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1. Εισαγωγή
Η προστασία των δεδομένων και ιδιαίτερα των προσωπικών δε-
δομένων σε έναν οργανισμό αναδεικνύεται σε μια σημαντική, 
οργανωμένη και επιμελή καθημερινή δραστηριότητα. Τα δεδο-
μένα αποτελούν ίσως το πλέον σημαντικό κεφάλαιο για κάθε 
εταιρία και θα πρέπει να συλλέγονται, επεξεργάζονται, διακινού-
νται, φυλάσσονται, προστατεύονται με την εφαρμογή των κατάλ-
ληλων πρακτικών, διαδικασιών, πολιτικών και εργαλείων. 

Έχοντας ως στόχο την αντιμετώπιση των δυσμενέστερων σενα-
ρίων, η δημιουργία και εφαρμογή ενός Σχεδίου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων (Incident Response Plan) 
αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις συμμόρφωσης με το νέο Γενι-
κό Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), καθότι συνδέε-
ται άμεσα με τις απαιτήσεις του κανονισμού. 

Ο Νέος Γενικός Κανονισμός συνοπτικά απαιτεί από τις εταιρίες: 

•  να έχουν εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό τους,

•  να ενσωματώσουν στις διαδικασίες τους τα δικαιώματα των 
υποκειμένων των δεδομένων, 

•  να έχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και τις αναγκαίες πο-
λιτικές για την προστασία των πληροφοριών, 

•  να έχουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που θα 
διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα της Πληροφορίας (Σχέδιο Επι-
χειρησιακής Συνέχειας),

•  να κάνουν αναλύσεις των επιπτώσεων που μπορούν να προ-
κύψουν λόγω παραβίασης ιδιωτικότητας (Privacy Impact 
Assessment),

•  να σχεδιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη 
την προστασία της ιδιωτικότητας (Privacy by Design, Privacy by 
Default), 

•  να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών από τον 
εντοπισμό συμβάντος παραβίασης συστημάτων και απώλειας 
δεδομένων, 

•  να έχουν ορίσει υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων 
(Data Protection Officer), 

•  να έχουν σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συ-
στημάτων και απώλειας δεδομένων (Incident Response Plan).

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τον τρόπο δημιουργίας και 
εφαρμογής ενός Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβία-
σης Δεδομένων (Incident Response Plan), που βασίζεται σε εμπει-
ρίες εταιριών από όλον τον κόσμο. 

Έτσι, μπορείτε να έχετε την άποψη της εσωτερικής εμπειρίας αντι-
μετώπισης περιστατικών, που θα σας δώσει τις βασικές κατευ-
θύνσεις να δημιουργήσετε ένα Incident Response Plan, την ομά-
δα που χρειάζεστε, τα εργαλεία και την εκπαίδευση που απαιτεί-
ται γι' αυτόν τον σκοπό.

2. Οι κυριότερες συνέπειες μιας παραβίασης &  
η αναγκαιότητα ενός Incident Response Plan
Οι συνέπειες μιας παραβίασης συνοψίζονται παρακάτω:

•  Αδυναμία πρόσβασης σε σημαντικά & κρίσιμα δεδομένα.

•  Μεγάλο πλήγμα στη φήμη και το όνομα της εταιρίας.

•  Πιθανή Απώλεια Πελατών & Επιδείνωση του Δείκτη Ικανοποί-
ησης Πελατών.

•  Προσωρινή αδυναμία εκτέλεσης συναλλαγών.

•  Προβλήματα με την πιστοληπτική αξιολόγηση (Credit Rating).

•  Ανάγκη για περισσότερο προσωπικό καθώς και μεγαλύτερες 
ανάγκες εκπαίδευσης.

•  Αύξηση ασφαλίστρων από τις ασφαλιστικές εταιρίες. 

•  Πρόστιμα & αποζημιώσεις.

Είναι προφανές ότι η αντιμετώπισή τους είναι σύνθετη, πολύπλο-
κη, απαιτεί πολλούς & ποικίλους πόρους και δημιουργεί έκτακτα 
(και πολλές φορές δυσβάστακτα) κόστη.

