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28 Ιανουαρίου 2015 
 
 
Προς: 
1) Επιτροπή Φυσικής Προστασίας & Ασφάλειας 
2) Τμήματα Εκπαίδευσης  
των Τραπεζών μελών του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ)  
 
 
Κυρίες / Κύριοι,  
 
Θέμα: Διοργάνωση Σεμιναρίων με Θέμα «Ασφάλεια κατά Ένοπλης Ληστείας» 
 
Μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας που έγινε με την Αστυνομία για την υλοποίηση μέτρων 
πρόληψης και αντιμετώπισης των ληστειών στις τράπεζες και έχοντας υπόψη την υποχρέωση των 
τραπεζών να παρέχουν εκπαίδευση στο προσωπικό τους, ο Σύνδεσμος προτίθεται να 
διοργανώσει σεμινάρια σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 
 
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2015 και θα 
καλύψουν τις ανάγκες σε όλες τις πόλεις.  
 
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες (απογεύματα) 
Εκπαιδευτής: Δρ. Γιάννος Ρωσσίδης, Ανώτερος Λειτουργός, ΣΤΚ 
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική 
 
Περαιτέρω πληροφορίες για τις ημέρες, το κόστος συμμετοχής ανά άτομο και τους χώρους 
διεξαγωγής των σεμιναρίων θα σας δοθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού αυτά θα εξαρτηθούν 
από την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις τράπεζες και από τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων 
ο οποίος θα επηρεάσει άμεσα το τελικό κόστος συμμετοχής.  
 
Συνεπώς, για τον καλύτερο και γρηγορότερο προγραμματισμό των σεμιναρίων παρακαλείστε 
όπως μας δηλώσετε στο e-mail m.varnava@acb.com.cy ή στο φαξ 22665135 το αργότερο μέχρι 
την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015 τον αριθμό του προσωπικού που θα παρακολουθήσει τα 
σεμινάρια κατά επαρχία, σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.   
 

Επαρχία 
Όνομα Τράπεζας: ………………….…………..………………………… 

Αριθμός υπαλλήλων που θα συμμετέχει στα σεμινάρια 

Λευκωσία  

Λεμεσός  

Λάρνακα  

Αμμόχωστος  

Πάφος  
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Αναλόγως της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, (στο παρόν στάδιο η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι 
δεσμευτική αλλά χρειάζεται για τον καλύτερο προγραμματισμό και κοστολόγηση των σεμιναρίων) ο 
Σύνδεσμος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση των σεμιναρίων και 
ακολούθως θα σταλεί νέα επιστολή στην οποία θα αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 
και το κόστος ανά συμμετέχοντα.  Παράλληλα, θα ζητηθεί δεσμευτική δήλωση συμμετοχής των 
ατόμων που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και πρόσθετες πληροφορίες. 
 
Με εκτίμηση, 
 

 
Μαρία Βαρνάβα 
Λειτουργός, Τομέας Εκπαίδευσης 
για Γενικό Διευθυντή 
 
 
Κοινοποίηση:    Liaison Officers 
 
 
 


