
 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

17 – 19 Απριλίου 2018 

 

Βάσει της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ «για την Ανάκαμψη και Εξυγίανση τραπεζών» (BRRD), οι 

τράπεζες εκπονούν σε ετήσια βάση Σχέδια Ανάκαμψης (recovery plans), τα οποία υποβάλλουν 

προς αξιολόγηση στην εποπτική αρχή (ΕΚΤ). Με τα Σχέδια Ανάκαμψης προσδιορίζονται οι 

δράσεις που θα αναλάβουν οι τράπεζες σε περίπτωση επιδείνωσης της χρηματοοικονομικής 

τους κατάστασης. 

Επίσης, με την ίδια Οδηγία καθιερώθηκε η υποχρέωση των αρχών εξυγίανσης να εκπονούν 

Σχέδια Εξυγίανσης (resolution plans), τα οποία καθορίζουν, μεταξύ άλλων, τη στρατηγική 

εξυγίανσης των τραπεζών, καθώς και το ύψος του MREL που πρέπει να τηρούν. 

Σκοπός:  

Το πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίανσης τραπεζών επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία 

και τη στρατηγική των τραπεζών. Η συνολική προσέγγιση του πλαισίου θα επιτρέψει την 

κατανόηση των υποχρεώσεων των τραπεζών, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τις 

αρμόδιες αρχές και των επιπτώσεων αυτών των αποφάσεων στις τράπεζες. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

 Συνολική κατανόηση του πλαισίου ανάκαμψης και εξυγίανσης τραπεζών και της επίδρασής 

του στη λειτουργία τους 

 Απόκτηση εξειδίκευσης στην εκπόνηση Σχεδίων Ανάκαμψης  

 Κατανόηση των υποχρεώσεων των τραπεζών (π.χ. υποβολή υποδειγμάτων) στο πλαίσιο 

της ανάπτυξης του Σχεδίου Εξυγίανσης από το Single Resolution Board (SRB) 

 Κατανόηση του τρόπου υπολογισμού του MREL και παρουσίαση ενδεικτικών τρόπων 

συμμόρφωσης των τραπεζών  



 

 Κατανόηση των εργαλείων εξυγίανσης και των περιορισμών στην ανακεφαλαιοποίηση 

τραπεζών με κρατικούς πόρους σε συνέχεια της υιοθέτησης της BRRD  

 

Συμμετέχοντες:  

Στελέχη τραπεζών που απασχολούνται στις ∆ιευθύνσεις:  

 Σχέσεων με Εποπτικές Αρχές,  

 Στρατηγικής, Οικονομικών Υπηρεσιών,  

 ∆ιαχείρισης Κινδύνων,  

 Κανονιστικής Συμμόρφωσης  

Προαπαιτούμενα:  

Γνώση αγγλικών  (το υλικό θα είναι στην αγγλική γλώσσα) 

 

Εισηγητής:  

Μαραγκόπουλος Νίκος, ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού και Εποπτικών 

Έργων, Εθνική Τράπεζα, εισηγητής Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου 

∆ιάρκεια: 9 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής:  

17, 18 & 19 Απριλίου 2018 (ώρες 17:30 - 20:30) 

∆ίδακτρα: 300 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕ∆, 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.429 (κα Παπουτσή). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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Θεματολογία 
 

 
 
 Συνοπτική περιγραφή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και του Ενιαίου 

Μηχανισμού Εξυγίανσης (SRM) 

 Γενικές αρχές, στόχοι και διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου Ανάκαμψης  

 Ανάλυση των βασικών ενοτήτων του Σχεδίου Ανάκαμψης: ρυθμίσεις διακυβέρνησης, 

κάλυψη θυγατρικών, δείκτες ανάκαμψης (recovery indicators), σενάρια προσομοίωσης 

ακραίων καταστάσεων (stress scenarios) και δράσεις ανάκαμψης (recovery options)  

 Ανάλυση των βασικών σημείων του σχεδίου εξυγίανσης που εκπονείται από το Single 

Resolution Board και των σχετικών υποδειγμάτων που οφείλουν να υποβάλλουν οι 

τράπεζες (EBA templates, CFT, FMI, LDT) 

 Βασικά χαρακτηριστικά του MREL και ανάλυση της προσέγγισης του SRB για τον 

προσδιορισμό του ύψους του 

 Ανάλυση του πλαισίου εξυγίανσης τραπεζών: εργαλεία εξυγίανσης, διαδικασία εξυγίανσης, 

ενδεχόμενο εξυγίανσης/προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης σε συνάρτηση με τα 

αποτελέσματα AQR/stress tests, δυνατότητα ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών με κρατικούς 

πόρους ή με κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM)  
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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 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

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 10/4/2018 

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


