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Η βασική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς αλλάζει πολύ σύντομα με την 
έναρξη εφαρμογής (3 Ιανουαρίου 2018) του νόμου που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την 
Οδηγία 2014/65/ΕE (MiFID II), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (MiFIR), καθώς και των κατ’ 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικών νομοθετικών πράξεων που συμπληρώνουν/εξειδικεύουν το 
περιεχόμενο τους (στο εξής MiFID II). Ειδικότερα, η MiFID II (η οποία τροποποιεί τον νόμο 
3606/2007 ο οποίος  ενσωματώνει την ισχύουσα Οδηγία 2004/39/ΕΚ), ρυθμίζει την παροχή των 
επενδυτικών υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων, καθώς και τη 
λειτουργία των τόπων διαπραγμάτευσης (ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜ∆) και των OTC αγορών. 

Σκοπός:  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει με ένα συνοπτικό και κατανοητό τρόπο τις βασικές 
αλλαγές που επέρχονται με τη MIFID II, στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών και λειτουργίας των 
αγορών, επισημαίνοντας παράλληλα τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
επιμέρους υποχρεώσεων. Επίσης να αποσαφηνίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ζητήματα 
ερμηνειών και εφαρμογής, και τέλος να αναδείξει δυσκολίες στη συμμόρφωση και πιθανές 
συνέπειες από την εφαρμογή.  Στόχος του, η παροχή της μέγιστης δυνατής βοήθειας στην 
κατανόηση των επερχόμενων αλλαγών και στην προσαρμογή, όπου απαιτείται, των επιχειρήσεων 
επενδύσεων, των πιστωτικών ιδρυμάτων και των τόπων διαπραγμάτευσης στο νέο πλαίσιο 
υποχρεώσεων.  

Συμμετέχοντες:  

 Στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων που ασχολούνται με την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την κανονιστική συμμόρφωση και τον στρατηγικό 
σχεδιασμό.  

 Στελέχη τόπων διαπραγμάτευσης (ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜ∆).  

 Νομικοί και εταιρείες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα κεφαλαιαγοράς.  

Προαπαιτούμενα:  

∆εν απαιτούνται ειδικές γνώσεις. 

 



 

∆ιάρκεια: 7 ώρες 

Χρόνος διεξαγωγής: 10 & 12 Οκτωβρίου 2017 (ώρες 16:30 – 20:00) 

∆ίδακτρα: 240 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 25, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

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

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες,  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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Πρόγραμμα Σεμιναρίου 

 
 

1. Θέματα διάρθρωσης αγοράς 

 Υποχρεωτική διαπραγμάτευση για μετοχές και παράγωγα 

 Μηχανισμός Οργανωμένης ∆ιαπραγμάτευσης-ΜΟ∆ (OTF) 

 Νέες υποχρεώσεις ΠΜ∆ και ρυθμιζόμενων αγορών  

 Αγορές για την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SME growth markets) 

 Συστηματική εσωτερικοποίηση  

 Μη διακριτική πρόσβαση στην εκκαθάριση 

2. Θέματα εύρυθμης λειτουργίας και προστασίας της ακεραιότητας των αγορών  

 Όρια θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων  

 Κατάρτιση αλγοριθμικών συναλλαγών και παροχή άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης σε 
τόπους διαπραγμάτευσης   

3. Συναλλακτική ∆ιαφάνεια 

 Προσυναλλακτική και μετασυναλλακτική διαφάνεια 

 Εκτέλεση συναλλαγών από συστηματικούς εσωτερικοποιητές  

 Υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων 
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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 2/10/2017 
στο e-mail: mpapoutsi@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


