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- A’ εξάμηνο 2015 - 

 

Το webinar (web-based seminar) είναι σεμινάριο που διεξάγεται μέσω διαδικτύου (internet), 
δίνοντας στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να επιλέγει τον χρόνο και τον τόπο που θα το 
παρακολουθήσει (on-demand), καθώς δεν απαιτείται η ταυτόχρονη φυσική παρουσία 
εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων.  

Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, που πρώτο εισήγαγε στην Ελλάδα – το 1996 – την εξ 
αποστάσεως επαγγελματική εκπαίδευση σε έντυπη μορφή, περνάει σε μια νέα εποχή, 
παρέχοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενεργητικής μάθησης που απευθύνονται στο σύγχρονο 
τραπεζικό στέλεχος και επαγγελματία. 

 

Πλεονεκτήματα του ασύγχρονου, on–demand webinar: 

 δεν απαιτείται φυσική παρουσία των εμπλεκομένων, 
 η on-line παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτεί εγκατάσταση ειδικού προγράμματος 

από τον χρήστη, 
 οι προδιαγραφές εξοπλισμού δεν υπερβαίνουν αυτές του μέσου χρήστη, 
 μπορούν να συμμετάσχουν ταυτόχρονα στην εκπαίδευση μεγάλες ομάδες 

εκπαιδευομένων, 
 δίνεται πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, 
 ο εκπαιδευόμενος επιλέγει τον χρόνο και τόπο παρακολούθησης,  
 ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την εκ μέρους του κατανόηση της 

παρουσίασης μέσω ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ -  

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 4224/2013  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

WEBINAR: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΣΩ INTERNET 

 

Σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. EBA-Op-2013-03/13.6.2013 Γνώμη της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Τραπεζών «για τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη μεταχείριση των οφειλετών που 
έχουν παράσχει εμπράγματες εξασφαλίσεις και βρίσκονται σε δυσκολία αποπληρωμής» και 
ενόψει του αυξημένου αριθμού των μη εξυπηρετούμενων οφειλών, η Τράπεζα της Ελλάδος 
εξέδωσε Κώδικα ∆εοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών. 

Με τον Κώδικα ∆εοντολογίας θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται 
βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν ως στόχο την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή 
μεταξύ δανειολήπτη και πιστωτικού ιδρύματος της αναγκαίας πληροφόρησης, έτσι ώστε κάθε 
πλευρά να σταθμίσει τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης 
των δανείων σε καθυστέρηση, των οποίων η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί, με τελικό σκοπό 
την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσης. 

Σκοπός:  

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι διατάξεις του Κώδικα ∆εοντολογίας και θα 
αναλυθεί η σχέση του Κώδικα με τις θεσπιζόμενες για τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεώσεις 
από την Πράξη 42/30.5.2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος για τη 
διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των σταδίων της ∆ιαδικασίας Επίλυσης 
Καθυστερήσεων, καθώς και στις υποχρεώσεις που θεσπίζονται για τα πιστωτικά ιδρύματα 
εντός του νέου αυτού ρυθμιστικού πλαισίου. 

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του διαδικτυακού σεμιναρίου απονέμεται βεβαίωση 
παρακολούθησης. 

Συμμετέχοντες:  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη τραπεζών που εργάζονται σε:  

 ∆ιευθύνσεις Πιστοδοτήσεων, ∆ιαχείρισης Κινδύνων και ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων και 

 ∆ιευθύνσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου. 

Επίσης, απευθύνεται σε δικηγόρους των τραπεζών που ασχολούνται με την εφαρμογή του 
Κώδικα ∆εοντολογίας. 



 

Προαπαιτούμενα:  

∆εν απαιτούνται ειδικές γνώσεις. 

Εισηγητής:  Γιάννης Μούργελας, Νομικός Σύμβουλος ΕΕΤ. 

∆ηλώσεις συμμετοχής: Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο e-mail: dl_eti@hba.gr. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210-3386410 και 210-
3386420. 

∆ίδακτρα: 90 €.  

 

Θεματολογία: 

 

Ενότητα Α’ – Γνώμες European Banking Authority (EBA) 

 EBA Opinion 2013-02/13.6.2013 

 EBA Opinion 2013-03/13.6.2013 

 

Ενότητα Β’ – Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ 42/30.5.2014 

 Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής 

 Στρατηγική ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

 ∆ιοικητική οργάνωση – Εταιρική διακυβέρνηση 

 Σχεδιασμός και αξιολόγηση λύσεων 

 Εποπτικές υποχρεώσεις 

 

Ενότητα Γ’ – Κώδικας ∆εοντολογίας της ΤτΕ 

 Πεδίο εφαρμογής – Γενικές παρατηρήσεις 

 Ορισμοί 

 ∆ιαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων  

 Μεταβατική διάταξη 

 Εποπτεία 

 Το κόστος από την εφαρμογή του Κώδικα 

 

Ενότητα ∆’ – Τύποι ρυθμίσεων 

 Βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις 

 Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις 

 Λύσεις οριστικής διευθέτησης 

 


