρξη
Τρίτη 18

Ιανουρίου έως
Τρίτη 8 Μαρτίου

32

Πληροφορίες εγγραφών


Το υλικό του Σεμιναρίου/Εκπαιδευτικού Προγράμματος (τυχόν Σημειώσεις, Συμπληρωματική Νομοθεσία ή Νομολογία κ.ά.) είναι άμεσα
προσβάσιμο μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας (edu.nb.org) κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου/Εκπαιδευτικού Προγράμματος.



Σε κάθε Σεμινάριο/Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα παρέχεται προσωπική Βεβαίωση στους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της
πλατφόρμας.



Η επιστημονική ομάδα της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ είναι στη διάθεσή σας για τη διοργάνωση ad hoc ενδοεπιχειρησιακών
σεμιναρίων για τη δική σας εταιρία ή επιχείρηση, Οργανισμό, φορέα ή Σύλλογο.



Τα Σεμινάρια/Εκπαιδευτικά Προγράμματα θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης ανάλογα με τα επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης και την
έγκριση λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
Τρόποι πληρωμής: Με μετρητά ή με Πιστωτική κάρτα

Εγγραφή:

Μετρητοίς με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την
εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
το αργότερο 8 ημέρες πριν από την έναρξη του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301
Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΤΤΕ, Αιτιολογία: «Όνομα εκπαιδευόμενου - Πρόγραμμα»
Πιστωτικές κάρτες:

Έως 12 δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τμήμα Εκπαίδευσης ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Τ: 210 3678920 - 971
Ε: edu@nb.org | www.nb.org
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ΑΘΗΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΘΙΝΟΠΩΡ Ο - Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ 2 0 2 1

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Ο Κατάλογος περιλαμβάνει τα προγράμματα όπως έχουν διαμορφωθεί έως τις 11/10/2021.
Για νεότερη ενημέρωση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nb.org
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Λογιστική & Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση
για ∆ικηγόρους
Διάρκεια : 300 ώρες
Παρακολούθηση : Full time ή part time
Πιστοποίηση : Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Relaunch
your business
identity

Mastering
Accounting & Finance
for Lawyers

Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Ιωάννης Σώρρος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς
Ακαδηµαϊκός υπεύθυνος:

Παναγιώτης Αρτίκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς
Έναρξη:
∆ευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 – ∆ευτέρα 4 Ιουλίου 2022

Τα ΚΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και της Νοµικής
Βιβλιοθήκης ανακοινώνουν το πρώτο στην Ελλάδα ολοκληρωµένο επαγγελµατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Λογιστικής
& Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης για δικηγόρους και νοµικούς συµβούλους που εργάζονται ήδη ή επιθυµούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµούς.

(Κάθε ∆ευτέρα και Τετάρτη, 17:00 – 21:00)

∆ιδασκαλία:
∆ιά ζώσης και επικουρικά Live Streaming
Ευελιξία:
∆υνατότητα επιλογής µεταξύ 2 αυτόνοµων ενοτήτων
24 Εισηγητές:
Kαθηγητές από το Παν/µιο Πειραιώς, τις Νοµικές Σχολές
καθώς και practitioners, δικηγόροι, οικονοµολόγοι,
ορκωτοί ελεγκτές και εκπρόσωποι της ∆ιοίκησης

&

for Lawyer s

∆ιδακτικές Ενότητες
Α. Λογιστική

 Εισαγωγή στη Λογιστική Σκέψη
 Οικονοµική µονάδα, περιουσία και διαχείριση
 Καταστάσεις Αποτελεσµάτων - Οικονοµικής Θέσης
 Λογαριασµοί - Επιχειρηµατικές Συναλλαγές - Λογιστικά Βιβλία
 Λογιστική Μικρών Οικονοµικών Μονάδων
 Ατοµική περιουσία και επιχειρηµατικές συναλλαγές
 Λογιστική ταµειακών συναλλαγών - Λογιστική γραφείων
Παροχής Υπηρεσιών (δικηγορικές εταιρίες)
 Τεχνικές παραποίησης των λογιστικών βιβλίων
 Λογιστική Πολυµετοχικών Οικονοµικών Μονάδων
 Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Χρήσεως - Οικονοµικής Θέσης
(Ισολογισµός) - Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων - Ταµειακών Ροών
 Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και έλεγχος βιωσιµότητας
 ∆ιαχείριση Κερδών και Λογιστικοί Χειρισµοί
 ∆ιαχείριση Αποσβέσεων – Απαιτήσεων – Αποθεµάτων
 Υπέρ και υπό Τιµολογήσεις







 ∆ιοίκηση Κόστους Παραγωγικών επιχειρήσεων
 Αρχές Φορολογικής Λογιστικής
 ΦΠΑ
 Ενδοοµιλικές Συναλλαγές και Φορολογικές Επιπτώσεις
 Εξωχώριες εταιρίες



 Τεχνικές Φορολογικών διασταυρώσεων και ελέγχων

Β. Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση

 Βασικές Έννοιες Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης
 Εταιρικές επενδύσεις – Χρηµατοδότηση
 Ταµειακές ροές
 Απόδοση, κίνδυνος και αξία της επιχείρησης





 Σύγχρονοι Τρόποι Άντλησης Κεφαλαίων και Χρηµατοδότησης
 Μετοχικό κεφάλαιο – Κατηγορίες µετοχών

 Τραπεζικός δανεισµός - Ανοιχτός/Αλληλόχρεος λογαριασµός
 Ενέγγυα πίστωση - Εγγυητική επιστολή
 Οµολογιακά δάνεια
 Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing)
 Crowdfunding
Κεφαλαιουχικές ∆απάνες και Αξιολόγηση Επενδύσεων
 Λήψη και αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων
 Ανάλυση Κινδύνου
 Ανάλυση επενδύσεων ως συµβόλαια υπό αίρεση (Πραγµατικά
∆ικαιώµατα-Real Options)
Αξιολογώντας τη Χρηµατοοικονοµική Υγεία µιας Επιχείρησης
 Φερεγγυότητα - Ρευστότητα
 Χρηµατοδότηση - Χρεοκοπία
 Περιθώρια κέρδους - Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
 Αποδοτικότητα επενδύσεων - µετοχών
∆ιαχείριση εταιρικής αξίας και Οικονοµικό Κέρδος
 Μέτρηση – Ταµειακές ροές – Πηγές Κινδύνου
 Μακροοικονοµικό περιβάλλον
 Σχέση κεφαλαιακής διάρθρωσης και συνολικής αξίας επιχείρησης
 Παράγοντες δηµιουργίας – ∆ιοίκηση
Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
 ∆ιαφορές - Κατηγορίες
 Μέθοδοι αποτίµησης
 Επιπτώσεις από συγχωνεύσεις και εξαγορές
 Η διαδικασία του Due diligence
Η επόµενη µέρα Ι: Βιώσιµη και Κοινωνική Χρηµατοοικονοµική
 Μικροχρηµατοδότηση
 Οµόλογα κοινωνικού αντίκτυπου (Social impact bonds)
 Συµµετοχική χρηµατοδότηση (Crowdfunding)
Η επόµενη µέρα ΙΙ: Blockchain τεχνολογία και Κρυπτοοικονοµία
 Blockchain και επιχειρήσεις – νοµικές υπηρεσίες
 Smart contracts - Kρυπτονοµίσµατα
 Ρυθµιστικό / Νοµοθετικό πλαίσιο

Οφέλη για ∆ικηγόρους & Νοµικούς Συµβούλους




Θα αποκτήσουν εις βάθος υπόβαθρο στη Λογιστική & Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, απαραίτητο επαγγελµατικό εφόδιο για όλους
τους νοµικούς της πράξης
Θα διδαχθούν µε πληθώρα case studies τις λειτουργίες µιας επιχείρησης
Θα κατανοήσουν τους οικονοµικούς στόχους µιας εταιρίας και
πώς αυτοί επιτυγχάνονται

Τρόπος διδασκαλίας & Πιστοποίηση
Τα µαθήµατα θα διεξαχθούν ∆ιά Ζώσης µε φυσική παρουσία των συµµετεχόντων και επικουρικά όπου καθίσταται αναγκαίο µε τη µέθοδο
της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Live Streaming). Για την
επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος και τη λήψη Πιστοποιητικού
Επιµόρφωσης οι εκπαιδευόµενοι θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις υπό την επίβλεψη του ΚΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. του Παν/µίου Πειραιώς.





Θα αντιληφθούν τη σηµασία κατανόησης των κανόνων Λογιστικής
και Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης για τη λήψη αποφάσεων που
ενέχουν νοµικό ρίσκο
Θα κατανοήσουν και θα αναλύσουν τον κίνδυνο µιας επιχείρησης
και πώς αυτός συνδέεται µε τη συνολική της αξία
Θα εξοικειωθούν µε τις νέες τάσεις που θα επικρατήσουν την επόµενη µέρα στη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των εταιριών

Μονάδες ECVET
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος κατόπιν εξετάσεων
θα χορηγηθεί στους συµµετέχοντες Πιστοποιητικό Επιµόρφωσης
του ΚΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, καθώς και µονάδες
ECVET.
Μονάδες ECVET: 18

Επιλογή χρόνου παρακολούθησης
Οι συµµετέχοντες έχουν τη δυνατότητα αρθρωτής παρακολούθησης του προγράµµατος επιλέγοντας να παρακολουθήσουν σε χρόνο της επιλογής
τους αυτόνοµα είτε την ενότητα της Λογιστικής είτε της Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης καταβάλλοντας το κόστος της Ενότητας που επιθυµούν.
Στην περίπτωση αυτή δεν χάνουν το δικαίωµα να υποβληθούν στις εξετάσεις πιστοποίησης και ολοκλήρωσης του προγράµµατος σε περίπτωση
που παρακολουθήσουν σε µεταγενέστερο χρόνο την άλλη Ενότητα.

Κόστος Συµµετοχής: 4.800 €

ή (408 € / μήνα Χ 12 μηνιαίες δόσεις,
με πιστωτική, χρεωστική κάρτα ή stripe)

Early bird: 4.200 €

Πληροφορίες & εγγραφές:

Για εγγραφές µέχρι 10 Σεπτεµβρίου 2021

| ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678920 | E: edu@nb.org
Υπόψη κας Σοφίας Γεωργοπούλου

ή (358 € / μήνα Χ 12 μηνιαίες δόσεις,
με πιστωτική, χρεωστική κάρτα ή stripe)

Στο κόστος συµµετοχής περιλαµβάνονται:

| Η αναλυτική θεµατολογία και η διδακτέα ύλη σε ηλεκτρονική µορφή
| Συµπληρωµατικό υλικό | Case studies & σηµειώσεις
| ∆ιαδικασία εξετάσεων | Πιστοποιητικό επιµόρφωσης

| ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
| ΠΑΤΡΑ: T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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22ο ΤΜΗΜΑ

Data Protection Oﬃcer
Πάνω από

στην αγορά εργασίας
Πάνω από

εκπαίδευσης
To μοναδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για DPOs με

σε Ελλάδα και Κύπρο
Έναρξη: Δευτέρα 1 Νοεμβρίου
έως Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
Ενημερωθείτε από τη Γραμματεία
για τις ενάρξεις νέων τμημάτων

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και η DPO Academy διοργανώνουν από κοινού, το
ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Data Protection Officer που παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης Data Protection
Officers σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024. Το μοναδικό που βραβεύθηκε
με τη διάκριση Gold Award από τον φορέα Education Business Awards, στην
κατηγορία: «Διασύνδεση με την αγορά εργασίας».

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

Συνδιοργανωτής:

Υπό την αιγίδα:

Διδάσκοντες:
Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας

Νίκος Γεωργόπουλος, MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor /

Ιωάννης Γιαννακάκης, Lawyer, CFE, CIPP/E, CIPM, Regional Counsel

Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy

Southern Europe GS4, Founding Member DPO Academy

Κώστας Παπαδάτος, Cyber Security Executive, MSC Infosec, CISSPISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, CDPO, MBCI, Founder
Cyber Noesis - Founding Member DPO Academy

Δημήτρης Γεωργόπουλος, Co-Founder - Managing Partner at
Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy

Νίκος Λουκάς, MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE
Training and Consulting, Founding Member DPO Academy

Διδακτικές Ενότητες



Νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Kανονισμός (ΕΕ) 2016/679 General Data Protection Regulation GDPR, (άρθρα, ορισμοί, βασικές αρχές, δικαιώματα υποκειμένων και
συγκατάθεση, επεξεργασία δεδομένων, κώδικες δεοντολογίας, πιστοποιήσεις, διαβιβάσεις δεδομένων, εποπτικές αρχές)



Το νέο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (Ν 4624/2019 - ΦΕΚ Α΄ 137/29.8.2019)



Ρόλος Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) - (ορισμός DPO, ανεξαρτησία και σύγκρουση συμφερόντων, σχέση με τις εποπτικές αρχές)





Ασφάλεια Πληροφοριών/Δεδομένων (Information Security)
Διαχείριση κινδύνου (Risk Management)






Εκτίμηση αντίκτυπου (DPIA) - (μεθοδολογίες, πρότυπα, κατάρτιση)




Διεξαγωγή classroom case studies

Διαχείριση περιστατικών παραβίασης δεδομένων (Data Breach)
Θέματα ασφάλισης (Cyber Insurance)
Διαδικασία συμμόρφωσης (GDPR Compliance) και Πιστοποίηση
(Certification)
Υποδείγματα της ΑΠΔΠΧ (ανάλυση και σχολιασμός)

Βραβείο
GOLD AWARD από τα
EDUCATION LEADERS AWARDS

Επιχειρησιακή συνέχεια (BC/DR)

Πληροφορίες Συμμετοχής

στην Κατηγορία: Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας

Τρόπος Παρακολούθησης

Κόστος Συμμετοχής: 1.950€

ΕΚΠΤΩΣΗ

Για άμεση προεξόφληση το κόστος διαμορφώνεται στα:

1.560€

Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής του προγράμματος.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Διάρκεια: 40 ώρες
Πληροφορίες & εγγραφές: ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678920 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org | ΠΑΤΡΑ: T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

7η ΧΡΟΝΙΑ

Certified PARALEGAL Program

Upgrade now
to a real Paralegal!

7η

ΧΡΟΝΙΑ

280

ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

70 +

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ

21

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

GOLD AWARD από τα
EDUCATION LEADERS
AWARDS

Σκοπός του προγράµµατος
Έναρξη: 2 Νοεµβρίου 2021
∆ιάρκεια: 1 Ακαδηµαϊκό Έτος

 ∆ιαδραστικά Workshops
 Πακέτο Σεµιναρίων Ασύγχρονης Εκπαίδευσης
Το ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ πρόγραµµα PARALEGAL
µε αναγνωρισµένη διασύνδεση
µε την αγορά εργασίας
GOLD ΒΡΑΒΕΙΟ
EDUCATION BUSINESS AWARDS 2018
- ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η απόκτηση και εξέλιξη των εξειδικευµένων γνώσεων και
δεξιοτήτων που χρειάζονται τα στελέχη (Paralegals δικηγορικών
γραφείων, δικηγορικών εταιριών και νοµικών τµηµάτων
επιχειρήσεων και Οργανισµών, προκειµένου να ανταποκρίνονται
επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των ιδίων και των
πελατών που εξυπηρετούν.

Σε ποιους απευθύνεται
∆ικηγορικά γραφεία, δικηγορικές εταιρίες & νοµικά τµήµατα
επιχειρήσεων και Οργανισµών που επιθυµούν να εκπαιδεύσουν
και να εξελίξουν το γραµµατειακό και διοικητικό προσωπικό τους.
∆ιοικητικό και γραµµατειακό προσωπικό που απασχολείται ή
ενδιαφέρεται να απασχοληθεί σε δικηγορικές εταιρίες, δικηγορικά
γραφεία ή νοµικά τµήµατα επιχειρήσεων και οργανισµών.
Πτυχιούχους ΑΕΙ-TEI που ενδιαφέρονται να σταδιοδροµήσουν ως
Paralegals σε δικηγορικά γραφεία και επιχειρήσεις. Ασκούµενους
και νέους δικηγόρους που επιθυµούν να αποκτήσουν ειδικές
δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσµατική οργάνωση και
λειτουργία ενός σύγχρονου δικηγορικού γραφείου.

Πρόγραµµα Σπουδών Ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022
Το εργασιακό
περιβάλλον των Paralegals

Νοµική Παιδεία
για Paralegals

Εξυπηρέτηση πελατών, επικοινωνία
& διαπροσωπικές σχέσεις

Νοµικά Επαγγέλµατα και ∆ικηγορική
∆εοντολογία
Ευάγγελος Κουράκης, ∆ικηγόρος, Εταίρος
στη ∆ικηγορική Εταιρία ΚΟΥΤΑΛΙ∆ΗΣ

Οργάνωση και Λειτουργία του Νοµικού
Συστήµατος
Απόστολος Μάνθος, ∆ικηγόρος, ∆Ν, ∆ιδάκτωρ Αστικού ∆ικαίου Νοµικής Παν/µίου
Αθηνών, Μ∆Ε Αστικό & Εργατικό ∆ίκαιο

Marketing υπηρεσιών

Paralegal Workshops

Μαργαρίτα Μπότσιου, Υπεύθυνη Γραµ-

µατειακής & ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ικηγορικής Εταιρίας ∆ΡΑΚOΠΟΥΛΟΣ - ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Στοιχεία Αστικού ∆ικαίου & Πολιτικής
∆ικονοµίας
Κατερίνα Βούλγαρη, ∆ικηγόρος, Μ∆Ε Αστικού ∆ικαίου

Paralegal σε Νοµικό τµήµα Επιχείρησης
Βένια Παπαθανασοπούλου, Νοµική Σύµβουλος & Γραµµατέας του ∆.Σ., ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.

Στοιχεία Εµπορικού ∆ικαίου
Λίλη Σκουλαρίκη, ∆ικηγόρος, Μ∆Ε Αστικού
∆ικαίου

Νοµική Έρευνα, Αρχειοθέτηση &
Οργάνωση Βιβλιοθήκης
Νοµική Έρευνα & Τεκµηρίωση
Σταυρούλα Φίκαρη, ∆ικηγόρος, LLM
Οργάνωση Βιβλιοθήκης

Αθανάσιος Μινάρδος, Υπεύθυνος βιβλιο-

θηκονοµικών υπηρεσιών στον ∆ικηγορικό
Σύλλογο Αθηνών

Αρχεία & Αρχειοθέτηση

Ιωάννης ∆ρυλλεράκης, ∆ιευθύνων Εταίρος της ∆ικηγορικής Εταιρίας ∆ΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Σ∆ΕΕ

e-∆εξιότητες για Paralegals
Advanced Office Computing
Ευαγγελία Κριετσέπη, Καθηγήτρια Πληροφορικής

Στοιχεία ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Απόστολος Μάνθος, ∆ικηγόρος, ∆Ν, ∆ιδάκτωρ Αστικού ∆ικαίου Νοµικής Παν/µίου
Αθηνών, Μ∆Ε Αστικό & Εργατικό ∆ίκαιο
Στοιχεία Ποινικού ∆ικαίου & Ποινικής ∆ικονοµίας
Μαριλένα Κατσογιάννου, ∆Ν, ∆ικηγόρος

Law Office Management
GDPR & Paralegal

Κωστής Ήντουνας, Αναπ. Καθηγητής στο
Τµήµα Marketing & ΟΠΑ, PhD
Αποτελεσµατική εξυπηρέτηση πελατών &
business etiquette

Οδυσσέας Κόλλιας, Εκπαιδευτής στελεχών επιχειρήσεων, Συγγραφέας και Σύµβουλος επιχειρήσεων
∆ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού &
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο
επαγγελµατικό περιβάλλον του δικηγορικού γραφείου

Κωνσταντίνος Τασούλης, Επίκουρος Καθηγητής ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού
και Ηγεσίας (Deree College)
Non Violent Communication (NVC)
∆ήµητρα Γαβριήλ, ∆ικηγόρος, LLM,
Πιστοποιηµένη ∆ιαµεσολαβήτρια

Αγγλικά για Paralegals

Iωάννης Γιαννακάκης, ∆ικηγόρος, FIP,

Αγγλική Νοµική Ορολογία
Μαίρη Ορφανού, ∆ικηγόρος, Μ∆Ε, ∆ιαµεσολαβήτρια (UC3M, Υ∆∆Α∆)

Law Office Economics

Business English Correspondence
Chris Lloyd, BA, MA (Kent), Probation Officer (UK)

CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P,
Founding Member

Πολύκαρπος Γιώτης, Λογιστής, ΜΒΑ, Ειση-

γητής Σεµιναρίων

∆ιαχείριση µικρών και µεσαίων έργων
Ειρήνη Ανδριώτη, Management Consulting & Training, PMP Certified Career Developer, GCDF

Κόστος Συµµετοχής:
■

Εταιρίες, Οργανισµοί, Φυσικά Πρόσωπα: 3.350 €

■

∆ικηγορικά Γραφεία, ∆ικηγορικές Εταιρίες: 2.800 €

■

Μέλη Σ∆ΕΕ: 2.500 €

■

Άνεργοι: 2.500 €

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ Σ∆ΕΕ

Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται: Εκπαιδευτικό υλικό, σηµειώσεις εισηγητών, εξέταστρα για το ∆ίπλωµα Ειδίκευσης & διαλείµµατα καφέ.
Εξετάσεις πιστοποίησης: Γραπτές και προφορικές ενώπιον ανεξάρτητης τριµελούς εξεταστικής επιτροπής
Τρόποι παρακολούθησης: Επιλέξτε διά ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθηση µε live streaming. Η παρακολούθηση των Workshops
είναι υποχρεωτική διά ζώσης.

Πληροφορίες & εγγραφές: ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678924 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org | ΠΑΤΡΑ: T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

Εταιρίες που έχουν εκπαιδεύσει τα στελέχη τους στο Certified Paralegal Program
Επιχειρήσεις

∆ικηγορικές Εταιρίες

ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Τα Οικονοµικά της Επιχείρησης
για Νοµικούς (Advanced Programme)
Εµβάθυνση µέσα από Case studies

∆ιάρκεια: 8 ώρες
Ηµεροµηνίες: Τρίτη 2 & Τρίτη 9 Νοεµβρίου 2021
(17:00 - 21:00)
Εισηγητές:

Ιωάννης Καρδίζης

Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece

Kωνσταντίνος Ρουµπής

∆ικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services,
Deloitte Greece

Η Deloitte Academy και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ανακοινώνουν µια νέα εκπαιδευτική συνεργασία που αφορά στη συνδιοργάνωση προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τοµείς της οικονοµίας, φορολογίας & λογιστικής.
Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνουν το Advanced Πρόγραµµα: «Τα
Οικονοµικά της Επιχείρησης για Νοµικούς».

Πρόγραµµα
Τρίτη 2 Νοεµβρίου 2021 (17:00 - 21:00)








Επανάληψη βασικών εννοιών της λογιστικής µε συγκεκριµένα παραδείγµατα
▶ Οι βασικές έννοιες της λογιστικής (χρέωση, πίστωση, ενεργητικό, παθητικό, καθαρή θέση) αναλύονται συνοπτικά, ώστε οι συµµετέχοντες να εξοικειωθούν εκ νέου µε τις Οικονοµικές Καταστάσεις µιας εταιρίας και µε τις βασικές λογιστικές εγγραφές της.
Ανάλυση λογιστικής - φορολογικής βάσης
▶ Επιχειρείται µια πρώτη σύνδεση της λογιστικής µε τον υπολογισµό του φόρου (φορολογική νοµοθεσία) µε συνδυασµό των δύο
πλαισίων. Επίσης αναλύονται και ζητήµατα φορολογίας και ειδικά παρακρατούµενων φόρων και εκπεσιµότητας δαπανών για
φορολογικούς σκοπούς.
Επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων µε άσκηση
▶ Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στους λογαριασµούς της καθαρής θέσης και συνδέει τη λογιστική µε τον νέο νόµο περί ΑΕ.



∆ιάθεση κερδών
▶ Εκτός από τις λογιστικές εγγραφές της διάθεσης κερδών στην
ενότητα αυτή θα αναλυθούν και όλα τα σχετικά φορολογικά ζητήµατα.

Πέµπτη 4 Νοεµβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
Βασικές αρχές υπολογισµού αναβαλλόµενης φορολογίας
(προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης)
& εξειδικευµένα θέµατα κύριου και αναβαλλόµενου φόρου
▶ Μετά από µια σύντοµη επανάληψη υπολογισµού του οφειλόµενου φόρου πραγµατοποιείται η βασική εισαγωγή στον αναβαλλόµενο φόρο (Απαίτηση και Υποχρέωση) µε πρακτικά παραδείγµατα και εξοικείωση µε τις έννοιες µε βάση τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα.





Κλείσιµο Ισολογισµού µε ασκήσεις
▶ Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι συµµετέχοντες θα
έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων µιας εταιρίας µέσα από ένα ολοκληρωµένο παράδειγµα.

Φορολογία Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων - φορολογική εξίσωση - Αφορολόγητα έσοδα και µη εκπιπτόµενες δαπάνες - Πίστωση παρακρατούµενων φόρων
▶ Μέσα από ολοκληρωµένο παράδειγµα οι συµµετέχοντες κατανοούν τον τρόπο υπολογισµού του φορολογητέου εισοδήµατος
(απαλλασσόµενο οριστικά και προσωρινά έσοδο και µη εκπιπτόµενη δαπάνη) και του τρόπου υπολογισµού του κύριου και
οφειλόµενου φόρου. ∆ίδεται έµφαση και σε νοµικά ζητήµατα
που προκύπτουν αναφορικά µε τους παρακρατούµενους φόρους.

Γιατί να το επιλέξω
To Advanced Πρόγραµµα, που αποτελεί συνέχεια του βασικού κύκλου του επιτυχηµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος, στοχεύει µέσα από χαρακτηριστικά case studies να εξειδικεύσει και να εστιάσει σε κρίσιµα ζητήµατα λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως: οικονοµικές καταστάσεις, ζητήµατα
φορολογίας, συνδυασµό λογιστικής µε τον νέο νόµο για τις ΑΕ, κλείσιµο ισολογισµού µε ασκήσεις, αναβαλλόµενη φορολογία µε πρακτικά παραδείγµατα & εξοικείωση µε τις σχετικές έννοιες µε βάση τα ∆ΛΠ και φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων. Με τη χρήση πραγµατικών παραδειγµάτων και πρακτικές ασκήσεις οµάδας, οι συµµετέχοντες θα αναπτύξουν µια καθαρά ουσιαστική κατανόηση του κόσµου της οικονοµικής λειτουργίας
µιας επιχείρησης που θα τους επιτρέψει να γίνουν ουσιαστικοί σύµβουλοι & συνδιαµορφωτές στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων.

Σε ποιους απευθύνεται
To Advanced Πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους επαγγελµατίες νοµικούς αφενός όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο του
προγράµµατος αφετέρου για όσους θέλουν να εµβαθύνουν στη λογιστική των εταιριών και να συνδυάσουν τη φορολογική νοµοθεσία, προκειµένου να
τους παράσχει καλύτερη κατανόηση της γλώσσας και της σηµασίας της οικονοµικής λειτουργίας µίας επιχείρησης.

Σύντοµα Βιογραφικά Εισηγητών
Ο Ιωάννης Καρδίζης είναι κάτοχος πτυχίου από το Οικονοµικό της Νοµικής και έχει πάρει MBA από το Πανεπιστήµιο του Κάρντιφ. Είναι Head of
Reporting & Controlling στην Deloitte Ελλάδος και εντάχθηκε στην εταιρία από τον Ιούλιο του 2011. Εκπροσωπεί τη Deloitte σε όλα τα διεθνή συνέδρια
που αφορούν το Financial Reporting, Budgeting και Business Plan. Τα τελευταία δέκα χρόνια διδάσκει το σεµινάριο «The Financial Reporting Cycle»
και «Finance for Non-Financiers» αρχικά στην PwC Academy (µέχρι το 2011) και τώρα στη Deloitte Academy. Πριν από τη Deloitte, ήταν Manager
στην PwC στην Οικονοµική ∆ιεύθυνση. Έχει επίσης εργαστεί ως Εσωτερικός Ελεγκτής σε µεγάλη Ναυτιλιακή εταιρία στο Λονδίνο.
Ο Κωνσταντίνος Ρουµπής, Tax & Legal Partner, εργάζεται στο φορολογικό τµήµα της Deloitte από τον Σεπτέµβριο του 2006, ασχολούµενος µε έργα
στον τοµέα του διεθνούς φορολογικού σχεδιασµού σε συνδυασµό µε την εσωτερική νοµοθεσία για τη φορολογία Νοµικών Προσώπων. Έχει συµµετάσχει σε πληθώρα έργων σχετικά µε τον σχεδιασµό ή και την αναδιάρθρωση της µετοχικής δοµής επιχειρήσεων και Οµίλων, εξαγορές, εταιρικούς
µετασχηµατισµούς, εναλλακτικές µεθόδους χρηµατοδότησης και αρχιτεκτονική δοµής επενδύσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ήταν
µέλος οµάδας διενέργειας πλήθους φοροδιαγνωστικών ελέγχων (due diligence) και έχει βοηθήσει εγχώριους και διεθνείς πελάτες στις διαπραγµατεύσεις τους για την εξαγορά Ελληνικών επιχειρήσεων και τη βέλτιστη δυνατή φορολογικά δοµή της επένδυσής τους. Στα πλαίσια αυτά, µεγάλο βάρος
της εργασίας του έχει δοθεί στις διεθνείς φορολογικές παραµέτρους των έργων. Τέλος, έχει συµµετάσχει σε έργα που αφορούν τον φορολογικό σχεδιασµό επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, τόσο για θεσµικούς, όσο και για ιδιώτες.

