
 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙΙ»    

Σεμινάριο ενημέρωσης 

24 Οκτωβρίου 2011 

 

Το πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας για την 
Τραπεζική Εποπτεία σταδιακά από το 1988. Το 1999 ξεκίνησε μια προσπάθεια, η οποία 
ολοκληρώθηκε το 2004, με στόχο τόσο την τροποποίηση επιμέρους διατάξεών του όσο και 
(κυρίως) την ενίσχυση του πλαισίου, προκειμένου να αντανακλά σε μεγαλύτερο βαθμό τις 
πρακτικές της αγοράς. Το σύμφωνο για την κεφαλαιακή επάρκεια της Επιτροπής της Βασιλείας, 
ευρύτερα γνωστό ως Βασιλεία ΙΙ, εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο 2007.  

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η «Βασιλεία ΙΙ» ενσωματώθηκε στο ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο με 
τις Οδηγίες 2006/48/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών 
ιδρυμάτων και 2006/49/ΕΚ για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων 
και των πιστωτικών ιδρυμάτων και στο ελληνικό δίκαιο με την έκδοση του ν. 3601/2007 και 
μεγάλου αριθμού Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση (2007-2009) ανέδειξε ωστόσο την ανεπάρκεια της «Βασιλείας 
ΙΙ» και την ανάγκη αναθεώρησης του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου με γνώμονα την 
ενδυνάμωση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή της 
Βασιλείας δημοσίευσε, στις 16 Δεκεμβρίου 2010, δύο σημαντικές εκθέσεις με τίτλο: 

• “Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems”, 
και 

• “Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and 
monitoring”. 

Οι εν λόγω εκθέσεις είναι πλέον γνωστές, συλλήβδην, ως το κανονιστικό πλαίσιο της «Βασιλείας 
ΙΙΙ». Σκοπός της αναθεώρησης είναι η ενδυνάμωση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος 
διεθνώς, μέσω: 

• αφενός μεν της ενίσχυσης της μικρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης στη λειτουργία 
των τραπεζών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών σε περιόδους 
έντασης, και 

• αφετέρου της αντιμετώπισης, μέσω μακρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης, του 
συστημικού κινδύνου που μπορεί να εκδηλωθεί στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος 
και, κυρίως, της «προκυκλικής» μεγέθυνσης του εν λόγω κινδύνου σε βάθος χρόνου.  

Ήδη στις 20 Ιουλίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο πρότασης Οδηγίας και 
πρότασης Κανονισμού για την ενσωμάτωση στο ευρωπαϊκό δίκαιο της «Βασιλείας ΙΙΙ».  



 

 

Σκοπός:  

Η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της «Βασιλείας ΙΙΙ» και η κατανόηση των αλλαγών 
που επιφέρουν οι διατάξεις της στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.  

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

• Εμπεριστατωμένη γνώση των βασικών χαρακτηριστικών του νέου πλαισίου  

• Κατανόηση των επιπτώσεων του νέου πλαισίου σε επιμέρους τραπεζικές δραστηριότητες  και 
μονάδες 

• Εμβάθυνση σε επιμέρους θεσμικές διαστάσεις του νέου πλαισίου  

Συμμετέχοντες:  

 Στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων που απασχολούνται σε Μονάδες:  

• Οικονομικών και Νομικών Υπηρεσιών 

• Treasury 

• Διαχείρισης Κινδύνων 

• Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

• Επιθεώρησης 

• Οργάνωσης 

Προαπαιτούμενα:  

Επιθυμητές στοιχειώδεις γνώσεις προληπτικής εποπτείας. 

Εισηγητής: Χρήστος Βλ. Γκόρτσος: Αν. Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 

Διάρκεια: 4 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής: 24 Οκτωβρίου 2011 (ώρες 16:30 - 20:30) 

Δίδακτρα: 160 €. 

 

 

 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, 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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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙΙ 
   

Θεματολογία 

 
 

 

• Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία και το έργο της 

• Η επίδραση του έργου της Επιτροπής της Βασιλείας  στο ευρωπαϊκό δίκαιο 

• Ιστορική αναδρομή: Από τη «Βασιλεία Ι» στη «Βασιλεία ΙΙΙ» 

• Οι δύο άξονες της «Βασιλείας ΙΙΙ»:  

o μικρο-προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία των τραπεζών, και 

o μακρο-προληπτικές πολιτικές  

• Επισκόπηση των διατάξεων της «Βασιλείας ΙΙΙ» 

o Διατάξεις για την κάλυψη των τραπεζών έναντι της έκθεσής τους στον πιστωτικό 
κίνδυνο 

o Συντελεστής μόχλευσης 

o Συντελεστές ρευστότητας 

o Κεφαλαιακό απόθεμα για λόγους συντήρησης 

o Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα 

• Ειδικά: οι διατάξεις για τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια των τραπεζών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙΙ» 
 
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 17/10/2011 

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 
 

 


