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19 Φεβρουαρίου 2019 

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν 
 
 
Προς:   
Τμήματα Εκπαίδευσης  
των Τραπεζών μελών του Συνδέσμου 
 
 
Κύριοι / Κυρίες, 
 
Θέμα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:   

 «Πλαίσιο Αφερεγγυότητας και Εκποιήσεις μετά από τις νομοθετικές αλλαγές 
της 08/07/2018 σε συνάρτηση με την πρόσφατη νομολογία» 
 

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου προγραμματίζει τη 
διοργάνωση σεμιναρίου αναφορικά με τα πιο πάνω θέμα. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κάλυψη 
των αλλαγών που έχουν λάβει χώρα αναφορικά με τις εκποιήσεις και το πλαίσιο αφερεγγυότητας, 
καθώς και της πρόσφατης νομολογίας (παρουσίαση σχετικών δικαστικών αποφάσεων), σε συνέχεια 
των αρχικών σεμιναρίων που είχαν πραγματοποιηθεί κατά το έτος 2015 με αφορμή την αρχική 
ψήφιση του πλαισίου αφερεγγυότητας και της διαδικασίας εκποίησης από τον ενυπόθηκο δανειστή.   
 
Το σεμινάριο θεωρείται πολύ σημαντικό αφού θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να 
κατανοήσουν τις πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία όπως και σχετικές δικαστικές 
αποφάσεις.  Παράλληλα θα παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα αλλά και προβλήματα από την 
εφαρμογή της νομοθεσίας.  
  
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 
 

08:00 – 09:15 Ανάλυση των νομοθετικών αλλαγών για τις εκποιήσεις με αναφορά σε 

πρακτικά παραδείγματα και προβλήματα από την εφαρμογή της νομοθεσίας 

09:15 – 09:30 Διάλειμμα 

09:30 – 11:00 Σχολιασμός Πρόσφατης νομολογίας για τις εκποιήσεις 

11:00 – 11:15  Διάλειμμα 

11:15 – 12:15 Ανάλυση των νομοθετικών αλλαγών για το πλαίσιο αφερεγγυότητας με 

αναφορά σε πρακτικά παραδείγματα και προβλήματα από την εφαρμογή της 

νομοθεσίας 

12:15 – 13:00 Σύντομη επισκόπηση νομοθετικών αλλαγών στο νόμο των εκποιήσεων και στο 

πλαίσιο αφερεγγυότητας και γενική αποτίμηση του αντικτύπου τους στην 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους 
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ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
 
Τα σεμινάρια θα διεκπεραιωθούν από το Δικηγορικό Γραφείο  Α & Α Κ. Αιμιλιανίδης, Κ. 
Κατσαρός & Συνεργάτες ΔΕΠΕ.  Ο σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος των σεμιναρίων 
και του σχετικού επιμορφωτικού υλικού θα πραγματοποιηθεί από τους κ.κ. Καθηγητή Δρ. Αχιλλέα 
Αιμιλιανίδη, Συνέταιρο του Γραφείου και Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, με πλούσια ακαδημαϊκή – διδακτική και διοικητική πείρα, Κώστα Κατσαρό, Συνέταιρο 
του Γραφείου με πλούσια ακαδημαϊκή – διδακτική και διοικητική τραπεζική πείρα. 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής ανά άτομο ανέρχεται στα €195,00 + ΦΠΑ.  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί κατά τον μήνα Μάρτιο 2019.  Η ακριβής ημερομηνία θα σας 
ανακοινωθεί άμεσα.  
 
Συνεπώς, για τον καλύτερο και γρηγορότερο προγραμματισμό του σεμιναρίου παρακαλείστε όπως 
συμπληρώσετε την συνημμένη δήλωση συμμετοχής και μας την αποστείλετε στο e-mail 
m.varnava@acb.com.cy ή στο φαξ 22665135 το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 
2019. 
  
Αναλόγως της εκδήλωσης ενδιαφέροντος Σύνδεσμος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για τη διοργάνωση του σεμιναρίου και ακολούθως θα σταλεί νέα επιστολή στην οποία θα 
αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ημερομηνία και τον χώρο διεξαγωγής του 
σεμιναρίου.   
 
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την κα. Μαρία 
Βαρνάβα, Λειτουργό, Τομέα Εκπαίδευσης στο τηλ. 22364613.   
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και πρόσθετες πληροφορίες. 
 
Με εκτίμηση, 
 

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