
 

 

  
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ &  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΕΩΝ 

29 Ιουνίου 2021, 08:15 – 16:45 
Διάρκεια: 7 ώρες  

Landmark Hotel (ex-HILTON) Nicosia 

Στόχοι Σεμιναρίου 
Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα μπορείτε: 

• Να αναλύσετε τα έγγραφα και να συμπεραίνεται κατά πόσον υπάρχουν 

αδυναμίες ή καταχρηστικές ρήτρες.  

• Να αναλύσετε τις ιστορικές καταστάσεις δανείων με τις καταθέσεις και να 

αναγνωρίσετε τυχόν παράνομες/παράτυπες χρεώσεις τόκων και εξόδων. Η 

ανάλυση γίνεται μέσω EXCEL. 

• Να αναλύσετε καταστάσεις δανείων σε ξένο νόμισμα εντοπίζοντας την ακριβή 

συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει. 

• Να ετοιμάσετε έκθεση για τα ευρήματα. 

  

Σε ποιους απευθύνεται 
Προσωπικό και Διευθυντικά στελέχη λογιστηρίου Εταιρειών, Λογιστικών Γραφείων, Δικηγορικών 

Γραφείων και Συμβούλων αφερεγγυότητας οι οποίοι χειρίζονται τραπεζικές διευκολύνσεις 

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών (18) 
Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά με βάση την εγγραφή και την πληρωμή 
 

Κόστος Σεμιναρίου 
Αρχικό Κόστος: €240 ανά άτομο συν ΦΠΑ 19% €45,60 
Προσφορά για μη δικαιούχους επιδότησης ΑνΑΔ: €200 ανά άτομο συν ΦΠΑ 19% €38,00 
Δικαιούχοι ΑνΑΔ: €121 ανά άτομο συν ΦΠΑ 19% στο αρχικό κόστος €45,60 
Η τιμή περιλαμβάνει πρωινό καφέ, 2 διαλείμματα για καφέ με αλμυρά και γεύμα 
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πάρουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (7 CPDs) 

 

 



 

 
 

 

  

Εισηγητής:  Κύπρος Έλληνας 

 

Ο Κος Έλληνας είναι κάτοχος ΜΒΑ του Stirling University και Διπλώματος του 
Chartered Institute of Marketing.  
 
Εργάστηκε για 33 χρόνια στον μεγαλύτερο τραπεζικό οργανισμό τόσο στην Κύπρο 
όσο και στο εξωτερικό.  Έχει εκτενή εμπειρία σε θέματα Χορηγήσεων Δανείων, 
Εισπράξεις και Αναδιαρθρώσεις Δανείων, Διαχείριση Δικαστικών Υποθέσεων κτλ. 
 
Τα τελευταία 7 χρόνια έχει ιδρύσει την δική του εταιρεία παροχής 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και 
Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με κύρια έμφαση στις 
αναδιαρθρώσεις/διαπραγμάτευση  διευκολύνσεων. 
 

Επίσης να σημειωθεί ότι ο Κος Έλληνας είναι Αδειοδοτημένος Σύμβουλος 
Αφερεγγυότητας. 
 



 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΕΩΝ 

29 Ιουνίου 2021, 08:30 – 08:15 – 16:45 
Διάρκεια: 7 ώρες  

Landmark Hotel (ex-HILTON) Nicosia 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: 

ΤΗΛ:         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 Όνομα Θέση 

Άτομο 1   

Άτομο 2   

Άτομο 3   

Άτομο 4   

 

ΟΝΟΜΑ:                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        /        / 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

Παρακαλώ δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το 
έντυπο εγγραφής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο euthor@cytanet.com.cy ή 
με τηλεομοιότυπο στο 222 55 312. 
 

Όροι και προϋποθέσεις 
Η εγγραφή στο σεμινάριο υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Για διευκρινήσεις 
παρακαλώ τηλεφωνήστε στο 222 55 311 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο euthor@cytanet.com.cy. 
Γραπτές ακυρώσεις μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (από το άτομο που έκαμε 
την εγγραφή στο σεμινάριο) που θα παραλειφθούν τουλάχιστο 10 μέρες πριν από την ημέρα έναρξης 
του σεμιναρίου θα λάβουν επιστροφή των χρημάτων τους – πλην €50 για έξοδα διαχείρισης (ανά 
άτομο). 

• Ακυρώσεις δεν γίνονται αποδεκτές – δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων – εντός των 10 
ημερών από την έναρξη του σεμιναρίου. Αντικαταστάσεις μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε 
στιγμή και μέχρι την ημέρα του σεμιναρίου. 

• Μη παρουσίαση στο σεμινάριο χρεώνεται με ολόκληρο το ποσό.  

• Σε περίπτωση που η euTHOR ακυρώσει το σεμινάριο, η euTHOR θα σας επιστρέψει το πλήρες 
ποσό που πληρώσατε αλλά δεν θα είναι υπεύθυνη για άλλα κόστη που πραγματοποιήθηκαν 
από τους συμμετέχοντες (π.χ. ταξιδιωτικά ή έξοδα διαμονής). 

• Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν το Notebook/Laptop τους για τις ασκήσεις. 

• COVID-19: Το σεμινάριο θα είναι δια ζώσης και θα λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. 
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