Η ύπαρξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Παραβιάσεων μπορεί να:

Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών 
Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Incident Response Plan) -  
Ένας Πρακτικός Οδηγός
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•  αποτρέψει περαιτέρω απώλεια δεδομένων,

•  περιορίσει (ή αποτρέψει) δυσμενείς αναφορές & φήμες για την 
αξιοπιστία και το όνομα της εταιρίας,

•  αποτρέψει (ή περιορίσει) πρόστιμα και αποζημιώσεις,

Η θέση ενός Incident Response Plan δεν είναι στο ράφι κάποιας 
βιβλιοθήκης. Είναι ένα δυναμικό εργαλείο που βοηθά στην πρό-
ληψη, την αντιμετώπιση και τη βελτίωση διαδικασιών και συστη-
μάτων σχετικά με την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης. 

Το Incident Response Plan αφορά το σύνολο της εταίρας και δεν 
είναι ευθύνη μόνο κάποιων επιμέρους τμημάτων. Γι’ αυτό η δέ-
σμευση και η υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης είναι απαραί-
τητη προϋπόθεση.

3. Η Προσέγγιση δημιουργίας του Σχεδίου 
Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης

1. Προετοιμασία Δημιουργία Ομάδας για την αντιμετώπιση 
περιστατικών παραβίασης

2. Τι κάνουμε όταν 
έχουμε συμβάν 
και τι όταν έχουμε 
παραβίαση...

Αποσαφήνιση του συμβάντος και της 
παραβίασης. Ενέργειες αντιμετώπισης και 
ενημέρωσης

3. Περιορισμός 
επιπτώσεων

Απομόνωση συστημάτων που 
παραβιάστηκαν με σκοπό τον περιορισμό 
των επιπτώσεων

4. Εξάλειψη Εντοπισμός και εξάλειψή των πηγών και 
αιτίων που προκάλεσαν τη διαρροή

5. Επαναφορά στην 
κανονική λειτουργία

Εφαρμογή βελτιώσεων και επαναφορά των 
λειτουργιών και συστημάτων σε παραγωγική 
κατάσταση

6. Τι μάθαμε, τι 
χρειάζεται βελτίωση

Καταγραφή όλων όσων συμβαίνουν, κάθε 
συμβάντος & περιστατικού παραβίασης, 
πώς αντιμετωπίστηκε κάθε περίπτωση, 
ποιοι έδρασαν και πώς, τι χρειάζεται να 
βελτιωθεί και σε ποια περιοχή, ώστε να 
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα 
μελλοντικές απειλές και παραβιάσεις

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται ο κύκλος αντιμετώπισης 
μιας παραβίασης σύμφωνα με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστα-
τικών Παραβίασης Δεδομένων, με βάση τις απαιτήσεις του GDPR.

4. Η Σύνθεση Ενός Σχεδίου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων
4.1. Δημιουργία Ομάδας

Η Δημιουργία Ομάδας είναι το πρωταρχικό βήμα για ένα Incident 
Response Plan. Η βασική αρχή λειτουργίας της Ομάδας αυτής 
είναι η Καταγραφή, η Ανάλυση, η Αξιολόγηση διαδικασιών και 
λειτουργιών, η Πληροφόρηση & Ενημέρωση μεταξύ των Μελών, 
ο Σχεδιασμός, η Βελτίωση με βάση την εμπειρία που αποκτάται. 

Η Ομάδα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική από όλη την εταιρία, 
που, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να περιλαμβάνει μέλη από:

•  Data Protection Office

•  Την πληροφορική (IT)

•  Την Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων (IT Security)

•  Νομικές Υπηρεσίες

•  Εξυπηρέτηση Πελατών / Δικτύο καταστημάτων

•  Ανθρώπινο Δυναμικό

•  Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις

Τα κριτήρια επιλογής των μελών της Ομάδας, είναι η ευρεία γνώ-
ση των δραστηριοτήτων της εταιρίας (business knowledge), η 
γνώση του αντικειμένου, η υπευθυνότητα, η ομαδικότητα και συ-
νεργασία, η διαθεσιμότητα όταν παραστεί ανάγκη. 

Η Ομάδα οπλίζεται και λειτουργεί αποτελεσματικά όταν έχει τη στή-
ριξη αλλά και την ευχέρεια να παίρνει αποφάσεις (empowerment) 
στη λειτουργία της, από τη Διοίκηση της εταιρίας.

