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Εξειδικευμένο σεμινάριο για στελέχη ΕΠΕΥ 

6-8 Μαΐου 2014 

 

 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά την εφαρμογή της επονομαζόμενης "Βασιλείας ΙΙΙ" στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (CRD IV / CRR) άρχισε σταδιακά να εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο 2014 
στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, επιφέροντας οργανωτικές και επιχειρηματικές 
αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). 

Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, έχοντας αναπτύξει μακροχρόνια τεχνογνωσία στα θέματα 
προληπτικής εποπτείας και διαχείρισης κινδύνων, προσφέρει το εν λόγω σεμινάριο για την 
εφαρμογή του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας ειδικά στις ΕΠΕΥ.  

 

Σκοπός:  

Η ενημέρωση των συμμετεχόντων όσον αφορά το γενικό πλαίσιο και τις επιμέρους διαστάσεις 
του νέου ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου, με έμφαση στις πρακτικές πτυχές που αφορούν 
τη λειτουργία των ΕΠΕΥ, ως απαραίτητη συμβολή για την έγκαιρη προετοιμασία και την 
αποτελεσματική συμμόρφωσή τους στις νέες απαιτήσεις.  

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι, κατά την έναρξη του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί σύντομη 
διάλεξη του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου, που θα αφορά τη 
συνολική επισκόπηση του νέου ρυθμιστικού/εποπτικού πλαισίου. 
 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

• Γνώση των βασικών χαρακτηριστικών του νέου ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου και 
των επιμέρους θεσμικών διαστάσεών του.  

• Κατανόηση των σημαντικότερων αλλαγών που επιφέρει η εφαρμογή του νέου πλαισίου 
στην ελληνική κεφαλαιαγορά. 

• Κατανόηση των επιπτώσεων του νέου πλαισίου στην οργανωτική διάρθρωση των ΕΠΕΥ. 

• Κατανόηση των επιπτώσεων του νέου πλαισίου στην επιχειρηματική δραστηριότητα των 
ΕΠΕΥ. 



 

Συμμετέχοντες:  

Στελέχη και υπάλληλοι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών (ΕΠΕΥ, ΑΧΕΠΕΥ). 

 

Εισηγητές:  

• Κώστας Γαλιάτσος, Οικονομολόγος PhD, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου 

• Νίκος Μαραγκόπουλος, Σύμβουλος Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Τομέας Ρυθμιστικών 
Θεμάτων 

 

Διάρκεια: 8 ώρες  

Χρόνος διεξαγωγής: 6, 7 και 8 Μαΐου 2014 (ώρες 17.30 – 20.30)  

Δίδακτρα: 350 €.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 25, 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 33.86.411 (κα Σπηλιοπούλου). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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Θεματικές  ενότητες 

 
 
 
  

I. Εισαγωγή  
 

II. Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων  
1. Πιστωτικός κίνδυνος 
2. Λειτουργικός κίνδυνος 
3. Κίνδυνοι αγοράς 
4. CVA 

 
III. Ίδια κεφάλαια  

1. Στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων  
2. Εποπτικές προσαρμογές – Αφαιρούμενα στοιχεία 
3. Ποσοτικά όρια 
4. Ειδικές συμμετοχές εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα 
5. Μεταβατική περίοδος 

 
IV. Υποβολή αναφορών στην εποπτική αρχή  

1. Συντελεστές ρευστότητας 
2. Συντελεστής μόχλευσης 
3. CoRep 
4. FinRep 

 
V. Μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα  

 
VI. Εργαλεία μακρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης 

 
VII. Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων  

 
VIII. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης  

 
IX. Πολιτικές αποδοχών  
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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 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 28/4/2014 

 στο e-mail: nspyliopoulou@hba.gr ή στο fax: 210-3646122 
 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