Κόστος Συµµετοχής: 270 €
Πληροφορίες & εγγραφές: ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org | ΠΑΤΡΑ: T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

www.nb.org
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6ο ΤΜΗΜΑ

Οι ∆ηµόσιες Συµβάσεις στην πράξη
Νοµικό πλαίσιο – ∆ιαγωνιστική διαδικασία – Εκτέλεση δηµόσιας σύµβασης
– Ηλεκτρονικοί ∆ηµόσιοι ∆ιαγωνισµοί
Με βάση τον νέο Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36/9.3.2021)

∆ιάρκεια: 43 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Έναρξη νέου τµήµατος: Πέµπτη 11 Νοεµβρίου 2021

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε:

Hµεροµηνίες διεξαγωγής:
11, 16, 18, 23, 25, 30 Νοεµβρίου
& 2, 7, 9, 14, 16 ∆εκεµβρίου 2021
(κάθε Τρίτη & Πέµπτη 17:00 - 21:00,
16:00 - 21:00 & 17:00 - 19:00)

▶ δικηγόρους & νοµικούς συµβούλους που εµπλέκονται σε δηµόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες
▶ νοµικά τµήµατα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων
▶ στελέχη της ∆ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
▶ στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που συµµετέχουν ή θα ήθελαν
να συµµετάσχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες του ∆ηµοσίου
▶ µηχανικούς
▶ λογιστές

∆ιδακτικές Ενότητες
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Γενικά περί δηµοσίων συµβάσεων - Το Νοµικό πλαίσιο - Εµπλεκόµενοι φορείς και όργανα - ∆ιαδικασίες ανάθεσης Κατάρτιση διακηρύξεων










Πέµπτη 11 Νοεµβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
▶ Νοµικό Πλαίσιο ▶ Εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο (κατώτατα κοινοτικά όρια) ▶ ∆ιαδικασίες - τεχνικές και εργαλεία ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσων



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Γενικοί κανόνες εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων,
εφαρµοστέο δίκαιο


Τρίτη 16 Νοεµβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
▶ Σχεδιασµός - Προπαρασκευαστικές ενέργειες διαδικασιών
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων ▶ Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - προθεσµίες. ΚΗΜ∆ΗΣ, Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, Tenders
Electronic Daily (TED) της ΕΕ
Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
▶ Χρήση πρότυπων τευχών - υποδειγµάτων διακηρύξεων της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ ▶ Λόγοι αποκλεισµού, κριτήρια επιλογής, ∆ικαιολογητικά συµµετοχής, κριτήρια ανάθεσης
Τρίτη 23 Νοεµβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
▶ ΕΕΕΣ (συµπλήρωση - υποβολή) ▶ Εγγυήσεις
▶ Εµπλεκόµενα όργανα στη διαγωνιστική διαδικασία.
Αρµόδιοι ή/και εµπλεκόµενοι φορείς στις διαδικασίες





Πέµπτη 25 Νοεµβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
▶ Επιµέρους ζητήµατα κατά το προσυµβατικό στάδιο
▶ Νοµολογιακή αντιµετώπιση µέχρι σήµερα µέσα από τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ, των ∆ιοικητικών Εφετείων και του ΣτΕ

Τρίτη 30 Νοεµβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
∆ιακήρυξη ▶ Υποβολή προσφορών - Αποσφράγιση
- αξιολόγηση προσφορών - ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
▶ ∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου - αξιολόγηση
- έκδοση απόφασης κατακύρωσης
▶ Υπογραφή σύµβασης
▶

Τρίτη 7 ∆εκεµβρίου 2021 (17:00 - 19:00)
▶ Εκτέλεση, ∆ιαχείριση, Παρακολούθηση ∆ηµόσιας σύµβασης
Προµηθειών/Υπηρεσιών ▶ Παρακολούθηση ▶ Εκτέλεση σύµβασης ▶ Παραδόσεις ▶ Παραλαβές, Πρακτικά ▶ Τροποποίηση
σύµβασης ▶ Πληρωµές ▶ Κυρώσεις ▶ Ποινικές ρήτρες ▶ ∆ιοικητικές προσφυγές
Πέµπτη 9 ∆εκεµβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
▶ Εκτέλεση, ∆ιαχείριση, Παρακολούθηση ∆ηµόσιας σύµβασης
Έργου, Μελέτης και Τεχνικής Υπηρεσίας
▶ Η παροχή έννοµης προστασίας κατά την εκτέλεση δηµοσίων
συµβάσεων προµηθειών και έργων

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: Ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Περιγραφή διαγωνιστικής διαδικασίας


Πέµπτη 2 ∆εκεµβρίου 2021 (16:00 - 21:00)
▶ Ενστάσεις - προδικαστικές προσφυγές ▶ ∆ικαστική προστασία
κατά το προσυµβατικό στάδιο (αναστολή ενώπιον ∆Εφ/ΣτΕ)



Τρίτη 14 ∆εκεµβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
▶ Προϋποθέσεις χρήσης του ΕΣΗ∆ΗΣ ▶ Αναζήτηση ηλεκτρονικών διαγωνισµών ▶ Εγγραφή αναθετουσών αρχών και οικονοµικών φορέων στο ΕΣΗ∆ΗΣ ▶ Έκδοση και χρήση εγκεκριµένων ηλεκτρονικών υπογραφών (ψηφιακών υπογραφών)
▶ ∆ηµοσίευση ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ
▶ Υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών
Πέµπτη 16 ∆εκεµβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
▶ Επικοινωνία εµπλεκοµένων ▶ Αποσφράγιση-αξιολόγηση ηλεκτρονικών προσφορών, προδικαστικές προσφυγές
▶ Έκδοση-κοινοποίηση αποφάσεων ▶ Κατακύρωση, έκδοση
απόφασης κατακύρωσης ▶ Υπογραφή σύµβασης

Συντονιστής προγράµµατος
Απόστολος Φρατζέσκος, π. ∆ιευθυντής ΕΣΗ∆ΗΣ, Σύµβουλος σε θέµατα ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Εισηγητές
Κωνσταντίνος Καλονόµος, ∆ικηγόρος στον Άρειο Πάγο και
στο ΣτΕ, LL.M. (Heidelberg)

Βασιλική Κούρου, Αν. Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ΓΓΥ/Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ

Κόστος Συµµετοχής: 890 €

Μίνως-Αλέξανδρος Φιλιππάτος, ∆ικηγόρος, Μ∆Ε ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ∆ικηγορική Εταιρία Γιαννακόπουλος-Φιλιππάτος

Μιχάλης Οικονόµου, ∆.Ν., ∆ικηγόρος, Μέλος ΑΕΠΠ, Πρόεδρος
5ου Κλιµακίου ΑΕΠΠ

Μιχάλης Σειραδάκης, ∆ικηγόρος, π. Μέλος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), π. Πρόεδρος 7ου Κλιµακίου, LL.M, Μ.∆.Ε.

Απόστολος Φρατζέσκος, π. ∆ιευθυντής ΕΣΗ∆ΗΣ, Σύµβουλος σε
θέµατα ∆ηµοσίων Συµβάσεων

Το πρόγραµµα είναι επιδοτούµενο από το ειδικό πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕ∆.

Πληροφορίες & εγγραφές: ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678920 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org | ΠΑΤΡΑ: T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος, οι συµµετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυµούν,
να συµµετάσχουν στην εξέταση για το, διαπιστευµένο κατά ISO/IEC 17024, Σχήµα Πιστοποίησης της TÜV AUSTRIA HELLAS «Στέλεχος ∆ιεκπεραίωσης ∆ιαδικασιών για τη Συµµετοχή σε ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς».
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Η Ιατρική Ποινική Ευθύνη
στην πράξη

∆ιάρκεια: 8 ώρες

Εισηγητές:

Ηµεροµηνίες:

Νοµικής Σχολής ∆ΠΘ

Παρασκευή 19 & Σάββατο 20 Νοεµβρίου 2021
(17:00 - 21:00 & 10:00 - 14:00)

Τριανταφυλλιά Κ. Κωστούλη, ∆ικηγόρος, MSc, PhDc
Ιωάννης Γ. Επιτροπάκης, ∆ικηγόρος, ∆ιδάκτωρ Νοµικής

Αριστοτέλης Ι. Χαραλαµπάκης, Καθηγητής Ποινικού ∆ικαίου

Πανεπιστηµίου LMU-Μονάχου

Παρέµβαση:

Χαρά Σπηλιοπούλου
Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

∆ιδακτικές Ενότητες








ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ιατρική πράξη και κανόνες της Ιατρικής ∆εοντολογίας
H συναίνεση του ενηµερωµένου ασθενούς
Η νοµιµοποίηση της ιατρικής πράξης
ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ιατρική αµέλεια: έγκληµα ενέργειας ή µη γνήσιο έγκληµα
παραλείψεως;
Η προβληµατική της στοιχειοθέτησης του αιτιώδους συνδέσµου στις υποθέσεις ιατρικής αµέλειας
Αντικειµενική παράβαση του ιατρικού καθήκοντος επιµέλειας (εξωτερική αµέλεια)
Υποκειµενική πλευρά της ιατρικής αµέλειας (εσωτερική
αµέλεια) – η ενσυνείδητη κι η άνευ συνειδήσεως αµέλεια
ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Case studies µέσα από τη νοµολογία για ιατρικά σφάλµατα H οπτική του νοµικού
Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΣΕ ΠΕ∆ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ
Επισκόπηση της Νοµολογίας για: α) την κατανοµή αρµοδιοτήτων και β) την οριοθέτηση της σχέσης µεταξύ ειδικών ια-

τρών – οριζόντια και κάθετη κατανοµή αρµοδιοτήτων και για
την ευθύνη των ειδικών ιατρών και των ειδικευοµένων ιατρών




Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ
Case studies µέσα από τη νοµολογία για την ανθρωποκτονία
από αµέλεια και τη σωµατική βλάβη από αµέλεια: – Η ρύθµιση του νόµου – ∆υνατότητα προβλέψεως – ∆υνατότητα αποτροπής του αποτελέσµατος
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ιατρική ποινική ευθύνη σε καθεστώς πανδηµίας –
η «ιατρική των καταστροφών»
Ο ιατρός ενώπιον της αναπόφευκτης διαλογής ασθενών
«Triage»
«Triage» και σύγκρουση καθηκόντων – Μεταξύ άρσης του
αδίκου και του καταλογισµού – το νέο άρθρο 33 του ΠΚ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΚΗ

Γιατί να το επιλέξω










Η στοιχειοθέτηση της ιατρικής ποινικής ευθύνης αποτελεί ζήτημα με ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά λόγω της
άσκησης ποινικών διώξεων που αφορούν συνηθέστερα στους ιατρούς χειρουργικών ειδικοτήτων.
Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα επικεντρωθεί στους σημαντικότερους άξονες της ιατρικής αμέλειας που προκύπτει από
πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση ιατρικών πράξεων, με ειδικότερη αναφορά στα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της
σωματικής βλάβης από αμέλεια και με εκτενή παράθεση σχετικής νομολογίας.
Θα παρουσιαστούν τα κρίσιμα σημεία ανά υπόθεση, κυρίως από νομική άποψη, ώστε να καταστεί σαφής η οριοθέτηση της έννοιας των ιατρικών σφαλμάτων και των κατηγοριών τους, ο τρόπος της υπαγωγής τους στο νομικό πλαίσιο για τον καταλογισμό της ιατρικής ποινικής ευθύνης
καθώς και το εάν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί και υπό ποιες προϋποθέσεις.
Θα αναδειχθεί ο ρόλος των ιατροδικαστών, ως πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των διαδίκων, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.
Ειδική μνεία θα γίνει στην ιατρική ποινική ευθύνη σε καθεστώς πανδημίας.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα απευθύνεται σε δικηγόρους, φιλοδοξώντας να παράσχει ουσιαστική βοήθεια στην πρακτική κυρίως ενασχόλησή τους
µε τα ζητήµατα της ιατρικής ευθύνης αλλά και σε ιατρούς οι οποίοι επιθυµούν να ενηµερωθούν για το δεοντολογικό και νοµικό πλαίσιο που διέπει
την ιατρική δραστηριότητα, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Οµοίως, το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα απευθύνεται σε δικαστές, ασκούµενους δικηγόρους, φοιτητές της νοµικής και ιατρικής επιστήµης καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τις νοµικές διαστάσεις της ιατρικής ευθύνης.

Κόστος Συµµετοχής: 180 €
15% έκπτωση για Ασκούµενους ∆ικηγόρους – Φοιτητές – ∆ικαστικούς Λειτουργούς

Πληροφορίες & εγγραφές: ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org | ΠΑΤΡΑ: T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

www.nb.org

23

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

∆ιοργάνωση:

Internal Corporate Investigations
Παραβατικές συµπεριφορές εντός της επιχείρησης:
Νοµικό πλαίσιο - Πρόληψη - Εντοπισµός - Αντιµετώπιση

∆ιάρκεια: 14 ώρες
Ηµεροµηνίες: 30 Νοεµβρίου & 2, 7, 9 ∆εκεµβρίου 2021
(Τρίτη - Πέµπτη, 17:00 – 21:00 & 17:00 – 19:00)
Εισηγητές:

Απόστολος Βόρρας, Partner, Head of Data Protection & Digital

Technologies, KBVL Law Firm - Member of Deloitte Legal Network

∆ηµήτρης Βούλγαρης, ∆ικηγόρος, ∆Ν, Associate Giannidis Law Firm
Αλέξανδρος ∆όσχορης, Head of Employment & Social Security Law
Practice, KBVL Law Firm - Member of Deloitte Legal Network

Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, Partner Financial Advisory

Services Forensic, Financial Crime & Disputes, Deloitte Greece

Παναγιώτης Κουρελέας, ∆ικηγόρος, LLM, Deputy Managing
Partner Giannidis Law Firm

Παρέµβαση:

Γρηγόρης Τσόλιας, Μέλος (αν.) Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων, ∆ικηγόρος - Μ∆ Ποινικών Επιστηµών

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σε συνεργασία με τη
Deloitte και τις δικηγορικές εταιρίες Giannidis Law
Firm και KBVL ανακοινώνει ένα καινοτόμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που αντιμετωπίζει ολιστικά τα ζητήματα
των εσωτερικών ελέγχων στις επιχειρήσεις συνδυάζοντας την εμπειρία έγκριτων νομικών και επαγγελματιών από τον ελεγκτικό χώρο.

∆ιάγραµµα ύλης
1η ΗΜΕΡΑ: Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Κ. Ελευθεριάδης, Α. Βόρρας, Α. Δόσχορης
Παρέμβαση: Γρ. Τσόλιας




Α. Οι εσωτερικές έρευνες - Μια ελεγκτική θεώρηση των πραγµάτων
▶ Σύγχρονα οικονοµικά σκάνδαλα και περιπτωσιολογία παραβατικών συµπεριφορών
▶ Εσωτερικοί Έλεγχοι & Forensics: Ορισµός και Μέθοδοι - Πώς συντελείται µια έρευνα στη σηµερινή εποχή. Η τεχνολογία στη διάθεση των επιχειρήσεων
▶ ∆ιαχείριση Εσωτερικών Ερευνών. Από ποιους αποτελείται µια
σωστή Οµάδα Έρευνας;



3η ΗΜΕΡΑ: Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Π. Κουρελέας, Δ. Βούλγαρης
Παρέμβαση: Κ. Ελευθεριάδης


Β. Ο κύκλος ζωής µιας σύγχρονης έρευνας από τη θεωρία στην
πράξη: Εντοπισµός & ∆ιερεύνηση του συµβάντος
▶ Συνήθη µέσα εντοπισµού / Ο θεσµός του Whistleblowing
▶ ∆ιερεύνηση - Η τεχνολογική διάσταση των Forensics
▶ Συνεντεύξεις – ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο στην έρευνα

2η ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Α. Βόρρας, Α. Δόσχορης
Παρέμβαση: Γρ. Τσόλιας


Γ. Εσωτερικές έρευνες vs Ιδιωτικότητα
▶ Η προστασία της ιδιωτικότητας - Προϋποθέσεις και όρια κατά τη
διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών
• Νομοθετικό πλαίσιο
• Πρόσφατη σχετική νομολογία & Αποφάσεις ΑΠΔΠΧ
• Δικαιώματα εργοδότη και εργαζομένου

∆. Post-mortem διαχείριση & Εργασιακά ζητήµατα
▶ Η επόµενη µέρα για την επιχείρηση
▶ ∆ηµιουργώντας µηχανισµούς πρόληψης
▶ ∆ιαχείριση πορισµάτων από την πλευρά του εργοδότη

Ε. Η ποινική διάσταση των εσωτερικών ερευνών
▶ Η «∆ικονοµία» των εσωτερικών ερευνών
• Εκκίνηση της εσωτερικής έρευνας
• Εξέταση προσώπων
• Έρευνες σε χώρους και πράγματα
▶ Η αξιοποίηση του αποδεικτικού υλικού στο πλαίσιο της ποινικής
διαδικασίας
• Υποχρέωση διαβίβασης του υλικού στις εισαγγελικές αρχές
• Αποδεικτικές απαγορεύσεις
• Δυνατότητα κατάσχεσης του υλικού
▶ Παραδείγµατα από την πράξη

4η ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 (17:00 – 19:00)


ΣΤ. Case studies
▶ Παρουσίαση & ανάλυση σηµαντικών περιστατικών παραβατικής συµπεριφοράς και διαχείρισης εσωτερικών ερευνών από την
αγορά

Γιατί να το επιλέξω
Οι εσωτερικές έρευνες σε επιχειρήσεις είναι ένας τομέας ο οποίος, αν και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία έτη, παραμένει σε μεγάλο
βαθμό και για πολλές επιχειρήσεις πεδίο «αχαρτογράφητο».
• Ποιος ενδείκνυται να διενεργεί τις εσωτερικές έρευνες;
• Ποια είναι η ενδεδειγμένη μεθοδολογία και ποια τα όριά της;
• Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της εσωτερικής διαδικασίας;
Τα οικεία ζητήματα καταλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος κλάδων δικαίου, όπως είναι το εργατικό δίκαιο, τα προσωπικά δεδομένα καθώς και το ποινικό δίκαιο, δεδομένου ότι ως επί το πλείστον, αφορμή για τις έρευνες αποτελούν υπόνοιες διάπραξης αξιόποινων πράξεων, ενώ ο τρόπος διεξαγωγής της εσωτερικής έρευνας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τη μετέπειτα εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας. Το Εκπ. Πρόγραμμα επιχειρεί να προσεγγίσει κατά τρόπο σφαιρικό και μέσα από πραγματικά περιστατικά (case studies) που έχουν διαχειριστεί οι εισηγητές, τον τομέα των εσωτερικών
ερευνών, εξετάζοντας όλες τις ανωτέρω πτυχές.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα απευθύνεται σε:
•

Επικεφαλής & ∆ικηγόρους νοµικών υπηρεσιών, Νοµικούς Συµβούλους

•

Compliance Officers

•

Internal Auditors

•

Υπευθύνους Προσωπικού/Στελέχη ∆ιευθύνσεων Προσωπικού

•

Chief Financial Officers (CFOs) & Chief Executive Officers (CEOs)

•

Chief Technology Officers (CTOs) & Chief Information Officers (CIOs)

Κόστος Συµµετοχής: 395 €
Πληροφορίες & εγγραφές: ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org | ΠΑΤΡΑ: T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org
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The Effective
Mediation Advocate: Winning at Mediation
Ο Νοµικός Παραστάτης που κερδίζει στη ∆ιαµεσολάβηση

W
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I

E

N

D

N

I

Η Edwards Mediation Academy (USΑ)
& η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ανακοινώνουν
µια νέα εκπαιδευτική συνεργασία!
∆ιάρκεια: 30 ώρες + 10 ώρες live streaming Συνεδρίες
Γλώσσα ∆ιεξαγωγής: Ελληνικά και Αγγλικά
Έναρξη Προγράµµατος: Επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία για τις
ενάρξεις νέων τµηµάτων

A

I

T

N

I

Bruce Edwards, ∆ιαµεσολαβητής JAMS,
Εκπαιδευτής διαµεσολαβητών,
Edwards Mediation Academy

Συντονίστρια Προγράµµατος:

∆ήµητρα Γαβριήλ, ∆ικηγόρος, DEA,
∆ιαπιστευµένη ∆ιαµεσολαβήτρια (Υ∆∆Α∆), JAMS Weinstein Senior Fellow
BLENDED
LEARN

N

∆ιδάσκοντες:


Bruce Edwards, ∆ιαµεσολαβητής JAMS, εκπαιδευτής
διαµεσολαβητών, Edwards Mediation Academy



Daniel Weinstein (∆ικαστής ε.τ.), ∆ιαµεσολαβητής JAMS



Rebbeca Westerfield (∆ικαστής ε.τ.), ∆ιαµεσολαβητής JAMS



Peter Robinson, ∆ικηγόρος, ∆ιαµεσολαβητής, τ. ∆ιευθυντής του

Straus Institute for Dispute Resolution και Οµ. Καθηγητής Νοµικής,
Pepperdine School of Law

Τρόπος ∆ιεξαγωγής: Πλατφόρµα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

O

G



John Bates, ∆ικηγόρος, ∆ιαµεσολαβητής JAMS



Eric Green, ∆ιαµεσολαβητής Resolutions, LLC



Lynne Hermle, Συνήγορος Υπεράσπισης και Νοµικός Παραστάτης
σε ∆ιαµεσολάβηση Orrick, Herrington & Sutcliffe, LLP



Vic Schacter, Νοµικός Παραστάτης στην ∆ιαµεσολάβηση,

Πρόεδρος του Foundation for Sustainable Rule of Law Initiative

Θεµατικές ενότητες
Κεφάλαιο 1:
Ο Νοµικός Παραστάτης στη ∆ιαµεσολάβηση, ένα βασικό εργαλείο
δεξιοτήτων για τον αυριανό δικηγόρο, ξεκινώντας από σήµερα
Κεφάλαιο 2:
Τι κάνει αποτελεσµατικό έναν Νοµικό Παραστάτη στη ∆ιαµεσολάβηση. Βασικές δεξιότητες, για να ξεχωρίζετε από τον παραδοσιακό
δικηγόρο
Κεφάλαιο 3:
Παράγοντες Προµεσολάβησης - Τι να κάνετε πριν από τη διαµεσολάβηση για να ετοιµάσετε το έδαφος για τη νίκη του πελάτη σας

Κεφάλαιο 4:
Στρατηγική Συµµετοχή στη ∆ιαδικασία ∆ιαµεσολάβησης. Πώς θα
κινείστε επιτυχώς στο ιδιαίτερο περιβάλλον της διαδικασίας διαµεσολάβησης
Κεφάλαιο 5:
Αποτελεσµατική ∆ιαπραγµάτευση - Το κλειδί στη διαµόρφωση
και εφαρµογή µιας επιτυχηµένης στρατηγικής διαπραγµάτευσης
βάσει συµφερόντων

Γιατί να το επιλέξω
Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα θα µάθουν:


Πώς να προετοιµάζονται σωστά οι ίδιοι αλλά και ο πελάτης
τους για κάθε στάδιο της διαδικασίας διαµεσολάβησης, από
τη διοργάνωσή της έως τη συµφωνία επίλυσης της διαφοράς





Σε τι διαφέρει η νοµική εκπροσώπηση στη διαµεσολάβηση
από την παραδοσιακή δικηγορία





Μια συστηµατική και διεξοδική ανάλυση της επίλυσης συγκρούσεων



Πώς να σχεδιάζουν την καταλληλότερη διαδικασία διαµεσο-



λάβησης για τις ανάγκες της συγκεκριµένης διαφοράς και
του συγκεκριµένου πελάτη
Πώς να έχουν καλή επικοινωνία µε τους υπόλοιπους συµµετέχοντες στη διαµεσολάβηση, ακόµα και µε τους πιο δύσκολους αντιπάλους
Πώς να κατέχουν την υψηλή τέχνη της διαπραγµάτευσης...
και πώς να διαχειρίζονται τις δυσκολίες που προκύπτουν
λόγω κουλτούρας ή προκαταλήψεων
Πώς να δηµιουργούν λύσεις ωφέλιµες για όλους τους
εµπλεκόµενους

Σε ποιους απευθύνεται
Η παρούσα εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για δικηγόρους, ανεξαρτήτως χώρας ή εξειδίκευσης, που επιθυµούν να αναπτύξουν δεξιότητες νοµικού παραστάτη στη διαµεσολάβηση, ιδίως:





Τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να καθοδηγούν επιτυχώς τους πελάτες τους µέσα από τη διαδικασία διαµεσολάβησης
Τα οφέλη της επαγγελµατικής φήµης που προκύπτει από τη δυνατότητα εκπροσώπησης του πελάτη σε ευρύ φάσµα διαδικασιών
Μια πιο ικανοποιητική προσέγγιση της εκπροσώπησης του πελάτη - τη δικηγορία στα καλύτερά της
Να αναπτύξουν οι ίδιοι διαµεσολαβητικές ικανότητες

Μέθοδος ∆ιδασκαλίας
Το πρόγραµµα προσφέρεται στα Ελληνικά και Αγγλικά µέσα από πλατφόρµα ασύγχρονης κατάρτισης.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος των 35 ωρών, προβλέπονται 5 Live streaming συνεδρίες µε τους ξένους εισηγητές και τη συντονίστρια του προγράµµατος στην Ελλάδα για περαιτέρω ανάλυση & Q n A

Πιστοποίηση
Μετά από κάθε κεφάλαιο, οι συµµετέχοντες υποβάλλονται σε γραπτή δοκιµασία αξιολόγησης (στα ελληνικά ή τα αγγλικά, ανάλογα µε την επιλογή
τους). Εφόσον το αποτέλεσµα κάθε αξιολόγησης είναι ανώτερο ποσοστού 90%, στο τέλος της εκπαίδευσης λαµβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς
παρακολούθησης από την Edwards Mediation Academy & το Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης της Νοµικής Βιβλιοθήκης.

Κόστος Συµµετοχής: 499 €

Επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία του τµήµατος για τις ενάρξεις νέων τµηµάτων

Πληροφορίες & εγγραφές: ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org | ΠΑΤΡΑ: T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

www.nb.org
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6ο ΤΜΗΜΑ

Βοηθός
Συμβολαιογράφου

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

30 Νοεμβρίου, 2, 7 & 9 Δεκεμβρίου 2021
(Τρίτη - Πέμπτη 17:00 - 20:00 & 17:00 - 21:00)

Εισηγητές:
Χαράλαμπος Χ. Τσόγκας, Συμβολαιογράφος Αθηνών
Κωνσταντίνος Ντζούφας, Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, LLM

Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός σύμβουλος
επιχειρήσεων και εταιριών

Παντελεήμων Ρεντούλης, Δικηγόρος, ΔΝ

Βασικές ενότητες

θέματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ένα συμβολαιογραφικό γραφείο, η
δημιουργία βοηθών συμβολαιογράφων που θα έχουν όλα τα απαραίτητα
προσόντα για να επιτελέσουν αυτόν τον κομβικό ρόλο.

Σε ποιους απευθύνεται
 Σε γραμματείς, υπαλλήλους γραφείου, διοικητικά στελέχη εν γένει που
επιθυμούν να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον και οικονομικό status, γιατί
κατανοούν ότι υπάρχει ζήτηση σε έναν επαγγελματικό χώρο που προσφέρει
πολύ ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας.

Σε αποφοίτους Νομικής και υποψήφιους Συμβολαιογράφους, οι οποίοι
θέλουν να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας ενός συμβολαιογραφείου
μέσα από την καθημερινή πρακτική του και να έλθουν σε άμεση επαφή με
τον «κόσμο» των συμβολαιογραφικών γραφείων.





Γνωριμία με τον θεσμό του Συμβολαιογράφου, τα καθήκοντά του και τα
αντίστοιχα του βοηθού Συμβολαιογράφου - Υποδοχή φακέλου



Διαχωρισμός συμβολαιογραφικών πράξεων, σε πάγιες και αναλογικές Συμβαλλόμενοι και δικαιοπρακτική ικανότητα



Δομή και περιεχόμενο ενός συμβολαίου - Δικαιολογητικά προσαρτώμενα
έγγραφα



Ανάλυση του περιεχομένου του συμβολαίου



Ανάλυση των δικαιολογητικών (γνωριμία με τον «κόσμο» του
ΕΝΦΙΑ, με το περιβάλλον των αυθαιρέτων – περιπτωσιολογία)

Διάρκεια: 13 ώρες



Ο Συμβολαιογράφος ως όργανο της αναγκαστικής εκτέλεσης

Κόστος συμμετοχής: 280 €



Υποχρεώσεις του Συμβολαιογράφου, μετά τη σύνταξη του συμβολαίου



Θέματα για τη φορολογητέα αξία ακινήτων & τη φορολογία κεφαλαίου



Ο Συμβολαιογράφος ως Υπηρεσία Μίας Στάσης



Επίλυση πρακτικών (σύνταξη συμβολαίου)

Γιατί να το επιλέξω
Η αύξηση των συντασσόμενων συμβολαίων αύξησε με «γραφειοκρατική»
πρόοδο, τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύνταξη οποιουδήποτε
συμβολαίου και παράλληλα εγκαινία σε μία νέα καθημερινή επικοινωνία του
Συμβολαιογράφου, αυτή με τους λογιστές και τους μηχανικούς. Κατά συνέπεια,
στόχος του παρόντος προγράμματος, είναι, μέσα από την εκπαίδευση στα
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Πληροφορίες Συμμετοχής

15 % έκπτωση για Ασκούμενους Δικηγόρους - Φοιτητές Δικαστικούς Λειτουργούς
Το σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
του ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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ΑΘΗΝΑ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
ΦΘΙΝΟΠΩΡ Ο - Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ 2 0 2 1

ΑΓΓΛΙΚΗ | ΓΑΛΛΙΚΗ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ LIVE STREAMING
Ο Κατάλογος περιλαμβάνει τα προγράμματα όπως έχουν διαμορφωθεί έως τις 11/10/2021.
Για νεότερη ενημέρωση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nb.org
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5ο ΤΜΗΜΑ

Γαλλική
Νομική Ορολογία
Terminologie juridique française

Διάρκεια: 21 ώρες

Εισηγητής:
Δημήτριος Χοτούρας, Δικηγόρος, Δρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου

Nancy 2, Εγκεκριμένος Καθηγητής Πανεπιστημίου Paris 13 στο γαλλικό κολλέγιο IdEF

24, 26 Νοεμβρίου &
1, 3, 8, 10, 15 Δεκεμβρίου 2021
(18:00 - 21:00) (κάθε Τετάρτη & Παρασκευή)

Ενδεικτικό διάγραμμα ύλης


Νομική ορολογία ανά κλάδο δικαίου
(Εισαγωγή στο γαλλικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο,
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο κ.ά.)



Επεξεργασία και ανάλυση νομικών κειμένων στη γαλλική γλώσσα
(Αποφάσεις δικαστηρίων, εγχώρια νομοθεσία, ευρωπαϊκές και διεθνείς
συνθήκες, αποσπάσματα από διάφορα γαλλικά συγγράμματα κ.ά.)



Μεθοδολογική προσέγγιση και εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού
νομικού συλλογισμού
(Nομική μεθοδολογία μέσα από σειρά ασκήσεων πρακτικής φύσης:
dissertations, commentaires, cas pratiques κ.ά.)



Έμφαση στον προφορικό λόγο και απόδοση νομικών όρων μέσα
από συζήτηση επιλεγμένων θεμάτων.

Γιατί να το επιλέξω
Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην εξοικείωση όσων ενδιαφέρονται να ασχοληθούν σε βάθος με τη γαλλική νομική ορολογία μέσω της παράθεσης
των κυριότερων στοιχείων κάθε κλάδου του δικαίου. Με τη συγκριτική
με τα ελληνικά δεδομένα προσέγγιση διαφόρων εννοιών επιδιώκεται η
ανάπτυξη ορθού νομικού συλλογισμού και ανάλυση των νομικών κανόνων,
επιτρέποντας στους συμμετέχοντες τη σφαιρική πραγμάτευση στη γαλλική
γλώσσα διαφόρων νομικών ζητημάτων. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στην
εκμάθηση της γαλλικής νομικής μεθοδολογίας, η οποία αποτελεί θεμελιώδες προαπαιτούμενο για την πρόσβαση, εξοικείωση και καλύτερη κατανόηση της νομικής επιστήμης.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη γαλλική νομική ορολογία, σε μεταφραστές νομικών κειμένων,
σε φοιτητές νομικής, σε ασκούμενους και νέους δικηγόρους που σκοπεύ-
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ουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία, καθώς και σε δικηγόρους
που έρχονται σε επαφή με τη γαλλική γλώσσα.

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή
Ο Δημήτρης Χοτούρας είναι Δικηγόρος, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Nancy 2 της Γαλλίας (Faculté de Droit,
Sciences Économiques et Gestion de Nancy, Université de Lorraine). Εργάζεται ως εγκεκριμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris 13 στο γαλλικό κολλέγιο IdEF (Κολλέγιο Institution d’Etudes Francophones), όπου
διδάσκει Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ενώ παράλληλα μετέχει ως «rapporteur» στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Άρθρα, μελέτες και συμβολές του σε συλλογικούς τόμους έχουν
κυκλοφορήσει στην ελληνική, γαλλική και αγγλική γλώσσα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να λάβουν

Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης με βαθμολόγηση, θα
υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία μετά το πέρας του Προγράμματος. Όσοι δεν επιθυμούν τη γραπτή δοκιμασία, θα λάβουν βεβαίωση
παρακολούθησης.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόπος Παρακολούθησης
Διάρκεια
21 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 295 €

15% έκπτωση για Ασκούμενους Δικηγόρους – Φοιτητές –
Δικαστικούς Λειτουργούς

Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

7ο ΤΜΗΜΑ

Γερμανική
Νομική Ορολογία

Διάρκεια: 21 ώρες

Εισηγήτρια:

Γιατί να το επιλέξω

Χριστίνα Παπατσώρη, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, MJI, Dipl.-Jur.Univ.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με το γερμανικό δικαιικό σύστημα και τη γερμανική νομική γλώσσα. Σε όλους τους κλάδους του δικαίου θα
γίνει χρήση των αντίστοιχων νομοθετημάτων και επεξήγηση της ορολογίας με ταυτόχρονη χρήση ηλεκτρονικών βάσεων νομικών πληροφοριών. Για
την εξοικείωση με τον γραπτό λόγο θα χρησιμοποιηθούν διάφορα νομικά
κείμενα όπως δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις, συγγράμματα και πρακτικά θέματα. Θα γίνει εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού νομικού λόγου με
τελικό στόχο την κατανόηση σύνθετων συλλογισμών και την επιστημονικά
ορθή διατύπωσή τους στη γερμανική γλώσσα. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του σεμιναρίου θα διατίθενται επιπλέον διδακτικό υλικό και πηγές, ταξινομημένο ανά κλάδο δικαίου, για περαιτέρω ατομική μελέτη και εξάσκηση.

