
Δευτέρα 24 & Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 
(17:00 – 21:00)

Διάγραμμα ύλης
� Διερεύνηση γνησιότητας υπογραφής: μεθοδολογία, μορφές πλαστο-

γραφίας, μορφές ανίχνευσης & ανάλυσης. 

� Διερεύνηση νόθευσης εγγράφων: παρουσίαση των εργαστηριακών 
μεθόδων εξέτασης, πτυχές & πληροφορίες του εγγράφου που μπο-
ρούν να ανιχνευθούν.

� Βιομετρικές Υπογραφές (Ψηφιακά καταγεγραμμένες υπογραφές / 
Digitally Captured Signatures): Παρουσίαση των Ψηφιακά Κατα-
γεγραμμένων Υπογραφών, νομικές πτυχές, σύγκριση με κλασικές 
υπογραφές, μεθοδολογία διερεύνησης πλαστότητας.

� Παραδείγματα από πραγματικές υποθέσεις (case studies με συμμε-
τοχή του κοινού) και άμεση εμπειρία στη διερεύνηση γνησιότητας με 
επαφή/επίδειξη εργαστηριακού εξοπλισμού στους συμμετέχοντες.

Γιατί να το επιλέξω
Οι γνώσεις και η εμπειρία που θα αποκτηθούν από το Σεμινάριο θα βο-
ηθήσουν στην εξοικείωση με τις αρχές και την εφαρμογή της Δικαστικής 
Γραφολογίας. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτε-
λεσματικά υποθέσεις που αφορούν γνησιότητα εγγράφων, ενώ θα γνω-
ρίζουν ποιες σύγχρονες εξετάσεις μπορούν να αναζητήσουν από τους 
ειδικούς. Περαιτέρω οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις Βιομετρι-
κές Υπογραφές (Ψηφιακά Καταγεγραμμένες Υπογραφές ΨΗΚΥ – Digitally 
Captured Signatures) από πλευράς Δικαστικής Γραφολογίας, τη διαφορο-
ποίησή τους από τις παραδοσιακές υπογραφές, το περιβάλλον λήψης και 
ελέγχου αυτών και την εν γένει διαχείριση τέτοιων ψηφιακών εγγράφων.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο για νομικούς και εσωτερικούς ελεγκτές και 
αποσκοπεί στην εξοικείωσή με τις αρχές και την εφαρμογή της Δικαστικής 
Γραφολογίας. Η παρακολούθηση βοηθά στην καλύτερη διαχείριση και ανα-

γνώριση υποθέσεων με πιθανότητα πλαστογραφίας και στη γνώση των 
δυνατοτήτων διερεύνησης γνησιότητας.

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή
Ο Νικόλαος Καλαντζής είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και έχει εκπαιδευτεί και ειδικευτεί στη Δικαστική 
Γραφολογία σε Ελλάδα, Γερμανία και Αγγλία. Έχοντας δύο μεταπτυχιακά 
διπλώματα από το Πανεπιστήμιο του Staffordshire (μεταπτυχιακό PgD σε 
εγκληματολογικές επιστήμες/Forensic Science, και μεταπτυχιακό MSc στη 
Δικαστική Γραφολογία - και τα δύο με διάκριση) υπήρξε επιστημονικός 
συνεργάτης με το Πανεπιστήμιο του Staffordshire από το 2008 έως το 
2018, έτος κατά το οποίο έγινε ερευνητής (Researcher), συμμετέχοντας 
σε πειράματα και ερευνητικά προγράμματα. Επίσης παραδίδει διαλέξεις 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε ιδρύματα της Μεγάλης Βρε-
τανίας, ενώ παράλληλα σχεδιάζει και παραδίδει εξειδικευμένα μαθήματα 
Δικαστικής Γραφολογίας σε κρατικές υπηρεσίες και πανεπιστήμια παγκο-
σμίως (Καναδάς, Σαουδική Αραβία, Αγγλία κ.λπ). Είναι επαγγελματικό μέ-
λος MFSSoc, Assessor και διπλωματούχος στη Δικαστική Γραφολογία της 
Chartered Society of Forensic Science (CSoFS, πρώην Forensic Science 
Society FSSoc) έχοντας δώσει με επιτυχία τις εξετάσεις σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Strathclyde το 2008, είναι πρόεδρος της επιστημονικής 
επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Εγκληματολογικών Ερευνών (HAFS) και 
είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Εγκληματολογικών Επιστημών του 
Dubai (UAE), ενώ από το 2019 είναι μέλος του Steering Committee του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Εξεταστών Γραφής European Network of Forensic 
Handwriting Experts – ENFHEX/ENFSI.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Εισηγητής:
Νικόλαος Δ. Καλαντζής, Ειδικός Δικαστικός Γραφολόγος, Μεταπτυ-
χιακό Δικαστικής Γραφολογίας MSc, MFSSoc, FSSocDip, Μεταπτυχιακό Εγκλη-
ματολογικών Επιστημών PgD, Ερευνητής Staffordshire University

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ISO 29990:2010

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δικαστική Γραφολογία – 
Δικαστική Εξέταση Εγγράφων 

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης 
γνησιότητας γραφής, υπογραφής και εγγράφων

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Εκπαίδευση

Τρόποι Παρακολούθησης

Διάρκεια
8 ώρες

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

Κόστος Συμμετοχής: 190 €
15% έκπτωση για Ασκούμενους Δικηγόρους – Φοιτητές – 
Δικαστικούς Λειτουργούς

www.nb.org


