
 

 
 
 
 

 ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

 [Live Webinar] 
17, 18, 19, 24, 25 & 26 Νοεμβρίου 2020 

 

 

Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών αποτελεί σημαντική συνιστώσα της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τόσο την εύρυθμη 
λειτουργία των τραπεζών όσο και του τραπεζικού συστήματος, συνολικά.  Ειδικότερα καλείται 
να καταστήσει τις τράπεζες (1) οικονομικά εύρωστες, με την αποτελεσματική διαχείριση των 
κινδύνων που αναλαμβάνουν, (2) ασφαλείς, με την υλοποίηση κατάλληλων συστημάτων 
εταιρικής διακυβέρνησης, (3) επαρκώς θωρακισμένες  ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε 
διαταραχές και κρίσεις, και (4) με θεμιτή έναντι των πελατών τους συμπεριφορά . Οι τέσσερις 
αυτές απαιτήσεις αποτελούν τον κορμό του παρόντος σεμιναρίου.  

Συμμετέχοντες:  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε τραπεζικά στελέχη, τα οποία πέρα από το να γνωρίζουν το 
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού τους ως μέρος της εργασίας τους, αναζητούν 
ταυτόχρονα συνεκτική γνώση για ουσιώδη τραπεζικά θέματα και την απόκτησης σφαιρικής 
γνώσης του πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών.  

Στόχος είναι να αναπτυχθούν με τρόπο απλό, αλλά όχι απλοποιημένο,  σύνθετα θέματα και τα 
νομικά κείμενα να γίνουν πιο εύληπτα και κατανοητά και σε μη νομικούς. 

Εισηγητής:  

Φαίδων Καλφάογλου, Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών, Senior Economist, συγγραφέας 
του εκπαιδευτικού εγχειρίδιου με τίτλο «ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (Νομική Βιβλιοθήκη - Φεβρουάριος 2020) 

 

 

 

 

 



 

Διάρκεια: 20 ώρες. 

Χρόνος διεξαγωγής:  

 17 Νοεμβρίου 2020 (ώρες 16:30 – 18.30) 

 18 Νοεμβρίου 2020 (ώρες 16:30 – 20.15) 

 19 Νοεμβρίου 2020 (ώρες 16:30 – 19.15) 

 24 Νοεμβρίου 2020 (ώρες 16:30 – 19.15) 

 25 Νοεμβρίου 2020 (ώρες 16:30 – 20.15) 

 26 Νοεμβρίου 2020 (ώρες 16:30 – 20.15) 

Δίδακτρα: 560 €.  

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν ταχυδρομικά το νέο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, με τίτλο «ΤΟ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ», (Νομική Βιβλιοθήκη - Φεβρουάριος 
2020), που προσφέρει συνεκτική γνώση για ουσιώδη τραπεζικά θέματα αλλά και μια σφαιρική 
αντίληψη του πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών. 

Η διοργάνωση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
του ΕΤΙ που φιλοξενείται στη διαδικτυακή διεύθυνση https://elearning.eti.gr/, σε εικονική 
αίθουσα ειδικά διαμορφωμένη για το εν λόγω εκπαιδευτικό έργο και μέσω βίντεο διάσκεψης. 
Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου, με τη χρήση 
φυλλομετρητή (web browser) από ηλεκτρονικό υπολογιστή (desktop /laptop) ή φορητή 
συσκευή (προτεινόμενο tablet και όχι κινητό τηλέφωνο).  

 

Για την συμμετοχή σας πρέπει να διαθέτετε ταχύτητα σύνδεσης 4Mbps και άνω, κάμερα 
(προαιρετικά) και ακουστικά ή ηχεία συνδεδεμένα ή ενσωματωμένα στο τερματικό σας. 

 

 

 
 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 25, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 
Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, https://elearning.eti.gr/ . 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, 
παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.429 (κα Μαρία Παπουτσή) 
Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
ΣΕΜΙΝAΡΙΟ 29 



 

 

ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
 

Θεματολογία 
 

 

1. Η ειδική φύση των τραπεζικών εργασιών (2 ώρες) 

‐ Χρηματοπιστωτική  διαμεσολάβηση 

‐ Τραπεζικοί κίνδυνοι 

‐ Χρηματοπιστωτικό πλέγμα ασφαλείας 

‐ Η αρχιτεκτονική της τραπεζικής εποπτείας στην Ευρώπη 

 

2. Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και εποπτεία – Επάρκεια Κεφαλαίων (4 ώρες) 

‐ Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

‐ Προσεγγίσεις των κινδύνων 

‐ Δείκτης μόχλευσης 

‐ Πυλώνας 2 

 

3. Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και εποπτεία – Εταιρική διακυβέρνηση & Ρευστότητα (3 
ώρες) 

‐ Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης 

‐ Βασικές αρχές 

‐ Διάρθρωση και δομή Διοικητικού Συμβουλίου 

‐ Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

‐ Συστήματα αμοιβών 

‐ Ρευστότητα και κίνδυνος ρευστότητας 

‐ Ευχέρειες Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

‐ Αρχές διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας  

‐ Όρια ρευστότητας 

 

4. Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και εποπτεία – Ειδικά θέματα (3 ώρες) 

‐ Μακροπροληπτική εποπτεία 

‐ Stress testing 

‐ Fintech - Cryptoassets 



 

 

5. Ρυθμιστική παρέμβαση για τη διαχείριση κρίσεων (4 ώρες) 

‐ Προστασία καταθετών 

‐ Εξυγίανση μη βιώσιμων τραπεζών 

‐ Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 

‐ Πολιτικές διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

 

6. Κίνδυνος αθέμιτων πρακτικών και αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς (conduct risk), (4 ώρες) 

‐ Πολιτική «Γνώρισε τον πελάτη σου» 

‐ Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών  

‐ Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς 

‐ Υπεύθυνος δανεισμός και υπεύθυνη δανειοληψία 

‐ Εγκληματικές δραστηριότητες και ξέπλυμα χρήματος 

‐ Συνεργασία με τις Αρχές 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
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 

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 12/11/2020 

 στο e-mail: mpapoutsi@hba.gr ή στο fax: 210-3646122 
 
Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