Μεταφράστρια - Διερμηνέας

30 Νοεμβρίου &
2, 7, 9, 14, 16, 21 Δεκεμβρίου 2021
(κάθε Τρίτη & Πέμπτη 18:00 - 21:00)

Διάγραμμα ύλης
Δημόσιο Δίκαιο
Θεμελιώδη δικαιώματα: προστασία και περιορισμοί, νομολογία Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου
Δομή και οργάνωση του κράτους: ομοσπονδιακά όργανα, σχέση ομοσπονδίας-ομόσπονδων κρατιδίων, νομοθετικές αρμοδιότητες
Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο: διαδικασία, είδη προσφυγών
Διοικητικό Δίκαιο: βασικές έννοιες γενικού διοικητικού δικαίου, επιλεγμένα ζητήματα και ορολογία ειδικού διοικητικού δικαίου, διάκριση μεταξύ ομοσπονδιακής διοικητικής νομοθεσίας και διοικητικής νομοθεσίας των ομόσπονδων κρατιδίων
Επιλεγμένα ζητήματα και ορολογία διοικητικής δικονομίας
 Ποινικό Δίκαιο
Επιλεγμένα ζητήματα από το Γενικό Μέρος του Γερμανικού Ποινικού
Κώδικα, όπως αξιόποινη πράξη, το άδικο της πράξης, δόλος και αμέλεια, πλάνη, απόπειρα και συμμετοχή
Ανάλυση των κυριότερων εγκλημάτων από το Ειδικό Μέρος του Γερμανικού Ποινικού Κώδικα, όπως εγκλήματα κατά της ζωής, κατά της
σωματικής ακεραιότητας, κατά της προσωπικής ελευθερίας, κατά της
ιδιοκτησίας, κατά της τιμής
Επιλεγμένα ζητήματα και ορολογία ποινικής δικονομίας
 Αστικό Δίκαιο
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: φυσικά και νομικά πρόσωπα, δικαιοπραξίες, δήλωση βουλήσεως, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα
Ενοχικό Δίκαιο: παροχή, αδυναμία παροχής, υπερημερία, ενοχή, συμβατική σχέση, συμβατική υπαναχώρηση, συμβάσεις ειδικού ενοχικού
δικαίου
Εμπράγματο Δίκαιο: κινητά και ακίνητα πράγματα, εμπράγματα δικαιώματα, κτήση και προστασία της κυριότητας και της νομής, δουλείες, υποθήκη
Οικογενειακό Δίκαιο: σύναψη και λύση γάμου, γαμικό σύμφωνο, περιουσιακό καθεστώς των συζύγων, διατροφή, σχέσεις γονέων και τέκνων
Κληρονομικό Δίκαιο: κληρονομική διαδοχή, εξ αδιαθέτου διαδοχή, διαθήκη (είδη, σύνταξη, περιεχόμενο, ανάκληση, δημοσίευση), κληρονομική σύμβαση, αγωγή περί κλήρου
Επιλεγμένα ζητήματα και ορολογία πολιτικής δικονομίας













Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές νομικής, ασκούμενους και νέους δικηγόρους που σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γερμανία,
υποψήφιους για τις εξετάσεις του δικαστικού σώματος, σε δικηγόρους της
μαχόμενης και συμβουλευτικής δικηγορίας καθώς και σε όλους τους νομικούς που έρχονται σε επαφή με τη γερμανική γλώσσα και επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη γερμανική νομική ορολογία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης με βαθμολόγηση, θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία μετά το πέρας του
Προγράμματος. Οι υπόλοιποι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
21 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 295 €



15% έκπτωση για Ασκούμενους Δικηγόρους – Φοιτητές –
Δικαστικούς Λειτουργούς



Πληροφορίες & εγγραφές:




ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20ο ΤΜΗΜΑ

Legal English
for Law Professionals

Διάρκεια: 45 ώρες
Ενημερωθείτε από τη Γραμματεία για τις ενάρξεις νέων τμημάτων

Εισηγήτρια:
Μαίρη Ορφανού, Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια, ΜΔ Ιδιωτικού Δικαίου

Παρέμβαση:
Λίλη Σκουλαρίκη, Δικηγόρος, ΑΠ, ΜΔΕ στο Αστικό Δίκαιο

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 έως
Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 (18:00 - 21:00)

(Κάθε Τρίτη και Πέμπτη)

Πρόγραμμα







Νομική ορολογία ανά κλάδο δικαίου
(γενική νομική παιδεία, αστικό, εμπορικό, εργατικό, ποινικό δίκαιο κ.ά.)
Εξοικείωση με νομικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα
(νομολογία, νομοθεσία, συμβάσεις, αξιόγραφα, κ.ά.)
Γραμματικοί κανόνες για τη σωστή χρήση της Αγγλικής νομικής γλώσσας
Η χρήση της Αγγλικής γλώσσας στην καθημερινότητα ενός δικηγόρου (σύνταξη επιστολών, λεξιλόγιο της δικαστηριακής πρακτικής και συναλλαγές στην Αγγλική γλώσσα)
Βασικές αρχές για τη μετάφραση νομικών κειμένων
(συμβουλές και καλές πρακτικές για ευθεία και αντίστροφη μετάφραση,
γλωσσικές αντιστοιχίες)

Γιατί να το επιλέξω

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξοικείωση με την Αγγλική νομική ορολογία, η εμβάθυνση στις ιδιαιτερότητες της Αγγλικής νομικής γλώσσας και η
απόκτηση των γλωσσικών εφοδίων που θα διευκολύνουν την προσαρμογή σε αγγλόφωνα περιβάλλοντα μελέτης, εργασίας και διαπραγμάτευσης.

νεργάτιδα του μεταφραστικού τμήματος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από το 2013 και έχει μεταφράσει από την Αγγλική γλώσσα το βιβλίο των L. Love & J. Stulberg, “The Middle Voice” (Ανάμεσα στα μέρη: ο
Ουδέτερος Τρίτος, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2014). Στο πλαίσιο των λοιπών
επαγγελματικών της δραστηριοτήτων ασχολείται με την επεξεργασία νομικών κειμένων στην Ελληνική, Αγγλική, Ισπανική και ενίοτε Γαλλική γλώσσα.
Η Καλλιόπη (Λίλη) Α. Σκουλαρίκη είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.
Αφού αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το 1993, ολοκλήρωσε διετή κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στην ίδια σχολή (ΜΔΕ στο Αστικό Δίκαιο). Υπήρξε επί σειρά ετών συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου
«Καρατζάς - Περάκης» και στη συνέχεια αποκλειστική συνεργάτης του Καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου Ευ. Περάκη. Ειδικεύεται σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου και έχει διατελέσει νομική σύμβουλος εταιριών.
Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας της με αγγλόφωνους
πελάτες σε διεθνείς συναλλαγές, γνωρίζει άπταιστα αγγλικά και τα τελευταία χρόνια παρέχει επαγγελματικά υπηρεσίες νομικής μετάφρασης και διερμηνείας από τα αγγλικά στα ελληνικά (και το αντίστροφο) σε δικηγορικά
γραφεία, εταιρίες και τράπεζες.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόπος Παρακολούθησης
Διάρκεια
45 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: (45 ώρες): 510 €

15% έκπτωση για Ασκούμενους Δικηγόρους – Φοιτητές –
Δικαστικούς Λειτουργούς

Κόστος Συμμετοχής με προετοιμασία
για εξετάσεις TOLES (60 ώρες): 580 €

15% έκπτωση για Ασκούμενους Δικηγόρους – Φοιτητές –
Δικαστικούς Λειτουργούς
Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα διεξαχθεί εντατικό πρόγραμμα προετοιμασίας για εξετάσεις
TOLES, διάρκειας 15 ωρών.
Κόστος συμμετοχής μόνο για το πρόγραμμα προετοιμασίας εξετάσεων TOLES: 120€. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξέταστρα.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους δικηγόρους που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις γνώσεις
τους όσον αφορά τη χρήση της Αγγλικής νομικής γλώσσας, σε ασκούμενους δικηγόρους, σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους Νομικής που επιθυμούν
να προετοιμαστούν για μετεκπαίδευση σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά προγράμματα και σε μεταφραστές νομικών κειμένων και διερμηνείς που ασχολούνται με νομικές υποθέσεις.

Σύντομα Βιογραφικά Εισηγητριών
Η Μαίρη Ορφανού είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και του
Πανεπιστημίου Universidad Carlos III de Madrid, όπου έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαμεσολάβηση και στο Ιδιωτικό Δίκαιο. Ολοκλήρωσε τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργου. Από
το 2011 έως το 2015 δίδαξε Διαμεσολάβηση και Θέματα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Universidad Carlos
III de Madrid, στην Αγγλική και την Ισπανική γλώσσα. Είναι εξωτερική συ-
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Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα
ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678971 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

¶º¦°¹¢¶Ëª ¸

ΑΘΗΝΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΦΘΙΝΟΠΩΡ Ο - Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ 2 0 2 1

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Ο Κατάλογος περιλαμβάνει τα προγράμματα όπως έχουν διαμορφωθεί έως τις 11/10/2021.
Για νεότερη ενημέρωση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nb.org
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Έννομη προστασία
κατά το προσυμβατικό στάδιο
στις δημόσιες συμβάσεις
Υπό το φως των πρόσφατων αλλαγών
που επέφερε ο Ν 4782/2021

Εισηγητής:
Ηλίας Μικρουλέας, Δικηγόρος, ΔΝ

Τετάρτη 13 & Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021
(18:00 – 21:00 & 17:00 – 21:00)

Διάγραμμα ύλης




1η ημέρα: Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 (18:00 – 21:00)
▶ Εισαγωγή: Η έννομη προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων γενικά, υπό το πρίσμα των τροποποιήσεων του Ν 4782/2021.
▶ Αντικείμενο της έννομης προστασίας κατά το στάδιο δημοσίευσης της
διακήρυξης και πριν την υποβολή των προσφορών. Έννομο συμφέρον.
Ειδικά ζητήματα νομιμότητας της διακήρυξης.
▶ Αντικείμενο της έννομης προστασίας κατά το στάδιο αξιολόγησης των
προσφορών.
▶ Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ειδικά θέματα έννομης προστασίας.
2η Ημέρα: Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 (17:00 – 21:00)
άσκηση και η εξέταση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της
ΑΕΠΠ, ενόψει των τροποποιήσεων του Ν 4782/2021. Η προετοιμασία
του φακέλου από την Αναθέτουσα Αρχή και η σύνταξη των απόψεων.
Παρεμβάσεις. Προσωρινά μέτρα. Απόφαση.
▶ Η έννομη προστασία σε διαγωνισμούς που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ.
▶ Η δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, ύστερα από τις τροποποιήσεις του
Ν 4782/2021. Ειδικά δικονομικά θέματα. Η σύνταξη των απόψεων και
η συμπλήρωση του φακέλου από την Αναθέτουσα Αρχή.
▶ Ο προσυμβατικός έλεγχος στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
▶Η

Γιατί να το επιλέξω
Οι τροποποιήσεις που επέφερε ο νέος Ν 4782/2021 στην έννομη προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων είναι πολλές και σημαντικές. Στο πρώτο μέρος του Σεμιναρίου αυτού αναλύονται οι συνέπειες των τροποποιήσεων αυτών στις προϋποθέσεις παροχής
έννομης προστασίας σε όλα τα στάδια των δημόσιων διαγωνισμών και ειδικότερα κατά το στάδιο της δημοσίευσης της διακήρυξης, κατά το στάδιο της
αξιολόγησης των προσφορών και κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιο-
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λογητικών κατακύρωσης. Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναλυτική παρουσίαση
των διαδικαστικών και δικονομικών κανόνων παροχής της έννομης προστασίας, τόσο στους διαγωνισμούς για τους οποίους ακολουθείται η διαδικασία
της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ, όσο και στους διαγωνισμούς συμβάσεων προϋπολογισμού κάτω των 60.000 ευρώ, για τους οποίους ακολουθείται διαφορετική διαδικασία. Περαιτέρω, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα παρουσιαστούν βασικά ζητήματα του προσυμβατικού ελέγχου
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους & νομικούς συμβούλους που
εμπλέκονται σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες και στα νομικά τμήματα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων.

Σύντομο Bιογραφικό Eισηγητή
Ο Ηλίας Μικρουλέας είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου και δικηγόρος Αθηνών. Ασχολείται
επαγγελματικά από το έτος 2000 με το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων
και έχει λάβει μέρος σε σεμινάρια και ημερίδες ως εισηγητής για ζητήματα
δημοσίων συμβάσεων. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) και έχει διατελέσει μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) και μέλος του μητρώου εκπαιδευτών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
7 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 230 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

2o TMHMA

Εξωδικαστικός Μηχανισμός
Ρύθμισης Οφειλών - Εξοικείωση
με τις διαδικασίες και ηλεκτρονικές
εφαρμογές του Ν 4738/2020
Με βάση τις πρόσφατες αλλαγές με
τους Ν 4818 & 4821/2021
Εισηγήτρια:
Θεώνη Αλαμπάση, Δικηγόρος, ΜΔΕ, Προϊσταμένη Τμ. Νομικής Υποστή-

ριξης ΕΓΔΙΧ

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021
(17:00 – 21:00)

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία για νέες ενάρξεις

Διάγραμμα ύλης


Γενική επισκόπηση του νέου νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας: Επισκόπηση των διαδικασιών και εργαλείων που εισάγει ο Ν 4738/2020.



Πρόληψη: Παρουσίαση των διαδικασιών που εισάγονται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, καθώς και του θεσμού της
εξυγίανσης. • Παρουσίαση των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί.
▶ Αίτηση οφειλέτη: • Παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημιουργίας αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό. • Εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων του οφειλέτη, περιεχόμενο αίτησης και συνυποβαλλόμενα στοιχεία. • Υπολογισμός των περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη και κριτήρια αποδοχής αιτήσεων με ενήμερες ή εξυπηρετούμενες οφειλές.
▶ Διαδικασία πρότασης ρύθμισης: • Παρουσίαση των βασικών παραμέτρων του υπολογιστικού εργαλείου ρύθμισης οφειλών. • Εξεύρεση της
ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και υπολογισμός της αξίας ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο πλαίσιο του
υποθετικού σεναρίου διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. • Προσδιορισμός των τελικών ποσών αποπληρωμής.
▶ Η αντιπρόταση των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό:
• Οι βασικές παράμετροι της μεθοδολογίας παραγωγής αντιπρότασης
των πιστωτών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
οφειλών και διαδικασία λήψης απόφασης των πιστωτών.
▶ Η διαδικασία κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης, σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών μόνον σε δημόσιους πιστωτές.
• Πεδίο εφαρμογής και διαδικασία υποβολής πρότασης αναδιάρθρωσης.



Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας: Επισκόπηση των λειτουργιών του
Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας και δημιουργία δημοσιεύσεων.

οφειλών όπως εισήχθη με τον Ν 4738/2020 και αναμορφώθηκε με τους
Ν 4818/2021 (ΦΕΚ Α΄ 124) & Ν 4821/2021 (ΦΕΚ Α΄ 134). Επίσης, τους
εξοικειώνει με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες που εισάγονται μέσω του
Ν 4738/2020, αναλύοντας τα βήματα για τη δημιουργία αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς και εισαγωγής στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που
ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το πτωχευτικό δίκαιο, καθώς
και σε λογιστές, οικονομολόγους και συμβούλους που ενδιαφέρονται για
την ενασχόληση με τις διαδικασίες του νόμου, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο των διαδικασιών της πτώχευσης.

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγήτριας
Η Θεώνη Αλαμπάση είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές
σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος, με εξειδικευμένη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και τον τομέα των εμπορικών επιχειρήσεων. Στον δημόσιο τομέα εργάζεται από το έτος 2007, ως νομική σύμβουλος σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Εργάζεται στην Ειδική Γραμματεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κατέχοντας τη θέση της Προϊσταμένης του
Τμήματος Νομικής Υποστήριξης και υπό την ιδιότητά της αυτή, συμμετείχε
στη νομική ομάδα συγγραφής του νέου θεσμικού πλαισίου για τη ρύθμιση
οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας. Παράλληλα, είναι μέλος στα
Διοικητικά Συμβούλια του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
(ΤΕΚΕ) και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)
Α.Ε. Ομιλεί άριστα την Αγγλική, Γαλλική και Ιταλική γλώσσα.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
4 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 120 €
Πληροφορίες & εγγραφές:

Γιατί να το επιλέξω
Το Σεμινάριο θα προσφέρει στους εφαρμοστές του δικαίου μια εισαγωγική επισκόπηση των ρυθμίσεων του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας και μια
εμπεριστατωμένη παρουσίαση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης

ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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Συνεπιμέλεια και συμφέρον
του τέκνου
Το νέο νομικό καθεστώς και καλές πρακτικές

Εισηγητής:
Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

σιαστούν οι καλές πρακτικές μέσα από νομολογιακά παραδείγματα σε χώρες που εφαρμόζουν το νομικό καθεστώς της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι όχι μόνο η παρουσίαση και
ανάλυση των διατάξεων του οικογενειακού δικαίου που θεσπίστηκαν με τον
Ν 4800/2021, αλλά κυρίως η ορθή τους πρακτική - δικαστηριακή τους
εφαρμογή με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου.

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021
(17:00 – 21:00)

Διάγραμμα ύλης


Η φιλοσοφία και τα θεμέλια του Ν 4800/2021



Ενδεικτική απαρίθμηση κριτηρίων για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του τέκνου



Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των γονέων



Οι δυνατότητες του δικαστηρίου



Η εναλλασσόμενη κατοικία



Συναπόφαση σε σημαντικά ζητήματα και προηγούμενη ενημέρωση
του γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο



Η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου



Διεύρυνση του δικαιώματος επικοινωνίας



Η γονεϊκή αποξένωση



Θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων κακής άσκησης γονικής μέριμνας



Ενδοοικογενειακή βία



Δικονομικά ζητήματα



Διεθνείς συμβάσεις

Γιατί να το επιλέξω
Η ψήφιση του Ν 4800/2021 (ΦΕΚ Α΄81/21.5.2021), με τον τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου», επέφερε σημαντικές αλλαγές στην ανατροφή
και φροντίδα των ανήλικων τέκνων. Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα παρου-
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Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε δικηγόρους και δικαστές, φοιτητές νομικών σχολών, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο (ειδικούς ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, διαμεσολαβητές) επιθυμεί να ενημερωθεί για τις νέες διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων.

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή
Ο Ιωάννης Βαλμαντώνης είναι Πρόεδρος Πρωτοδικών στο Πρωτοδικείο
Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πάρμα.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πολιτική δικονομία από
το ΕΚΠΑ. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο καλύπτει το αστικό (ιδίως
το οικογενειακό) δίκαιο, την πολιτική δικονομία και τη διοίκηση της δικαιοσύνης. Έχει διατελέσει εισηγητής σε νομικές ημερίδες και σε επιμορφωτικά σεμινάρια της ΕΣΔΙ, δημοσιεύσει μελέτες, σχόλια και βιβλιοπαρουσιάσεις
σε νομικά περιοδικά, ενώ έχει συμμετοχή σε αρκετά συλλογικά έργα. Επιμελήθηκε τις διατάξεις των άρθρων 1510-1530 ΑΚ στη Δίτομη Ερμηνεία του
Αστικού Κώδικα (επιμ. Λεοντή) και συμπληρώματος με τον Ν 4800/2021.
Είναι επιστημονικός συνεργάτης των νομικών περιοδικών Ελληνική Δικαιοσύνη και Lex&Forum.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
4 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 110 €

15% έκπτωση για Ασκούμενους Δικηγόρους - Φοιτητές Δικαστικούς Λειτουργούς

Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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Κτηματογράφηση και
Εθνικό Κτηματολόγιο
μετά τον Ν 4821/2021

Εισηγητής:
Κωνσταντίνος Πλιάτσικας, Δικηγόρος, ΔΝ

Παρασκευή 15 & Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021
(17:00 – 20:00 & 10:00 – 13:00)

Διάγραμμα ύλης


Εισαγωγή στο Κτηματολογικό Δίκαιο



Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου
▶ Διαδικασία κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου

μετά τον Ν 4821/2021
▶ Η νέα διαδικασία εξωδικαστικής διόρθωσης ανακριβειών κατά το στάδιο

της κτηματογράφησης
▶ Δικαστική προστασία εγγραπτέων δικαιωμάτων κατά το στάδιο της κτημα-

τογράφησης


Εθνικό Κτηματολόγιο σε λειτουργία μετά τον Ν 4821/2021
▶ Έννοια και είδη κτηματολογικών εγγραφών - Πρώτες και μεταγενέστερες

κτηματολογικές εγγραφές μετά τον Ν 4821/2021 - Ανακριβείς κτηματολογικές εγγραφές
▶ Δικαστική διόρθωση ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών μετά
τον Ν 4821/2021
• Διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής μέσω της άσκησης αγωγής του άρθρου 6§2 N 2664/1998
• Διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής μέσω της άσκησης αίτησης του άρθρου 6§3 N 2664/1998
• Διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής μέσω της άσκησης αίτησης του άρθρου 6§8 N 2664/1998
▶ Εξωδικαστική διόρθωση ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών,
ιδίως μετά τον Ν 4821/2021
• Διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής μέσω της άσκησης αίτησης του άρθρου 6§§4 και 4Α N 2664/1998
• Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων ανακριβών πρώτων κτηματολογικών
εγγραφών (άρθρο 18 N 2664/1998)
• Αιτήσεις γεωμετρικών μεταβολών επί ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών (άρθρο 19§2 N 2664/1998)
▶ Προστασία του αληθούς κυρίου μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών
• Τρόποι οριστικοποίησης πρώτων κτηματολογικών εγγραφών
• Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού κατ΄ άρθρο 7§2 N 2664/1998
• Αγωγή αποζημίωσης κατ΄ άρθρο 7§2 N. 2664/1998
▶ Άσκηση αντιρρήσεων κατά άρνησης Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου (άρθρο 16§5 N 2664/1998) μετά τον Ν 4821/2021

Γιατί να το επιλέξω
Σκοπό του Σεμιναρίου αποτελεί η παρουσίαση των βασικών αλλαγών που
επέφερε ο Ν 4821/2021 (ΦΕΚ Α΄ 134/31.7.2021) στη διαδικασία της κτηματογράφησης και στις δικαστικές και εξώδικες μεθόδους διόρθωσης ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται, ιδίως,

σε πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των νέων διατάξεων. Μέσα από παραδείγματα και με αναφορά στη νομολογία, επιχειρείται η προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αντιμετωπίζει στην πράξη ο
εφαρμοστής του Κτηματολογικού Δικαίου. Μάλιστα, ενόψει της ανάρτησης
των στοιχείων κτηματογράφησης σε πολλές περιοχές της Χώρας αλλά και
τη σταδιακή έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικών Γραφείων ανά την Επικράτεια είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί η ανάγκη προστασίας των εγγραπτέων δικαιωμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με υποθέσεις Κτηματολογικού Δικαίου, συμβολαιογράφους, τοπογράφους-μηχανικούς, δασολόγους, υποθηκοφύλακες και
Προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλων ΝΠΔΔ, φοιτητές σχολών με συναφές αντικείμενο, καθώς και εν
γένει επιστήμονες και επαγγελματίες συναφών κλάδων.

Σύντομο Bιογραφικό Eισηγητή
Ο Κωνσταντίνος Πλιάτσικας είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (παρ’ Αρείω
Πάγω) με ειδικότερο αντικείμενο απασχόλησης το Κτηματολογικό Δίκαιο. Είναι Διδάκτορας Νομικής του ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Αστικού Δικαίου και πτυχιούχος Νομικής του ίδιου Τμήματος. Επίσης, από τον Ιανουάριο 2019 διδάσκει Εμπράγματο και Κληρονομικό Δίκαιο ως Επισκέπτης
Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (University of Nicosia). Η διδακτορική
του διατριβή, η οποία κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2019, έχει τίτλο: «Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής – Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 6§2 ν. 2664/1998». Είναι δικηγόρος με πάγια αντιμισθία
στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου Θεσσαλονίκης και εργάστηκε ως δικηγόρος
του Γραφείου Κτηματογράφησης Θεσσαλονίκης με αντικείμενο τον έλεγχο
των υποβληθεισών δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων των Δήμων Θεσσαλονίκης και Κοζάνης. Έχει λάβει μέρος, με εισηγήσεις και παρεμβάσεις, σε
πληθώρα πανελλήνιων συνεδρίων με αντικείμενο το Κτηματολογικό Δίκαιο
και έχει δημοσιεύσει πλήθος μελετών με συναφές περιεχόμενο.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Διάρκεια

Τρόποι Παρακολούθησης

6 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 150 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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Κρατικές ενισχύσεις:
Ενωσιακοί κανόνες
και εθνικές προκηρύξεις
ενισχύσεων
Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ - Νομοθεσία,
Νομολογία - Έγκριση πληρωμών - Λογιστική
αντιμετώπιση
Εισηγητής:
Μιχαήλ Ροδόπουλος,

Δικηγόρος, ΜΔΕ

Παρέμβαση:
Βασίλειος Χριστιανός,*

Ομ. Καθηγητής Δικαίου της ΕΕ, Νομική Σχολή
ΕΚΠΑ, Δικηγόρος Αθηνών και Λουξεμβούργου

Νικόλαος Σγουρινάκης,

Λογιστής Φοροτεχνικός, Εκπαιδευτικός ΠΕ9,

Συγγραφέας

* Τελεί υπό επιβεβαίωση

Δευτέρα 18 & Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021
(17:00 – 21:00)

Διάγραμμα ύλης

















Εισαγωγή στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης και στο σύστημα
ελέγχου κρατικών ενισχύσεων
Ο Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής ανά κατηγορία (GBER) 651/14
O Kανονισμός De Minimis (1407/2013)
Οι Κανονισμοί των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων
Οι προκηρύξεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων
Έννοια της επιχείρησης στο δίκαιο ανταγωνισμού
Ποια επιχείρηση είναι προβληματική;
Ποια επιχείρηση είναι μικρομεσαία (ΜΜΕ); Συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, υπολογισμός στοιχείων για τον προσδιορισμό του μεγέθους
Η ένσταση κατά των αποφάσεων ένταξης/απόρριψης
Η επιλεξιμότητα δαπανών κατά την Υπουργική Απόφαση Εθνικών
Κανόνων Επιλεξιμότητας Δαπανών (ιδίως προσωπικού και παγίων)
Η επαλήθευση των δαπανών και δημοσιονομική διόρθωση κατά την
ΚΥΑ «Σύστημα Δημοσιονομικών διορθώσεων»
Μακροχρόνιες υποχρεώσεις των ενισχυόμενων επιχειρήσεων
Διοικητική διαδικασία και έννομη προστασία σε περίπτωση περικοπής
δαπανών
Έλεγχος από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα για περίπτωση ενωσιακής
απάτης κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων
Λογιστική αντιμετώπιση στο πλαίσιο των ΕΛΠ. Καταχώριση στα λογιστικά αρχεία και αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενης χρήσης)

Γιατί να το επιλέξω
Το Σεμινάριο έχει ως κύριο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με
το σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο περί Κρατικών Ενισχύσεων στην υλοποίηση δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
Ταμεία. Στο πλαίσιο αυτού θα γίνει ανάλυση των προϋποθέσεων ένταξης
μιας επενδυτικής πρότασης σε καθεστώς χρηματοδότησης, ανάλυση των
κανόνων που διέπουν την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων
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με στόχο την απρόσκοπτη εκτέλεση και την τελική αποπληρωμή των δικαιούχων, αντιμετώπιση περιπτώσεων περικοπής δαπανών στην ολοκλήρωση και ανακτήσεων/δημοσιονομικών διορθώσεων, καθώς και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων μετά το τέλος του προγράμματος. Επιπλέον, θα
εξεταστούν περιπτώσεις ελέγχων για παρατυπίες και ενωσιακή απάτη. Ενώ
τέλος, το Σεμινάριο θα απασχολήσει η Δικαστική προστασία με αναφορές
τόσο στην ενωσιακή όσο και στην εθνική νομολογία.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους που ασχολούνται με έργα κρατικών ενισχύσεων, συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που υλοποιούν Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων, Οικονομικούς διευθυντές, Λογιστές και φοροτεχνικούς.

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή
Ο Μιχάλης Ροδόπουλος είναι δικηγόρος Αθηνών, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων της Νομικής Αθηνών με άριστα στους τομείς Αστικού
και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Είναι συγγραφέας του βιβλίου: «Κρατικές Ενισχύσεις στις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος» (2011), ενώ έχει
επιμεληθεί από κοινού με τον Καθηγητή Β. Χριστιανό το συλλογικό έργο
«Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων» (2020). Συμμετείχε επίσης στο συλλογικό
έργο: «Συνθήκη της ΕΕ & ΣΛΕΕ, κατ’ άρθρον ερμηνεία» του Καθηγητή Β.
Χριστιανού (2012), καθώς και στο επίσης συλλογικό έργο: «Οδηγός Κρατικών Ενισχύσεων» του ΚΔΕΟΔ-ΜοΚΕ (2013) υπό την επιμέλεια της Ε.
Μουαμελετζή. Έχει αρθρογραφήσει σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα νομικά περιοδικά, καθώς και σε θέματα τρέχουσας νομικής και πολιτικοοικονομικής επικαιρότητας στον ηλεκτρονικό
και περιοδικό Τύπο. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, νομικός σύμβουλος του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης στους τομείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας του
Υπουργείου Παιδείας, ενώ υποστηρίζει νομικά επιχειρήσεις και δημόσιους
φορείς σε θέματα εταιρικού, ενωσιακού και διοικητικού δικαίου.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
8 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 180 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org
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Εταιρική Διακυβέρνηση Η εκπαίδευση των Μελών
των ΔΣ και των μελών
των Ανεξάρτητων Επιτροπών

Εισηγητές:

Σύντομα Βιογραφικά Εισηγητών

Χριστίνα Λιβαδά, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Σταμάτης Δρίτσας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αναπλ. Δ/νων Σύμβου-

Η Χριστίνα Λιβαδά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο
του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της
Νομικής Σχολής Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο
Panthéon-Assas (Paris II) και είναι διδάκτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών.
Το συγγραφικό της έργο αφορά κυρίως θέματα τραπεζικού δικαίου, δικαίου
της κεφαλαιαγοράς, εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης και δικαίου της προστασίας του καταναλωτή. Είναι μέλος επιστημονικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στο εμπορικό και το χρηματοπιστωτικό δίκαιο.
Είναι Ειδική Νομική Συνεργάτης της Alpha Bank και δικηγόρος Αθηνών.

λος ΣΟΛ Συμβουλευτική, CroweSOL

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021
(17:00 – 21:00)

Διάγραμμα ύλης


Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του ΔΣ κατά τον Ν 4706/2020



Ο ρόλος και η αποστολή των Επιτροπών του ΔΣ



Η αξιολόγηση των Μελών του ΔΣ και των μελών των Ανεξάρτητων
Επιτροπών στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης



Τα θεματικά πεδία της εκπαίδευσης των Μελών του ΔΣ και των μελών
των Ανεξάρτητων Επιτροπών



Οι μέθοδοι και η περιοδικότητα της εκπαίδευσης



Η πιστοποίηση της εκπαίδευσης



Η παράμετρος της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης

Ο Δρ Σταμάτης Δρίτσας έχει τριάντα περίπου χρόνια εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική. Από τον Μάρτιο του 2016, είναι επικεφαλής του Επιστημονικού Συμβουλίου της SOL Crowe και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής των υπηρεσιών κινδύνου της SOL Crowe Consulting.
Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών (ΣΟΕΛ), πιστοποιημένο μέλος του Οργανισμού Διεθνών Λογιστών
της Αγγλίας (Fellow Member of Association of International Accountants,
UK), πιστοποιημένο μέλος του Ινστιτούτου Δημόσιων Λογιστών της Αυστραλίας (Fellow Member of Institute of Public Accountants, Australia)
και πιστοποιημένο μέλος του Ινστιτούτου Λογιστών Χρηματοοικονομικής
της Αγγλίας (Fellow Member of Institute of Financial Accountants, UK).
Είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λογιστικής (European
Accounting Association).

