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ΓΟΜΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Επηκνξθωηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν
«ύγρξνλα δεηήκαηα ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ»
ην πιαίζην ηεο Γνκήο Γηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ ΑΠΘ, ην Δξγαζηήξην Μειέηεο γηα ηε Γηαθάλεηα, ηε
Γηαθζνξά θαη ην Οηθνλνκηθό Έγθιεκα, πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Ννκηθή ρνιή ΑΠΘ (ΦΔΚ Β΄ 5/8.1.2016),
νξγαλώλεη επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην, πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 2-4 Φεβξνπαξίνπ 2017. Σν ζεκηλάξην
πεξηιακβάλεη δεθαεπηά (17) ζεκαηηθέο, ην δε αλαιπηηθό πξόγξακκα, πνπ είλαη δηαζέζηκν εδώ,
δηαξζξώλεηαη ζε πέληε ελόηεηεο:


Σξαπεδηθέο ζπκβάζεηο



Εηδηθά ζέκαηα πξνζηαζίαο ηωλ ζπλαιιαζζνκέλωλ



Ο αθεξέγγπνο δαλεηνιήπηεο



Υξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη θνξνινγηθό δίθαην



Υξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη μέπιπκα βξόκηθνπ ρξήκαηνο

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα ρνξεγεζνύλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο:
(α) Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο
(β) Πηζηνπνηεηηθό επηκόξθσζεο κε πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS).
ηόρνη
θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κε θαίξηεο πηπρέο ηνπ ηζρύνληνο
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ, όπσο απηό έρεη δηακνξθσζεί ηα ηειεπηαία
ρξόληα, ηδηαίηεξα ππό ην θξάηνο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ κεηέβαιε πιήξσο ηα
δεδνκέλα απηώλ ησλ ζπλαιιαγώλ.
Δηδηθόηεξα, θαηαξράο παξνπζηάδνληαη ζύγρξνλα δεηήκαηα ησλ ηξαπεδηθώλ ζπκβάζεσλ, πνπ
αλαθέξνληαη ηόζν ζην πηζησηηθό όζν θαη ζην επελδπηηθό πεδίν θαη έρνπλ απαζρνιήζεη πνιύ θαη ηε
δηθαζηηθή πξάμε. Αθνινπζνύλ «νξηδόληηα» δεηήκαηα πξνζηαζίαο ηνπ δαλεηνιήπηε σο θαηαλαισηή θαη
πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ.

ηε ζπλέρεηα αλαιύνληαη νη πνιύ επίθαηξνη θαλόλεο, κε ηνπο νπνίνπο ην δίθαην πξνζπαζεί λα
αληηκεησπίζεη ην θαίξην πξόβιεκα ηνπ αθεξέγγπνπ δαλεηνιήπηε, είηε απηόο είλαη επηρείξεζε είηε
θαηαλαισηήο. Με ηελ αλαδήηεζε ηεο νξζήο ηζνξξνπίαο ζε απηό ην πεδίν αζρνινύληαη κε ηδηαίηεξε
έκθαζε ε πξόζθαηε λνκνζεζία θαη λνκνινγία.
Πεξαηηέξσ, εμεηάδνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο σο πεδίν ελδηαθέξνληνο ηνπ θνξνινγηθνύ
δηθαίνπ, ηδίσο κε ηε κνξθή εκπεηξηθνύ πιηθνύ, ζην νπνίν κπνξεί λα ζηεξηρζνύλ νη θνξνινγηθνί έιεγρνη
γηα ηε ζύιιεςε θνξνινγεηέαο ύιεο. Σν πξόγξακκα νινθιεξώλεηαη κε παξνπζίαζε δεηεκάησλ πνπ
αλάγνληαη ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ μεπιύκαηνο βξόκηθνπ ρξήκαηνο. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη εδώ ζηηο
λεόηεξεο εμειίμεηο ζε δηεζλέο επίπεδν, ελώ παξάιιεια παξνπζηάδνληαη ζπζηεκαηηθά ηα βαζηθά
εξγαιεία πνηληθνύ ειέγρνπ ηνπ μεπιύκαηνο, ε ρξήζε θαη ε ζεκαζία ησλ νπνίσλ έρνπλ απμεζεί
ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξόληα.
ε ζρέζε κε όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, πνπ θαιύπηεη ην πξόγξακκα, παξνπζηάδνληαη ζπζηεκαηηθά
νη ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ε αληίζηνηρε ζπδήηεζε ζηε λνκνινγία θαη ηε λνκηθή ζεσξία, έηζη ώζηε νη
ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ ηελ επθαηξία αθελόο λα θαηαλνήζνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο εμαξηήζεηο κεηαμύ ησλ
δηαθόξσλ θαλόλσλ, πνπ δηέπνπλ ηηο ζύγρξνλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ζηελ ειιεληθή
έλλνκε ηάμε, θαη αθεηέξνπ λα εκβαζύλνπλ ζε επηιεγκέλα δεηήκαηα αηρκήο.
εκεηώλεηαη όηη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή αλαιπηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό
γηα ηα ζέκαηα ηνπ ζεκηλαξίνπ.
ε πνηνπο απεπζύλεηαη
Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο ηνπ λνκηθνύ θιάδνπ, πνπ εξγάδνληαη είηε απηόλνκα σο
ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο είηε σο ζηειέρε εηαηξηώλ. Απεπζύλεηαη επίζεο ζε δηθεγόξνπο θαη
ππαιιήινπο ηξαπεδώλ θαη άιισλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά ζηελ
πξάμε ηα δεηήκαηα πνπ αλαιύνληαη ζην ζεκηλάξην.
Δηδάζθνληεο
ην πξόγξακκα δηδάζθνπλ θαζεγεηέο θαη ιέθηνξεο ησλ Ννκηθώλ ρνιώλ ηνπ Α.Π.Θ., ηνπ Δ.Κ.Π.Α. θαη
ηνπ Γ.Π.Θ., θαζώο θαη εμεηδηθεπκέλνη ζηα νηθεία δεηήκαηα δηθεγόξνη, Γ.Ν.
Πεξίνδνο ππνβνιήο αηηήζεωλ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο από 10/11/2016 έωο 10/1/2017. Λόγσ
πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ζέζεσλ ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.
Η αίηεζε ππνβάιιεηαη εδώ.

Κόζηνο ζπκκεηνρήο
Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε 100 Δπξώ αλά εθπαηδεπόκελν. Δηδηθώο γηα αζθνύκελνπο
δηθεγόξνπο ην θόζηνο είλαη 70 Δπξώ, ελώ ην θόζηνο αλά εθπαηδεπόκελν πνπ αλαιακβάλεηαη από
λνκηθά πξόζσπα είλαη 130 Δπξώ.
Υώξνο δηεμαγωγήο
Σν ζεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ακθηζέαηξν ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνύο θαη Δπξσπατθνύ
Οηθνλνκηθνύ Γηθαίνπ (ΚΓΔΟΓ) ζηνλ Φνίληθα.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηέιινπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε anti-corruption@law.auth.gr.

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο

Η Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλε
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