
 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

(Κώδικας Δεοντολογίας, ν. 3869/2010, Αναγκαστική Εκτέλεση) 

Ειδική επαγγελματική επιμόρφωση 

21 & 22 Φεβρουαρίου 2017 

 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (κόκκινα δάνεια) 

έχουν αναληφθεί, τόσο σε θεσμικό όσο και σε ρυθμιστικό επίπεδο, πολλές πρωτοβουλίες. 

Τρεις πολύ σημαντικοί πυλώνες του πολυεπίπεδου αυτού πλαισίου είναι: 

1. ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, που τροποποιήθηκε πολύ  πρόσφατα, 

2. ο Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και 

3. οι νέες διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

 

Στόχος του προτεινόμενου σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των τριών αυτών πυλώνων και των 

ζητημάτων που απορρέουν σχετικά, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Εξοικείωση με βασικά επίκαιρα νομικά ζητήματα υπό το πρίσμα της ανάγκης για καλύτερη και 

πιο αποτελεσματική συνεργασία με τον πελάτη–οφειλέτη αλλά και με τις Νομικές Υπηρεσίες 

των πιστωτικών ιδρυμάτων.  

Συμμετέχοντες:  

 Στελέχη Διευθύνσεων Καθυστερήσεων  

 Στελέχη Διευθύνσεων Χορηγήσεων 

Διάρκεια: 6 ώρες.  

Εισηγητής: Νικόλαος  Μ. Κατηφόρης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Δικηγόρος   

Χρόνος διεξαγωγής:  21 και 22 Φεβρουαρίου 2017 (ώρες 16:30 - 19:30) 

Δίδακτρα: 200 €.  

 

 

 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

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

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

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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 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

(Κώδικας Δεοντολογίας, ν. 3869/2010, Αναγκαστική Εκτέλεση) 

 

 

 
Θεματολογία 

 

 

 

Ι. Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 

 

1. Γενικά 

2. Πεδίο εφαρμογής – εξαιρέσεις 

3. Ορισμοί – Γενικές Αρχές 

4. Στρατηγική, πολιτικές, διαδικασίες και οργανωτικές δομές ιδρυμάτων 

5. Πολιτική και διαδικασίες επικοινωνίας 

6. Διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) 

7. Εγγυητές 

8. Πολλαπλοί πιστωτές  

9. Συμπεράσματα – Θετικά και αρνητικά στοιχεία της ρυθμίσεως 

 

ΙΙ. Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με βάση το ν. 

3869/2010 

 

1. Γενικά 

2. Υπαγόμενα χρέη και πιστωτές – εξαιρέσεις 

3. Διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού 

4. Κατάθεση αιτήσεως και εγγράφων 

5. Αρμόδιο δικαστήριο – διαδικασία 

6. Προδικασία 

7. Ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών 

8. Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων 

9. Δυνατότητα συμβιβαστικής επιλύσεως της διαφοράς 

10. Δικαστική ρύθμιση χρεών 

11. Ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη – Προστασία κύριας κατοικίας 

12. Καθήκον ειλικρινούς δηλώσεως – Έκπτωση του οφειλέτη 

13. Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών 

14. Συνοφειλέτες και εγγυητές 

15. Συμπεράσματα 



 

 

 

 

ΙΙΙ. Οι βασικές τροποποιήσεις στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως από το ν. 

4335/2015 

 

1. Γενικά 

2. Το βασικό ένδικο βοήθημα του άρθρου 933 ΚΠολΔ – Αναστολή εκτελέσεως 

3. Εισαγωγή του συστήματος των πολλαπλών κατασχέσεων 

4. Ο πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων 

4.1. Διαδικασία 

4.2. Η κατακύρωση και οι συνέπειές της 

4.3. Διανομή του πλειστηριάσματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

(Κώδικας Δεοντολογίας, ν. 3869/2010, Αναγκαστική Εκτέλεση) 

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 από τον εισηγητή.  

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 14/2/2017 
 στο e-mail: mpapoutsi@hba.gr ή στο fax: 210-3646122 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 
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