Πληροφορίες Συμμετοχής

Γιατί να το επιλέξω
Το Σεμινάριο προσεγγίζει την εκπαίδευση των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών των εισηγμένων ΑΕ,
ως μία παράμετρο που συνδέεται και με την αξιολόγηση της καταλληλότητας τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση (Ν 4706/2020). Παρουσιάζονται τα θεματικά πεδία ενδιαφέροντος ανάλογα με τις ανάγκες, οι μεθοδολογίες εκπαίδευσης, οι δυνατότητες
πιστοποιήσεων και ο τρόπος αξιολόγησης της εκπαίδευσης ως παράγοντα
της συνολικής αξιολόγησης της καταλληλόλητας.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Ανεξάρτητων Επιτροπών, συμβούλους επιχειρήσεων και νομικούς συμβούλους εισηγμένων ΑΕ.

Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
4 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 130 €
Το Σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
του ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

FinTech & Δίκαιο
Νομικό Πλαίσιο & Πρακτικά Ζητήματα Ρύθμισης
των Ψηφιακών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής:
Αντώνης Μπρούμας, Δικηγόρος, Δρ Πανεπιστημίου Westminster (UK)

Τετάρτη 20 & Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
(18:00 - 21:00)

Διάγραμμα ύλης


Χρηματοοικονομική Τεχνολογία & Δίκαιο: Τάσεις και Εξελίξεις
Μοντέλο της ΕΕ για τη Ρύθμιση των Ψηφιακών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
▶ Το Πλάνο Δράσης της ΕΕ για τη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία
▶ Η Δέσμη Μέτρων της ΕΕ για τον Ψηφιακό Χρηματοοικονομικό Τομέα
▶ Η Ρύθμιση του Ψηφιακού Χρηματοοικονομικού Τομέα στις Εθνικές Έννομες Τάξεις των Κρατών - Μελών
▶ Η Ρύθμιση του Ψηφιακού Χρηματοοικονομικού Τομέα στην Ελληνική
Έννομη Τάξη
▶ To



Η Τομεακή Ρύθμιση της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας στο Ενωσιακό & Ελληνικό Δίκαιο
▶ Η Ρύθμιση της Ψηφιακής Τραπεζικής
▶ Η Ρύθμιση των Εναλλακτικών Μορφών Χρηματοδότησης
▶ Η Ρύθμιση των Υπηρεσιών Πληρωμών
▶ Η Ρύθμιση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Χρήματος
▶ Η Ρύθμιση των Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων (Crypto-Assets)
▶ Η Ρύθμιση της Ασφαλιστικής Τεχνολογίας (InsurTech)



Η Οριζόντια Ρύθμιση της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας στο Ενωσιακό & Ελληνικό Δίκαιο
▶ Το Νομικό Πλαίσιο των Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης
▶ Το Δίκαιο Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
▶ Το Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
▶ Το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
▶ Το Νομικό Πλαίσιο για την Κυβερνοασφάλεια



Συμπεράσματα και Προοπτικές

Γιατί να το επιλέξω
Το Σεμινάριο παρέχει τα εφόδια για την κατανόηση του σύγχρονου πλαισίου
ρύθμισης των ψηφιακών χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.
Ειδικότερα, εκθέτει τους σκοπούς, τις γενικές αρχές και το περιεχόμενο της
Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας για τη ρύθμιση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού τομέα, με έμφαση στις πιο πρόσφατες
νομοθετικές εξελίξεις. Περαιτέρω, προσφέρει μια εικόνα του μελλοντικού
τοπίου ρύθμισης, περιγράφοντας τις στρατηγικές της ΕΕ και πρωτοπόρων
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κρατών-μελών καθώς και τις τάσεις και τα μοντέλα για τη ρύθμιση του τομέα. Στόχος του Σεμιναρίου είναι να δώσει τις γνωσιακές βάσεις για το νομικό πλαίσιο των ψηφιακών χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών και να τοποθετήσει τους συμμετέχοντες στο μεταίχμιο των ρυθμιστικών
εξελίξεων γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού
και ασφαλιστικού τομέα.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Δικηγόρους και νομικούς με επαγγελματικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις
στον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα.
• Στελέχη του χρηματοπιστωτικού και του ασφαλιστικού τομέα.
• Επιχειρηματίες και στελέχη νεοφυών επιχειρήσεων της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.
• Στελέχη του δημοσίου τομέα και εποπτικών αρχών με αρμοδιότητες σχετικές με την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού και του ασφαλιστικού τομέα.

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή
Ο Αντώνης Μπρούμας είναι δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα δικαίου και
τεχνολογίας. Εργάζεται ως manager δικαίου πληροφορικής στη συνεργαζόμενη με την EY Ελλάδος δικηγορική εταιρία «Πλατής-Αναστασιάδης και
Συνεργάτες» από το 2017. Πριν από την «Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες», ασκούσε επί τουλάχιστον δώδεκα έτη ελεύθερη δικηγορία και
εργαζόταν ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων στον εγχώριο κλάδο της
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταπτυχιακών διπλωμάτων στη φιλοσοφία του δικαίου και στο δίκαιο πληροφορικής και επικοινωνιών. Αρθρογραφεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά της Ελλάδας και του
εξωτερικού. Το βιβλίο του «Διανοητικά Κοινά και Δίκαιο» κυκλοφορεί από
τον εκδοτικό οίκο University of Westminster Press.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
6 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 120 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

H Διαχείριση του Κινδύνου
στον Γενικό Κανονισμό για
την Προστασία Δεδομένων
Πρακτικά παραδείγματα και περιπτωσιολογικές
μελέτες (case studies)

Εισηγητής:
Νικόλαος Λουκάς, MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE
Training and Consulting, Founding Member DPO Academy

αντιμετώπιση της διαχείρισης του κινδύνου από τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο
πλαίσιο των απαιτήσεων του ΓΚΠΔ, χρησιμοποιώντας πρακτικά παραδείγματα και περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies).

Σε ποιους απευθύνεται
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021
(17:00 - 21:00)

Διάγραμμα ύλης


Εισαγωγή στις έννοιες της διαχείρισης του κινδύνου



Ο κίνδυνος στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)



Διαχωρισμός κατηγοριών κινδύνου στον ΓΚΠΔ και αξιολόγηση
πράξεων επεξεργασίας με βάση τον κίνδυνο



Η διαχείριση του κινδύνου μέσω της υποχρέωσης για διεξαγωγή
της εκτίμησης αντίκτυπου σχετικά με την προστασία προσωπικών
δεδομένων (DPIA)



Η προστασία των δεδομένων από τον σχεδιασμό (data protection
by design) με βάση τον κίνδυνο



Αξιολόγηση του κινδύνου στο πλαίσιο της παραβίασης δεδομένων
(personal data breach)



Κίνδυνοι σχετικά με την ασφάλεια της επεξεργασίας



Transfer Impact Assessments – αξιολόγηση του κινδύνου στα
πλαίσια διαβιβάσεων εκτός Ε.Ε.



Ο ρόλος και τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
(DPO) ως προς τη διαχείριση του κινδύνου

Γιατί να το επιλέξω
Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των
προσωπικών δεδομένων κατά την τελευταία εικοσαετία είναι η ολοένα
αυξανόμενη εστίαση στην έννοια του κινδύνου ως μία από τις θεμελιώδεις παραμέτρους για τη δημιουργία νομοθετικών ρυθμίσεων και για την
επίτευξη της απαιτούμενης συμμόρφωσης. Υπό το πρίσμα αυτό, ο ΓΚΠΔ
ακολουθεί μία προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο (risk-based approach),
προδιαγράφοντας την απαίτηση για ανάλυση του κινδύνου και σχεδιασμού
αντίστοιχων μέτρων που τον αντισταθμίζουν αναλόγως. Ωστόσο, προς το
παρόν υπάρχουν περιορισμένες και διάσπαρτες μεθοδολογίες που ενσωματώνουν πλήρως τον κίνδυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως απορρέει από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. Το Σεμινάριο αυτό
παρουσιάζει μία ολιστική και ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τη συνολική

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPOs),
Δικηγόρους που ασχολούνται με ζητήματα συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ, Δικηγορικές Εταιρίες, Νομικούς Συμβούλους Εταιριών, Στελέχη Κανονιστικής
Συμμόρφωσης και διοικητικά στελέχη (CEO, COO, ΓΔ, Marketing, Production,
κ.λπ.), Project Managers, IT & Information Security Consultants, Εξωτερικούς ή Εσωτερικούς Ελεγκτές.

Σύντομο Bιογραφικό Eισηγητή
O Νικόλαος Λουκάς έχει 25ετή εμπειρία στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη
διαχείριση, την έρευνα και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον
τομέα των δικτύων επικοινωνιών, πληροφοριακών συστημάτων, ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι μηχανικός τηλεπικοινωνιών, κάτοχος MSc και PhD από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Είναι πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO) από τους οργανισμούς
πιστοποιήσεων PECB και TUV Austria και πιστοποιημένος Διαχειριστής
Έργων (PRINCE2/P). Είναι εξωτερικός εισηγητής σε θέματα προστασίας
δεδομένων στο Cyprus College (School of Professional Studies), στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (NB Learning) και στην TUV Austria Academy. Είναι
επιστημονικός συνεργάτης του περιοδικού ΔΙΤΕ (Δίκαιο Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας) που εκδίδεται από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ καθώς και του
διεθνούς περιοδικού COSE (Computers & Security) που εκδίδεται από τον
εκδοτικό οίκο Elsevier σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και
ασφάλειας συστημάτων.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
4 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 150 €
Το Σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
του ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκκρεμείς υποθέσεις
υπερχρεωμένων φυσικών
προσώπων & ένδικα μέσα
Νομολογιακές εξελίξεις & Παραδείγματα

Εισηγήτρια:
Αντιγόνη Βαφείδου, Δικηγόρος, M.Sc., LLM

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
(17:00 – 21:00)

Διάγραμμα ύλης










Έφεση κατά των οριστικών αποφάσεων Ειρηνοδικείου Ν 3869/2010
▶ Διαδικασία και άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης στην εκουσία
διαδικασία
▶ Ποιες αποφάσεις του πρώτου βαθμού επιδέχονται έφεση (δηλ. τι ισχύει για τις οριστικές, μη οριστικές αποφάσεις κ.λπ.)
▶ Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση για την άσκηση έφεσης.
▶ Λόγοι έφεσης
Λόγοι Έφεσης ειδικότερα (νομολογιακά παραδείγματα):
▶ Κακή εκτίμηση των αποδείξεων
▶ Ζητήματα δόλου του οφειλέτη
▶ Εμπορική ιδιότητα - ιδιότητα μικρεμπόρου Υπαγωγή στον Ν 3869/2010
▶ Μειωμένες αποδοχές οφειλέτη - ανεργία
▶ Λοιποί λόγοι έφεσης
Συνέπειες ευδοκίμησης της Έφεσης
▶ Σε περίπτωση πρωτόδικης απορριπτικής απόφασης εις βάρος του
οφειλέτη
▶ Σε περίπτωση πρωτόδικης απόφασης που δέχεται την αίτηση του
οφειλέτη.
▶ Ιδιαίτερες περιπτώσεις
Η Αίτηση Ανάκλησης - Μεταρρύθμισης κατά πρωτοβάθμιας απόφασης
▶ Νομιμοποιούμενα πρόσωπα
▶ Λόγοι μεταρρύθμισης - ανάκλησης (νομολογιακά παραδείγματα)
▶ Η ισχύς της απόφασης που δέχεται την αίτηση ανάκλησης μεταρρύθμισης.
Η Αναίρεση ως ένδικο μέσο κατά αποφάσεων του Ν 3869/2010
▶ Πότε ιδρύεται αναιρετικός λόγος
▶ Σχολιασμός σημαντικών αποφάσεων επί αναιρέσεων (ΑΠ 400/2020,
ΑΠ 120/2021 κ.λπ.)
▶ H απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας (ΑΠ 36/2020) για τη συνταγματικότητα των ρυθμίσεων Ν 4745/2020 περί επιτάχυνσης της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων.

Γιατί να το επιλέξω
Μετά την ψήφιση του Ν 4745/2020 επιταχύνεται η εκδίκαση των εκκρεμών
αιτήσεων του Ν 3869/2010 στον πρώτο βαθμό, ενώ πλέον δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής νέων, καθώς η ισχύς του εν λόγω νόμου έχει εκπνεύ-
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σει. Ωστόσο, αναφορικά με τις ήδη εκδοθείσες πρωτοβάθμιες αποφάσεις επί
των αιτήσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, εξακολουθεί να ισχύει
η δυνατότητα προσβολής τους με ένδικα μέσα. Το συγκεκριμένο Σεμινάριο
παρέχει μια ευρεία επισκόπηση των σημαντικότερων ζητημάτων που ανακύπτουν αναφορικά με τα ένδικα μέσα επί αποφάσεων του Ν 3869/2010,
μέσα από νομολογιακά παραδείγματα (case studies).

Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε δικηγόρους που ασχολούνται με υποθέσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και επιθυμούν να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις
γνώσεις τους αναφορικά με την άσκηση ενδίκων μέσων (έφεση, αίτηση μεταρρύθμισης, αναίρεση) επί αποφάσεων του Ν 3869/2010 αλλά και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις (κυρίως σε νομολογιακό επίπεδο).

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγήτριας
H Αντιγόνη Βαφείδου είναι μάχιμη δικηγόρος από το 2007 ως μέλος του
ΔΣΑ, υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΔΠΘ, M.Sc. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ΟΠΑ και LL.M. στο Δίκαιο Ανταγωνισμού Επιχειρήσεων (UCL) και έχει εξειδικευτεί σε ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού στο LSE και δραστηριοποιηθεί στο ευρωπαϊκό lobbying ως ειδικός σύμβουλος σε διαβουλεύσεις ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών
για ζητήματα αναφορικά με την προστασία καταναλωτή στο πεδίο των συναλλαγών επί επενδυτικών προϊόντων. Έχει διατελέσει Eπόπτης Ασφαλιστικών Εκκαθαρίσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, διαχειριζόμενη την εποπτεία τεσσάρων ασφαλιστικών εταιρειών υπό εκκαθάριση αναφορικά με
την απογραφή και ρευστοποίηση της περιουσίας τους, τις αποζημιώσεις των
πρώην ασφαλισμένων, τα ευρήματα των οικονομικών ελέγχων, την διερεύνηση των πεπραγμένων των απερχομένων διοικήσεων. Παράλληλα, έχει
αρθρογραφήσει σε διεθνή νομικά περιοδικά σχετικά με νομολογιακές εξελίξεις που άπτονται ζητημάτων Δικαίου Ανταγωνισμού. Ως ειδική συνεργαζόμενη εισηγήτρια στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έχει αναλάβει την διδασκαλία σεμιναρίων Ενωσιακού Δικαίου-Δικαίου Ανταγωνισμού καθώς και
για τη διαχείριση κόκκινων δανείων πάσης μορφής.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
4 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 110 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org
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Η αθλητική νομοθεσία
μετά τις πρόσφατες αλλαγές
μέχρι και τον Ν 4831/2021

Εισηγητής:
Γεώργιος Λιανός, Δικηγόρος, ΔΝ, Εγκεκριμένος Καθηγητής Université
Sorbonne Paris Nord-IdEF, Νομικός Σύμβουλος Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021
(16:30 – 21:30)

Διάγραμμα ύλης


Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου αρχαιρεσιών αθλητικών φορέων



Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου αθλητικών σωματείων



Έλεγχος αθλητικών φορέων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού



Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού



Εναρμόνιση με προτάσεις ολιστικής μελέτης FIFA-UEFA για το ελληνικό ποδόσφαιρο



Αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου



Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων



Ελευθέρωση μεταγραφών ενηλίκων αθλητών



Εναρμόνιση με Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ



Υποκατάσταση ΕΣΚΑΝ από ΕΟΚΑΝ - Λειτουργική ενίσχυση ΕΟΚΑΝ



Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων

Γιατί να το επιλέξω
Το Σεμινάριο αποτελεί συνέχεια της τακτικής παρακολούθησης των εξελίξεων και αλλαγών που έχουν επέλθει στην αθλητική νομοθεσία και συμβάλλει
στην επικαιροποιημένη επιμόρφωση όλων των αθλητικών φορέων, διοικητικών παραγόντων και ανθρώπων εν γένει του αθλητισμού. Ο νέος εκπαιδευτικός κύκλος κατέστη αναγκαίος, ιδιαιτέρως μετά τις εκτενείς και κομβικές πρόσφατες εξελίξεις με τους Ν 4726/2020, 4791/2021, 4809/2021,
4818/2021, 4825/2021 και 4831/2021, που αφορούν σχεδόν όλα τα επί

μέρους ζητήματα αθλητικού δικαίου και αναδιαμορφώνουν πλήρως την έννομη τάξη του αθλητισμού. Το Σεμινάριο αποσκοπεί αφ’ ενός στην ανάδειξη των βασικών αξόνων των νομοθετικών τροποποιήσεων και αφ’ ετέρου
στην εμβάθυνση ως προς τα ερμηνευτικά ζητήματα που γεννώνται, ιδίως σε
επίπεδο συμμόρφωσης με κανόνες υπέρτερης τυπικής ισχύος του διεθνούς,
ενωσιακού και εθνικού δικαίου.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε αθλητικούς φορείς (αθλητικά σωματεία, τμήματα αμειβομένων αθλητών, αθλητικές ανώνυμες εταιρίες, αθλητικές ενώσεις και αθλητικές ομοσπονδίες), σε μέλη της διοίκησής τους και εν γένει
διοικητικούς παράγοντες, σε αθλητές, σε προπονητές καθώς επίσης και σε
μέλη αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων και σε Δικηγόρους και θεωρητικούς ερευνητές του αθλητικού δικαίου.

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή
Ο Γεώργιος Λιανός είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο, Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών, Εγκεκριμένος Καθηγητής του Université
Sorbonne Paris Nord-IdEF, Νομικός Σύμβουλος της Εθνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας και συγγραφέας του βιβλίου «Αθλητικό αυτοδιοίκητο». Έχει
10ετή πρακτική εμπειρία ως Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος πολλών
αθλητικών ομοσπονδιών, ομάδων και αθλητών, συμπεριλαμβανομένων
Ολυμπιονικών, Παραολυμπιονικών και Παγκόσμιων Πρωταθλητών, τόσο
σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και σε επίπεδο δικαστικής εκπροσώπησης ενώπιον της τακτικής δικαιοσύνης και των αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
5 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 95 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org
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Διασυνοριακοί μετασχηματισμοί
εταιριών
Πρακτική προσέγγιση και κατανόηση –
Η ευρωπαϊκή διάσταση

Εισηγήτρια:

Γιατί να το επιλέξω

Αντιγόνη Αλεξανδροπούλου, Δικηγόρος, Αναπλ. Καθηγήτρια Ευρω-

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες θα
γνωρίζουν τη βασική νομοθεσία που διέπει τους διασυνοριακούς μετασχηματισμούς ιδίως μετά την Οδηγία 2019/2121/ΕΕ και θα την εφαρμόζουν
στην πράξη. Επιπλέον, θα μπορούν να ερμηνεύουν και να αναλύουν τις σχετικές διατάξεις εφαρμόζοντας τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να αναγνωρίζουν τη σημασία της για την ερμηνεία και
εφαρμογή του εθνικού εταιρικού δικαίου.

παϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021
(17:00 – 21:00)

Σε ποιους απευθύνεται
Διάγραμμα ύλης


Εισαγωγή στη βασική πρωτογενή και δευτερογενή νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου



Εισαγωγή στο Δίκαιο των Διασυνοριακών Μετασχηματισμών (έννοιες, μορφές)



Παρουσίαση της διαδικασίας διενέργειας διασυνοριακών μετασχηματισμών (διατυπώσεις δημοσιότητας, απαραίτητα έγγραφα, γενική συνέλευση, προληπτικός έλεγχος και πιστοποιητικό νομιμότητας)



Αναλυτικότερα το σχέδιο συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής



Προστασία των Εταίρων (δικαίωμα εξόδου, σχέση ανταλλαγής μετοχών, δικαιώματα εταίρων)



Προστασία των Πιστωτών (κατάλληλες εγγυήσεις, ευθύνη εταιριών,
αγωγή διάρρηξης)



Προστασία των Εργαζομένων (ενημέρωση, διαβούλευση)



Εφαρμοστέο Δίκαιο



Αποτελέσματα διασυνοριακών μετασχηματισμών



Ακυρότητα



Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους νομικούς, ασκούμενους, δικηγόρους, δικαστές, που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο Εταιρικό
Δίκαιο, να εξειδικευτούν στο δίκαιο των διασυνοριακών μετασχηματισμών
και να κατανοήσουν την Ευρωπαϊκή του διάσταση.

Σύντομο Bιογραφικό Εισηγήτριας
Η Αντιγόνη Αλεξανδροπούλου είναι δικηγόρος, πρόεδρος της Επιτροπής
Εταιρικού Δικαίου του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Είναι συγγραφέας πολλών νομικών άρθρων και βιβλίων στο Εταιρικό Δίκαιο. Είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου
από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου και απόφοιτος της Νομικής Αθηνών.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
4 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 120 €
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Ειδικά Ζητήματα
Ομολογιακών Δανείων
Ο περιορισμός του κινδύνου
του ομολογιούχου δανειστή

Εισηγητής:

Σε ποιους απευθύνεται

ΔΝ, Εταίρος και επικεφαλής του τμήματος Banking &
Finance της δικηγορικής εταιρίας KBVL (Deloitte Legal Network), επισκέπτης
ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Wolfson College)

Τα ομολογιακά δάνεια έχουν ποικίλα ελκυστικά χαρακτηριστικά που τα
έχουν καταστήσει βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Κατόπιν τούτου, η κατανόηση της λειτουργίας τους είναι χρήσιμη τόσο για τους νομικούς που δραστηριοποιούνται σε νομικά τμήματα τραπεζών όσο και για αυτούς που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εταιρίες (είτε ως εσωτερικοί δικηγόροι είτε
στο πλαίσιο εξωτερικής ανάθεσης). Η γνώση και κατανόηση της λειτουργίας και των συνήθων πρακτικών της αγοράς διευκολύνει τις συναλλαγές
και καθιστά τους δικηγόρους που δραστηριοποιούνται σε αυτές πιο αποτελεσματικούς.

Άλκης Μίρκος,

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021
(18:00 - 21:00)

Διάγραμμα ύλης


Εισαγωγή



Οικονομική λειτουργία



Μεταρρύθμιση με τον Ν 4548/2018



Διαδικασία έκδοσης



Βασικά χαρακτηριστικά



Η οργάνωση σε ομάδα και ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων



Το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου



Βασικές συμβατικές ρήτρες προστασίας του ομολογιούχου δανειστή:
Σκοπός του δανείου ▶ Διαβεβαιώσεις/Υποσχέσεις του Εκδότη και του Εγγυητή ▶ Θετικές υποχρεώσεις ▶ Αρνητικές υποχρεώσεις ▶ Προπληρωμή
(Προαιρετική και Αναγκαστική) ▶ Προϋποθέσεις κάλυψης ▶ Εταιρικά Γεγονότα/Καταγγελία



Συνήθεις εξασφαλίσεις: Ενέχυρο επί μετοχών ▶ Εκχώρηση λόγω ενεχύρου απαιτήσεων ▶ Ενέχυρο του Ν 2844/2000 ▶ Ενεχυρίαση λογαριασμών ▶ Κυμαινόμενη Ασφάλεια (Ν 2844/2000)

Γιατί να το επιλέξω
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του βασικού χρηματοδοτικού εργαλείου των ομολογιακών δανείων από τη σκοπιά του περιορισμού του κινδύνου
του ομολογιούχου δανειστή. Ειδικότερα, αφού εδραιωθεί η βασική κατανόηση
της λειτουργίας των ομολογιακών δανείων από νομικοτεχνικής απόψεως, έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση των συμβατικών ρητρών του προγράμματος
του ομολογιακού δανείου που σκοπούν στην προφύλαξη του ομολογιούχου
δανειστή καθώς και στην ανάλυση των παρεπόμενων εξασφαλιστικών συμβάσεων και τη συναρμογή αυτών με το δάνειο.

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή
Ο Άλκης Μίρκος είναι εταίρος και επικεφαλής του τμήματος Banking &
Finance της δικηγορικής εταιρίας KBVL (Deloitte Legal Network), και επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Wolfson College).
Eξειδικεύεται στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο. Στο παρελθόν
έχει εργασθεί σε δύο μεγάλες δικηγορικές εταιρίες της Αθήνας καθώς και
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Λουξεμβούργο) ενώ έχει διδάξει
στο ALBA στο πλαίσιο του MSc Business for Lawyers. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο Αστικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (άριστα), μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το London School of Economics (ΜSc in Law and Accounting,
άριστα) και το University College London (LLM in International Business
Law) και βασικού πτυχίου νομικής από το University College London (LLB),
ενώ και κατά το παρελθόν έχει θητεύσει ως επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης καθώς και του Harvard.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
3 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 90 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

45

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων
Διοικητική, δικαστική και διαιτητική
επίλυση διαφορών κατά την εκτέλεση
μετά τις αλλαγές του Ν 4782/2021

Εισηγητής:
Παναγιώτης Οικονόμου, Δικηγόρος, LL.M, διαχειριστής εταίρος της

δικηγορικής εταιρίας JUSTAR LEGAL Τροβά – Οικονόμου – Κάρμου και Συνεργάτες.

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
(16:30 – 21:30)

Διάγραμμα ύλης
Ένσταση
▶ Οι νέες προβλέψεις του Ν 4782/2021 – Το νέο άρθρο 174
Ν 4412/2016: διαφοροποιήσεις σε σχέσεις με το προϊσχύσαν καθεστώς και συνέπειες αυτών, διαχρονικό δίκαιο και εφαρμογή επί υφιστάμενων συμβάσεων ▶ Ενδικοφανής χαρακτήρας και συνέπειες
▶ Προϋποθέσεις του παραδεκτού, τρόπος και διαδικασία άσκησης: προθεσμία, αρμόδια όργανα, κοινοποιήσεις ▶ Προσβαλλόμενες πράξεις
▶ Διαδικασία εξέτασης, ρόλος του τεχνικού συμβουλίου ▶ Απόφαση επί
ένστασης: προθεσμία, συνέπειες ▶ Ειδικές περιπτώσεις ενστάσεων
 Δικαστική επίλυση διαφορών
▶ Το άρθρο 175 Ν 4412/2016, όπως ισχύει: διαφοροποιήσεις σε σχέση
με το προϊσχύσαν καθεστώς, διαχρονικό δίκαιο
▶ Προϋποθέσεις του παραδεκτού, τρόπος και διαδικασία άσκησης: προθεσμία, καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο, προηγούμενη ενδικοφανής διαδικασία, έννομο συμφέρον, παράβολα ▶ Διάκριση μεταξύ προσφυγής και αγωγής και συνέπειες ▶ Διαδικασία στο δικαστήριο
▶ Δικαστική απόφαση και συνέπειες ▶ Αναίρεση
 Διαιτητική επίλυση διαφορών
▶ Οι νέες προβλέψεις του Ν 4782/2021 – Το νέο άρθρο 176
Ν 4412/2016: διαφοροποιήσεις σε σχέσεις με το προϊσχύσαν καθεστώς. ▶ Διαδικασία υπαγωγής των συμβαλλομένων στη διαιτησία σε
νέες συμβάσεις ▶ Διαδικασία υπαγωγής των συμβαλλομένων στη διαιτησία σε υφιστάμενες συμβάσεις. Συνέπειες επί εκκρεμών διαφωνιών. ▶ Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας και των θεμελιωδών
αρχών της διαιτησίας ▶ Το Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών
▶ Άλλες διαδικασίες διαιτητικής επίλυσης διαφορών από δημόσια έργα.


Γιατί να το επιλέξω
Το Σεμινάριο αποσκοπεί στο να εμβαθύνουν οι συμμετέχοντες, όσον αφορά στο αναμορφωμένο δίκαιο δημοσίων έργων, στη διαδικασία επίλυσης
διαφορών που περιλαμβάνει ταχεία ενδικοφανή προδικασία με αυξημένη
τυπικότητα, αλλά και δικαστική επίλυση με ιδιαιτερότητες σε σχέση με την
τακτική διαδικασία. Μέσω της θεωρητικής προσέγγισης αλλά και της πρακτικής περιπτωσιολογίας, όπως προκύπτει και από την πλούσια νομολογία,
οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ιδιαίτερη γνώση της διαδικασίας, η τήρηση της οποίας είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των
αναδόχων συμβάσεων δημοσίων έργων και μελετών από βλαπτικές για
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αυτούς πράξεις των υπηρεσιών του κυρίου του έργου, φαινόμενο πολύ σύνηθες στην πράξη. Βαρύτητα δίνεται στις τελευταίες αλλαγές που επέφερε ο
Ν 4782/2021 επί της προδικασίας αλλά και επί της διαιτητικής επίλυσης
των διαφορών.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους εργολάβων και εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι ανάδοχοι δημοσίων έργων. Απευθύνεται επίσης σε στελέχη των παραπάνω επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση συμβάσεων (contract management)
δημοσίων έργων.

Σύντομο Bιογραφικό Eισηγητή
Ο Παναγιώτης Οικονόμου είναι δικηγόρος Αθηνών και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρίας JUSTAR LEGAL Τροβά – Οικονόμου – Κάρμου και Συνεργάτες, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου LL.M. ευρωπαϊκού και διεθνούς
οικονομικού δικαίου από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Τα τελευταία 12 έτη ενεργεί ως νομικός σύμβουλος και παραστάτης
επιχειρήσεων σε διαδικασίες δικαστικής και διαιτητικής επίλυσης διαφορών, καθώς και ως νομικός σύμβουλος του Δημοσίου και ιδιωτών σε διαγωνισμούς και συμβάσεις μεγάλων έργων υποδομής. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και επαγγελματική εξειδίκευση στο δίκαιο των κατασκευών
δημοσίων και ιδιωτικών έργων, στα αυτοχρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομών και στις παραχωρήσεις, έχοντας χειριστεί
με ιδιαίτερη επιτυχία σημαντικό αριθμό υποθέσεων ενώπιον τακτικών και
διαιτητικών δικαστηρίων και επιτροπών για διαφορές οικονομικής, τεχνικής, κατασκευαστικής και φορολογικής φύσης από συμβάσεις δημοσίων
έργων, συμβάσεις παραχώρησης και συμβάσεις επί τουριστικών και ολυμπιακών ακινήτων. Είναι επίσης διαιτητής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ).

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
5 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 140 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η προσφυγή για την προστασία
της περιουσίας στο ΕΔΔΑ
Σε σειρά ελληνικών υποθέσεων
και μέσα από πρακτικά παραδείγματα

Εισηγήτρια:
Μαρία – Ανδριανή Κωστοπούλου, Δικηγόρος, ΔΝ

αλλά και για την υποστήριξη προσφυγής ενώπιον του ίδιου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Σε ποιους απευθύνεται
Τετάρτη 3 & Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021
(17:00 – 20:00)

Διάγραμμα ύλης
1η ημέρα – Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 (17:00 – 20:00)


Η (διαρκώς εξελισσόμενη) έννοια της «περιουσίας»:
ανάλυση -με παραδείγματα από τη νομολογία του ΕΔΔΑ- των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 1 του
Προσθέτου Πρωτοκόλλου



Οι τρεις κανόνες του άρθρου 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου:
ανάλυση -με παραδείγματα από τη νομολογία του ΕΔΔΑ- της δομής
του εν λόγω άρθρου και του κανόνα που πρέπει να εφαρμοστεί με
βάση τη φύση της υπόθεσης

2η ημέρα – Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 (17:00 – 20:00)


Οι ελληνικές υποθέσεις περιουσιακής φύσης ενώπιον του ΕΔΔΑ:
επιλεγμένη νομολογία σε ελληνικές υποθέσεις, ανάλυση των σημείων
σύμπλευσης και τριβής προς το άρθρο 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου
και των στοιχείων που βάρυναν στην κρίση του ΕΔΔΑ

Γιατί να το επιλέξω
Η ΕΣΔΑ και τα Πρωτόκολλα σε αυτήν δεν συνιστούν αλλοδαπό δίκαιο,
αλλά ελληνικό δίκαιο αυξημένης μάλιστα τυπικής ισχύος το οποίο διαποτίζει όλους τους κλάδους δικαίου. Το δικαίωμα στην περιουσία, ειδικότερα,
προστατεύεται στο άρθρο 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ και
εφαρμόζεται σε μια σειρά ζητημάτων, π.χ. τραπεζικού δικαίου, εμπραγμάτου δικαίου, κληρονομικού δικαίου, περιβαλλοντικού δικαίου, δικαίου
μισθών και συντάξεων, δικαίου απαλλοτρίωσης, φορολογικού δικαίου, εργατικού δικαίου, κ.λπ. Καταλαμβάνει έτσι τόσο το δημόσιο όσο και το αστικό δίκαιο. Με ιδιαίτερα πρακτική και διαδραστική προσέγγιση, μέσα από
παραδείγματα από τη νομολογία του ΕΔΔΑ ιδίως σε ελληνικές υποθέσεις,
το παρόν Σεμινάριο αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με
καίρια ζητήματα προστασίας της περιουσίας και να τους παράσχει πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της νομολογίας του ΕΔΔΑ σε εθνικό επίπεδο,

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές και φοιτητές, καθώς και
σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτική και ουσιαστική γνώση του
ζητήματος της προστασίας της περιουσίας υπό την οπτική γωνία της ΕΣΔΑ
και της επίδρασης της τελευταίας στο ελληνικό δίκαιο.

