
 

 

 

 

 

 

Οι εξελίξειρ ζηο κανονιζηικό πλαίζιο λειηοςπγίαρ ηων ηπαπεζών: 

Βαζιλεία IV, CADV/CRR2 

εμινάπιο εξειδικεςμένων γνώζεων 

[Live Webinar] 

19 – 22 Αππιλίος 2021 

 

 

Σν θαλνληζηηθό πιαίζην ησλ ηξαπεδώλ έρεη εμειηρζεί ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

Έρνπλ θαζηεξσζεί θαλόλεο γηα ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ηξαπεδώλ, όπσο ηα θεθάιαηα, ηε 

ξεπζηόηεηα, ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θιπ. κε ζηόρν νη ηξάπεδεο λα είλαη νηθνλνκηθά 

εύξσζηεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα θαηαιύηεο ζην ξπζκηζηηθό πιαίζην είλαη ε δηεζλήο θξίζε 2007-

08. Κε ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο νη ππεύζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο μεθίλεζαλ κηα πξνζπάζεηα 

λα ζπκπιεξώζνπλ ηα θελά ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ, πνπ ζεσξήζεθαλ ππεύζπλα γηα ηελ 

εθδήισζε ηεο θξίζεο. Γελ ππάξρεη ηνκέαο ή ηξαπεδηθή ιεηηνπξγία πνπ λα κελ έρεη επεξεαζζεί 

από ην ζπλερώο δηνγθνύκελν θαλνληζηηθό πιαίζην. Όκσο ε αλαζεώξεζε ηνπ πιαηζίνπ είλαη 

κηα δπλακηθή δηαδηθαζία θαζώο ην θαλνληζηηθό πιαίζην ησλ ηξαπεδώλ είλαη ζε ζπλερή 

αλαδηάηαμε θαη αλαζεώξεζε. Κόιηο έλα ζέκα νξηζηηθνπνηεζεί θαη εηζαρζεί ζην θαλνληζηηθό 

πιαίζην, μεθηλάεη ε ζπδήηεζε γηα κηα λέα δηάζηαζε ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο. ηελ παξνύζα θάζε 

έρεη νινθιεξσζεί έλα ζεκαληηθό κέξνο ηνπ λένπ πιαηζίνπ (Βαζηιεία IV, CADV/CRR2), ην 

νπνίν εηζάγεη πνιιά λέα ζηνηρεία πνπ αλακέλεηαη λα κεηαβάιινπλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηξαπεδώλ. 

 

κοπόρ:  

Ο ζηόρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζρεηηθά κε ηηο πξόζθαηεο 

εμειίμεηο ζην θαλνληζηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδώλ. Κεηά ηε ζύληνκε επηζθόπεζε 

ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο, ε αλάιπζε εζηηάδεηαη ζηηο κεηαβνιέο πνπ επηθέξεη ε 

νξηζηηθνπνίεζε ηεο Βαζηιείαο 3 ή θαη’ άιινπο Βαζηιεία 4 (Basel 3 finalisation) ζηνπο 

δηάθνξνπο ηξαπεδηθνύο θηλδύλνπο. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη θαη ε Δπξσπατθή πξνζέγγηζε κε ην  

CRD V package, ην Banking reform package θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΒΑ γηα ηα 

SREP, ICAAP, ILAAP, IRRB θαη Stress testing. 



 

ςμμεηέσονηερ:  

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ βαζηθέο γλώζεηο ζηε  δηαρείξηζε θηλδύλσλ θαη ζην ηξέρνλ 

θαλνληζηηθό πιαίζην ηεο Βαζηιείαο, θαζώο ην ζεκηλάξην είλαη ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν. 

 

Διζηγηηήρ: 

Φαίδων Καλθάογλος, Γηδάθησξ Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Senior Economist, ζπγγξαθέαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ εγρεηξίδηνπ κε ηίηιν «ΣΟ ΘΑΛΟΛΗΣΗΘΟ ΠΙΑΗΗΟ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΩΛ 

ΣΡΑΠΔΕΩΛ» (Λνκηθή Βηβιηνζήθε - Φεβξνπάξηνο 2020) 

 

Γιάπκεια: 12 ώξεο  

Υπόνορ διεξαγωγήρ:  

19, 20 & 22 Απξηιίνπ 2021 (ώξεο 16:30 - 20:30) 

Γίδακηπα: 420 €.  

 
 

Ζ δηνξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο 

ηνπ ΔΣΗ πνπ θηινμελείηαη ζηε δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε https://elearning.eti.gr/, ζε εηθνληθή 

αίζνπζα εηδηθά δηακνξθσκέλε γηα ην ελ ιόγσ εθπαηδεπηηθό έξγν θαη κέζσ βίληεν δηάζθεςεο. 

Ζ πξόζβαζε ζηελ πιαηθόξκα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, κε ηε ρξήζε 

θπιινκεηξεηή (web browser) από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (desktop /laptop) ή θνξεηή 

ζπζθεπή (πξνηεηλόκελν tablet θαη όρη θηλεηό ηειέθσλν).  

 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο πξέπεη λα δηαζέηεηε ηαρύηεηα ζύλδεζεο 4Mbps θαη άλσ, θάκεξα 

(πξναηξεηηθά) θαη αθνπζηηθά ή ερεία ζπλδεδεκέλα ή ελζσκαησκέλα ζην ηεξκαηηθό ζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων: Κέρξη 25, θαηά πξνηεξαηόηεηα δειώζεσλ ζπκκεηνρήο. 

