
 

 

 

 

 

Ανάγκη  Κατάρτισης: 

 

Το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται στο χρηματοπιστωτικό επάγγελμα για το 2019 και την επόμενη 

δεκαετία επηρεάζεται σημαντικά από τις νέες Νομοθετικές Ρυθμίσεις και Πρακτικές που αφορούν: 

(α) τη Διαφάνεια στη Διαπραγμάτευση σε Κινητές Αξίες σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, (β) τους Κανόνες και 

τις Διαδικασίες που πρέπει να διέπουν τις ενέργειες για ‘Ανάκαμψη’ ΚΕΠΕΥ ,  (γ) τους Νόμους για την 

«Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, κα-

θώς και (δ) τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, IFAC και άλλων Διεθνών Οργανισμών για την Κατα-

πολέμηση του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος. 

  

Οι νέες αυτές πρόνοιες-προκλήσεις των Νέων Νομοθεσιών, θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο αναγνώρι-

σης των κανονιστικών υποχρεώσεων των Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Νομικών, Λογιστών και 

άλλων Επαγγελματιών του κλάδου ή Επιχειρήσεων που ασχολούνται με Επενδυτικές - Διοικητικές 

Δραστηριότητες  καθώς και συναφών υπηρεσιών Λογιστικής – Ελεγκτικής φύσης. Όλοι οι ανωτέρω 

καλούνται να εφαρμόσουν πολύπλοκες νομοθεσίες στο πλαίσιο των καθηκόντων τους ή για λογαρια-

σμό των επιχειρήσεων/ιδιωτών πελατών τους. 

  

Λόγο των πιο πάνω υπάρχει αναγκαία προϋπόθεση για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση/

Ανάπτυξη του προσωπικού που ασχολείται με τα Χρηματοοικονομικά, τις ΚΕΠΕΥ ή τις Επιχειρήσεις 

Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, ή παροχής Λογιστικών/Ελεγκτικών Υπηρεσιών, για θέματα  που 

εμπίπτουν στην ισχύουσα νομοθεσία, σε θέματα διαφάνειας στη διενέργεια χρηματοπιστωτικών συ-

ναλλαγών, στην αναδιάρθρωση/αναδιοργάνωση ή διαχείριση/ή τελική εκκαθάριση τέτοιων επιχειρή-

σεων στον υπολογισμό των φορολογικών υποχρεώσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων και της λογιστική 

καταχώρησης τους. Η ορθή εφαρμογή των ανωτέρω Νομοθεσιών /Κανονιστικών Διαδικασιών επιτυγ-

χάνετε  με συνεχιζόμενη  εκπαίδευση και κατάρτιση στα θέματα αυτά που αποτελούν υποχρέωση  

προς την Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, τον Σύνδεσμο Εγγεγραμμέ-

νων Λογιστών Κύπρου και άλλων Επαγγελματικών  Οργανισμών  από τα Μέλη τους για Ανανέωση της 

Επαγγελματική τους Άδειας σε ετήσια βάση,  υποβάλλοντας  τα πιστοποιητικά  παρακολούθησης CPD 

& ΣΕΕ Points.  

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 
 
Χρηματοπιστωτικούς Συμβούλους, Νομικούς  και έμπειρο προσωπικό Νομικών Οίκων/Γραφείων, Λογι-

στές-Ελεγκτές, Επιστημονικό Ελεγκτικό Προσωπικό, έμπειρο Προσωπικό Ελέγχου και Λογιστικών Τμη-

μάτων, Διευθυντές και Βοηθοί Διευθυντές ΚΕΠΕΥ/ΕΠΕΥ και Οικονομικών, Εσωτερικοί Ελεγκτές, Λογι-

στές  και Φορολογικοί Σύμβουλοι.  

 

Διάρκεια Κατάρτισης: 15 ώρες 

Χώρος Διεξαγωγής:   

Κεντρικά Γραφεία G.S. Europractices Ltd,   

Κανάρη 8 & Γωνία Προδρόμου, 

2ος όροφος, Διαμ. 201, 2406,  

’Εγκωμη, Λευκωσία  

«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  

 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ ( CPD COURSES)  

Για πληροφορίες & δηλώσεις 

συμμετοχής: 

Ιστοσελίδα: 

www.gseuropractices.com 

Τηλέφωνο:  

22 353220  

Email:  

seminars@europractices.com 

Για να εγγραφείτε μέσω διαδι-

κτύου κάντε κλικ εδώ! 

Κόστος Συμμετοχής: 

€144 + €75.81 ΦΠΑ* =  

€219.81 

Το Φ.Π.Α υπολογίζεται με 

βάση το αρχικό κόστος 

του σεμιναρίου (το οποίο 

ανέρχεται στα €399/

άτομο) καθώς δεν 

επιχορηγείται από την 

ΑνΑΔ. Σημειώνεται ότι το 

ΦΠΑ θα σας επιστραφεί  

από το Τμήμα 

Φορολογίας.  

Το ύψος του ποσού που 

επιχορηγείται από την 

ΑνΑΔ ανέρχεται στα 

€255. 