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγήτριας
Η Μαρία-Ανδριανή Κωστοπούλου είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω,
Διδάκτωρ Νομικής και κάτοχος τεσσάρων Μεταπτυχιακών τίτλων. Είναι
εμπειρογνώμων και εξωτερική συνεργάτης του Συμβουλίου της Ευρώπης,
μέλος του Consultative Board του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκπαίδευση των Επαγγελματιών του Δικαίου
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Πρόγραμμα HELP) και πιστοποιημένη εθνική
εκπαιδεύτρια (national tutor) από το Συμβούλιο της Ευρώπης για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η κα Κωστοπούλου γνωρίζει σε βάθος τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και έχει
μεγάλο αριθμό διεθνών και ελληνικών δημοσιεύσεων στον τομέα αυτόν.
Έχει ασχοληθεί ειδικά με το ζήτημα της προστασίας της περιουσίας και την
επίδραση του άρθρου 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην ελληνική έννομη τάξη.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Τρόποι Παρακολούθησης

Διάρκεια
6 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 130 €
15% έκπτωση για Ασκούμενους Δικηγόρους – Φοιτητές –
Δικαστικούς Λειτουργούς
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η προστασία του σήματος,
της επωνυμίας και των
Domain Names στο διαδίκτυο

Εισηγητής:
Henning Voelkel, Δικηγόρος, ΔΝ

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021
(17:00 - 21:00)

Διάγραμμα ύλης


Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που επηρεάζονται από το
διαδίκτυο.



Νομολογία σχετικά με τη νομιμότητα προωθητικών ενεργειών στο διαδίκτυο (Search Engine Optimization, keyword advertising, συγκριτική
διαφήμιση).



Τo Domain Name (όνομα χώρου)
▶ Διαδικασία κατάθεσης του Domain Name.
▶ Δυνατότητες προστασίας του Domain Name με βάση: σήμα, επωνυμία,

διακριτικό τίτλο ή διακριτικό γνώρισμα.
▶ Οι

ωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο όπως και τις δυνατότητες
τις οποίες έχει ο δικαιούχος. Επίσης, το Σεμινάριο στοχεύει να καταδείξει
πρακτικά θέματα για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε πλατφόρμες διαδικτυακής αγοράς, μηχανών αναζήτησης και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς εν γένει, αλλά και σε
επιχειρηματίες και διαφημιστές, που επιθυμούν να ενημερωθούν για τα ζητήματα που υπάρχουν ως προς την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο.

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή
Ο Henning Voelkel είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης στην Γερμανία και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου της Νομικής Σχολής Αθηνών. Ειδικεύεται στις δικαστικές
διενέξεις που αφορούν τη βιομηχανική ιδιοκτησία στην Ελλάδα, ιδίως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τις φυτικές ποικιλίες και τα σήματα προϊόντων και
υπηρεσιών. Έχει σημαντική εμπειρία στον χειρισμό θεμάτων βιομηχανικής
ιδιοκτησίας περιλαμβανομένων της παροχής συμβουλών και της εκπροσώπησης μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Με δεδομένη την εξειδίκευσή του,
είναι σε θέση να εκπροσωπήσει ημεδαπούς και αλλοδαπούς πελάτες σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Έχει άλλωστε χειριστεί σημαντικό αριθμό υποθέσεων, πολλές εκ των οποίων είχαν διεθνή χαρακτήρα.
Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Τα Διακριτικά Γνωρίσματα» εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Διαδικασίες ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και

Ταχυδρομείων (EETT) σχετικά με τα top-level domain .gr και .ελ.
▶ Οι διαδικασίες ενώπιον του Uniform Domain Name Dispute Resolution

Πληροφορίες Συμμετοχής

Policy (UDPR) για τα top-level domain όπως .com, .net, .org, .biz, .info


Προστασία του σήματος και άλλων ενδείξεων στο διαδίκτυο
▶ λόγω

προωθητικών ενεργειών των ανταγωνιστών ενώπιον των δι-

καστηρίων.
▶ σε μηχανές αναζήτησης, όπως Google.
▶ στο

εμπόριο μέσα από πλατφόρμες διαδικτυακής αγοράς, όπως

Amazon, Ebay, κ.λπ.
▶ στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, TikTok, κ.λπ.

Γιατί να το επιλέξω
Υπάρχουν πολλές πιθανές προσβολές των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας των εταιριών στο διαδίκτυο. Το Σεμινάριο έχει σκοπό να παρουσιάσει τα βασικά ζητήματα που ανακύπτουν ως προς την προστασία των δικαι-
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Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
4 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 110 €

15% έκπτωση για Ασκούμενους Δικηγόρους - Φοιτητές Δικαστικούς Λειτουργούς

Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

5ο ΤΜΗΜΑ

Ο Νέος Πτωχευτικός Νόμος
και η παροχή δεύτερης ευκαιρίας
(Ν 4738/2020)
Μετά τις τροποποιήσεις
με τον Ν 4818/2021

Εισηγητής:

Ιάκωβος Βενιέρης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ

Παρέμβαση:
Αλέξανδρος Δόσχορης, Επικεφαλής του τμήματος Εργατικού και Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου της Δικηγορικής Εταιρείας KBVL, ΚοϊμτζόγλουΜπακάλης-Βενιέρης-Λεβέντης (Μέλος του Δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών
Deloitte Legal)

Παρασκευή 5
& Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021
(17:00 - 20:00 & 10:00 - 13:00)

Διάγραμμα ύλης
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
 ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
 ΠΤΩΧΕΥΣΗ
▶ Κήρυξη πτώχευσης
▶ Συνέπειες πτώχευσης (ως προς τον οφειλέτη, τους πιστωτές, τις
συμβάσεις, αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκηση, πτωχευτική
ανάκληση, αστική ευθύνη διοικητών εταιριών)
▶ Όργανα της πτώχευσης (πτωχευτικό δικαστήριο, εισηγητής, σύνδικος, συνέλευση πιστωτών)
▶ Εξέλεγξη των πιστώσεων
▶ Εκκαθάριση περιουσίας οφειλέτη και διανομή προς πιστωτές
▶ Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου
▶ Περάτωση της πτώχευσης
▶ Απαλλαγές
▶ Ειδικές ποινικές & δικονομικές διατάξεις
 ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
▶ Μέτρα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας
▶ Ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Παρέμβαση: Η αντιμετώπιση των εργασιακών σχέσεων σύμφωνα με το
νέο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης και πτώχευσης επιχειρήσεων



Γιατί να το επιλέξω
Μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν 4818/2021 (ΦΕΚ Α΄ 124) στον Ν 4738/
2020 καθίσταται αναγκαίο ένα νέο τμήμα του Σεμιναρίου. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν 4738/2020 - ΦΕΚ Α΄ 207/27.10.2020) για τη ρύθμιση

οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας επιδιώκεται η συνολική πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερχρέωσης και κατά τούτο αναμορφώνεται ριζικά το καθεστώς αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας, συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε φυσικού ή νομικού
προσώπου το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως αν αυτή
είναι επιχειρηματική ή όχι. Κατά συνέπεια, ο συμμετέχων στο Σεμινάριο θα
ενημερωθεί για τις νέες ρυθμίσεις, όπως ισχύουν και την πρακτική εφαρμογή τους και θα κατανοήσει το νέο καθεστώς αντιμετώπισης της υπερχρέωσης φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ έμφαση θα δοθεί στα ζητήματα που εγείρονται κυρίως στην πράξη, βάσει και της έως τώρα εμπειρίας,
καθώς και σε πρακτικές συμβουλές για τον χειρισμό ανάλογων υποθέσεων.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με το πτωχευτικό δίκαιο και εκπροσωπούν υπερχρεωμένους οφειλέτες αλλά και πιστωτές όπως οι τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες και άλλοι
προμηθευτές, σε λογιστές, οικονομικούς συμβούλους, επιχειρηματίες, παράγοντες της αγοράς, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο εμπλέκεται άμεσα ή
έμμεσα στις διαδικασίες πτώχευσης και αδυναμίας εξυπηρέτησης οφειλών
και θέλει να ενημερωθεί για τις νέες ρυθμίσεις αντιμετώπισης της υπερχρέωσης που επηρεάζει τη λειτουργία της οικονομίας και της αγοράς.

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή
Ο Ιάκωβος Βενιέρης είναι δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής
Αθηνών με ειδικότητα στο Εμπορικό δίκαιο. Είναι συγγραφέας των μονογραφιών: Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με τον Ν 3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς πρακτικής (2005), Πρόωρη εξόφληση δανείου (2005),
Κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα (2006), Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα (2007), Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας (2009) και Εφαρμογή
του Ν 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (2015). Επίσης
έχει συμμετοχή σε αρκετά συλλογικά έργα και έχει συγγράψει δεκάδες μελέτες δημοσιευμένες στον ελληνικό και αλλοδαπό νομικό Tύπο.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Διάρκεια

Τρόποι Παρακολούθησης

6 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 130 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

49

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διάσπαση
εταιρικής περιουσίας
Ο πλέον σύνθετος θεσμός
εταιρικής αναδιοργάνωσης στην πράξη

Εισηγητής:
Νίκος Φράγκος, Διδάκτωρ Νομικής, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας
Καρατζά & Συνεργάτες

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021
(17:00 – 21:00)

Διάγραμμα ύλης











Εισαγωγικά - διάσπαση ως σύγχρονος «υπερμετασχηματισμός»
▶ Παραλλαγές και θέση στο σύστημα του Ν 4601/2019
▶ Διάκριση από συγγενή σχήματα
▶ Διάσπαση ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού
Κοινό μέρος (οριζόντια αρχιτεκτονική) διάσπασης
▶ Τυπικό εκτύλιξης
▶ Διαθετικό αποτέλεσμα
▶ Αποκατάσταση εταίρων διασπώμενης
• Συμμετοχικό αντάλλαγμα (αύξηση κεφαλαίου, σχέση ανταλλαγής)
• Χρηματική διόρθωση
▶ Προστασία τρίτων (εταιρικοί πιστωτές, μέτοχοι μειοψηφίας)
▶ Ανώμαλη εξέλιξη
Ειδικώς η μερική διάσπαση & απόσχιση κλάδου
▶ Η ρύθμιση του «κλάδου δραστηριότητας»
• Εννοιολογικό εύρος
• Εφαρμογές & κριτική αποτίμηση
▶ Μερική Διάσπαση
• Περιουσιακή σμίκρυνση διασπώμενης
• Ιδιότυπη ανταλλακτική σχέση
• Επιμέρους ζητήματα
▶ Απόσχιση κλάδου
• Η μετεξέλιξη ενός «καταχρηστικού» θεσμού
• Το άμεσο συμμετοχικό αντάλλαγμα
Διάσπαση & όμιλος επιχειρήσεων
Κλαδικές εφαρμογές (π.χ. τραπεζικά «hive downs»)
Η διάσπαση εισηγμένης ΑΕ
Συνολική αποτίμηση & συζήτηση

Γιατί να το επιλέξω
Ο Ν 4601/2019 τοποθέτησε σε νέα βάση το δίκαιο εταιρικών μετασχηματισμών και ιδίως τον θεσμό της διάσπασης, η οποία ξεχωρίζει ως η πλέον σύνθετη μορφή εταιρικής αναδιοργάνωσης. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι - απομονώνοντας την ύλη της διάσπασης - να εμβαθύνει στοχευμένα
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στον αναμορφωμένο θεσμό κυρίως όσον αφορά στις πρακτικές πτυχές του.
Στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθεί η συνολική αναθεωρητική παρέμβαση του
Ν 4601/2019 στο δίκαιο της διάσπασης. Κυρίως θα φωτιστούν τα επιμέρους βήματα ολοκλήρωσης της διάσπασης, η κομβική έννοια του κλάδου,
ειδικά ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση της μερικής διάσπασης και
της απόσχισης κλάδου καθώς και η διάσπαση στο ενδοομιλικό πλαίσιο. Επιπλέον, θα γίνει λόγος για κλαδικές εφαρμογές του θεσμού, η διάσπαση εισηγμένης εταιρίας και λοιπές ειδικότερες εφαρμογές. Μέσα από παραδείγματα της αγοράς, θα επιχειρηθεί μια συνολική κατανόηση του θεσμού και
της δυναμικής του.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους με πρακτικό ή θεωρητικό ενδιαφέρον στο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών
και ειδικότερα στις εφαρμογές της διάσπασης. Ομοίως, το Σεμινάριο ενδιαφέρει στελέχη οργανισμών και συμβούλους επιχειρήσεων με έκθεση σε διαδικασίες εταιρικής αναδιοργάνωσης και οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν
αντίληψη των νομικών ζητημάτων που κινούν τον μηχανισμό της διάσπασης και γενικώς να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στο επίπεδο των εταιρικών μετασχηματισμών.

Σύντομο Bιογραφικό Eισηγητή
Ο Νίκος Φράγκος είναι Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Κολωνίας και
Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Καρατζά & Συνεργάτες. Στο παρελθόν εργάστηκε για τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (BaFin) και στο τμήμα νομικών και φορολογικών υπηρεσιών της εταιρίας PriceWaterhouseCoopers στη Φρανκφούρτη. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε
συναλλαγές εταιρικών αναδιοργανώσεων και έχει συμβάλει συγγραφικά σε
διάφορα ζητήματα εταιρικού και χρηματοπιστωτικού δικαίου.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
4 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 120 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η αποζημίωση πελατείας
του εμπορικού αντιπροσώπου

Εισηγητής:
Γεώργιος Μάλος, Δικηγόρος, ΜΔΕ, LL.M., case handler στη Διεύθυνση

Συμπράξεων (cartels) της Γεν. Δ/νσης Ανταγωνισμού (DG COMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021
(16:30 – 21:30)

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία για νέες ενάρξεις

Διάγραμμα ύλης


Γενική επισκόπηση
▶ Ορισμός του εμπορικού αντιπροσώπου ▶ Η σύμβαση εμπορική αντιπροσωπείας μετά το ΠΔ 219/1991 ▶ Ο θεσμός της αποζημίωσης πελατείας στην ελληνική έννομη τάξη ▶ Νομική φύση της αξίωσης για αποζημίωση πελατείας ▶ Διάκριση από την αποζημίωση του κοινού δικαίου





Σύντομο Bιογραφικό Eισηγητή

Υπολογισμός της αποζημίωσης πελατείας

Πληροφορίες Συμμετοχής

Απώλεια της αξίωσης για αποζημίωση πελατείας
από τον εντολέα λόγω υπαιτιότητας του εμπορικού αντιπροσώπου ▶ Καταγγελία από τον εμπορικό αντιπρόσωπο ▶ Μεταβίβαση της συμβατικής σχέσης από τον εμπορικό αντιπρόσωπο ▶ Συμπλήρωση ενιαύσιας αποσβεστικής προθεσμίας

Ειδικότερα θέματα
απόδειξης ▶ Παραίτηση του εμπορικού αντιπροσώπου από την
αποζημίωση πελατείας

▶ Προσδιοριστικές του ύψους περιστάσεις ▶ Διαδικασία υπολογισμού


Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε μάχιμους και ασκούμενους δικηγόρους,
σε νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και σε δικαστές, οι οποίοι επιθυμούν να καταρτιστούν όχι μόνο
στην εν τοις πράγμασιν εφαρμογή των οικείων ουσιαστικών και δικονομικών διατάξεων, αλλά και να αποκτήσουν μια εις βάθος γνώση του θεσμού
της αποζημίωσης πελατείας στην ολότητά του.

▶ Βάρος

Προϋποθέσεις γέννησης της αξίωσης
της σύμβασης ▶ Εισφορά νέων πελατών ▶ Σημαντική προαγωγή των υποθέσεων με τους υπάρχοντες πελάτες ▶ Διατήρηση ουσιαστικών οφελών εκ μέρους του εντολέα ▶ Δίκαιος χαρακτήρας της αποζημίωσης πελατείας

▶ Καταγγελία



Σε ποιους απευθύνεται

Ο Γεώργιος Μάλος είναι δικηγόρος Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθως έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο με αντικείμενο το Αστικό Δίκαιο από την ίδια σχολή. Στη συνέχεια, έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο με αντικείμενο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Europa
Institut του Πανεπιστημίου του Σάαρλαντ (Γερμανία), ενώ ολοκλήρωσε τις
σπουδές του με το μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Οικονομικά του Δικαίου του
Ανταγωνισμού (Economics for Competition Law) από το King’s College του
Λονδίνου. Κατά το παρελθόν έχει απασχοληθεί ως νομικός σύμβουλος στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού της Κύπρου και ως δικηγόρος στους τομείς του δικαίου του ανταγωνισμού και του εμπορικού δικαίου σε διεθνείς δικηγορικές
εταιρίες στις Βρυξέλλες. Από το 2019 εργάζεται ως case handler στη Διεύθυνση των Συμπράξεων (cartels) της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού
(DG COMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες και άρθρα επί ζητημάτων δικαίου του ανταγωνισμού και εμπορικού
δικαίου σε διεθνή και ελληνικά νομικά περιοδικά. Έχει συγγράψει το έργο
“Η αποζημίωση πελατείας στη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας και στις
λοιπές εμπορικές συμβάσεις” (Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Ιούνιος 2014).

▶ Λύση



παραδείγματα υπολογισμού της αποζημίωσης πελατείας. Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου ο κάθε συμμετέχων θα είναι σε θέση να γνωρίζει σε
βάθος πώς λειτουργεί ο θεσμός της αποζημίωσης πελατείας, καθώς και να
πραγματεύεται με τον βέλτιστο τρόπο ζητήματα που ανακύπτουν τόσο κατά
τη διαπραγμάτευση μιας σύμβασης, αλλά και στο πλαίσιο αντιδικίας μεταξύ
εμπορικού αντιπροσώπου και εντολέα.

Αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 219/1991 στις υπόλοιπες συμβάσεις
διαμεσολάβησης
▶ Αποκλειστική διανομή ▶ Απλή διανομή ▶ Δικαιόχρηση (Franchising)



Ζητήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
▶ Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας ▶ Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου



Η αποζημίωση πελατείας στο φορολογικό δίκαιο

Γιατί να το επιλέξω
Στο παρόν Σεμινάριο λαμβάνει χώρα μια λεπτομερής επισκόπηση του θεσμού της αποζημίωσης πελατείας του εμπορικού αντιπροσώπου στην ολότητά του. Παρουσιάζεται το σύνολο των ουσιαστικών και δικονομικών του
πτυχών, οι πολλές ιδιαιτερότητές του, η νομολογιακή του μεταχείριση τόσο
σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, ενώ παρουσιάζονται και πρακτικά

Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
5 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 130 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
μετά τον Ν 4842/2021

Εισηγητής:
Παντελεήμων Ρεντούλης, Δικηγόρος, ΔΝ

Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021
(16:30 – 21:30)
Διάγραμμα ύλης
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
▶ Τα γενικά χαρακτηριστικά των νέων τροποποιήσεων
▶ Η επίδραση της COVID-19 και των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων
▶ Οι γενικές πτυχές των μεταβατικών διατάξεων
Τροποποιήσεις στις γενικές διατάξεις
▶ Συγκρότηση μονομελών πρωτοδικείων ως δευτεροβαθμίων δικαστηρίων
▶ Η πιλοτική δίκη
▶ Στοιχεία και ηλεκτρονική υποβολή και επίδοση δικογράφων
▶ Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων
Τροποποιήσεις στη διαδικασία ενώπιον των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων
▶ Τροποποιήσεις ανεξαρτήτως διαδικασίας
• Ηλεκτρονική τήρηση πινακίου
• Συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων
• Ενέργειες του δικαστηρίου πριν τη δικάσιμο
• Παράσταση με δήλωση
• Επανάληψη της συζήτησης
• Ματαίωση
• Έκδοση οριστικής απόφασης
• Μάρτυρες και ένορκες βεβαιώσεις
▶ Τροποποιήσεις στην τακτική διαδικασία
• Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και αποδεικτικών μέσων
• Αντίκρουση και συμπληρωματικές προτάσεις
• Διάταξη περί αποδείξεων (εξέταση μαρτύρων, αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη)
▶ Τροποποιήσεις στη διαδικασία των μικροδιαφορών
▶ Τροποποιήσεις στις ειδικές διαδικασίες
• Παράσταση με δήλωση
• Προθεσμία προσθήκης
• Διάταξη περί αποδείξεων (αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη)
• Μη συνεφαρμογή της διαδικασίας των μικροδιαφορών
• Επαναφορά των πραγμάτων σε περίπτωση ακύρωσης διαταγής πληρωμής ή απόδοσης μισθίου
Τροποποιήσεις στα ένδικα μέσα
▶ Προσθήκη προσεπικληθέντων στους ενεργητικά νομιμοποιούμενους
▶ Προτάσεις και προσθήκη επί ανακοπής ερημοδικίας
▶ Ερημοδικία εκκαλούντος – Προβολή νέων πραγματικών ισχυρισμών
στο β΄ βαθμό
▶ Τροποποιήσεις στην αναψηλάφηση
▶ Τροποποιήσεις στην αναίρεση
Τροποποιήσεις στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και στην
εκουσία δικαιοδοσία
▶ Καθ’ ύλην αρμοδιότητα

Ισχύς προσωρινής διαταγής σε περίπτωση αναβολής
Αποσαφήνιση δικαστηρίου κυρίας δίκης που μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα
▶ Άσκηση αγωγής για την κύρια υπόθεση
▶ Παράσταση με δήλωση στην εκουσία δικαιοδοσία
 Τροποποιήσεις στη διαιτησία
▶ Σε περίπτωση αμφισβήτησης του κύρους διαιτητικής ρήτρας
▶ Υπογραφή και κατάθεση διαιτητικής απόφασης με ηλεκτρονικά μέσα
 Τροποποιήσεις στην αναγκαστική εκτέλεση
▶ Ανακοπή άρ. 933 - Ανακοπή άρ. 936 - Εκτελεστικές δίκες
▶ Αναστολή εκτελεστικής διαδικασίας
▶ Παράδοση ή απόδοση τέκνου
▶ Τροποποιήσεις στην κατάσχεση κινητών, ακινήτων και εις χείρας τρίτου
▶ Τροποποιήσεις στον πλειστηριασμό
▶ Τροποποιήσεις στην κατάταξη δανειστών
 Τελικές διευκρινίσεις ως προς τις μεταβατικές διατάξεις
▶
▶

Γιατί να το επιλέξω
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα γίνει παρουσίαση των αλλαγών που επήλθαν στον ΚΠολΔ με τον πρόσφατο Ν 4842/2021 (ΦΕΚ Α΄ 190/13.10.2021)
με συγκριτικές αναφορές μεταξύ παλαιών και νέων ρυθμίσεων, επεξήγηση
των σκοπών του νομοθέτη ως προς τις επελθούσες τροποποιήσεις, διασάφηση των κενών ή αμφίβολων σημείων που εμφανίζουν οι νέες ρυθμίσεις
και σύνδεση αυτών με τις μεταβατικές διατάξεις του νέου νόμου σε σχέση με
την έναρξη ισχύος τους.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε δικηγόρους, σε συμβολαιογράφους, σε δικαστικούς επιμελητές, σε ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και σε φοιτητές νομικής που θέλουν να ενημερωθούν για τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον πρόσφατο Ν 4842/2021.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
5 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 150 €

15% έκπτωση για Ασκούμενους Δικηγόρους - Φοιτητές Δικαστικούς Λειτουργούς
Στους συμμετέχοντες θα προσφερθεί δωρεάν το on demand σεμινάριο:
«H κατάσχεση εις χείρας τρίτου στην πράξη».

Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η συμμετοχική δράση
στον νέο Ποινικό Κώδικα

Εισηγητής:
Νικόλαος Πατεράκης, Δικηγόρος, ΜΔΕ, LL.M.

τη του Ν 4619/2019 στις περί συμμετοχής διατάξεις, οι οποίες συχνά ανατρέπουν τις δογματικές ισορροπίες του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα.

Σε ποιους απευθύνεται
Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021
(17:00 – 21:00)

Διάγραμμα ύλης


Εισαγωγή
▶ Η έννοια της συμμετοχής στο έγκλημα
▶ Διάκριση αυτουργίας από τη συμμετοχή
▶ Η αναγκαία συμμετοχή
▶ Έννομες συνέπειες ύπαρξης συμμετοχής



Συναυτουργία
▶ Προϋποθέσεις τέλεσης του εγκλήματος κατά συναυτουργία
▶ Η συναυτουργία με κατανομή έργου
▶ Ετεροειδής συμμετοχή επί συναυτουργίας
▶ Παραυτουργία ή τυχαία συναυτουργία
▶ Υπέρβαση των ορίων της συναπόφασης



Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς, ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές, που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν την
έννοια της συμμετοχής στο έγκλημα, εμβαθύνοντας στη σχετική θεωρία και
νομολογία, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα ανακύπτοντα στην
πράξη και σχετιζόμενα με τη συμμετοχική δράση ζητήματα.

Σύντομο Bιογραφικό Eισηγητή
Ο Νικόλαος Πατεράκης έχει ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο ποινικό δίκαιο
(Μ.Δ.Ε. Ποινικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α., LL.M. Tübingen, P.O.N. Harvard). Δικηγορεί από το έτος 1999, με κύριο αντικείμενο ενασχόλησής του την οικονομική εγκληματικότητα. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων,
της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και του Ινστιτούτου Διεθνούς και
Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου. Συνέγραψε από κοινού με τον καθηγητή Νέστορα Κουράκη το βιβλίο: “Το έγκλημα της απάτης, Θεωρία-Νομολογία-Υποδείγματα”, που εξεδόθη από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ το έτος 2001, και έχει
δημοσιεύσει δύο μονογραφίες με θέμα: “Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις στην
ποινική δίκη” και “Η απόπειρα κατά συναυτουργία και συναυτουργία σε απόπειρα”. Για δέκα και πλέον έτη υπήρξε μέλος της συντακτικής επιτροπής του
περιοδικού “Ποινική Δικαιοσύνη”, στο οποίο έχουν δημοσιευθεί σχόλια και
παρατηρήσεις του σε πλήθος δικαστικών αποφάσεων.

Ηθικός αυτουργός και προβοκάτορας
▶ Στοιχεία ηθικής αυτουργίας
▶ Η έκταση της ευθύνης του ηθικού αυτουργού
▶ Συμμετοχή σε ηθική αυτουργία

Πληροφορίες Συμμετοχής

▶ Η έμμεση αυτουργία


Συνεργός
▶ Προϋποθέσεις συνέργειας

Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
4 ώρες

▶ Έκταση ευθύνης αυτουργού


Ανεξάρτητο του αξιοποίνου των συμμετόχων



Ιδιαίτερες ιδιότητες και σχέσεις προς θεμελίωση του αξιοποίνου, επίταση, μείωση ή αποκλεισμό της ποινής

Γιατί να το επιλέξω
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των διαφόρων μορφών συμμετοχής στο έγκλημα με παράλληλη ανάδειξη των επεμβάσεων του νομοθέ-

Κόστος Συμμετοχής: 120 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Έξυπνα συμβόλαια
(Smart contracts)
Σύγχρονες Προκλήσεις &
η εφαρμογή τους στη νομική πράξη

Εισηγητής:
Λεωνίδας Κανέλλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Πιστοποιημένος DPO

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021
(16:30 – 21:30)

Διάγραμμα ύλης




ΕΝΟΤΗΤΑ Ι:
Τι είναι τα smart contracts - Οφέλη και πλεονεκτήματα έναντι των
παραδοσιακών μορφών συμβάσεων
▶ Εισαγωγή στην τεχνολογία κατανεμημένων μητρώων (DLT)
▶ Τεχνικά χαρακτηριστικά, πλατφόρμες, παίκτες, ρόλοι
▶ Δυνητική σύγκλιση blockchain και τεχνητής νοημοσύνης
▶ Ισχυρά (strong) και ασθενή (weak) έξυπνα συμβόλαια
▶ Αυτοεμπιστεύσιμα και αυτοεκτελούμενα προγράμματα
▶ Ψηφιακά μητρώα (δημόσια διοίκηση, κτηματολόγιο, υγεία κ.λπ.)
▶ Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, εταιρική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικό εμπόριο
▶ Λειτουργική διαχείριση παραγγελιών, εφοδιαστική αλυσίδα
▶ Ψηφιακές αγορές και μισθώσεις οχημάτων
▶ Ομαδικά ασφαλιστήρια, Ηλεκτρονικά αποθετήρια τίτλων
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ:
Η εφαρμογή των έξυπνων συμβολαίων στην πράξη
▶ Τεχνολογικές και κανονιστικές προκλήσεις εφαρμογής
▶ Διαφορές έξυπνων και νομικών συμβάσεων
▶ Κώδικας μηχανής και νομικοί κώδικες
▶ Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου και ηλεκτρονικών υπογραφών
▶ Εγκληματικότητα (κλοπές, διπλή ανάλωση κρυπτονομισμάτων κ.λπ.)
▶ Ο ρόλος του Blockchain στην αποδεικτική διαδικασία
▶ Blockchain και GDPR: μια δύσκολη συμβίωση
▶ Ακύρωση αισχροκερδών δικαιοπραξιών και προστασία καταναλωτή
▶ Νέα επιχειρηματικά μοντέλα
▶ Η Ευρωπαϊκή στρατηγική blockchain
▶ Οι δυνητικές επιπτώσεις για τη διοίκηση και τους δικηγόρους

Γιατί να το επιλέξω
Το Σεμινάριο για τα έξυπνα συμβόλαια παρέχει μια εισαγωγή στις δυνητικές
επιπτώσεις της τεχνολογίας blockchain και της τεχνητής νοημοσύνης στον
χώρο του δικαίου και των νομικών επαγγελμάτων. Η νομική λειτουργία και
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δεσμευτικότητά τους δημιουργεί πολλά ζητήματα ερμηνειών κατά το εσωτερικό και αλλοδαπό δίκαιο. Το Σεμινάριο αυτό που θα επικεντρωθεί στη λειτουργία των smart contracts ως μία ανερχόμενη μορφή δικαιοπραξιών έχει
σκοπό να καταδείξει τη μελλοντική εφαρμογή της οικείας τεχνολογίας στην
επαγγελματική πρακτική, όπως επίσης να αναλύσει τις τεχνικές και κανονιστικές προκλήσεις των κατανεμημένων μητρώων στις νομικές συναλλαγές
(συμβάσεις, λογοδοσία, απόδειξη, αναγκαστική εκτέλεση), τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που σχετίζονται με τους κανόνες ασφαλείας και ιδιωτικότητας και να επισημάνει ενδεχόμενα σφάλματα κατά την κατάρτισή τους
που δεν μπορούν να ανιχνευθούν εύκολα, όπως και τη δεσμευτικότητά τους.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που ασχολούνται με ηλεκτρονικές
και νέες μορφές συμβάσεων, νομικούς και στελέχη του χρηματοπιστωτικού
χώρου, δικαστές και συμβολαιογράφους, στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στελέχη επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, fintech,
e–shops και logistics.