Σόπορ διεξαγωγήρ: Διιεληθό Σξαπεδηθό Ηλζηηηνύην, https://elearning.eti.gr/ . 

Γηα δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ, ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

παξαθαινύκε ηειεθσλήζηε ζην 210 33.86.429 (θα Καξία Παπνπηζή) 

Ακύπωζη εληόο 5 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο  

ζπλεπάγεηαη επηβάξπλζε ίζε κε ην 1/2 ησλ δηδάθηξσλ. 
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Θεμαηολογία 

 
 
 
 
 
  

Η διασπονική εξέλιξη ηος πλαιζίος κεθαλαιακήρ επάπκειαρ 

 Από ηε Βαζηιεία 1 ζηε Βαζηιεία 2 

 Από ηε Βαζηιεία 2 ζηε Βαζηιεία 3 

 Ζ νξηζηηθνπνίεζε ηεο Βαζηιείαο 3 

 CRD V package 

 Ζ καθξνπξνιεπηηθή πξνζέγγηζε 

Πιζηωηικόρ κίνδςνορ – Σςποποιημένη πποζέγγιζη 

 Υξεζηκνπνίεζε ησλ πηζηνιεπηηθώλ δηαβαζκίζεσλ 

 External Credit Risk Assessment Approach (ECRA) 

 Standardised Credit Risk Assessment Approach (SCRA) 

 ηεγαζηηθά δάλεηα κε βάζε ην LTV 

 Αλνίγκαηα πςεινύ θηλδύλνπ 

Πιζηωηικόρ κίνδςνορ – Δξελιγμένη πποζέγγιζη 

 Παξάκεηξνη πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

 πζηήκαηα δηαβάζκηζεο θαη πηζηνπνίεζε 

 Πηζησηηθά ππνδείγκαηα 

 Δπξήκαηα ΔΒΑ γηα ηελ εμειηγκέλε πξνζέγγηζε 

Πςλώναρ 2 (SREP, ICAAP, ILAAP, IRRB, P2G, Stress testing) 

 Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΒΑ γηα ην SREP 

 Οη βαζηθέο αξρέο γηα ην ICAAP ηεο ΔΘΣ 

 Οη βαζηθέο αξρέο γηα ην ILAAP ηεο ΔΘΣ 

 Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΒΑ γηα ην stress testing 

 Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΒΑ γηα ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ 

 Γείθηεο κόριεπζεο 

Λοιπά θέμαηα 

 Θίλδπλνο αγνξάο, ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ 

 Οη λέεο πξνζεγγίζεηο γηα ην ιεηηνπξγηθό θίλδπλν 

 Βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο θαη πνζνηηθνί δείθηεο κέηξεζεο (LCR, 

NSFR) 

 Δμπγίαλζε κε βηώζηκσλ ηξαπεδώλ, MREL 
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Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπληζηά ζρέζε ακθίδξνκεο νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηή θαη 

ζπκκεηερόλησλ. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο απηήο θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην 

ζρεηηθό κε ην ζεκηλάξην ππόβαζξν, ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

πγθεθξηκέλα, δεηήκαηα όπσο ε εξγαζηαθή εκπεηξία, ην εθπαηδεπηηθό ππόβαζξν θαη ηα εηδηθόηεξα νθέιε 

πνπ πξνζδνθνύλ νη ζπκκεηέρνληεο λα απνθνκίζνπλ από ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζπληζηνύλ 

θαζνξηζηηθνύο παξάγνληεο, πνπ πξέπεη λα ζπλεθηηκώληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν εηζεγεηήο.  

Tα παξαθάησ ζηνηρεία είλαη απνιύησο εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν από ην ΔΣΗ. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο ζα βνεζήζνπλ ηνλ εηζεγεηή λα δηακνξθώζεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό «κείγκα» 

πνπ ζα κεγηζηνπνηήζεη ην δηθό ζαο όθεινο. 

ΠΡΟΦΙΛ ΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΟΤ 

Ονομαηεπώνςμο: 
 
 

Σπάπεζα/εηαιπεία: 
 

Μονάδα: 
 

ημεπινά επαγγελμαηικά καθήκονηα (ζύληνκε πεξηγξαθή): 
 
 

Υπόνια πποϋπηπεζίαρ: ……… Πποηγούμενερ θέζειρ επγαζίαρ (εληόο ή εθηόο ηξαπεδηθνύ 
ρώξνπ):   
 

ποςδέρ – ειδικόηηηερ: 
 

Θέμαηα ζσεηικά με ηο ππόγπαμμα πος γνωπίζεηε με οποιονδήποηε ηπόπο (π.ρ. 
εκπεηξία, εθπαίδεπζε, αλαγλσζηηθά ελδηαθέξνληα): 

Δκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα πος έσεηε παπακολοςθήζει για ηο ίδιο ή παπεμθεπέρ 
θέμα: 
 

Θεμαηικέρ ενόηηηερ ζηιρ οποίερ θα επιθςμούζαηε να δώζει μεγαλύηεπη έμθαζη ο 
ειζηγηηήρ: 
 
 

 
Παπακαλούμε ζηείληε ηο ζςμπληπωμένο επωηημαηολόγιο μέσπι ηιρ 12/04/2021  

ζηο e-mail: mpapoutsi@hba.gr  
 

Δπραξηζηνύκε γηα ηε ζπκβνιή ζαο ζηελ αξηηόηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σνκέαο Δπηθνηλσλίαο ΔΣΗ 

mailto:mpapoutsi@hba.gr