4.2. Αξιολόγηση / Προσαρμογή Υπαρχόντων Διαδικασιών, 
Πολιτικών & Συστημάτων Ασφάλειας

Η δημιουργία ενός Incident Response Plan συγκεντρώνει όλες τις 
διαδικασίες που θα επιτρέψουν στην εταιρία να παραμείνει ενερ-
γή μετά από περιστατικά παραβίασης δεδομένων.

Πρακτικά, είναι η συλλογή όλων των διαδικασιών που σχετίζο-
νται με την αναγνώριση, τον προσδιορισμό, την έρευνα, την αντι-
μετώπιση, την ανταπόκριση σε περιπτώσεις περιστατικών παρα-
βίασης, με γνώμονα τον περιορισμό των επιπτώσεων και τη γρή-
γορη ανάκαμψη. 

Στο πλαίσιο αυτό για κάθε διαδικασία των εμπλεκομένων τμημά-
των θα πρέπει να απαντώνται οι ακόλουθες ερωτήσεις:

•  Ποιος είναι ο σκοπός; Τι κάνω;

•  Πότε εκτελείται; Από ποιους;

•  Πώς μετράω την αποτελεσματικότητα; Με ποιους δείκτες (KPIs);

•  Πώς βελτιώνω;

•  Πώς αντιστοιχεί με το GDPR;

Στην πράξη έχει κριθεί αποτελεσματική η εφαρμογή ενός συστή-
ματος διαρκούς εποπτείας σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών 
σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας. Είναι ένας αποτελεσματικός τρό-
πος πρόληψης που ταυτόχρονα κινητοποιεί το προσωπικό και 
ενισχύει την κουλτούρα προστασίας δεδομένων.

4.3. Κατηγοριοποίηση των περιστατικών παραβίασης

Τα συμβάντα ασφαλείας ποικίλουν σε επικινδυνότητα, αιτίες, 
τρόπους, αριθμό. Είναι απαραίτητη η κατηγοριοποίησή τους, έτσι 
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Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (συνέχεια)

ώστε να είναι σαφές σε όλους τους εμπλεκομένους ποιες συγκε-
κριμένες ενέργειες πρέπει να υλοποιήσουν ανά περίπτωση. Κάθε 
συμβάν απαιτεί αντιμετώπιση, αλλά δεν απαιτούν όλα ενέργει-
ες ειδοποίησης και ενημέρωσης. Τα συμβάντα  δεδομένων μπο-
ρούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

•  Απώλεια συσκευών οι οποίες έχουν αποθηκευμένα δεδομένα 
(π.χ. USB Flash, Laptop, Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος). 

•  Μη εξουσιοδοτημένη / Παράνομη πρόσβαση και Επιθέσεις σε 
συστήματα ή πληροφορίες με διάφορα τεχνολογικά μέσα ό-
πως, hacking, επιθέσεις με ιούς, worms, trojans, ransomware. 
Μέσω της παράνομης πρόσβασης μπορεί να κλαπούν δεδομέ-
να, να «μολυνθούν», να «κλειδωθούν», να υπερφορτωθούν 
τα συστήματα υπολογιστών (DDoS). 

•  Εσωτερικές Παραβιάσεις, από προσωπικό, πρώην προσωπικό, 
social engineering (phishing).

•  Ανεπαρκή μέτρα προστασίας, παραλήψεις, αμέλεια με αποτέ-
λεσμα να μην προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα.

Παρακάτω παρουσιάζεται μια κατηγοριοποίηση των κινδύνων σε 
επίπεδα:

Επίπεδο 1. Απόπειρα πρόσβασης σε δεδομένα

Επίπεδο 2. Πιθανότητα πρόσβασης

Επίπεδο 3. Πολλές αποδείξεις παραβίασης

Επίπεδο 4. Σίγουρη παραβίαση

Κατά τον προσδιορισμό των επιπέδων, θα πρέπει σε κάθε περί-
πτωση να υπάρχει η πρόβλεψη ότι ένα περιστατικό μπορεί να κα-
ταγραφεί -αρχικά- σαν χαμηλού ρίσκου, αλλά στη συνέχεια να 
εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή. 