Για μη δικαιούχους 

επιχορηγησης της ΑνΑΔ 

το κόστος  ανέρχεται στα  

€350 + ΦΠΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 

17, 19 , 24 & 26/09/2019 

ΗΜΕΡΕΣ: Τρίτη & Πέμπτη 

Ώρες: 16:00 — 20:30 

http://www.gseuropractices.com
mailto:seminars@europractices.com
https://goo.gl/4ixf3a


 

 

 

 

 

Στόχοι Σεμιναρίου: 

Να μπορούν οι καταρτιζόμενοι να εφαρμόζουν τις σημαντικές νομοθετικές και επαγγελ-

ματικές αλλαγές που αφορούν τα χρηματοοικονομικά θέματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω νομοθετι-

κές ρυθμίσεις, με πρακτικό τρόπο και τροποποιούν κατάλληλα τις εσωτερικές διαδικασίες και συστή-

ματα των επιχειρήσεων τους ή ελεγκτικών οίκων ή νομικών γραφείων τους, για να συνάδει η εργασία 

τους με τις νομοθετικές  ρυθμίσεις που βρίσκονται σε ισχύ και τις καλές πρακτικές του χρηματοπιστω-

τικού επαγγέλματος που κρίνονται ως ‘προκλήσεις’ για την επόμενη δεκαετία.  Μέσω αυτής της συνε-

χιζόμενης κατάρτισης θα προέλθει και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται με 

συνέπεια την αύξηση της  παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των Χρηματοπιστωτικών Συμ-

βούλων, Δικηγόρων και Στελεχών Επιχειρήσεων που εμπίπτουν στον τομέα αυτό.  

 

Κύριες Ενότητες: 

 Νόμος 190(I)/2007: περί των προϋποθέσεων διαφάνειας και αλληλοεπίδραση με τον περί 

Ελέγχου Νόμο (Ν.57(I)/2017) και της οδηγίας 537/2017 ΕΚ για τον νόμιμο έλεγχο οντοτήτων 

δημοσίου συμφέροντος (ΟΔΣ)  

 Διεθνές Πρότυπο Έλεγχου (ΔΠΕ) 700 & 705 - Εκθέσεις ελέγχου χωρίς/με επιφύλαξη και επί-

δραση σε ΟΔΣ 

 (ΔΠΕ) 706 - Εκθέσεις ελέγχου με έμφαση.  

 Νομοθεσία κατά του ‘ξεπλύματος’- Διεθνές και Τοπικό Νομικό Υπόβαθρο  

 Νόμος 20(I)/2016) - Ανάκαμψη ΚΕΠΕΥ κλπ. υπό την εποπτεία της ΕΚ 

 Νόμος 20(I)/2016)- Εξυγίανση, Στήριξη, Έγκαιρη Παρέμβαση  

 Νόμος 20(I)/2016)- Εξυγίανση, Απομείωση, υποχρεώσεις, αδικήματα/ποινές. 

Σελ. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Εκπαιδευτής  Κωνσταντίνος Παπαναστασίου:  

 

Έχει σπουδάσει Οικονομικά & Στατιστική B.Sc. (First Class Honours) στο University College London 

και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, Pembroke College, Cambridge, 

Ηνωμένο Βασίλειο στο θέμα των Χρηματοοικονομικών (MPhil Finance). Είναι επίσης κάτοχος 

των Επαγγελματικών Τίτλων: 1) Charter Financial Analyst (CFA)  – CFA Institute, 2) Corporate Finance 

Qualification (CF) – Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 3) Advanced Certifi-

cate for the provision of Investment Services – Cyprus Securities and Exchange Commission και 4) 

Certificate and Diploma in Company Direction – Institute of Directors (LoD) UK. 

Έχει 20ετή πείρα στα Χρηματοοικονομικά και στην Επενδυτική Τραπεζική καθώς κατείχε Διευθυντικές 

Θέσεις σε Κυπριακούς και Διεθνείς Τραπεζικούς Οργανισμούς.  

Έχει επαγγελματική εμπειρία σαν Λέκτορας στο Cyprus International Institute of Management (CIIM), 

σαν Εκπαιδευτής / Λέκτορας στην Ernst & Young Academy of Business Sp. z o.o. Πολωνίας και στο 

European University, School of Professional Studies.  

Έχει μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία ολοκληρωμένων σεμιναρίων για απόκτηση Άδειας της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς καθώς και σεμιναρίων για Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Νομοθετικές αλλαγές για 

απόκτηση Ανανέωσης Άδειας των Χρηματιστών/ Δικηγόρων / Λογιστών / Ελεγκτών κλπ.  

 

  

 

 

 

Σελ. 3 

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων 

Δηλώστε Συμμετοχή Τώρα!! 

https://goo.gl/4ixf3a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελ. 4 

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής  

επικοινωνήστε μαζί μας! 

Ιστοσελίδα: www.gseuropractices.com 

Τηλ.: 22 353220     

Φαξ: 22 356918 

Email: seminars@europractices.com 

Διεύθυνση:  Κανάρη 8 & Γωνία Προδρόμου, 2ος όροφος,  

Διαμ. 201, 2406,  ‘Έγκωμη, Λευκωσία 

Facebook: https://www.facebook.com/GSEuropracticesLtd/ 

Twitter: https://twitter.com/europractices 

Για δηλώσεις συμμετοχής μέσω διαδικτύου κάντε κλικ εδώ! 

http://www.gseuropractices.com
mailto:seminars@europractices.com
https://www.facebook.com/GSEuropracticesLtd/
https://twitter.com/europractices
https://goo.gl/4ixf3a

