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Το Νομικό Πλαίσιο των Άυλων Τίτλων της Ανώνυμης Εταιρείας 
 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς 
(δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, ακαδημαϊκούς, 
δικαστικούς) καθώς και σε εργαζόμενους στο 
χρηματοοικονομικό τομέα. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στο νομικό 
πλαίσιο των άυλων τίτλων και η ανάλυση των 
νομικών προβλημάτων που δημιουργούνται από τη 
σύγχρονη πραγματικότητα της αποϋλοποίησης. 
Ειδικότερα, το σεμινάριο θα εξετάσει τον τρόπο με τον 
οποίο η αποϋλοποίηση επηρεάζει τη φύση των 
δικαιωμάτων του επενδυτή επί του τίτλου καθώς και τον 
τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων εκ του τίτλου. Η 
συζήτηση θα εστιάσει στην πρόσφατη μεταρρύθμιση 
του νομικού πλαισίου στην Ελλάδα, με συγκριτικές 
αναφορές σε αλλοδαπά νομικά συστήματα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 Εισαγωγή στο φαινόμενο της διαμεσολάβησης: 
βασικές έννοιες 

 Το ζήτημα του νομικού κινδύνου ως επακόλουθο 
της αποϋλοποίησης 

 Φύση των δικαιωμάτων των επενδυτών σε άυλους 
τίτλους 

 Η μεταβίβαση των άυλων τίτλων και το πρόβλημα 
της καλόπιστης κτήσης 

 Ζητήματα εμπράγματης ασφάλειας σε άυλους 
τίτλους 

 Η κατάσχεση των άυλων τίτλων 

 Το έλλειμμα τίτλων (shortfall) και η προστασία 
στην πτώχευση 

 Άυλες μετοχές και ζητήματα εταιρικής 
διακυβέρνησης 

 Το πρόβλημα του εφαρμοστέου δικαίου 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Γιάννης Μπαζίνας 

Ο Γιάννης Μπαζίνας είναι δικηγόρος Αθηνών και 
υποψήφιος διδάκτορας στο University College 
London (UCL), με ειδίκευση στη διασυνοριακή 

πτώχευση και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Διαθέτει 
επίσης μεταπτυχιακό τίτλο (LL.M.) από το University 
of Chicago ενώ κατά το παρελθόν έχει εργαστεί στην 
Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) σε θέματα 
μεταρρύθμισης της πτωχευτικής νομοθεσίας και του 
δικαίου της εμπράγματης ασφάλειας σε 
αναπτυσσόμενες χώρες. 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20/10/2020 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 70 € 

Για νομικά πρόσωπα: 100 €  

(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του 
Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 
https://www.cecl.gr/katigoria-
seminaria/2008/05/08/seminars/) 

 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του 

αντιτίμου: 15/10/2020 

 
 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 

Όσοι εγγραφούν έως 5/10/20, θα λάβουν 

15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 
 

 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το εκπαιδευτικό υλικό 

του σεμιναρίου. 

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
Zoom 
 Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να 
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά 
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα 
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