Για κάθε κατηγορία θα πρέπει να προσδιοριστούν συγκεκριμέ-
νες ενέργειες, από ποιους εκτελούνται και μέσα σε ποιο χρονι-
κό πλαίσιο. Πρακτικά θα δημιουργηθεί μια λίστα που μεταξύ άλ-
λων θα περιλαμβάνει:

•  Υπεύθυνο Τμήμα 

•  Ονοματεπώνυμο αρμοδίων (εσωτερικά ή συνεργατών)

•  Στοιχεία επικοινωνίας

•  Ρόλος στο πλάνο

•  Ενέργειες

•  Κατάσταση υλοποίησης / ενεργοποίησης (status)

Είναι προφανές ότι στόχος των ενεργειών είναι η ελαχιστοποίηση 
των επιπτώσεων μιας παραβίασης σε όλο το εύρος των λειτουρ-
γιών της εταιρίας (παροχή υπηρεσίας, πελάτες, συνεργάτες, προ-
σωπικό, αγορά, κοινωνία). 

Εξαιρετικά σημαντική είναι η καταγραφή κάθε περιστατικού και 
ενέργειας, ενημέρωσης, τρόπου αντιμετώπισης, κ.λπ. σε ένα 
ημερολόγιο συμβάντων (log book) με χρονικό προσδιορισμό 
της καταγραφής. To log book είναι ένα χρήσιμο μέσο αξιολόγη-
σης της αντιμετώπισης και της απόκρισης στα περιστατικά που 
αντιμετωπίσθηκαν.

4.4. Εξασφάλιση Εξωτερικής Υποστήριξης

Δεν είναι ακραίο να παρομοιάσουμε ένα περιστατικό παραβία-
σης σαν μια κατάσταση φυσικής καταστροφής (πυρκαγιά, σει-
σμός, πλημμύρα) που η αντιμετώπισή της χρειάζεται πολλές δε-
ξιότητες, γνώση, ετοιμότητα και διαθεσιμότητα. Ανάλογα με την 
έκταση και σοβαρότητα της παραβίασης η εταιρία μπορεί να μην 
είναι σε θέση να λειτουργήσει στο σύνολό της ή σε σημαντικές 
δραστηριότητές της. 

Βασικό στοιχείο του πλάνου είναι η εξασφάλιση των απαιτούμε-
νων πόρων στις κατάσταση κρίσης. Υπάρχουν περιπτώσεις που 
οι εσωτερικοί πόροι δεν επαρκούν. Η έγκαιρη εξασφάλιση εξω-
τερικής βοήθειας καθίσταται σημαντικός παράγοντας αποτελε-
σματικής αντιμετώπισης της κρίσης. Στη μέση της θύελλας δύ-
σκολα βρίσκεται βοήθεια ή κοστίζει πολύ ακριβά. 

Γι’ αυτό η έγκαιρη προετοιμασία και η συμφωνία για συνεργα-
σία με εξωτερικούς συνεργάτες, εξασφαλίζει διαθεσιμότητα πό-
ρων στη διάρκεια μιας κρίσης και σε αποδεκτό κόστος. Συνήθως 
προτείνεται η εξασφάλιση συνεργασίας στις παρακάτω περιοχές:

•  Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης

•  Υπηρεσίες Πληροφορικής

•  Υπηρεσίες Διαδικτυακής Εγκληματολογίας (Computer Forensics) 
απαραίτητες για τον εντοπισμό της πηγής της παραβίασης

•  Υπηρεσίες Επικοινωνίας / Ενημέρωσης & Δημοσίων Σχέσεων

•  Ασφαλιστική Κάλυψη κινδύνων παραβίασης (Cyber Insurance)

4.5. Εκπαίδευση

Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού εξα-
σφαλίζει την απαιτούμενη προσοχή, εγρήγορση και αντιμετώπι-
ση περιστατικών παραβίασης δεδομένων. Η έλλειψη κατάρτισης 
μπορεί να οδηγήσει σε αθώα λάθη που μπορεί να έχουν σημα-
ντικές αρνητικές επιπτώσεις αργότερα. 

Συνίσταται η δημιουργία δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ένα 
γενικό πρόγραμμα για όλο το προσωπικό και ένα για το προσω-
πικό που συμμετέχει στην αντιμετώπιση περιστατικών παραβία-
σης. Όσον αφορά το προσωπικό αντιμετώπισης περιστατικών το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εξειδικευμένες μεθο-
δολογίες, τεχνικές, εργαλεία, ανάλυση περιπτώσεων κ.λπ.

