
 

 

 

 

 

Ανάγκη  Κατάρτισης: 
Το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται στο Χρηματοπιστωτικό Επάγγελμα 

για το 2021, ιδιαίτερα με τη μάστιγα της Διαφθοράς που ταλαντεύει 

επικίνδυνα τις ισορροπίες στο πολιτικό και οικονομικό σκηνικό του 

τόπου μας αλλά και παγκοσμίως, αναγκαστικά  θα επηρεάσει την 

επόμενη δεκαετία με σημαντικές Νέες Νομοθετικές Ρυθμίσεις και 

Πρακτικές που αφορούν (α) τη Διαφάνεια στη Διαπραγμάτευση σε 

Κινητές Αξίες σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, (β) τους Κανόνες και τις Διαδι-

κασίες που πρέπει να διέπουν τις ενέργειες για «Ανάκαμψη» ΚΕΠΕΥ 

και (γ) τους Νόμους για την «Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες» καθώς και 

τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, IFAC και άλλων Διεθνών Οργανι-

σμών για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος. 

 

Οι νέες αυτές πρόνοιες-προκλήσεις των Νέων Νομοθεσιών, θα αλλά-

ξουν ριζικά τον τρόπο αναγνώρισης των κανονιστικών υποχρεώσεων 

των Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Νομικών, Λογιστών και άλλων 

Επαγγελματιών του κλάδου ή Επιχειρήσεων που ασχολούνται με Επεν-

δυτικές - Διοικητικές Δραστηριότητες καθώς και συναφών υπηρε-

σιών Λογιστικής - Ελεγκτικής φύσης. Όλοι οι ανωτέρω καλούνται 

στο πλαίσιο των καθηκόντων          

τους ή για λογαριασμό των επιχειρήσεων/ιδιωτών πελατών τους. 

  

Λόγω των πιο πάνω υπάρχει αναγκαία προϋπόθεση για Συνεχιζόμε-

νη Επαγγελματική Εκπαίδευση/Ανάπτυξη του προσωπικού που 

ασχολείται με τα Χρηματοοικονομικά, τις ΚΕΠΕΥ ή τις Επιχειρήσεις 

Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, ή παροχής Λογιστικών/ Ελεγκτι-

κών Υπηρεσιών, για θέματα που εμπίπτουν στην ισχύουσα νομοθε-

σία, σε θέματα διαφάνειας στη διενέργεια χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών, στην αναδιάρθρωση/αναδιοργάνωση ή διαχείριση/ή 

τελική εκκαθάριση  τέτοιων επιχειρήσεων στον υπολογισμό των φορολογι-

κών υποχρεώσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων και της λογιστική καταχώρη-

σης τους.  
 

Διάρκεια Προγράμματος: 21 ώρες  

CPD POINTS: 21 Μονάδες  

«Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Προκλήσεις» 

ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ AΔΕΙΑΣ

 

Κόστος Συμμετοχής Εργοδότη:                  

€133 (μόνον)                         
ανά συμμετέχοντα                          

 

 

Το Φ.Π.Α υπολογίζεται                          

με βάση το                          

αρχικό κόστος                 
του σεμιναρίου                                 

(το οποίο ανέρχεται στα              

€490/άτομο)                        

και είναι €93.10                           

το οποίο                            

ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ                            

από το Τμήμα Φορολογίας                  

γι’ αυτό και δεν υπολογίζεται  

στο κόστος του εργοδότη 

 
 

Το ύψος του ποσού 

που επιχορηγείται 

από την ΑνΑΔ ανέρχεται 

στα €357
 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

Ιστοσελίδα: 

www.gseuropractices.com 

 

ΤΗΛ. 22353220  
 

Email:  

seminars@europractices.com 

 

Για να εγγραφείτε μέσω  

διαδικτύου κάντε κλικ εδώ! 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                          

1ον:06,13,20,27/10 & 03/11/21  

2ον:10,17,24/11 & 01,08/12/21      

ΤΕΤΑΡΤΗ 

17:00—21:15 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:   

Κεντρικά Γραφεία G.S. Europractices Ltd, Κανάρη 8 & Γωνία  

Προδρόμου, 2ος όροφος, Διαμ. 201, 2406,  Έγκωμη, Λευκωσία.  

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί, λόγω πανδημίας,  

μέσω της Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης 

 

 
 

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

 Νομοθεσία κατά του «ξεπλύματος» - Διεθνές και Τοπικό Νομικό Υπόβαθρο.  

 Κατανόηση της 5ης & 6ης Οδηγίας AML της ΕΕ, άλλες υποχρεώσεις και                    

Πρόσφατες Εξελίξεις.  

 Νόμος 20(I)/2016) υπό την εποπτεία               

της ΕΚΚ - Εξυγίανση, Στήριξη, Έγκαιρη             

Παρέμβαση των ΚΕΠΕΥ. 

 Νομοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο και          

οι κύριες πρόνοιες του Νόμου 13(Ι)/2018.  

 Νόμος 190(I)/2007: περί των προϋποθέ-

σεων διαφάνειας και αλληλοεπίδραση 

με τον περί Ελέγχου Νόμο και της οδηγίας 

ΕΚ για τον νόμιμο έλεγχο οντοτήτων δημο-

σίου συμφέροντος (ΟΔΣ).  

