
 

 

 

 

 

 

ΤΟ NEO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

& Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Σεμινάριο ενημέρωσης  

5 Ιουλίου 2011 

 

 

Τον Νοέμβριο 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν τρεις 
Κανονισμούς με τους οποίους θεσμοθετήθηκαν οι τρεις «Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές» για 
την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της μικρο-προληπτικής εποπτείας των φορέων 
παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ:  

• η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority - ΕΒΑ), 

• η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority – EIOPA), και  

• η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority 
– ESMA). 

Με έναν τέταρτο Κανονισμό που υιοθετήθηκε την ίδια περίοδο, θεσμοθετήθηκε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (European Systemic Risk Board - ΕΣΣΚ), το οποίο αφορά τη 
μακρο-προληπτική επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Οι τρεις παραπάνω Αρχές και το ΕΣΣΚ συγκροτούν το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, το οποίο θα μας απασχολήσει σε πολλά επίπεδα το επόμενο 
χρονικό διάστημα.  

Σκοπός του σεμιναρίου:  

• Να παρουσιαστούν οι δύο πυλώνες του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής 
Εποπτείας, δηλαδή η μικρο-προληπτική εποπτεία των φορέων παροχής 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και η μακρο-προληπτική επίβλεψη του ευρωπαϊκού 
χρηματοπιστωτικού συστήματος.    

• Να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά των νέων «Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών» ως 
διαδόχων των Επιτροπών Lamfalussy (CEBS, CESR και CEIOPS). 

• Να παρουσιαστούν τα καθήκοντα και οι εξουσίες των νέων «Ευρωπαϊκών Εποπτικών 
Αρχών» στο παράδειγμα της «Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών» (EBA).  

• Να αναλυθούν οι κανονιστικές εξουσίες της «Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών» για την 
κατάρτιση σχεδίων ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων. 



 

  

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Στο τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν: 

• διαμορφώσει μία συνολική εικόνα για το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής 
Εποπτείας,  

• κατανοήσει τις δύο διαστάσεις της νέας αρχιτεκτονικής (μικρο-προληπτική εποπτεία και 
μακρο-προληπτική επίβλεψη), και 

• αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις για την αποτελεσματική παρακολούθηση του 
ευρωπαϊκού ρυθμιστικού, αλλά και εποπτικού πλαισίου των πιστωτικών ιδρυμάτων.  

Συμμετέχοντες:  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων που απασχολούνται σε:  

• Μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 

• Νομικές Υπηρεσίες,  

• Διαχείριση Κινδύνων. 

καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις 
στο πεδίο της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Εισηγητής:  

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος: Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ και Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς 
Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Διάρκεια: 4 ώρες  

Χρόνος διεξαγωγής: 5 Ιουλίου 2011 (ώρες 17:00 – 21:00) 

Δίδακτρα: 160 €.  

 

 

 

 

 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Αμερικής 21Α, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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ΤΟ NEO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

& Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Θεματολογία 

 
 
 

Α. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας: συνολική θεώρηση 

1. Οι πηγές του νέου θεσμικού πλαισίου και η νομική βάση τους 

2. Σύνθεση και στόχος του ΕΣΧΕ – υποχρέωση συνεργασίας 

2.1 Η σύνθεση του ΕΣΧΕ 

2.2 Ο στόχος του ΕΣΧΕ 

2.3 Υποχρέωση συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΣΚ και των Αρχών  

3. Οι τρεις Αρχές: γενικές διατάξεις  

3.1 Ο στόχος των Αρχών 

3.2 Οι Αρχές ως διάδοχοι των Επιτροπών Lamfalussy και ως «Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές» 

3.3 Ρήτρα διασφάλισης ως προς τις δημοσιονομικές αρμοδιότητες των κρατών 
μελών 

3.4 Η Οδηγία 2010/78/ΕΕ ως προϊόν της ανάγκης τροποποίησης ορισμένων 
ενωσιακών νομοθετικών πράξεων που εμπίπτουν το πεδίο δράσης των Αρχών  

Β. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΒΑ») 

1. Νομικό καθεστώς και όργανα 

1.1 Το νομικό καθεστώς 

 1.2 Τα όργανα  

2. Πεδίο δράσης 

2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

2.2 Η κύρια βάση του πεδίου δράσης της ΕΒΑ 

2.3 Οι επικουρικές βάσεις του πεδίου δράσης της ΕΒΑ 

3. Καθήκοντα και εξουσίες 

3.1 Συνολική θεώρηση 

3.2 Ειδικά: η συμβολή στην καθιέρωση υψηλής ποιότητας κοινών ρυθμιστικών και 
εποπτικών προτύπων και πρακτικών 

3.3 Ειδικά: η συμβολή στην προστασία των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών 

4. Ένταξη στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

4.2 Η ανεξαρτησία της ΕΒΑ 

4.3 Η υποχρέωση λογοδοσίας της ΕΒΑ 

4.4 Ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων της ΕΒΑ  
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το 

σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη 

που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν 

καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της 

μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι 

πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» 

που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 Μονάδα: 

 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 
 
Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 28/6/2011 

στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 
 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 
 