Το γενικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει πρωτίστως στη δη-
μιουργία κουλτούρας προστασίας δεδομένων. Θα πρέπει να δί-
νεται έμφαση σε αληθινά παραδείγματα από την αγορά, το περι-
εχόμενο να είναι απλό και κατανοητό, να γίνεται τακτικά και να 
έχει επίπεδα γνώσης. Ως μέσα εκπαίδευσης μπορεί η κάθε εται-
ρία να βρίσκει δημιουργικούς τρόπους που θα κάνουν το πρό-
γραμμα ελκυστικό για να εξασφαλίζει τη συμμετοχή. Προς αυτήν 
την κατεύθυνση, βοηθούν σημαντικά τα ηλεκτρονικά δίκτυα μιας 
εταιρίας (π.χ. intranet) όπου μπορούν να δίνονται σύντομες συμ-
βουλές (tips), να παρουσιάζονται videos, να διεξάγονται διαγωνι-
σμοί μεταξύ ομάδων / τμημάτων / ατόμων, να συμπληρώνονται 
ερωτηματολόγια. Το ενημερωμένο και σε ετοιμότητα προσωπι-
κό είναι το καλύτερο μέσο προστασίας, το καλύτερο «εργαλείο» 
ασφάλειας των δεδομένων. Η δημιουργία και η συνεχής ενίσχυ-
ση κουλτούρας προστασίας δεδομένων έχει αποτρέψει κινδύ-
νους παραβίασης σε μεγάλο αριθμό εταιριών.
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4.6. Προσομοίωση

Έχοντας οργανώσει τις εσωτερικές και τις εξωτερικές ομάδες αντι-
μετώπισης παραβίασης, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς η 
εταιρία θα συμπεριφερόταν κατά τη διάρκεια μιας κρίσης παρα-
βίασης και πως θα εντοπίσει τυχόν κενά. Η ενδεδειγμένη μέθο-
δος είναι η προσομοίωση περιστατικών παραβίασης που θα πρέ-
πει να εκτελείται κατά χρονικά διαστήματα, βασισμένη σε κα-
θορισμένα σενάρια. Στα σενάρια μπορεί να περιλαμβάνεται και 
η συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών. Η Ομάδα του Incident 
Response Plan, θα πρέπει να αναλύει τα αποτελέσματα της κά-
θε άσκησής προσημείωσης ώστε να προβαίνει στις απαραίτητες 
βελτιώσεις διαδικασιών, συστημάτων, πολιτικών αλλά και του 
επιπέδου ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Η προσομοίωση μπο-
ρεί να είναι:

•  Επιτραπέζια Άσκηση μεταξύ της Ομάδας του Incident Response Plan.

•  Ασκήσεις σε διάφορα τμήματα της εταιρίας.

•  Ασκήσεις με συμμετοχή και εξωτερικών συνεργατών.

•  «Ζωντανή» προσομοίωση με εικονική παραβίαση από εξειδι-
κευμένο εξωτερικό συνεργάτη.

5. Μύθοι & αλήθειες
Η εταιρία μας είναι μικρή 
και ο καθένας ξέρει τι 
πρέπει να κάνει.

Μύθος. To Incident Response Plan εκτός 
του ότι βοηθά στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση απειλών, αποτελεί και 
υποχρέωση συμμόρφωσης με το GDPR. 

Κάθε περιστατικό είναι 
συγκεκριμένο όσον 
αφορά τον τύπο του 
και μπορεί να συμβεί 
1-2 φορές μέσα σε έναν 
χρόνο.

Αλήθεια. Η ανάλυση των καταγραφών 
(logs), η επικοινωνία με εταιρίες του κλάδου, 
η ενημέρωση, η επικαιροποίηση των 
εργαλείων, η βελτίωση των διαδικασιών, 
η εκπαίδευση, η προσομοίωση είναι μια 
συνεχής λειτουργία βελτίωσης που οδηγεί σε 
ένα αποτελεσματικό Incident Response Plan.

To Incident Response 
Plan, αφορά το Τμήμα 
Πληροφορικής

Μύθος. Αφορά όλη την εταιρία. Μια 
παραβίαση έχει επιπτώσεις σε όλες τις 
λειτουργίες της.

Μέχρι σήμερα δεν είχαμε 
κάποιο περιστατικό 
παραβίασης. To Incident 
Response Plan δεν είναι 
απαραίτητο.