Σύντομο Bιογραφικό Eισηγητή
O Λεωνίδας Κανέλλος είναι Δικηγόρος, ΔΝ, Πιστοποιημένος DPO, Πρόεδρος του DPO Network και στέλεχος της νομικής υπηρεσίας του ΔΣΑ. Έχει
εμπειρία σε πολυάριθμα έργα GDPR Compliance. Είναι εκπαιδευτής σεμιναρίων πιστοποίησης DPOs και συγγραφέας του πρακτικού οδηγού «THE
GDPR HANDBOOK» (Εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) και του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ» (Εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ).

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
5 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 150 €
Το Σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
του ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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Το νέο νομικό πλαίσιο για
τη διαχείριση αποβλήτων
(ο Ν 4819/2021)

Εισηγήτρια:
Αγγελική Χαροκόπου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Τρίτη 16 & Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021
(17:00 – 20:00)

Διάγραμμα ύλης

Ενότητα Α΄- Γενικό μέρος












Εθνικό και Ενωσιακό Δίκαιο
Ορισμός αποβλήτων - Πεδίο εφαρμογής
“Μη απόβλητα” (υποπροϊόντα-αποχαρακτηρισμός)
Ιεράρχηση των αποβλήτων-Αρχές
Κυκλική οικονομία
Είδη αποβλήτων (με αναφορά και στους νεότερους ορισμούς)
Τρόποι διαχείρισης των αποβλήτων
Σχέδια και προγράμματα
Επιθεωρήσεις και έλεγχοι
Ευθύνη (και διευρυμένη) και κόστος
Κυρώσεις

Σημαντικές τροποποιήσεις της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ
από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851
• Νέες διατάξεις • Εξουσιοδοτήσεις • Μεταβατικές διατάξεις
και καταργούμενες.

Ενότητα Β΄- Ειδικό μέρος



Αστικά απόβλητα
• Αρμοδιότητες (Φορείς, ΟΤΑ, ΦΟΔΣΑ). • Εθνικός και περιφερειακός
σχεδιασμός. • ΧΥΤ, ΧΥΤΑ, ΟΕΔΑ, ΧΑΔΑ. • Αδειοδότηση- σχέση με το
καθεστώς της περ/ντικής αδείας.
Επικίνδυνα
• Κατάλογος-κριτήρια •Ιστορικά αποθηκευμένα • Ειδικές
υποχρεώσεις
Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ιατρικά
Εξορυκτικά
Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)
Συσκευασίες



Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.










Γιατί να το επιλέξω
Ο τομέας των αποβλήτων και η διαχείρισή τους αποτελεί πρόκληση για τη
σημερινή κοινωνία, επεκτείνεται συνεχώς, έχει σοβαρό οικονομικό αντικείμενο και έντονα αντιτιθέμενα συμφέροντα. Οι νομικές ρυθμίσεις στηρίζονται σε ένα βασικό κορμό και αρχές. Επιπλέον, όμως, έχουν ήδη γίνει

περίπλοκες, με συνέπεια να γεννώνται νομικά προβλήματα καθώς και προβλήματα εφαρμογής που αντιμετωπίζονται δύσκολα, δεδομένου μάλιστα
ότι δεν υπάρχει συνολικό σχολιασμένο κείμενο για τον τομέα αυτό. Ειδικά
δε οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν 4819/2021) δεν έχουν υποστεί
ακόμη θεωρητική επεξεργασία και δεν υπάρχει σχετική νομολογία, ωστόσο
στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα γίνει μια πρώτη κριτική προσέγγιση των
σημαντικών τροποποιήσεων, ενώ θα σχολιαστεί η σχετική μέχρι σήμερα
διαμορφωθείσα νομολογία του ΔΕΕ, του ΣτΕ και των Διοικητικών Δικαστηρίων μέσα από παραδείγματα.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους και εν γένει νομικούς,
στελέχη της Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στελέχη ιδιωτικών
επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων και μηχανικούς.

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγήτριας
Η Αγγελική Χαροκόπου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ειδικευμένη σε
θέματα περιβαλλοντικού και γενικότερα διοικητικού δικαίου. Έχει παρασταθεί σε υποθέσεις επί των οποίων έχουν δημοσιευθεί περίπου τριακόσιες
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δίδασκε δίκαιο περιβάλλοντος
στο μεταπτυχιακό τμήμα του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
«Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος» επί σειρά ετών. Έχει συγγράψει
μελέτες, άρθρα, σχόλια σε αποφάσεις και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια.
Έχει ασχοληθεί με το δίκαιο των αποβλήτων και με το καθεστώς της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το έτος 1990. Διδάσκει διοικητικό δίκαιο στα σεμινάρια ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει την μελέτη «Η νομολογία του ΔΕΕ και του ΣτΕ στο
θέμα των αποβλήτων» (ΘΠΔΔ 5/2015) και έχει συμμετάσχει στα συλλογικά
έργα «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» με το τμήμα «Περιβάλλον - Πολεοδομία - Δάση» εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017, στο «Περιβάλλον-Δημόσιες συμβάσεις» με θέμα τη νομολογία του ΔΕΕ και του ΣτΕ στο θέμα των
αποβλήτων εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2016, στο «Greek Law Digest-The
Official Guide to Greek Law» με θέματα Tourism, Mining, Waste, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2019. Το 2019 είχε εισήγηση με θέμα “Τα κρίσιμα
ζητήματα των αποβλήτων στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας”
στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. (βλ. Πρακτικά
Ημερίδας 11-02-2019 “Διαχείριση Αποβλήτων-Επίκαιρα νομικά ζητήματα". Βλ. λεπτομέρειες στο www.charokopoulawfirm.com.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Διάρκεια

Τρόποι Παρακολούθησης

6 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 130 €
Πληροφορίες & εγγραφές:

T: 210 3678925 | E: edu@nb.org | www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σύγκρουση δεδικασμένων
και δικαιοδοσιών
Διαφορές από Δημόσιες Συμβάσεις Κ.Ε.Δ.Ε. (Διοικητική Εκτέλεση) Αστική Ευθύνη του Δημοσίου

Εισηγητής:
Γεώργιος Κόντης, Δικηγόρος, ΔΝ

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021
(17:00 – 20:00)

Διάγραμμα ύλης


Εισαγωγή - Ο θεσμός του δεδικασμένου στην πολιτική και διοικητική
δίκη



Η αρχή ne bis in idem και η λειτουργία της στο πλαίσιο της κατανομής δικαιοδοσίας



Δέσμευση των πολιτικών δικαστηρίων από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων



Δέσμευση των διοικητικών δικαστηρίων από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων



Η οριοθέτηση μεταξύ των πολιτικών και διοικητικών διαφορών κατά
τα άρθρα 2 ΚΠολΔ και 3 περ. α΄ ΚΔΔ



Η λειτουργία και ο σκοπός των διατάξεων των άρθρων 249 ΚΠολΔ
και 3 περ. β΄ ΚΔΔ σχετικά με την αναστολή της δίκης προς αποφυγή
συνύπαρξης «αντιφατικών δεδικασμένων»



Η διάταξη του άρθρου 544 περ. 8 ΚΠολΔ. Η ανατροπή δεδικασμένου
απορρέοντος από απόφαση δικαστηρίου άλλης δικαιοδοσίας





Συγκρούσεις δικαιοδοσιών. Το παράδειγμα των δημοσίων συμβάσεων, των δικών του Κ.Ε.Δ.Ε. και των διαφορών από την αστική ευθύνη του Δημοσίου
Συμπεράσματα

Γιατί να το επιλέξω
Στην καθημερινή πρακτική υφίστανται συχνά περιπτώσεις στις οποίες μια διαφορά εμφανίζει πτυχές που άπτονται τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου δικαίου. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να καταδειχθούν τα ανακύπτοντα
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ζητήματα και οι λύσεις τις οποίες παρέχει η νομολογία ή ο νομοθέτης ιδίως
στις περιπτώσεις συγκρούσεως δεδικασμένων και δικαιοδοσιών στις διαφορές από τις δημόσιες συμβάσεις, στις διαφορές από τη διοικητική εκτέλεση, την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου κ.ά. Με το
Σεμινάριο επιχειρείται να λειανθούν οι αβεβαιότητες αναφορικά με την πρέπουσα δικαιοδοσία στην οποία θα πρέπει να αχθεί μία διαφορά όταν δεν είναι ευκρινές εάν αυτή ανήκει στη σφαίρα του δημοσίου ή του ιδιωτικού δικαίου. Είναι άλλωστε γνωστή στην πρακτική η επιλογή των δικηγόρων να
ασκούν το ίδιο ένδικο βοήθημα τόσο ενώπιον των πολιτικών όσο και ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων προκειμένου με ασφάλεια να αποφύγουν
ενδεχόμενη απόρριψή του ως απαράδεκτου λόγω ελλείψεως δικαιοδοσίας
με συνέπεια την περαιτέρω επιβάρυνση της δικαιοσύνης.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε δικηγόρους όσο και σε δικαστές οι οποίοι καλούνται να επιλύσουν τακτικά τα δυσχερή ζητήματα που ανακύπτουν.

Σύντομο Bιογραφικό Eισηγητή
Ο Γιώργος Κόντης είναι δικηγόρος και κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πολιτική Δικονομία από τη Νομική Σχολή Αθηνών.
Έχει διεξαγάγει σεμινάρια και έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σχετικά με ζητήματα δεδικασμένου, αναγκαστικής εκτέλεσης, ηλεκτρονικών δικαιοπραξιών, πτώχευσης, κ.α. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και
ασκεί δικηγορία στο πεδίο του αστικού, τραπεζικού και διοικητικού δικαίου.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
3 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 80 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org
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Διαφορές μεταξύ
συνιδιοκτητών
Πρακτική αντιμετώπιση μέσα
από τη νομολογία

Εισηγήτρια:
Μάρα Ν. Ράμμου, Πρωτοδίκης

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021
(17:00 – 21:00)
Επικοινωνήστε με τη γραμματεία για νέες ενάρξεις

Διάγραμμα ύλης


Η ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 17 περ. γ΄ ΚΠολΔ
υπαγόμενες διαφορές ▶ Έννοια ιδιοκτητών ορόφων ή διαμερισμάτων και η ρύθμιση των σχέσεών τους ▶ Αρμοδιότητα - Διαδικασία
Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία
▶ Νομοθετικό καθεστώς ▶ Σύσταση ▶ Δικαιώματα και υποχρεώσεις ▶ Δικονομικές παρατηρήσεις:
• Αρμοδιότητα - Διαδικασία • Ορισμένο αγωγής • Άσκηση αγωγής προδικασία • Περιεχόμενο απόφασης • Ένδικα μέσα
Κανονισμός Οροφοκτησίας
▶ Σύσταση ▶ Έννομες συνέπειες ▶ Όργανα της ένωσης οροφοκτητών:
• Γενική Συνέλευση • Διαχειριστής
▶ Ειδικότερα ο διαχειριστής
• Διορισμός - Διαδικασία διορισμού • Θητεία • Δικαιώματα και Υποχρεώσεις • Λογοδοσία - Επίδειξη εγγράφων:
- Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Νομιμοποίηση - έννομο συμφέρον - Στοιχεία αγωγής - Νόμω και ουσία βάσιμο αγωγής
• Παύση
▶ Προσβολή αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας:
• Πώς προσβάλλονται • Περιεχόμενο και ορισμένο αγωγής • Προθεσμία άσκησης της αγωγής
Κοινόχρηστες δαπάνες
▶ Έννοια ▶ Περιεχόμενο ▶ Τρόπος κατανομής: α) με κανονισμό β) χωρίς
κανονισμό ▶ Ένοικοι ισογείων διαμερισμάτων και μισθωτές ▶ Είσπραξη: α) από τον διαχειριστή β) από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες/συγκυρίους ▶ Παραγραφή ▶ Δικονομικές παρατηρήσεις:
• Αρμοδιότητα • Διαδικασία • Νομιμοποίηση: α) συνιδιοκτήτες, β) διαχειριστής • Ορισμένο αγωγής • Νόμω και ουσία βάσιμο αγωγής • Άμυνα εναγομένου.
Ο χώρος της πυλωτής
▶ Η ρύθμιση ▶ Δικαίωμα και τρόπος χρήσης ▶ Συμφωνία ρύθμισης του
χώρου της πυλωτής: εγκυρότητα και ακυρότητα αυτής ▶ Διαφορές - δικονομικά ζητήματα
Λοιπές διαφορές
▶ Αγωγή διαχειριστή κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος για άρση παρακώλυ-

σης της χρήσης κοινόχρηστων χώρων ▶ Αγωγή μεταξύ συνιδιοκτητών
λόγω εκμίσθωσης οριζόντιας ιδιοκτησίας κατά παράβαση του κανονισμού της πολυκατοικίας (κυρίως η μεταβολή χρήσης) ▶ Αγωγή διαχειριστή κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος λόγω απαγορευμένης αλλαγής
χρήσης ▶ Αγωγή μεταξύ συνιδιοκτητών λόγω παρακώλυσης του δικαιώματος ανέγερσης νέου ορόφου

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδίως σε δικαστές,
δικηγόρους, συμβολαιογράφους, τοπογράφους - μηχανικούς καθώς και εν
γένει επιστήμονες και επαγγελματίες συναφών κλάδων και τέλος σε ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές των νομικών σχολών.

▶ Οι










Σύντομο Bιογραφικό Eισηγήτριας
Η Μάρα Ράμμου είναι Πρωτοδίκης στο Πρωτοδικείο Σύρου. Αποφοίτησε
το 2011 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Άριστα». Το 2012 απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Αστικό
Δίκαιο από τη Νομική Σχολή Αθηνών με βαθμό «Άριστα», ενώ το 2014 απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (D.E.A.) με αντικείμενο «Droit
des Aﬀaires et de l’Economie» από το Πανεπιστήμιο Paris 1 PanthéonSorbonne. Είναι, επίσης, Υποψήφια Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών
στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου. Εργάστηκε ως Δικηγόρος Αθηνών από
το έτος 2013 έως το έτος 2019, οπότε και εισήχθη στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Μετά την αποφοίτησή της, διορίστηκε Πάρεδρος στο
Πρωτοδικείο Αθηνών (2020 - 2021). Τέλος, στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνεται συμμετοχή σε αρκετά συλλογικά έργα στον τομέα του Αστικού
Δικαίου καθώς και δημοσίευση άρθρων και σχολίων σε νομικά περιοδικά
στον τομέα του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
4 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 115 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org
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Δημόσιες Συμβάσεις
Προμηθειών και Υπηρεσιών
Πρακτικά Ζητήματα - Νομοθετικές και
Νομολογιακές εξελίξεις

Εισηγητής:

Σε ποιους απευθύνεται

Αλέξανδρος Α. Κορτέσης, Δικηγόρος LL.M., Εταίρος της Δικηγορικής

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους,
ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές νομικών σπουδών ή νομικών μαθημάτων, στελέχη εταιριών και εν γένει ασχολούμενους με τις δημόσιες προμήθειες και αποσκοπεί να δώσει έμφαση στη διαχείριση πρακτικών προβλημάτων που ανακύπτουν στη διαχείριση των δημοσίων διαγωνισμών από τους
οικονομικούς φορείς.

Εταιρίας PotamitisVekris

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021
(17:00 – 21:00)

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή
Διάγραμμα ύλης


Α. Το νομοθετικό πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων προμηθειών και
υπηρεσιών μετά τον Ν 4782/2021
▶Η

Είδη διαγωνιστικών διαδικασιών - Συμφωνίες Πλαίσιο - Ανταγωνιστικός Διάλογος - Συμβάσεις Παραχώρησης - ΣΔΙΤ.

▶ Τα

κύρια βήματα προετοιμασίας για την οργάνωση και σύνταξη ενός
φακέλου συμμετοχής. Προθεσμίες. Κριτήρια Συμμετοχής και Κατακύρωση.

▶ Ονομαστικοποίηση Μετοχών σε διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω

του 1.000.000€. Νομολογία και νεότερες νομοθετικές εξελίξεις.




Β. Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα κατά το προσυμβατικό
στάδιο και έννομη προστασία. Προσβολή διακήρυξης. Ο ρόλος της
Α.Ε.Π.Π. και η προσφυγή ενώπιον των Δικαστηρίων-Νεότερα νομολογιακά πορίσματα και κριτική αποτίμηση αυτών
Γ. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ο Αλέξανδρος Α. Κορτέσης είναι δικηγόρος, εταίρος στην Εταιρία ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ από το 2012. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1996) και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
του Εδιμβούργου του Ηνωμένου Βασιλείου, από όπου έλαβε δίπλωμα LL.M.
(1998) με εξειδίκευση στο εμπορικό Δίκαιο, το διεθνές οικονομικό Δίκαιο
και τη διεθνή εμπορική διαιτησία. Παρέχει υπηρεσίες, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο, σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται
στον χώρο της φαρμακευτικής αγοράς και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των νομικών αναγκών μίας σύγχρονης
επιχείρησης του τομέα της Υγείας. Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων,
εκπροσωπεί εταιρίες τόσο κατά τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς, όσο και κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
4 ώρες

Γιατί να το επιλέξω
Οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών αποτελούσαν πάντοτε,
λόγω της αυξημένης τυπικότητάς τους, ένα περίπλοκο και ευαίσθητο νομικό ζήτημα, έχοντας δημιουργήσει πλούσια νομολογία. Στο παρόν Σεμινάριο
παρουσιάζεται το σύνολο των διαγωνιστικών διαδικασιών που ακολουθούνται για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. Ειδική αναφορά γίνεται στην οργάνωση του φακέλου συμμετοχής και στους λόγους
αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα, καθώς και στις διατάξεις έννομης
προστασίας όπου θα αναλυθούν τα νεότερα νομολογιακά πορίσματα. Τέλος,
παρουσιάζεται ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Κόστος Συμμετοχής: 140 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org
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Καταστατικά Εταιριών
όλων των Εταιρικών Μορφών
Σύσταση και τροποποίηση ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ

Εισηγητής:
Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος, Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021
(16:30 – 21:30)

Διάγραμμα ύλης
Α. Ανώνυμη Εταιρία
▶ Ελάχιστο περιεχόμενο κατά τον νόμο.
▶ Προαιρετικές διατάξεις καταστατικού με κριτήριο το αν έχουμε την πλειοψηφία ή τη μειοψηφία.
▶ Τρόπος λήψης αποφάσεων στη ΓΣ – Καταστατικές ρήτρες δικαιώματος
veto – Καταστατικές απαρτίες και πλειοψηφίες.
▶ Μεταβίβαση μετοχών και καταστατικοί περιορισμοί
▶ Διατάξεις σε συνδυασμό με εξωεταιρική μετοχική συμφωνία – Εξωεταιρικές μετοχικές συμφωνίες δέσμευσης του δικαιώματος ψήφου.
▶ Τροποποίηση καταστατικού ΑΕ.
 Β. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
▶ Ελάχιστο περιεχόμενο κατά τον νόμο και προαιρετικές διατάξεις.
▶ Τρόπος λήψης αποφάσεων στη Συνέλευση Εταίρων – Σύγκριση με ΑΕ
και ΙΚΕ.
▶ Μεταβίβαση μεριδίων και καταστατικοί περιορισμοί – Σύγκριση με ΑΕ
και ΙΚΕ.
▶ Τροποποίηση καταστατικού ΕΠΕ.
 Γ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
▶ Ελάχιστο περιεχόμενο κατά τον νόμο και προαιρετικές διατάξεις καταστατικού σε συνδυασμό με εξωεταιρική συμφωνία. Το άρθρο 50 παρ.
2 Ν 4072/2012.
▶ Τρόπος λήψης αποφάσεων στη ΓΣ και καταστατικές απαρτίες και πλειοψηφίες- Σύγκριση με ΑΕ, ΕΠΕ.
▶ Μεταβίβαση μεριδίων και καταστατικοί περιορισμοί – Σύγκριση με ΑΕ, ΕΠΕ.
▶ Τροποποίηση καταστατικού ΙΚΕ.
 Δ. Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη Εταιρία
▶ Σύνταξη καταστατικού – Υποχρεωτικές και προαιρετικές διατάξεις.
▶ Σύγκριση με λοιπές εταιρικές μορφές.
▶ Τροποποίηση καταστατικού.


Γιατί να το επιλέξω
Το Σεμινάριο διατρέχει σε όλο το φάσμα τους τα ζητήματα σύνταξης και
τροποποίησης του καταστατικού κάθε εταιρικής μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ,
ΕΕ), ενώ παράλληλα εξετάζει και ιδιαίτερες πτυχές των καταστατικών, όπως
προκύπτουν από την εμπειρία και τις ανάγκες που αναδεικνύονται στην πράξη σε όλους τους τύπους νομικών προσώπων, σε συγκριτική ανάλυση και
αξιολόγηση και τελικά επιλογή. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό τόσο για την πλειοψηφία όσο και για τη μειοψηφία, που καλούνται να οικοδομήσουν ή/και να τροποποιήσουν τον καταστατικό χάρτη της
εταιρίας μέσα στο πλαίσιο μίας ενιαίας επένδυσης προς το κοινό (εταιρικό) συμφέρον.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, νομικούς συμβούλους
επιχειρήσεων και εταιριών όλων των μορφών, συμβολαιογράφους, αλλά
και κάθε νομικό, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για τα πλέον πρακτικά ζητήματα σύνταξης και τροποποίησης του καταστατικού κάθε εταιρικής
μορφής και να αποφεύγουν τα συνηθέστερα λάθη.

Σύντομο Bιογραφικό Eισηγητή
Ο Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος είναι δικηγόρος Αθηνών με ειδίκευση στο
εμπορικό δίκαιο, κάτοχος μεταπτυχιακού LL.M. (London School of Economics,
Commercial, Corporate and Media Law), αριστούχος υπότροφος Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη και αριστούχος Διδάκτωρ Εμπορικού Δικαίου Νομικής
Αθηνών. Συγγραφέας βιβλίων που έχουν κυκλοφορήσει σε πολλές εκδόσεις,
όπως: «Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία», «Δίκαιο ΙΚΕ
και ΕΠΕ», «Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου», «Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων μέσω Διαδικτυακής Πλατφόρμας» (ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ). Επιστημονική επιμέλεια Κώδικα «Μισθώσεις Ακινήτων». Συμμετοχή στα συλλογικά
«Ειδικές διαδικασίες κατά τον Νέο ΚΠολΔ» (Ν. Λεοντής) – Δικονομία Μισθώσεων, «Σύγχρονα ζητήματα δικαίου ακινήτων» και «Το Δίκαιο της ΑΕ» (Περάκης). Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις. Παραδόσεις
σε πλήθος σεμιναρίων. Τακτικός αρθρογράφος στον επιστημονικό Τύπο επί
ποικίλων θεμάτων, ενδεικτικώς «Έξυπνα Συμβόλαια (Smart contracts) και
ελευθερία των συμβάσεων» (Επιστ. Συμπόσιο ΠαΠει-ΕΣ), «Δημόσιο Συμφέρον και Δημόσιες Συμβάσεις» (Εισήγηση στην ΕΣΔΙ), «Η νομική οντότητα ως
νέος θεσμός του εταιρικού δικαίου» (Αναμν. Τομ. Λεωνίδα Γεωργακόπουλου,
ΤτΕ), «Ο προσωρινός (;) χαρακτήρας της ρύθμισης κατάστασης με ασφαλιστικά μέτρα - Πρόταση εφέσεως κατά απόφασης απονέμουσας προσωρινώς δικαίωμα ψήφου ΑΕ» ( Ένωση Δικονομολόγων) κ.ά.. Μέλος Εταιρείας Μελετών
Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ), Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Αστικολόγων και Εμπορικολόγων, Ελληνικής Ένωσης για τη Διαιτησία,
ΔΣ Κοινωφελούς Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, Συλλόγου Αποφοίτων London
School of Economics, European Law Observatory on New Technologies
(ELONTech). Επιστημονικός Συνεργάτης ΔΙΤΕ.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
5 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 140 €
Το Σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
του ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org
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Το νέο τοπίο στο άσυλο Ειδικά θέματα Πρόσφατες νομοθετικές
αλλαγές (Ν 4825/2021)

Εισηγητές:

Γιατί να το επιλέξω

Χρήστος Τσεβάς, ΔΝ, Ειδικός Συνεργάτης για θέματα ασύλου ICMC/

Το δίκαιο διεθνούς προστασίας αποτελεί ένα κλάδο του δικαίου με διαρκώς
διευρυνόμενη εφαρμογή. Ιδιαιτερότητά του αποτελεί η πολυεπίπεδη αλληλοδιαπλοκή της θεωρίας, της διεθνούς νομολογίας και της εθνικής πρακτικής. Οι πρωταρχικά διεθνείς κανόνες που ρυθμίζουν το ζήτημα του ασύλου
εφαρμόζονται κατ’ εξοχήν από εθνικά διοικητικά και δικαιοδοτικά όργανα.
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η δημιουργία υποβάθρου κατανόησης βασικών και εξειδικευμένων εννοιών του δικαίου διεθνούς προστασίας, μέσα
από θεματικό χωρισμό της ύλης και την παρουσίαση της σχετικής νομολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πρακτικής
εφαρμογής της θεωρίας κατά την υπεράσπιση και κρίση αιτημάτων ασύλου
καθώς και τεκμηρίωσης δικογράφων. Θεωρία, νομολογία και προβλήματα
από την πρακτική θα παρουσιαστούν με ίση βαρύτητα αλλά και μεθοδολογική στόχευση πληρότητας για έναν επαγγελματία. Τέλος, παρουσιάζεται το
τοπίο που διαμορφώνεται με τον ν. 4825/2021 ως προς την αναμόρφωση των διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών,
με την εξέταση του παραδεκτού και τις διαδικασίες ανάκλησης καθεστώτος.

UNHCR, Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Φαρμακίδης - Μάρκου, Δικηγόρος, ΜΔΕ

Τρίτη 23 & Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021
(17:00 – 21:00)

Διάγραμμα ύλης


1η ημέρα: Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 (17:00 – 21:00)
▶ Σεξουαλικός προσανατολισμός και αιτήματα ασύλου
▶ Θρησκεία και πολιτικές πεποιθήσεις ως λόγοι δίωξης
▶ Η εμπορία ανθρώπων στο προσφυγικό δίκαιο
▶ Αιτήματα ασύλου παιδιών
▶ Θύματα βασανιστηρίων και έμφυλη βία
▶ Η υγεία στο πλαίσιο του προσφυγικού δικαίου

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που αναλαμβάνουν υποθέσεις
ασύλου, χειριστές και άλλους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου, αλλά και
επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα του προσφυγικού δικαίου και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις για τη νομική διάσταση του θέματος. Η μεθοδολογική προσέγγιση και η ανάδειξη των πλέον επίκαιρων απαντήσεων σε όλες τις θεματικές καθιστούν το Σεμινάριο κατάλληλο και για
δικαστές ή δικηγόρους με εξειδίκευση στον κλάδο.

▶ Ζητήματα ανιθαγένειας και αιτήματα Παλαιστινίων Προσφύγων



2η ημέρα: Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 (17:00 – 21:00)

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης

▶ Αποκλεισμός, ανανέωση και ανάκληση καθεστώτος
▶ Διαδικαστικές εγγυήσεις – νομική συνδρομή
▶ Παραδείγματα διαδικαστικής πορείας αιτήματος
▶ Ασφαλής

τρίτη χώρα ανά ιθαγένεια/κατηγορία αιτημάτων – ασφαλής
χώρα καταγωγής – συνέπειες απόρριψης αιτήματος ως απαραδέκτου
ή προδήλως αβάσιμου

▶ Νέο

Σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση (ΕΕ) και Παγκόσμιο
Σύμφωνο για τη μετανάστευση: Ευρωπαϊκοί μηχανισμοί και σύγχρονες κατευθύνσεις

▶ Εξελίξεις στο Αφγανιστάν και αιτήματα ασύλου στην ΕΕ
▶ Νόμος

4825/2021: Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών και ζητήματα διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας
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Διάρκεια
8 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 170 €
15% έκπτωση για Ασκούμενους Δικηγόρους Φοιτητές - Δικαστικούς Λειτουργούς

Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

2ο ΤΜΗΜΑ

Ανάλυση Συνταξιοδοτικών
Υποθέσεων
Πρακτικά παραδείγματα - Συνταξιοδοτικοί
φάκελοι - Υπολογισμός σύνταξης

Εισηγήτριες:
Αφροδίτη Νιφόρου, Προϊσταμένη Τμ. Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ
Κατερίνα Σαρακινιώτη, Προϊσταμένη Τμ. Ασφαλιστικού Βίου της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ

Τρίτη 23 & Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021
(17:00 – 21:00)

Διάγραμμα ύλης
1η ημέρα: Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
 Ανάλυση συνταξιοδοτικών φακέλων με διατάξεις π .ΙΚΑ
▶ Έναρξη και λήξη ασφάλισης
▶ Νομοθετικό πλαίσιο Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος
▶ Παραδείγματα
 Ανάλυση συνταξιοδοτικών φακέλων με διατάξεις π. ΟΓΑ
▶ Έναρξη και λήξη ασφάλισης
▶ Νομοθετικό πλαίσιο Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος
▶ Παραδείγματα
 Ανάλυση συνταξιοδοτικών φακέλων με διατάξεις π. ΟΑΕΕ
▶ Έναρξη και λήξη ασφάλισης
▶ Νομοθετικό πλαίσιο Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος
▶ Παραδείγματα
2η ημέρα: Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 (17:00 - 21:00)
 Ανάλυση συνταξιοδοτικών φακέλων με διατάξεις π. ΤΑΝ
▶ Έναρξη και λήξη ασφάλισης
▶ Νομοθετικό πλαίσιο Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος
▶ Παραδείγματα
 Υπολογισμός σύνταξης
▶ Τρόπος υπολογισμού κύριας σύνταξης
▶ Τρόπος υπολογισμού επικουρικής σύνταξης
▶ Παραδείγματα

Γιατί να το επιλέξω
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να αποσαφηνιστούν και να αναλυθούν οι
διατάξεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέσω επεξεργασίας
πραγματικών συνταξιοδοτικών υποθέσεων, καθώς και υπολογισμού της
σύνταξης. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες
ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν τη νομοθεσία που πρέπει να εφαρμοστεί για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, να εξοικειωθούν με
τη χρήση των σχετικών πινάκων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και να
επιλέγουν τον κατάλληλο χρόνο θεμελίωσης ανάλογα με τη συνταξιοδοτική περίπτωση.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και λογιστές που ασχολούνται με
τα ζητήματα της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας όσον αφορά στη θεμελίωση

του δικαιώματος και τον υπολογισμό της σύνταξης με τη χρήση ειδικών
πινάκων και σχετικών παραδειγμάτων και επιθυμούν να ενημερωθούν για
τον ορθό τρόπο αντιμετώπισης στην πράξη των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων που ανακύπτουν με βάση την εμπειρία της κοινωνικοασφαλιστικής
διοίκησης και τις νομοθετικές εξελίξεις.

Σύντομα Βιογραφικά Εισηγητριών
Η Αφροδίτη Νιφόρου υπηρετεί ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Νομοθεσίας
Διαδοχικής Ασφάλισης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ και διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία καθώς υπηρετεί επί πολλά έτη σε φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης έχει
υπηρετήσει ως Προϊσταμένη Διεύθυνσης Απονομής Επικουρικής Σύνταξης
και ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του
π. ΕΤΕΑΕΠ. Έχει διατελέσει στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών στις «Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές» και υποψήφια διδάκτωρ του
ιδίου ιδρύματος. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ
και διαθέτει διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων τόσο στο πλαίσιο της μη τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης.
Η Κατερίνα Σαρακινιώτη υπηρετεί ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Ασφαλιστικού Βίου της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ και διαθέτει
την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία καθώς υπηρετεί επί πολλά έτη
σε φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης έχει υπηρετήσει ως Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Επιθεώρησης και ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος
Ασφάλισης & Παροχών του π. ΕΤΕΑΕΠ. Διαθέτει και επιστημονική κατάρτιση στον τομέα της Εκπαίδευσης λόγω του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
στην Εκπαίδευση. Επίσης, κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση
Επιχειρήσεων και Πτυχίο Κοινωνιολογίας. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Η εκπαιδευτική εμπειρία συμπληρώνεται από
την συμμετοχή σε πολλά σεμινάρια.Σχετικά με την διδακτική εμπειρία,
εκτός από την απασχόλησή της ως καθηγήτρια ξένων γλωσσών εργάζεται
και ως εκπαιδεύτρια του ΕΚΔΔΑ.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόπος Παρακολούθησης

Διάρκεια
8 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 140 €
Το Σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
του ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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Η ποινική δίκη
στα στρατιωτικά δικαστήρια
Ουσιαστικές και δικονομικές διαστάσεις

Εισηγητής:

Γιατί να το επιλέξω

Γεώργιος Κουτσαγγέλης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το στρατιωτικό ποινικό δίκαιο ως τμήμα του ποινικού δικαίου των ειδικών ποινικών
νόμων, τόσο στην ουσιαστική όσο και στη δικονομική διάστασή του (γνώση
επιλεγμένων στρατιωτικών εγκλημάτων που εμφανίζονται συχνά στη δικαστηριακή καθημερινότητα και των δικονομικών ιδιαιτεροτήτων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα όπου αποκλίνουν από τις διατάξεις του ΚΠΔ), ώστε
να είναι σε θέση ν’ ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην υπεράσπιση ποινικών υποθέσεων στα στρατιωτικά ποινικά δικαστήρια.

