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Εξειδικευμένο σεμινάριο επικαιροποίησης γνώσεων 

18 – 24 Μαρτίου 2010 

 

 

Από το έτος 2006 και αμέσως μετά την έκδοση της ΠΔ/ΤΕ 2577, το Ελληνικό Τραπεζικό 
Ινστιτούτο της ΕΕΤ ξεκίνησε να προσφέρει το εξειδικευμένο πρόγραμμα πιστοποίησης 
γνώσεων «Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες». Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 130 
στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων που απασχολούνται σε Μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποδίδοντάς του ιδιαίτερα θετικές 
αξιολογήσεις, τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τους εισηγητές. 

 
Ενόψει της πληθώρας των εξελίξεων που σημειώθηκαν την τελευταία τριετία και στοχεύοντας 
κυρίως στην επικαιροποίηση των γνώσεων των στελεχών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, 
το ΕΤΙ προσφέρει νέο, εξειδικευμένο σεμινάριο για ειδικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία 
της κανονιστικής συμμόρφωσης. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αφενός μεν γίνεται μια 
γενική θεώρηση του τρέχοντος ρυθμιστικού πλαισίου σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο 
και αφετέρου εξετάζονται επιμέρους σημαντικές νομικές πράξεις του χρηματοπιστωτικού 
τομέα που εκδόθηκαν κατά την τελευταία τριετία.  

Σκοπός:  

Να παρουσιαστούν όλες οι πρόσφατες εξελίξεις, οι οποίες αφορούν τα γνωστικά πεδία που 
συνδέονται με τη λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης. 

Συμμετέχοντες:  

• Στελέχη που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα πιστοποίησης του ΕΤΙ «Η Κανονιστική 
Συμμόρφωση στις Τράπεζες» 

• Στελέχη που απασχολούνται σε Μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικής 
Επιθεώρησης, καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων. 

Προαπαιτούμενα:  

Σφαιρική γνώση της λειτουργίας της κανονιστικής συμμόρφωσης και του σχετικού 
ρυθμιστικού πλαισίου. 

 

 

 



 

 

Εισηγητές:  

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος: Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ και Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς 
Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Χριστίνα Λιβαδά: Δικηγόρος ΔΝ, Ειδική Νομική Σύμβουλος, ΕΕΤ 

Βασίλης Παναγιωτίδης: Στέλεχος της Διεύθυνσης Συστημάτων Πληρωμών και 
Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, ΕΕΤ 

Διάρκεια: 16 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής:  

• 18 - 19 Μαρτίου 2010 (ώρες 16:30-20:30) 

• 22 Μαρτίου 2010 (ώρες 16:30-21:30) 

• 24 Μαρτίου 2010 (ώρες 16:30-19:30) 

Δίδακτρα: 520 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Αμερικής 21Α, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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Θεματολογία 

 
 

 

 

• Γενική θεώρηση των τρεχουσών διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών ρυθμιστικών 

εξελίξεων 

• Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ): ο ν.3746/2009 

• Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά: η Οδηγία 2007/64/ΕΚ και η 

ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο 

• Καταναλωτική πίστη: η Οδηγία 2008/48/ΕΚ και το σχέδιο υπουργικής απόφασης 

για την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο 

• Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις: ο ν.3758/2009  

• Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: ο ν.3691/2008 και οι ΕΤΠΘ 281/2009 και 

ΕΤΠΘ 290/2009 
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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 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 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 11/3/2010 

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 
 