 Το νομικό πλαίσιο που διέπει τα Επενδυτι-

κά Ταμεία και τους Διαχειριστές τους.  

 Επιχειρησιακοί κανόνες και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των ΟΕΕ.  

 Εκθέσεις ελέγχου με έμφαση στο καθεστώς κατάχρησης της αγοράς.  

 

 

Στόχοι Σεμιναρίου: 

Να μπορούν οι καταρτιζόμενοι να εφαρμόζουν τις σημαντικές νομοθετικές και επαγγελματικές αλλα-

γές που αφορούν τα χρηματοοικονομικά θέματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμί-

σεις, με πρακτικό τρόπο και τροποποιούν κατάλληλα τις εσωτερικές διαδικασίες και συστήματα 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 χρηματοπιστωτικού 

επαγγέλματος που κρίνονται ως «προκλήσεις» για την επόμενη δεκαετία. Μέσω αυτής της συνεχιζό-

μενης 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.  

 

 

Το πρόγραμμα                   

απευθύνεται σε: 
 

Χρηματοπιστωτικούς             

Συμβούλους,             

Νομικούς  και έμπειρο 

προσωπικό Νομικών              

Οίκων/Γραφείων,               

Λογιστές-Ελεγκτές,               

Επιστημονικό                

Ελεγκτικό Προσωπικό, 

έμπειρο Προσωπικό               

Ελέγχου και  Λογιστικών 

Τμημάτων, Διευθυντές 

και Βοηθοί Διευθυντές 

ΚΕΠΕΥ/ΕΠΕΥ και                 

Οικονομικών, Εσωτερικοί 

Ελεγκτές, Λογιστές και 

Φορολογικοί Σύμβουλοι.  

 Η ΟΡΘΗ                    

ΕΦΑΡΜΟΓΗ των Νομο-

θεσιών /Κανονιστικών 

Διαδικασιών επιτυγχά-

νετε με συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση και        

κατάρτιση στα θέματα 

αυτά που αποτελούν           

υποχρέωση προς την               

Επιτροπή Κεφαλαιαγο-

ράς, τον Παγκύπριο 

Δικηγορικό Σύλλογο, 

τον Σύνδεσμο Εγγε-

γραμμένων Λογιστών 

Κύπρου και άλλων        

Επαγγελματικών Οργα-

νισμών από τα Μέλη 

τους για Ανανέωση της 

Επαγγελματική τους 

Άδειας σε ετήσια βάση, 

υποβάλλοντας τα πι-

στοποιητικά παρακο-

λούθησης CPD & ΣΕΕ 

Points.  
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Ο Εκπαιδευτής  Κωνσταντίνος Παπαναστασίου:  

 

 

Δηλώστε 

Συμμετοχή 

Τώρα!!! 

 

Περιορισμένος 

αριθμός θέσεων 

EΧΕΙ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ Οικονομικά                          

& Στατιστική B.Sc. (First Class Honours) 

στο University College London και             

ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πα-

νεπιστήμιο του Cambridge, Pembroke 

College, Cambridge, Ηνωμένο Βασί-

λειο στο θέμα των Χρηματοοικονομι-

κών (MPhil Finance).  

 

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ 

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            

Certificate for the provision of Investment 

Services – Cyprus Securities                          

and  Exchange Commission και                               

4) Certificate and Diploma in                  

Company Direction – Institute             

of Directors (LoD) UK. 
  

EΧΕΙ 20ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ 

στα Χρηματοοικονομικά και στην Επενδυτι-

κή Τραπεζική καθώς κατείχε Διευθυντικές 

Θέσεις σε Κυπριακούς και Διεθνείς Τραπε-

ζικούς Οργανισμούς.  

EΧΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ                   

σαν Λέκτορας στο Cyprus International 

Institute of Management (CIIM), σαν Εκ-

παιδευτής / Λέκτορας στην                  

Ernst & Young Academy of                       

Business Sp. z o.o. Πολωνίας και στο    

European University, School                        

of Professional Studies.  

EΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ στη                           

διδασκαλία ολοκληρωμένων σεμιναρίων 

για απόκτηση Άδειας της Επιτροπής               

Κεφαλαιαγοράς καθώς και  σεμιναρίων για 

Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Νομοθε-

τικές αλλαγές για απόκτηση Ανανέωσης 

Άδειας των Χρηματιστών/ Δικηγόρων /                     

Λογιστών / Ελεγκτών κλπ.   

https://goo.gl/4ixf3a
https://goo.gl/4ixf3a
https://goo.gl/4ixf3a
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FOLLOW US:  

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής  

επικοινωνήστε μαζί μας! 

ΤΗΛ: 22353220, 99686867 - FAX: 22356918 
 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΕΔΩ! 

http://www.gseuropractices.com/
https://www.facebook.com/GSEuropracticesLtd/
https://twitter.com/europractices
mailto:seminars@europractices.com
https://www.linkedin.com/company/71491346/admin/
https://goo.gl/4ixf3a
https://gseuropractices.com/el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/