Πέμπτη 25 & Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021
(18:00 – 21:00)

Διάγραμμα ύλης


1η ημέρα: Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 (18:00 - 21:00)
Ουσιαστικό Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο
▶ Στρατιωτικό έγκλημα
- υποκείμενο τέλεσης στρατιωτικού εγκλήματος
- γνήσια και μη γνήσια στρατιωτικά εγκλήματα
▶ Κατ’ ιδίαν στρατιωτικά εγκλήματα
- εγκλήματα κατά της στρατιωτικής υποχρέωσης
> Ανυποταξία
> Λιποταξία στο εσωτερικό
> Λιποταξία στο εξωτερικό
- εγκλήματα κατά της στρατιωτικής πειθαρχίας
> Στάση
> Ομαδική απείθια
> Προσβολή σημαίας ή στρατού
> Βιαιοπραγία κατά ανωτέρου ή κατωτέρου
> Εξύβριση ανωτέρου ή κατωτέρου
> Δυσφήμηση ανωτέρου ή κατωτέρου
> Ανυπακοή
> Παράβαση και εκβίαση στρατιωτικής εντολής
- εγκλήματα κατά της περιουσίας
> κλοπή και υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων
> πλαστογραφία, ψευδής βεβαίωση, νόθευση
> Ενεχυρίαση
> Εκμετάλλευση εμπιστευμένων



Απευθύνεται σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, σε φοιτητές (καθώς το μάθημα διδάσκεται μόνο στη Νομική Σχολή ΑΠΘ), αλλά και σε στρατιωτικούς που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το αντικείμενο και τη διαδικασία.

Σύντομο Bιογραφικό Eισηγητή
Ο Γεώργιος Κουτσαγγέλης είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Ασκεί μαχόμενη δικαστηριακή δικηγορία, ασχολούμενος με υποθέσεις κυρίως ποινικού δικαίου και αστικού δικαίου. Το έτος 2009 βραβεύτηκε από την Ένωση
Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης για μελέτη του στο αντικείμενο του στρατιωτικού ποινικού δικαίου. Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί
στον νομικό Τύπο. Έχει συγγράψει εγχειρίδιο Πειθαρχικού Δικαίου των δικηγόρων. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου. Είναι επίσης Εισηγητής του μαθήματος Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο στα τμήματα προετοιμασίας
υποψηφίων δικαστικών λειτουργών και δικαστικών γραμματέων Στρατιωτικής Δικαιοσύνης της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
6 ώρες

2η ημέρα: Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 (18:00 - 21:00)
Δικονομικό Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο
▶ Η συγκρότηση και η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων
- εξαιρέσεις
- συμμετοχή ιδιωτών
- συνάφεια
▶ Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων
- ειδικά το ένδικο μέσο της αναθεώρησης
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Σε ποιους απευθύνεται

Κόστος Συμμετοχής: 110 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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Το δικαίωμα απόδειξης
στον νέο Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας

Εισηγητής:

Σε ποιους απευθύνεται

Χρήστος Δ. Νάιντος, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών ΔΝ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστές, εισαγγελείς, ανακριτικούς υπαλλήλους, δικηγόρους και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και
να καταρτιστούν για αυτό το κρίσιμο δικονομικό θέμα μέσα από την εμπειρία της πράξης.

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
(17:00 – 21:00)

Διάγραμμα ύλης


Δικαίωμα απόδειξης: έννοια και διάκριση στο δικαίωμα εισφοράς αποδεικτικών μέσων και στο δικαίωμα υποβολής αίτησης διεξαγωγής αποδείξεων



Η κατοχύρωση του δικαιώματος απόδειξης στο Σύνταγμα, σε διεθνή
κείμενα και στο νέο ΚΠΔ



Η άσκηση του δικαιώματος απόδειξης στην προδικασία, έκταση και
όρια





▶

Η εισφορά αποδεικτικών μέσων

▶

Η αίτηση διεξαγωγής αποδείξεων ενώπιον του εισαγγελέα και του
ανακριτή (τυπικές προϋποθέσεις)

▶

Αποδοχή και νόμιμη απόρριψη της αίτησης (περιπτωσιολογία)

▶

Δικονομικές συνέπειες από την παραβίαση του δικαιώματος

Η άσκηση του δικαιώματος απόδειξης στη διαδικασία στο ακροατήριο, έκταση και όρια
▶

Η εισφορά αποδεικτικών μέσων

▶

Η αίτηση διεξαγωγής αποδείξεων ενώπιον του δικαστηρίου (τυπικές
προϋποθέσεις)

▶

Αποδοχή και νόμιμη απόρριψη της αίτησης (περιπτωσιολογία)

▶

Δικονομικές συνέπειες από την παραβίαση του δικαιώματος

Ειδικοί λόγοι απόρριψης στα καθ’ έκαστον αποδεικτικά μέσα (μάρτυρες: δικαίωμα αντιπαράθεσης με τους μάρτυρες κατηγορίας, αυτοψία,
πραγματογνωμοσύνη, έγγραφα: προστασία δικαιωμάτων κι απορρήτων)

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή
Ο Χρήστος Δ. Νάιντος είναι Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και
Διδάκτορας Νομικής. Είναι κάτοχος πέντε ακαδημαϊκών τίτλων (δύο πτυχίων, δύο μεταπτυχιακών κι ενός διδακτορικού διπλώματος), όλων με την αξιολόγηση «άριστα». Διετέλεσε Επίκουρος Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς κι Επίκουρος Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος. Μιλά και γράφει σε
πέντε ξένες γλώσσες και είναι μέλος του εδρεύοντος στις Βρυξέλλες Ευρωπαϊκού Δικτύου Εισαγγελέων για το Περιβάλλον και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Έχει συγγράψει δύο μονογραφίες για τις αποδεικτικές απαγορεύσεις (διδακτορική διατριβή) και την
αρχή της αμεσότητας στην ποινική δίκη (μεταδιδακτορική έρευνα) και πολλές μελέτες ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου, όπως και ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου. Έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό διαλέξεων
σε Πανεπιστήμια συμπεριλαμβανομένων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στην ΕΣΔΙ και σε Αστυνομικές Σχολές κι έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε περισσότερα από τριάντα νομικά συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έγινε αποδεκτός από το Georgetown University
Law Center, ως επισκέπτης ερευνητής, για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής
έρευνας στην Ουάσινγκτον D.C. στο πλαίσιο συγγραφής της μονογραφίας
για την αρχή της αμεσότητας στην ποινική δίκη.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
4 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 120 €

15% έκπτωση για Ασκούμενους Δικηγόρους - Φοιτητές Δικαστικούς Λειτουργούς

Πληροφορίες & εγγραφές:

Γιατί να το επιλέξω
Κύριος στόχος του Σεμιναρίου είναι να οργανώσει την ύλη και να αναδείξει
όλα τα πρακτικά ζητήματα που αφορούν την άσκηση του δικαιώματος απόδειξης από τον κατηγορούμενο και τον παριστάμενο προς υποστήριξη της
κατηγορίας, τόσο στην προδικασία, όσο και στο ακροατήριο.

ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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Η αποζημίωση
από άδικη εκτέλεση
στην πολιτική δίκη
Δικαστηριακή πρακτική και δικηγορική εμπειρία

Εισηγητής:
Παντελεήμων Ρεντούλης, Δικηγόρος, ΔΝ

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
(18:00 – 21:00)

Διάγραμμα ύλης


Θεματική οριοθέτηση



Εξαφάνιση ή μεταρρύθμιση προσωρινά εκτελεστής αποφάσεως
▶ Εκτέλεση της προσωρινά εκτελεστής αποφάσεως
▶ Η εκ των υστέρων εξαφάνιση ή μεταρρύθμισή της
▶ Βαθμός υπαιτιότητας του επισπεύδοντος
▶ Ζημία του καθ’ ου



Εξαφάνιση τελεσίδικης απόφασης
▶ Εκτέλεση της τελεσίδικης αποφάσεως
▶ Η εκ των υστέρων εξαφάνιση ή μεταρρύθμισή της
▶ Βαθμός υπαιτιότητας του επισπεύδοντος
▶ Ζημία του καθ’ ου



Αμετάκλητη ακύρωση διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως
▶ Επαναφορά και αποζημίωση
▶ Ειδικότερες προϋποθέσεις

ών της με βάση τον ΚΠολΔ και τον ΑΚ, υπό το πρίσμα και των σημαντικών
αλλαγών που επήλθαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κυρίως με τους
Ν 4335/2015 και 4512/2018.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους,
δικαστικούς επιμελητές, ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και σε φοιτητές
νομικών σχολών που θέλουν να ενημερωθούν για τις νομολογιακές και
θεωρητικές πτυχές της αποζημιώσεως από άδικη εκτέλεση ιδίως μετά τις
σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κυρίως με τους Ν 4335/2015 και 4512/2018.

Σύντομο Bιογραφικό Eισηγητή
Ο Παντελεήμων Ρεντούλης είναι δικηγόρος - εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «ΠΡΑΞΙΣ Δικηγορική» και μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι επίσης αριστούχος διδάκτωρ νομικής και επιστημονικός συνεργάτης των περιοδικών Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας και Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει αναπτύξει ιδιαίτερη
ενασχόληση με το αντικείμενο της πολιτικής δικονομίας αφενός ως μαχόμενος δικηγόρος, αφετέρου παραδίδοντας μαθήματα, κάνοντας εισηγήσεις
και σεμινάρια και δημοσιεύοντας συνεχώς σχετικά άρθρα στον νομικό Τύπο.
Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες και παράλληλα, έχει συμμετάσχει στη
συγγραφή γενικότερων έργων με αντικείμενο την κατ’ άρθρον ερμηνεία του
ΚΠολΔ, τα ασφαλιστικά μέτρα, την εκουσία δικαιοδοσία και την αναγκαστική
εκτέλεση που έχουν εκδοθεί από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης



Ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό



Αποζημίωση κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου για τις αδικοπραξίες
▶ Οι θέσεις της θεωρίας

Διάρκεια
3 ώρες

▶ Οι θέσεις της νομολογίας

Γιατί να το επιλέξω
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να καλύψει μέσα από την εμπειρία της πράξης
και με αναφορά της σχετικής νομολογίας το ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα της
αποζημιώσεως από άδικη εκτέλεση, και συγκεκριμένα των προϋποθέσε-
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Κόστος Συμμετοχής: 90 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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Πωλήσεις και Τιτλοποιήσεις
Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων
Θεσμικό Πλαίσιο και Σύγχρονες Εξελίξεις

Εισηγητής:
Ιωάννης Λιναρίτης, Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Fi-

nance)

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021
(16:30 – 21:30)

Διάγραμμα ύλης



















Εισαγωγή - Το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον
Ορισμοί και Χαρακτηριστικά των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
(ΜΕΔ)
Επισκόπηση του Ημεδαπού Νομοθετικού Πλαισίου
Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών για τη διαχείριση των ΜΕΔ
Εξώδικες / Δικαστικές ενέργειες για την επιδίωξη των απαιτήσεων
ΜΕΔ
Η ώρα των αποεπενδύσεων ΜΕΔ - Κεντρικά ερωτήματα
Επιχειρηματικές επιλογές αναφορικά με τη διαχείριση ΜΕΔ
Εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας Εταιριών Απόκτησης Απαιτήσεων από
Δάνεια και Πιστώσεις («ΕΑΑΔΠ») και Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις («ΕΔΑΔΠ»)
Η εξωτερική ανάθεση διαχείρισης απαιτήσεων ΜΕΔ – Νομικά χαρακτηριστικά και συνέπειες
Η πώληση απαιτήσεων ΜΕΔ – Νομικά χαρακτηριστικά και συνέπειες
Τιτλοποιήσεις ΜΕΔ
Νομοθετικά σχήματα προστασίας στοιχείων ενεργητικού-ΜΕΔ («Σχέδιο Ηρακλής») από τη σκοπιά της συμβατικής αρχιτεκτονικής και των
κρατικών ενισχύσεων
Κανόνας Επιχειρηματικής Κρίσης (Business Judgment Rule) σχετικά
με τις αποφάσεις τραπεζικών ΔΣ αναφορικά με ΜΕΔ - Εσωτερική διαχείριση, εξωτερική ανάθεση και πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων από την άποψη του τραπεζικού συμφέροντος και της τραπεζικής πρακτικής
Το εύλογο τίμημα και όροι πώλησης ΜΕΔ
Διαδικασία πώλησης ΜΕΔ – Συμβατικές ρήτρες

Γιατί να το επιλέξω
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εγγύτερη αξιολόγηση των οικονομικών συνθηκών, επιχειρηματικών ευκαιριών, νομικών συμφωνιών και τραπεζικών
ζητημάτων, τα οποία ανακύπτουν στις σύγχρονες διεθνείς και ελληνικές
χρηματοοικονομικές συναλλαγές, εξαιτίας της ανάδειξης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, σε σημαντικό πρόβλημα, από εποπτικής σκοπιάς, όχι
μόνο για τις ελληνικές, αλλά για τις περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες. Ζητούμενο είναι η κατανόηση των κυριότερων θεμάτων του θεσμικού πλαισίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και των ιδιωτικών συναλ-

λαγών επί αντίστοιχων χαρτοφυλακίων «προβληματικών δανείων», στις
οποίες προβαίνουν τακτικά πλέον τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε συνεργασία με θεσμικούς επενδυτές που εξειδικεύονται στη δευτερογενή αγορά ή/και διαχείριση αντίστοιχων απαιτήσεων, αξιοποιώντας διεθνή
τεχνογνωσία. Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην παρουσίαση και αντικειμενική
σύγκριση των διαθέσιμων εναλλακτικών επιλογών αποεπένδυσης σχετικών
χαρτοφυλακίων για τα πιστωτικά ιδρύματα, των ευρέως χρησιμοποιούμενων συμβατικών μορφωμάτων και ρητρών υλοποίησής τους και των ζητημάτων που ανακύπτουν για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται
σε αντίστοιχες συναλλαγές υπό διάφορες ιδιότητες (συμπεριλαμβανομένων
των τραπεζών, επενδυτών, διαχειριστών, δανειοληπτών, ακόμη και του Ελληνικού Δημοσίου, υπό το πρόσφατο καθεστώς του Ν 4649/2019 («Σχέδιο
Ηρακλής»), όπως συμπληρώθηκε από τον Ν 4818/2021.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Στελέχη τραπεζών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, επιχειρηματικών κεφαλαίων απόκτησης τραπεζικών απαιτήσεων, εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, εμπορικών επιχειρήσεων, εποπτικών Αρχών,
με πανεπιστημιακή εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων συμβούλων επιχειρήσεων, οικονομολόγων, οικονομικών διευθυντών, λογιστών, επιχειρηματιών) που επιθυμούν να εξοικειωθούν ή να εμβαθύνουν στους σύγχρονους
τρόπους αξιοποίησης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.
• Δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ενδιαφέρονται να διευρύνουν
την ικανότητα παροχής νομικών υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη διαρκώς διευρυνόμενη αγορά Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων, ακόμη και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα-οφειλέτες (δανειολήπτες,
εγγυητές, εμπράγματους οφειλέτες) εναντίον των οποίων υφίστανται αξιώσεις από αντίστοιχα δάνεια που είναι πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο
απλών ή σύνθετων συναλλαγών στην ανωτέρω αγορά.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
5 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 145 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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Η τέχνη της δημόσιας ομιλίας
(public speaking)
Για δικηγόρους και άλλους επαγγελματίες
που θέλουν να κερδίζουν κάθε ακροατήριο

Εισηγήτρια:

Γιατί να το επιλέξω

Σοφία Καρακεβά, Chief Communication Oﬃcer at DataScouting, FIBEP

Η δεξιότητα της δημόσιας ομιλίας (public speaking) σημαίνει την ικανότητα του ομιλητή να επικοινωνεί με το κοινό του με άνεση και αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνοντας την κατανόηση του μηνύματος που αυτός θέλει να
μεταφέρει. Η επαγγελματική αυτή δεξιότητα έχει μεγάλη αξία ιδιαίτερα για
τους δικηγόρους και τους νομικούς συμβούλους, γιατί αυτοί καλούνται καθημερινά να απευθυνθούν σε διαφορετικό και απαιτητικό κοινό, όπως το Δικαστήριο, οι πελάτες και οι συνάδελφοί τους, ο CEO και τα μέλη του ΔΣ της
επιχείρησης στην οποία παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες καθώς και τα
διευθυντικά στελέχη και οι μέτοχοι αυτής, οι εκπρόσωποι Αρχών και Φορέων κ.λπ.. Ο νομικός που κατέχει τη δεξιότητα της δημόσιας ομιλίας επιτυγχάνει να κερδίσει την προσοχή και το ενδιαφέρον του κοινού του, το οποίο
έτσι οδηγείται να αφομοιώσει καλύτερα και να αποδεχθεί ευκολότερα τον
συλλογισμό και τα επιχειρήματα του ομιλητή. Άρα σκοπός του Σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες:
• Να μάθουν και να προπονηθούν στις τεχνικές δημόσιας ομιλίας και παρουσίασης, με στόχο να κατακτήσουν τις αναγκαίες σχετικές επαγγελματικές δεξιότητες.
• Να αυξήσουν κατ΄ αποτέλεσμα την αυτοπεποίθησή τους και να αποκτήσουν την «άνεση» του πετυχημένου ομιλητή, αυξάνοντας τη διεισδυτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στην παρουσίαση των συλλογισμών και
των επιχειρημάτων τους, ανεξαρτήτως του κοινού τους.

Vice President and AMEC Board Member

Τετάρτη 8 & Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021
(17:00 – 20:00 & 18:00 – 20:00)

Διάγραμμα ύλης
Τεχνικές δημόσιας ομιλίας / παρουσίασης
Tip: Καλός οµιλητής είναι ο χαλαρός, άνετος και καλά προετοιµασµένος
οµιλητής
▶ Διευκρίνιση στόχου ▶ Ανάλυση κοινού και προσαρμογή ομιλίας στο συγκεκριμένο κοινό και χώρο ▶ Συλλογή και οργάνωση πληροφοριών
▶ Δομή και διαχείριση περιεχομένου, με επιλογή κατάλληλου τύπου παρουσίασης ▶ Επιλογή οπτικών βοηθημάτων ▶ Προετοιμασία σημειώσεων ▶ Εξάσκηση παράδοσης ομιλίας (με χρονομέτρηση): «Δημόσια
ομιλία δε σημαίνει δημόσια ανάγνωση» ▶ Δυναμικό κλείσιμο της ομιλίας/παρουσίασης (περίληψη vs ισχυρή δήλωση) ▶ Διαχείριση ερωτήσεων.
 Θέματα εμφάνισης, γλώσσας σώματος, εκφοράς λόγου
Tip: Προσδώστε αξιοπιστία στην οµιλία σας
▶ Προσεγμένη εμφάνιση (ανάλογη με σύνθεση κοινού και χώρου)
▶ Ρύθμιση αναπνοής ▶ Τρόποι / ασκήσεις χαλάρωσης ▶ Εκφορά λόγου
(άρθρωση, τονισμός κ.ά.) ▶ Ρητορική (παύσεις, τόνος φωνής κ.ά.)
▶ Οπτική επαφή με το κοινό ▶ Γλώσσα σώματος, εκφράσεις προσώπου, κινήσεις και χειρονομίες ▶ Διαφορετικές τεχνικές ομιλίας (keynote
speaker, panelist, moderator).
 Διαχείριση άγχους και αρνητικών συναισθημάτων
Tip: Μην επιδιώκετε να είστε «τέλειοι». Απλά, να είστε αυθεντικοί.
▶ Μεταδοτικότητα ▶ Διαχείριση σκηνικού φόβου ▶ Διαχείριση λαθών
κατά την ομιλία ▶ Ο ρόλος των σχολίων, feedback ▶ Πειθαρχεία και
πρακτική εξάσκηση της δεξιότητας της ομιλίας ▶ Μελέτη και σωστή
προετοιμασία του περιεχομένου της ομιλίας ▶ Υιοθέτηση προσωπικού
ύφους ομιλίας (γεγονότα, ιστορίες, εμπειρίες ή ανέκδοτα) ▶ Συμμετοχή
κοινού και αλληλεπίδραση με το κοινό.
 Ομιλία σε online κοινό: τι αλλάζει;
Tip: Home-oﬃce προσέγγιση αλλά µε µέτρο
▶ Ομιλία, webinar, panel, video ▶ Δομή παρουσίασης (ποικιλία διαφανειών, στοιχείο αντίθεσης κατά τον σχεδιασμό, προσαρμογή σε διαφορετικές συσκευές) ▶ Σχεδιαστική αντίληψη (διαγράμματα, εικόνες,
γραφήματα συμπερασμάτων, animations) ▶ Εξασφάλιση και διατήρηση ενδιαφέροντος του ακροατηρίου ▶ Προσαρμογή της παρουσίασης για διεθνές / διαπολιτισμικό ακροατήριο ▶ Στήσιμο (εμφάνιση,
σωστή επαφή με την κάμερα, σύνθεση της φωνής, γλώσσα σώματος,
background) ▶ Τεχνική δοκιμή: κάμερα, ήχος, φωτισμός, green screen
▶ Online feedback.
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Σε ποιους απευθύνεται
• Σε νομικούς συμβούλους και δικηγόρους που επιθυμούν να αποκτήσουν
δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ομιλούν και να παρουσιάζουν μπροστά σε κοινό άνετα και αποτελεσματικά το έργο και τα επιχειρήματά τους.
• Σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που η φύση της εργασίας τους
προϋποθέτει παρουσιάσεις και ομιλίες σε ακροατήριο.
• Σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να βελτιώσει τον τρόπο ομιλίας και παρουσίασης μπροστά σε κοινό.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόπος Παρακολούθησης

Διάρκεια
5 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 110 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Προσωπική και εμπράγματη
ασφάλεια επί κινητών
ή απαιτήσεων

Εισηγητής:

Γιατί να το επιλέξω

Αχιλλέας Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, LL.M. Αστικού Δικαίου

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των ειδικότερων μορφών και εκφάνσεων προσωπικής ή εμπράγματης ασφάλειας επί κινητών ή απαιτήσεων, ιδίως στο πλαίσιο τραπεζικών πιστώσεων ή εταιρικής χρηματοδότησης
(financing), καθώς και η ανάδειξη θεμάτων ή ιδιορρυθμιών που αυτές εμφανίζουν στην πράξη, με ταυτόχρονη αναφορά σε νομολογία και τυχόν ειδικά νομοθετικά πλαίσια. Καθώς πρόκειται για ζητήματα με μεγάλη πρακτική
σημασία, που όμως δεν έχουν τύχει ακόμα της ίδιας εκτενούς και λεπτομερούς επεξεργασίας με τις εμπράγματες ασφάλειες επί ακινήτων (προσημείωση, υποθήκη) από θεωρία και νομολογία, η ανάλυση εστιάζει κυρίως στην
πρακτική εφαρμογή των σχετικών κανόνων δικαίου του εκάστοτε ειδικού νομοθετικού πλαισίου επί παραδειγμάτων από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη
νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021
(17:00 – 21:00)

Διάγραμμα ύλης


ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
▶ Εγγύηση
• Έννοια και βασικά στοιχεία της εγγύησης
• Παροχή

εγγύησης από νομικά πρόσωπα και ιδίως κεφαλαιουχικές
εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ)
• Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, ΤΕΜΠΜΕ, ΕΤΕΑΝ, Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
• Θέση και προστασία εγγυητή στο πλαίσιο του δικαίου προστασίας του
καταναλωτή
• Ευθύνη εγγυητή από μεταγενέστερες τροποποιήσεις στην κύρια σύμβαση πίστωσης
• Περιπτωσιολογία & νομολογιακά παραδείγματα απαλλαγής ή ελευθέρωσης εγγυητή
▶ Αναδοχή & Υπόσχεση χρέους
• Διάκριση από εγγύηση
• Ειδικότερες διακρίσεις:
- σωρευτική / στερητική αναδοχή χρέους - αφηρημένη / αιτιώδης αναγνώριση χρέους
• Κατά μετατροπή (ΑΚ 182) εξ άκυρης επιταγής ή συναλλαγματικής
▶ Εγγυητική Επιστολή & Εγγυοδοτική σύμβαση
 ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
▶ Ενέχυρο - Καταπιστευτική εκχώρηση
• Εισαγωγή - βασικές έννοιες
• Είδη ενεχύρου:
- κοινό - πλασματικό - εκ του νόμου - ειδικό εμπορικό (άρθρ. 35 επ.
Ν.Δ. 17.7/13.8.1923)
• Είδη καταπιστευτικής εκχώρησης απαιτήσεων
- εξασφαλιστική εκχώρηση - εκχώρηση προς είσπραξη
• Ενδεικτική περιπτωσιολογία κατηγοριών προς ενεχύραση απαιτήσεων:
- καταθέσεων (τραπεζικού λογαριασμού) - απαιτήσεων από ασφαλιστήριο συμβόλαιο - απαιτήσεων από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος
- μετοχών (μη εισηγμένων ΑΕ) ή ομολογιών, - σημάτων
• Άλλες ειδικές μορφές:
- Κυμαινόμενη ασφάλεια (Ν. 2844/2000) - Εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων - Εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια (Ν.
3301/2004) - Ενεχύραση άυλων τίτλων (μετοχών εισηγμένων ΑΕ,
ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, άλλων κινητών αξιών)
• Ενδεικτική περιπτωσιολογία & νομολογιακά παραδείγματα

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης και νομικούς συμβούλους
που ασχολούνται, είτε από πλευράς πιστωτή είτε από πλευράς οφειλέτη, με την
εξασφάλιση των πιστώσεων, ιδίως στο πλαίσιο τραπεζικής ή εταιρικής χρηματοδότησης (financing) και τη θέση, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών.

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή
Ο Αχιλλέας Παπαδόπουλος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο
Αστικό Δίκαιο (LL.M.), με ειδίκευση σε θέματα αποζημίωσης στην αδικοπρακτική ευθύνη. Διαθέτει πολυετή εμπειρία χειρισμού εταιρικών, εμπορικών και
τραπεζικών υποθέσεων, με έμφαση στην εξωδικαστική και δικαστική επίλυση διαφορών καθώς και στην επιδίωξη, ρύθμιση και εξασφάλιση απαιτήσεων. Εξειδικεύεται, επίσης, στην σύνταξη και νομικό έλεγχο συμβάσεων
και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εμπορικές, τεχνικές, επενδυτικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ιδίως επί θεμάτων
εκπροσώπησης, καθημερινής διαχείρισης, συμβάσεων μείζονος αντικειμένου, κανονιστικών υποχρεώσεων και εταιρικής ευθύνης. Παράλληλα, διαθέτει εκτενή εμπειρία και στον τομέα του Αστικού Δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση
σε υποθέσεις ενοχικού, εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου. Έχει εκπροσωπήσει επιτυχώς δικαστικά και εξωδίκως μεγάλο αριθμό ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών.

Πληροφορίες Συμμετοχής
Διάρκεια

Τρόποι Παρακολούθησης

4 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 120 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τεχνητή Νοημοσύνη
και Δίκαιο
Οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης
στην πράξη και η νομοθετική τους ρύθμιση

Εισηγήτρια: Μαίρη Δεληγιάννη, Δικηγόρος (LL.M.), Partner στη Γιατί να το επιλέξω
δικηγορική εταιρία «Ζέπος & Γιαννόπουλος»

Παρέμβαση: Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, βουλευτής του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της AIDA Committee

Δευτέρα 13 & Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021
(17:00 - 20:00)

Διάγραμμα ύλης
Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ)
▶ Τι είναι η ΤΝ
▶ Πού οφείλεται η ραγδαία ανάπτυξη της ΤΝ
▶ Τι είναι τα Big Data και ποια η σημασία τους
▶ Ποιες είναι οι κατηγορίες της ΤΝ
▶ Τι σημαίνει Machine Learning και ποιες είναι οι βασικές διακρίσεις του
▶ Τι σκοπούς επιτυγχάνουν τα διαφορετικά είδη του Machine Learning
▶ Παραδείγματα εφαρμογών της ΤΝ
▶ Προβλέψεις για τη χρήση της ΤΝ στο μέλλον
 Προσεγγίσεις για τη ρύθμιση της ΤΝ
▶ Τα οφέλη και οι κίνδυνοι από τη χρήση της ΤΝ
▶ Η αναγκαιότητα θέσπισης κανόνων που διέπουν την ΤΝ
▶ Οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε διεθνές επίπεδο
▶ Τα χαρακτηριστικά της προσέγγισης της Ε.Ε.
 Ηθικά διλήμματα
▶ Τα ηθικά διλήμματα που τίθενται από τη χρήση της ΤΝ
▶ Οι βασικές ηθικές θεωρίες και η εφαρμογή τους στην ΤΝ
▶ Οι κατευθυντήριες Γραμμές Δεοντολογίας για Αξιόπιστη ΤΝ
▶ Η Λευκή Βίβλος της Ε.Ε. για την ΤΝ
 Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και εξελίξεις
▶ Το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο
• Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων
• Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή
• Eυθύνη του παραγωγού από ελαττωματικά προϊόντα
• Οδηγία NIS
• Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
▶ Η πρόταση Κανονισμού για την ΤΝ
• Ουσιαστικό και εδαφικό πεδίο εφαρμογής
• Διαβάθμιση συστημάτων ΤΝ βάσει του κινδύνου (“risk-based
approach”)
• Απαγορευμένες πρακτικές
• Υποχρεώσεις που διέπουν τα Συστήματα Υψηλού Κινδύνου και Μέτριου Κινδύνου
• Υπόχρεα πρόσωπα
• Μέτρα που αποκοπούν στην ανάπτυξη της καινοτομίας
• Εποπτικές αρχές και διοικητικές κυρώσεις
▶ Πρώτες αντιδράσεις επί της πρότασης Κανονισμού της Ε.Ε. για την ΤΝ
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Με την ολοένα αυξανόμενη χρήση των εφαρμογών της ΤΝ, ο σύγχρονος
νομικός και εφαρμοστής του δικαίου καλείται πρώτα να κατανοήσει τεχνικά τον τρόπο λειτουργίας της ΤΝ, μετά να εντοπίσει τους νομικούς κινδύνους και εν τέλει να είναι σε θέση να ερμηνεύσει τον νόμο και να συμβουλεύσει τις επιχειρήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις τους από τη χρήση της
τεχνολογίας αυτής. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να εξηγήσει τις εφαρμογές
της ΤΝ μέσα από απτά παραδείγματα, να αναδείξει τα οφέλη και τους κινδύνους από τη χρήση της και να περιγράψει το πλέγμα των υφιστάμενων διατάξεων, αλλά και το επί θύραις ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την ΤΝ.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, δικαστές,
Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων, Υπεύθυνους Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και σε ακαδημαϊκούς ερευνητές στη Νομική, Πληροφορική
και την επιστήμη των Δεδομένων.