Μύθος. Η μη ύπαρξη περιστατικού δεν 
αποκλείει τη μη ύπαρξη και στο μέλλον. 
Ακόμη και αν η εταιρία έχει προβεί σε όλες 
τις προληπτικές ενέργειες η δημιουργία ενός 
Incident Response Plan είναι απαραίτητη. 
Αποτελεί και υποχρέωση συμμόρφωσης με 
το GDPR.

Στην εταιρία μας 
χρησιμοποιούμε το 
Incident Response Plan 
σαν εργαλείο βελτίωσης.

Αλήθεια. Το Incident Response Plan βασίζεται 
στην αρχή της Διάγνωσης - Ανάλυσης - 
Αλλαγής - Καλύτερο Αποτέλεσμα.

6. Σαν επίλογος
Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, η πιθανότητα μια εταιρία να αντι-
μετωπίσει ένα περιστατικό παραβίασης κάθε μέρα γίνεται και με-
γαλύτερη. Οι συνέπειες μια παραβίασης και απώλειας δεδομέ-
νων μπορεί να είναι εξαιρετικά αρνητικές που επηρεάζουν ακόμη 
και την επιβίωση μιας εταιρίας όπως έχει αποδειχθεί στην αγορά. 
Η ευαισθητοποίηση εγρήγορση, η προετοιμασία, η ενημέρωση, 
η εκπαίδευση, η αντιμετώπιση πρέπει είναι ένα καθημερινό μέ-
λημα. Η αντιμετώπιση κινδύνων τελικά γίνεται από ανθρώπους 
που συνεργάζονται, επικοινωνούν, δημιουργούν, ευθυγραμμίζο-
νται στις ίδιες αρχές, αξίες και κουλτούρα.

Τρόποι παρακολούθησης 
Eξ Αποστάσεως  
Βιντεοσκοπημένα

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
(ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ)

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
(ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ)

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
LIVE STREAMING)(

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ON DEMAND)(

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ  
ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

Μαθήματα για Υποψηφίους και Νέους Συμβολαιογράφους
Εξ αποστάσεως 

Για πληροφορίες και εγγραφές: Τηλ. +30 210 3678924,  
Τηλ. Κέντρο: +30 210 3678800,30 γραμμές, email: frontistiria@nb.org

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους 
για τις εξετάσεις συμβολαιογράφων καθώς και  

νεοδιορισθέντες συμβολαιογράφους.

Διδασκόμενα Μαθήματα Εισηγητές

Κώδικας Συμβολαιογράφων / 
Ειδικοί νόμοι

Κοντογεώργου Ελένη, Συμβολαιογράφος Αθηνών

Αστικό Δίκαιο
Απόστολος Μάνθος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Αστικού 
Δικαίου Νομικής Παν/μίου Αθηνών,  ΜΔΕ Αστικό & Ερ-
γατικό Δίκαιο

Πολιτική Δικονομία Παντελεήμων Ρεντούλης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νο-
μικής,  ΜΔΕ Παν/μίου Αθηνών Πολιτική Δικονομία

Εμπορικό Δίκαιο Λίλη Σκουλαρίκη, Δικηγόρος Α.Π., 
ΜΔΕ Αστικό Δίκαιο

Ο σκοπός του παρόντος σεμιναρίου είναι διττός: αφενός να εκπαιδεύσει τους υπο-
ψηφίους συμβολαιογράφους ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις 
προσεχείς εξετάσεις, αφετέρου να δώσει στους νέους συμβολαιογράφους τα βασικά 
εφόδια για την άσκηση του οικείου λειτουργήματος. Όλα αυτά μέσα από την προ-
ετοιμασία των ενοτήτων: Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία και 
την εμπέδωση των διατάξεων του Κώδικα Συμβολαιογράφων καθώς και των ειδι-
κών διατάξεων που εφαρμόζονται περισσότερο στην πράξη και δημιουργούν ιδιαί-
τερες δυσχέρειες στην αντιμετώπισή τους.

Σκοπός

• Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό κατανόησης ανά μάθημα 
• Ειδική έκπτωση 25% στις εκδόσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ και 

σε σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ*

Παροχές - Προνόμια

* Τα παραπάνω προνόμια παρέχονται για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα.

Έναρξη 2 Οκτωβρίου 

Σε ποιους απευθύνεται

Κόστος συμμετοχής
για όλα τα μαθήματα 

1.950 €   