Σύντομο Βιογραφικό Eισηγήτριας
Η Μαίρη Δεληγιάννη είναι δικηγόρος, επικεφαλής partner της ομάδας Προσωπικών Δεδομένων και Κυβερνοασφάλειας στη δικηγορική εταιρία «Ζέπος
& Γιαννόπουλος». Διαθέτει σημαντική εμπειρία σχεδόν 20 ετών σε θέματα εμπορικού δικαίου με εξειδίκευση στους τομείς της προστασίας προσωπικών δεδομένων, κυβερνοασφάλειας και νέων τεχνολογιών. Συμβουλεύει πολυεθνικές εταιρίες σε θέματα τεχνολογιών αιχμής (ΤΝ, Internet of
Things, cloud computing). Έχει συμμετάσχει ενεργά σε εθνικές και ενωσιακές διαδικασίες για την υιοθέτηση νόμων και κανονισμών που διέπουν τα
προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο της επικοινωνίας και έχει συγγράψει
πληθώρα άρθρων στους τομείς εξειδίκευσής της. Είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος της κοινότητας One Trust Privacy Connect και συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα και fora με αντικείμενο τα προσωπικά δεδομένα και
τις νέες τεχνολογίες. Πρόσφατα ολοκλήρωσε μονοετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Δίκαιο και την Τεχνητή Νοημοσύνη από το Brussels School of
Competition (2021). Είναι πτυχιούχος της Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (valedictorian) και του Πανεπιστημίου UCL του Λονδίνου (LL.M.).

Πληροφορίες Συμμετοχής
Διάρκεια

Τρόποι Παρακολούθησης

6 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 160 €
Πληροφορίες & εγγραφές:
ΑΘΗΝΑ: T: 210 3678925 | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: 2310 545618 | E: nbthess@nb.org
ΠΑΤΡΑ:
T: 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

www.nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΦΘΙΝΟΠΩΡ Ο - Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ 2 0 2 1

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Για αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνείτε με το Τ: 210 3678924
ή επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα www.nb.org
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Εξετάσεις
Εθνικής Σχολής ∆ικαστών 2022
 Πολιτική - Ποινική ∆ικαιοσύνη & Εισαγγελείς
 ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη  Ειρηνοδίκες
Προετοιμαστείτε με στόχο την επιτυχία


Με έμπειρους και καταξιωμένους εισηγητές



Με μέθοδο στη διδασκαλία



Με γνώση και πείρα στην εξ αποστάσεως παρακολούθηση
(live και on demand)



Με δωρεάν πρόσβαση σε πλούσια νομολογία-νομοθεσία-βιβλιογραφία
και αρθρογραφία σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας



Με μοναδικά προνόμια από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ειδική κάρτα προνομίων για τους εκπαιδευόμενους
της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δωρεάν οι 4Κ online για ένα χρόνο
40 ώρες Δωρεάν πρόσβαση στην Qualex

ον

τιστή

ρι

Έκπτωση 30% Σε Εκδόσεις, Σεμινάρια, Συνέδρια και συναφείς εκδηλώσεις
της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

α

Φρ

Τη νέα Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου με πλήρη πρόσβαση σε νομολογία, νομοθεσία,
αρθρογραφία και βιβλιογραφία. Με την ολοκλήρωση των ωρών του δωρεάν πακέτου,
προνομιακή έκπτωση 20% σε όποιο πακέτο συνδρομής της Qualex επιλέξετε.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ τηρεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τον COVID -19.
Για τον λόγο αυτό στα διά ζώσης τμήματα θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

41

Επιτυχόντες των Εξετάσεων της ΕΣΔΙ 2020
επέλεξαν τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ για την προετοιμασία τους

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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Ενάρξεις Νέων Φροντιστηρίων
Προετοιµασία µε το κύρος της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Τµήµατα ∆ιά ζώσης και Εξ αποστάσεως (Live Streaming & On Demand)

Έναρξη µαθηµάτων:

Οκτώβριος 2021

Πολιτική - Ποινική ∆ικαιοσύνη & Εισαγγελείς & Ειρηνοδίκες
Πολιτική ∆ικονοµία

Κώστας Κουτσουλέλος, ∆ικηγόρος Α.Π.

Ποινικό ∆ίκαιο & Ποινική ∆ικονοµία

∆ηµήτρης Βαρελάς, ∆ικηγόρος Α.Π.

Αστικό ∆ίκαιο

Κίµων Σαϊτάκης, ∆ικηγόρος LL.M., ∆ιδάκτωρ Αστικού ∆ικαίου Παν/µίου Αθηνών

Εµπορικό ∆ίκαιο

Aθανάσιος Πολυχρονόπουλος, ∆ικηγόρος στον Άρειο Πάγο, MSc

∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη
Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο Συνταγµατικό ∆ίκαιο Ακυρωτικές ∆ιαφορές

Εύη Γαλάνη, ∆ικηγόρος, Μ∆Ε ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, ∆ικηγόρος, ∆.Ν.

∆ίκαιο Περιβάλλοντος Χωροταξικό & Πολεοδοµικό ∆ίκαιο

Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, ∆ικηγόρος, ∆.Ν.

∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο

Ευγένιος Χριστοφιλόπουλος, ∆ικηγόρος, LL.M.

∆ιοικητική ∆ικονοµία
& Αστική Ευθύνη του ∆ηµοσίου

Ιωάννης Καστανάς, ∆ικηγόρος ∆.Ν.
Κωνσταντίνος Καλονόµος, ∆ικηγόρος, LL.M.

Φορολογικό ∆ίκαιο

Πέτρος Πανταζόπουλος, ∆ικηγόρος, ∆.Ν.
∆ήµητρα Κούνη, ∆Ν ΕΚΠΑ, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Νοµικής ΑΠΘ, ∆ικηγόρος

∆ίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Όλγα Αγγελοπούλου, ∆ικηγόρος ∆.Ν., LL.M., Μεσολαβήτρια ΟΜΕ∆,
τ. Ειδική Επιστήµων Παν/µίων Αθηνών και Πελοποννήσου

ON

DEMAND

Η ηλεκτρονική εφηµερίδα ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ δικαστής & εισαγγελέας σχεδιάστηκε
από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ειδικά για όλους όσοι προετοιµάζονται
για τις Εξετάσεις ΕΣ∆Ι και των δύο κατευθύνσεων (Πολιτική – Ποινική ∆ικαιοσύνη
& Εισαγγελείς, ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη).

ΔΙΑ

ΖΩΣΗΣ

ΥΠΟΨΗΦ ΙΟΣ
Εφηµερίδα για τουσ υποψήφιουσ
τησ Εθνικήσ Σχολήσ ∆ικαστών

&

εισαγγελέασ

Ζητήστε ενηµερωτική συνάντηση για εξατοµικευµένη ενηµέρωση.
Για πληροφορίες και εγγραφές: κα Γεωργία Σιακανδάρη, Τ: 210 3678924 | Τ. Κέντρο: 210 3678800 Ε: edu@nb.org
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 2022
Τµήµατα προετοιµασίας
για Υποψήφιους και Νέους Συµβολαιογράφους

Παρακολουθήστε εξ αποστάσεως έναν ολοκληρωµένο κύκλο προετοιµασίας
και µπείτε στα νέα τµήµατα για τις εξετάσεις όταν αυτές προκηρυχθούν µε το ίδιο κόστος
επιλέγοντας τον τρόπο παρακολούθησης της επιλογής σας.

∆ιάρκεια κάθε κύκλου Προγράµµατος
3 µήνες
ON

DEMAND



Ελένη Κοντογεώργου, Συµβολαιογράφος Αθηνών





Απόστολος Μάνθος, ∆ικηγόρος, ∆.Ν.
Αστικό ∆ίκαιο

Κωνσταντίνος Ντζούφας, ∆ικηγόρος LL.M.,
Αστικού ∆ικαίου MSc in Banking & Finance Law

Κώδικας Συµβολαιογράφων / Ειδικοί νόµοι

Εµπορικό ∆ίκαιο


Παντελεήµων Ρεντούλης, ∆ικηγόρος, ∆.Ν.
Πολιτική ∆ικονοµία

95% επιτυχία στις εξετάσεις των συµβολαιογράφων
του 2016 & του 2019 για όσους παρακολούθησαν,
διά ζώσης και εξ αποστάσεως, το πρόγραµµα του Φροντιστηρίου της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ!
Πληροφορίες & Εγγραφές: T: 210 3678924 | E: edu@nb.org | www.nb.org
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Έναρξη µαθηµάτων:
Τετάρτη 22 Σεπτεµβρίου 2021
∆υνατότητα για διά ζώσης και εξ αποστάσεως παρακολούθηση
ON

DEMAND



∆ηµήτρης Βαρελάς



Στοιχεία Φορολογικού ∆ικαίου

Στοιχεία Ποινικής ∆ικονοµίας


Απόστολος Μάνθος



Συνταγµατικό ∆ίκαιο –
∆ιοικητικό ∆ίκαιο & ∆ιοικητική δικονοµία

Αστικό ∆ίκαιο

Κωνσταντίνος Ντζούφας
∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Εµπορικό ∆ίκαιο

Ανδρέας Παπαπετρόπουλος
∆ικηγόρος ∆.Ν., τέως Μέλος ΝΣΚ

∆ικηγόρος ∆.Ν.



Πέτρος Πανταζόπουλος
∆ικηγόρος ∆.Ν.

∆ικηγόρος Α.Π



Παντελής Ρεντούλης
∆ικηγόρος ∆.Ν.

Πολιτική ∆ικονοµία

Εγγραφείτε στο Πρόγραµµα
και διασφαλίστε συνεχή επικαιροποίηση της ύλης των µαθηµάτων σας
µέχρι τις εξετάσεις µε το ίδιο κόστος.
Πληροφορίες & Εγγραφές: T: 210 3678924

|

E: edu@nb.org

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

|

www.nb.org
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ΕΝΑΡΞΕΙΣ
ΝΕΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 2021- 2022
από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ενηµερωθείτε για τα νέα τµήµατα και εγγραφείτε εγκαίρως

Φροντιστήριο για τον ∆ιαγωνισµό της Εθνικής Σχολής
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣ∆∆Α)
Εισηγητές: Μ. Ροδόπουλος, ∆ικηγόρος, Μ∆Ε, Σ. Σκλήρης, ∆ικηγόρος, LL.M., Ιωάννης – ∆ιονύσιος
Σαλαβράκος, Οικονοµολόγος – ∆ιεθνολόγος, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ανδρέας Χ. Μωρίκης,
Φιλόλογος – Εκπαιδευτικός

Εξετάσεις: 2022

Κόστος Συµµετοχής: 2.500 €

1.950 €

Κατατακτήριες στη Νοµική Σχολή Αθηνών Εξετάσεις 2021
Εισηγητές: Απόστολος Μάνθος, ∆ικηγόρος, ∆Ν, Σπυρίδων Σκλήρης, ∆ικηγόρος, LL.M.
Φώτης Σπυρόπουλος, ∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ∆Ν, Αντιπρόεδρος ΚΕ.Μ.Ε.

Έξετάσεις: 2021

Κόστος Συµµετοχής: 1.650 €

1.350 €

Φροντιστήριο για τις Εξετάσεις των ∆ιαχειριστών Αφερεγγυότητας
Εισηγητές: K. Bούλγαρη, ∆ικηγόρος, Μ∆Ε Αστικού ∆ικαίου
Π. Γιώτης, Λογιστής, ΜΒΑ, Εισηγητής Σεµιναρίων, Κ. Ντζούφας, ∆ικηγόρος, LL.M.

Εξετάσεις: 2022

Κόστος Συµµετοχής: 1.650 €

1.350 €

Φροντιστήριο για τις Εξετάσεις Επάρκειας - Ασκουµένων
Εισηγητές: Παντελεήµων Ρεντούλης, ∆ικηγόρος ∆.Ν.,
Ανδρέας-Νικόλαος Κουκούλης, ∆ικηγόρος, LL.M., Κωνσταντίνος Ντζούφας, ∆ικηγόρος, LL.M.,
Φώτης Σπυρόπουλος, ∆ικηγόρος ∆.Ν., Σπυρίδων Σκλήρης, ∆ικηγόρος, LL.M.
Εξετάσεις: 2022

Κόστος Συµµετοχής: 1.650 €

1.350 €

Για αναλυτικές πληροφορίες, ενάρξεις νέων τµηµάτων και εγγραφές επικοινωνείτε µε το Τµήµα EΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ή επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα www.nb.org
T: 210 3678924, T. Κέντρο: 210 3678800 | Ε: edu@nb.org | www.nb.org
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010
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ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ
ΦΘΙΝΟΠΩΡ Ο - Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ 2 0 2 1

ΟΝ DEMAND
Για αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνείτε με το Τ: 210 3678925
ή επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα www.nb.org
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Επίκαιρα Νοµικά Σεµινάρια
σε όλους τους Κλάδους ∆ικαίου

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ
22

26 Αστικού
∆ικαίου

Φορολογικού ∆ικαίου –
Λογιστικής
Ποινικής
∆ικονοµίας

27

14

∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας

Πολιτικής
∆ικονοµίας

51 Εµπορικού
∆ικαίου

12
16
Ποινικού ∆ικαίου –
Εγκληµατολογίας

Όλα τα διαθέσιµα Βιντεοσκοπηµένα Σεµινάρια στο

www.nb.org
Mε ένα κλικ
▶ επιλέγετε το Βιντεοσκοπηµένο Σεµινάριο που σας ενδιαφέρει
▶ κάνετε την εγγραφή σας online ή oﬀ line ▶ αρχίζετε την παρακολούθηση!
Για οποιαδήποτε πληροφορία ▶ είµαστε εδώ: Τ 210 3678925 | E edu@nb.org
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∆είτε επίκαιρα

Βιντεοσκοπηµένα Σεµινάρια
σε όλους τους Κλάδους ∆ικαίου

Αστικό ∆ίκαιο

Προσωπικά ∆εδοµένα
& GDPR

Επαγγέλµατος

Πολιτική ∆ικονοµία

∆ιαιτησία
& ∆ιαµεσολάβηση

Ξενόγλωσση ορολογία

Ευρωπαϊκό ∆ιεθνές ∆ίκαιο

∆ηµόσιο ∆ίκαιο ∆ιοικητική ∆ικονοµία

∆ίκαιο Αλλοδαπών Προσφυγικό ∆ίκαιο

Φορολογικό ∆ίκαιο Λογιστική

∆ίκαιο Ενέργειας

Ιατρικό Φαρµακευτικό ∆ίκαιο

(∆ίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Ναυτικό, Ασφαλιστικό,
Τραπεζικό & Κεφαλαιαγορά)

Αθλητικό ∆ίκαιο

∆ίκαιο Περιβάλλοντος

Εργατικό ∆ίκαιο

Επαγγελµατικό ∆ίκαιο
& Οργάνωση Νοµικού

Νοµικά Σεµινάρια
για µη νοµικούς

Ποινικό ∆ίκαιο –
Εγκληµατολογία
Ποινική ∆ικονοµία
∆ιαδίκτυο &
Ηλ. Επικοινωνία
Εµπορικό ∆ίκαιο

&

4 Course Packs Νοµικών Σεµιναρίων στις πιο επίκαιρες θεµατικές:
▶

Το Νέο ∆ίκαιο της ΑΕ 10 Βιντεοσκοπηµένα
Σεµινάρια 59 ωρών

Εταιρικό

▶

Αστικό

▶

Ποινικό ∆ίκαιο & Ποινική ∆ικονοµία

10 Θεµατικά Σεµινάρια
53 ωρών Αστικού ∆ικαίου
(Ακίνητα)

▶

GDPR

10 Θεµατικά Σεµινάρια
52 ωρών στο Ποινικό
∆ίκαιο και την Ποινική
∆ικονοµία

9 Θεµατικά Σεµινάρια
GDPR ∆ιάρκειας 46 ωρών

χρόνια e-learning στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
77

Συνταξιοδοτικές Υποθέσεις
(θεµελίωση δικαιώµατος – υπολογισµός – ανάλυση φακέλων)

3 Βιντεοσκοπηµένα Σεµινάρια
που καλύπτουν την πολύπλοκη συνταξιοδοτική νοµοθεσία & πράξη
& επιµορφώνουν τον επαγγελµατία για την πιστοποίησή του
στην έκδοση συντάξεων
Τιμή για τα 3 Σεμινάρια: 330€ από 360€

Υπολογισµός σύνταξης
µέσω παραδειγµάτων
Όλες οι πρόσφατες εξελίξεις μέχρι και τον Ν 4670/2020
I Υπολογισμός κύριας και επικουρικής σύνταξης
I Διαδοχική - παράλληλη - πολλαπλή ασφάλιση
I Αναστολή κύριας και επικουρικής σύνταξης

Θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
ανά φορέα - Υπολογισµός σύνταξης
Πίνακες και Πρακτικά παραδείγματα
I Προϋποθέσεις απονομής σύνταξης ανά κύριο φορέα ασφάλισης
I Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος
I Υπολογισμός σύνταξης

Aνάλυση συνταξιοδοτικών φακέλων
ανά φορέα ασφάλισης µε παραδείγµατα Υπολογισµός σύνταξης
I Επεξεργασία πραγματικών συνταξιοδοτικών υποθέσεων
I Τρόπος υπολογισμού κύριας και επικουρικής σύνταξης
I Πίνακες προϋποθέσεων συνταξιοδότησης

www.nb.org

Για οποιαδήποτε πληροφορία  είµαστε εδώ: Τ 210 3678925 | E edu@nb.org
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Κτηµατολόγιο
3 επίκαιρα Βιντεοσκοπηµένα Σεµινάρια
15 ωρών

Τιμή για τα 3 Σεμινάρια: 360€ από 440€

Ένδικη προστασία εµπράγµατων δικαιωµάτων
και σχέσεων κατά τον ΑΚ και το Εθνικό Κτηµατολόγιο
(Ν 2664/1998)
Όλες οι εξελίξεις μέχρι και τον πρόσφατο Ν 4623/2019

Προσηµείωση υποθήκης και κατάσχεση ακινήτων
στο Κτηµατολογικό ∆ίκαιο

Ειδικά θέµατα στο ∆ίκαιο του Κτηµατολογίου
Υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών (Ν 4602/2019) και νομολογιακών
εξελίξεων

www.nb.org

Για οποιαδήποτε πληροφορία  είµαστε εδώ: Τ 210 3678925 | E edu@nb.org
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Course Pack

Το Νέο ∆ίκαιο της ΑΕ
10 Βιντεοσκοπηµένα Σεµινάρια

59

Ώρες

15

Εισηγητές

10

Σεµινάρια

Ειδική προσφορά:

50% έκπτωση

Προνοµιακή τιµή: Για Φυσικά Πρόσωπα 535 € (από 1.130 €) και για Νοµικά Πρόσωπα 735 € (από 1.470 €)

Τα Σεµινάρια αυτά παρουσιάζουν όλες τις κρίσιµες αλλαγές που επήλθαν µε τον νέο Ν 4548/2018
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■

ΤΙΤΛΟΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΕ ΤΟΥ Ν 4548/2018
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ∆Σ ΑΕ - ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΠΟΙΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ
(Ν 4548/2018)
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018) - Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆Σ ΚΑΙ CEO ΜΕΤΑ ΤΟΝ N 4548/2018 (ΝΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΑΕ)
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018
ΚΝ 2190/1920 [Η ΑΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31.12.2018] vs Ν 4548/2018 [Η ΑΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.2019] - ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4587/2018
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 - ∆ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πληροφορίες & εγγραφές: Τ: 210 3678925 | Ε: edu@nb.org | www.nb.org
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Course Pack

Aστικό ∆ίκαιο (ΑΚΙΝΗΤΑ)
10 Βιντεοσκοπηµένα Σεµινάρια

53

Ώρες

12

Εισηγητές

10

Σεµινάρια

Ειδική προσφορά:

50% έκπτωση

Προνοµιακή τιµή για Φυσικά Πρόσωπα: 740 € (από 1.345 €)
Τα Σεµινάρια απευθύνονται σε δικηγόρους της µαχόµενης ποινικής δικηγορίας, νοµικούς συµβούλους, δικαστικούς
λειτουργούς, υπηρεσιακούς παράγοντες, φοιτητές, ερευνητές και γενικότερα σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται
να ενηµερωθεί για το νέο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και ποινική δικονοµία που θα ισχύσει στη χώρα.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

∆ΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ (Ν 4602/2019) ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ
ΕΝ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΚ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Ν 2664/1998) - ΟΛΕΣ ΟΙ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4623/2019
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ (ΈΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν 4512/2018)
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ, ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb - AΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Η/ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ & ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΑ - ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤA - ΣΥΝΝΟΜΗ - ΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΕΝ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - Ο∆ΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Η ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
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Course Pack

GDPR
9 Βιντεοσκοπηµένα Σεµινάρια

46

Ώρες

12

Εισηγητές

9

Σεµινάρια

Ειδική προσφορά:

50% έκπτωση

Προνοµιακή τιµή για Φυσικά Πρόσωπα: 1.350 € (από 2.540 €)
Τα Σεµινάρια απευθύνονται σε δικηγόρους της µαχόµενης ποινικής δικηγορίας, νοµικούς συµβούλους, δικαστικούς
λειτουργούς, υπηρεσιακούς παράγοντες, φοιτητές, ερευνητές και γενικότερα σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται
να ενηµερωθεί για το νέο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και ποινική δικονοµία που θα ισχύσει στη χώρα.
■

■
■
■
■

■
■
■

■

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) & ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4624/2019 - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR» - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GDPR (ΚανΕΕ 2016/679) ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
GDPR ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝ (ΕΕ) 2016/679
GDPR & SHIPPING - ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
GDPR & ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ & GDPR - Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΝ ΕΕ 2016/679)
PRIVACY NOTICE & PRIVACY POLICY MASTERCLASS - ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 - ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ - GDPR
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Course Pack

LAW & TECH

(∆ΙΚΑΙΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)

7 Βιντεοσκοπηµένα Σεµινάρια

33

Ώρες

15

Εισηγητές

7

Σεµινάρια

Ειδική προσφορά:

50% έκπτωση

Προνοµιακή τιµή: 570 € (από 900 €)

Τα Σεµινάρια απευθύνονται σε δικηγόρους, νοµικούς συµβούλους, Υπεύθυνους Προστασίας ∆εδοµένων, ακαδηµαϊκούς ερευνητές σε Νοµική, Πληροφορική και επιστήµη των ∆εδοµένων, στελέχη ∆ικηγορικών Εταιριών και
στελέχη επιχειρήσεων πληροφορικής.
■

ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

■

CLOUD COMPUTING & ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

■

DIGITAL LAW FIRM - Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

■

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ BLOCKCHAIN ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

■

ΑΙ, DATA & LEGAL TECH

■

ΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SITES & BLOGS, ΠΡΟΣΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ, ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ AΜΥΝΑ

■

REGULATING SOCIAL MEDIA - ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ
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Course Pack

Ποινικό ∆ίκαιο & Ποινική ∆ικονοµία
10 Βιντεοσκοπηµένα Σεµινάρια

52

Ώρες

12

Εισηγητές

10

Σεµινάρια

Ειδική προσφορά:

50% έκπτωση

Προνοµιακή τιµή: Για Φυσικά Πρόσωπα 585 € (από 1.065 €) και για Νοµικά Πρόσωπα 750 € (από 1.365 €)
Τα Σεµινάρια απευθύνονται σε δικηγόρους της µαχόµενης ποινικής δικηγορίας, νοµικούς συµβούλους, δικαστικούς
λειτουργούς, υπηρεσιακούς παράγοντες, φοιτητές, ερευνητές και γενικότερα σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται
να ενηµερωθεί για το νέο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και ποινική δικονοµία που θα ισχύσει στη χώρα.
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■

Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ) - ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4637/2019
Ο ΝΕΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4620/2019
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΠΚ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΚ & ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΠ∆ - ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν 4637/2019
H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΚΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΠ∆
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΠ∆ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΩΞΗΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ - ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΗΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ - ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
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Τρόποι Παρακολούθησης

85

Τρόποι
Παρακολούθησης
ΔΙΑ

ΖΩΣΗΣ

Διά Ζώσης

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ως πιστοποιημένο Κέντρο διά βίου μάθησης, σας υποδέχεται για τη διά
ζώσης παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους που επιτρέπουν
να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
 Εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών
 Υπερσύγχρονες ευρύχωρες Αίθουσες, εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας
	Το πλέον εξελιγμένο σύστημα εξαερισμού κτιρίων VRV, το οποίο εξασφαλίζει διαρκή ανανέωση του αέρα μέσω
της συνεχούς εισόδου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον
 Στο κέντρο της Αθήνας: Μαυρομιχάλη 23, σε μικρή απόσταση από τον σταθμό του μετρό «Πανεπιστήμιο».

Αίθουσα: ΕΥ ΡΩΠΗ 1

Αίθουσα: ΕΥ ΝΟΜ Ι Α
Αίθουσα: Χ ΑΡ ΗΣ Κ ΑΡΑΤ Ζ ΑΣ

Αίθουσα: Μ ΕΛΛΟΝ

Αίθουσα: ΒΙΒΛ ΙΟΘ ΗΚ Η
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Αίθουσα: ΑΘΗΝ Α

Εξ αποστάσεως
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ διαθέτει σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό, κατάλληλο για να προσφέρει όλα τα Σεμινάρια και Εκπαιδευτικά Προγράμματα με εξ αποστάσεως παρακολούθηση, μέσω ζωντανής παρακολούθησης (live streaming)
και/ή βιντεοσκοπημένα (οn demand).
Οι σημειώσεις και όλο το υλικό των εισηγητών που διανέμεται φυσικά στους εκπαιδευόμενους, προσφέρεται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες από απόσταση, σε ψηφιακή μορφή, ενώ
παραμένει διαθέσιμο στη φιλική για τον χρήστη εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org για όσο
χρόνο ορίζεται από την πολιτική ορθής χρήσης του εκάστοτε προγράμματος.

BLENDED

Blended Learning

To κέντρο Διά Βίου Μάθησης της
ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ προσφέρει προγράμματα με Βlended
Learning, συνδυάζοντας φυσική παρακολούθηση και εξ
αποστάσεως: live streaming & on demand.
LEARN

Αυτός ο συνδυαστικός τρόπος μάθησης περιέχει το στοιχείο της παραδοσιακής διδασκαλίας με φυσική παρουσία, αλλά ταυτόχρονα παρέχει και την ευελιξία της online
εκπαίδευσης.

Ζωντανή Παρακολούθηση

(Live Streaming)

Αίθουσα: Π Λ Ε Ι ΑΔ Ε Σ

 έσω της πλατφόρμας edu.nb.org, ο
Μ
εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενος παρακολουθεί ζωντανά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απολαμβάνοντας υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου από τον
υπολογιστή του, με μοναδική προϋπόθεση να διαθέτει
απλή σύνδεση ADSL.
Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα διαδραστικής συμμετοχής του εκπαιδευόμενου κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος, υποβάλλοντας ερωτήσεις γραπτά ή
προφορικά και λαμβάνοντας ταυτόχρονη απάντηση από
τον εισηγητή, ακριβώς σαν να ήταν φυσικά παρών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους επιτυχόντες σε
όλα τα Φροντιστήρια προετοιμασίας για νομικούς διαγωνισμούς, όπως π.χ. για τον Διαγωνισμό Δικαστικών
Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα αποκλειστικά εξ αποστάσεως, μέσω της ψηφιακής εκπαιδευτικής
πλατφόρμας.
Σημ.: Η ζωντανή παρακολούθηση (live streaming) παρέχεται στα Σεμινάρια και Εκπαιδευτικά Προγράμματα, τα
οποία φέρουν την ειδική σήμανση.

ON

DEMAND

Αίθουσα: ΛΥΚ Α ΒΗΤ ΤΟΣ

Βιντεοσκοπημένα

(on demand)

Μέσω της πλατφόρμας edu.nb.org,
ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει εκ των υστέρων τα μαθήματα,
σε χρόνο και τόπο της αρεσκείας του.
Η ποιότητα της λήψης οποιουδήποτε βιντεοσκοπημένου Σεμιναρίου και Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι υψηλής ανάλυσης (high definition), ενώ
προβάλλει το πρόγραμμα ακριβώς όπως διεξήχθη,
με τις διαφάνειες, τη νομολογία, τις σημειώσεις,
τα πρακτικά και το λοιπό έντυπο υλικό, που διανεμήθηκε
στους διά ζώσης συμμετέχοντες.

Πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως
παρακολούθησης
Π
 αρακολούθηση από τον χώρο σας χωρίς έξοδα με-

τακίνησης

Ε
 υελιξία στον χρόνο παρακολούθησης (live streaming

ή on demand)

Π
 ροστασία από περιττές επαφές σε περίπτωση

lockdown

Lounge Room: AT R IUM

Lounge Room: ATR I U M

Δ
 ωρεάν παρακολούθηση σχετικών βιντεοσκοπημέ-

νων σεμιναρίων
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ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν 4782/2021
BUSINESS ENGLISH
NEO ETAIΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
GDPR ανά επαγγελματικό κλάδο
ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με είκοσι και πλέον
χρόνια πείρας στην επαγγελματική εκπαίδευση, διοργανώνει
τώρα Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια στα μέτρα της Επιχείρησης,
του Οργανισμού ή του Φορέα σας. Τα Σεμινάρια σχεδιάζονται μετά
από ανάλυση και μελέτη και υλοποιούνται από εξειδικευμένους και
έμπειρους νομικούς και άλλους επαγγελματίες, στον χρόνο που
εσείς επιλέγετε, είτε στον χώρο σας - διά ζώσης ή εξ αποστάσεως
με live streaming - είτε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της
ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΦΘΙΝΟΠΩΡ Ο - Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ 2 0 2 1

Διά ζώσης και Phygital στη virtual platform της
Ν Ο Μ ΙΚΗ Σ ΒΙΒΛ ΙΟΘΗΚ ΗΣ

Για αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνείτε με το Τ: 210 3678920
ή επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα www.nb.org

4o Compliance Conference

| Συνδιοργάνωση |

Βuilding the Compliance Function
οf the New Era
Παρασκευή 5

Νοεµβρίου 2021

HYBRID
EVENT

ΑΜL/
Sanctions
Data
Privacy

Οικονοµικό
Έγκληµα

ESG/
Ethics

Virtual
Assets

Υπό την Αιγίδα

Χορηγοί

Χάλκινοι Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

Πληροφορίες & ∆ηλώσεις Συµµετοχής: www.nb.org

|

ΑΘΗΝΑ: Τ: +30 210 3678828, E: edu@nb.org

|

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: +30 2310 545618, E: nbthess@nb.org

|

ΠΑΤΡΑ: T: +302610 361600, E: nbpatra@nb.org

Become a sponsor & give yourself a valuable advantage
Contact Person: Τζουλιάνα Μπέρµπερη, Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

3o Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Ο
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
Υποστηρίζοντας την ανάκαμψη
2 & 3 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / 2021
HYBRID
EVENT

∆ιοργάνωση

Υπό την επιστηµονική επιµέλεια και αιγίδα

Υπό την αιγίδα

Θεσµική Υποστήριξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ασηµένιος Χορηγός

Χορηγοί

Χάλκινοι Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

| Τ. Κέντρο: +30 210 3678800 (30 lines) | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: +30 2310 545618 | E: nbthess@nb.org | ΠΑΤΡΑ: T: +30 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

Πληροφορίες & ∆ηλώσεις Συµµετοχής: www.nb.org Τ: +30 210 3678967, 210 3678828

Become a sponsor & give yourself a valuable advantage
Contact Person: Tζουλιάνα Μπέρµπερη Τ: +30 210 3678967 | E: juliber@nb.org

1 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
15 & 16 | ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 2021
HYBRID
EVENT

Yπό την Αιγίδα

Χάλκινοι Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

Πληροφορίες & ∆ηλώσεις Συµµετοχής: www.nb.org Τ: +30 210 3678967, 2103678828 | Τ. Κέντρο: +30 210 3678800 (30 lines) | E: edu@nb.org
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: T: +30 2310 545618 | E: nbthess@nb.org | ΠΑΤΡΑ: T: +30 2610 361600 | E: nbpatra@nb.org

Become a sponsor & give yourself a valuable advantage
Contact Person: Tζουλιάνα Μπέρµπερη Τ: +30 210 3678967 | E: juliber@nb.org
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ΑΘΗ ΝΑ

Μαυρομιχάλη 23
10680 Αθήνα
Τ: 210 3678925
210 3678800
Ε: e d u @ n b . o r g
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ: 2310 545618
Ε: n b t h e s s @ n b . o r g
ΠΑΤΡΑ
Τ: 2610 361600
Ε: n b p a t r a @ n b . o r g
www.nb.org
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