
 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ 

Σεμινάριο ενημέρωσης 

24 – 26 Νοεμβρίου 2015  

 

 

Η πρακτικά αποτελεσματική τραπεζική γνώση, είτε σε επίπεδο συναλλαγής είτε σε επίπεδο 
σχεδιασμού, προϋποθέτει και στοιχειώδη τουλάχιστον κατανόηση βασικών εννοιών και 
ζητημάτων νομικής παιδείας. Η γνώση των θεμάτων αυτών συμβάλλει στη γενικότερη 
βελτίωση του επαγγελματικού - γνωστικού υπόβαθρου και φτάνει μέχρι την καλύτερη 
κατανόηση και τον ασφαλέστερο χειρισμό πρακτικών ζητημάτων της συναλλακτικής 
καθημερινότητας. 

Σκοπός:  

Ενημέρωση αναφορικά με: 

 την υφή και λειτουργία των κανόνων θετού δικαίου, των κλάδων δικαίου και ορισμένων 
θεμελιωδών νομικών εννοιών τραπεζικού ενδιαφέροντος 

 τη δομή, διάρθρωση και συσχέτιση του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και της ελληνικής 
έννομης τάξης 

 κεντρικά νομικά θέματα και έννοιες όπου συνδέονται με τις τρεις βασικές κατηγορίες 
τραπεζικών εργασιών (καταθέσεις / επενδυτικά προϊόντα, χρηματοδοτήσεις, 
διαμεσολαβητικές εργασίες) 

 το εννοιολογικό περιεχόμενο νομικών όρων και την ακριβή διάσταση θεσμικών θεμάτων, 
για τα οποία υπάρχουν συγκεχυμένες απόψεις. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Απόκτηση γνώσης θεμελιωδών θεμάτων νομικής παιδείας για πρακτική αξιοποίηση στην 
παρακολούθηση και κατανόηση των ρυθμιστικών εξελίξεων και κυρίως στο χειρισμό 
ζητημάτων της εργασιακής καθημερινότητας. 

Συμμετέχοντες:  

Υπάλληλοι και στελέχη καταστημάτων και διοικητικών υπηρεσιών που δεν διαθέτουν νομικές 
σπουδές και το αντικείμενό τους απαιτεί ή διευκολύνεται με τη γνώση βασικών θεμάτων 
τραπεζικής νομικής παιδείας. 

 

 



 

 

Προαπαιτούμενα:  

Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας σε τραπεζικές εργασίες είναι επιθυμητό. 

Εισηγητής:  

Κωνσταντίνος Στενημαχίτης: Ανώτερο τραπεζικό στέλεχος, πτυχιούχος Νομικής Σχολής, 
Πανεπιστημίου Αθηνών, συγγραφέας και εισηγητής. 

∆ιάρκεια: 12 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής: 24 - 26 Νοεμβρίου 2015 (ώρες 16:30 - 20:30) 

∆ίδακτρα: 320 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

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

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕ∆ 

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. 

ΣΕΜΙΝAΡΙΟ 395 
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 Θεματικές ενότητες 

 
 Βασικά εννοιολογικά και μεθοδολογικά νομικά θέματα 

 Υφή, διακρίσεις, χαρακτηριστικά και βασικές ερμηνευτικές αρχές των κανόνων δικαίου 

 Οι κλάδοι του δικαίου: ουσιαστικό (ιδιωτικό και δημόσιο) και δικονομικό δίκαιο 

 Θεμελιώδεις νομικές έννοιες και τραπεζικές εργασίες: δικαίωμα, φυσικό & νομικό 
πρόσωπο, δικαιοπρακτική ικανότητα,  δικαιοπραξίες – συμβάσεις, αντιπροσώπευση – 
πληρεξουσιότητα, αξιόγραφο 

 Ζητήματα δομής και σχέσης κοινοτικού και εθνικού δικαίου 

 Πηγές πρωτογενούς και παράγωγου κοινοτικού δικαίου (Συνθήκες, Κανονισμοί, 
Οδηγίες, Αποφάσεις, Συστάσεις και Γνώμες) 

 Ελληνικό δίκαιο (πηγές, σχέση και ιεράρχησή τους): Σύνταγμα, Νόμοι, Νομοθετικά 
∆ιατάγματα, Αναγκαστικοί Νόμοι, Προεδρικά ∆ιατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, 
Πράξεις ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, Αποφάσεις Επιτροπών ΤτΕ (Αποφάσεις ΕΤΠΘ 
κ.λπ.) 

 Κοινοτικό δίκαιο και ελληνική έννομη τάξη: πώς συσχετίζονται και πώς ιεραρχούνται 

 Νομικά θέματα καταθετικών και επενδυτικών προϊόντων 

 Νομική φύση και κριτήρια διάκρισης σε καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα: 
πρακτικές προεκτάσεις και ζητήματα 

 Ισχύουσες βασικές νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις: η σχέση ιδιότητας 
δικαιούχου – μορφής κατάθεσης, θεσμικό πλαίσιο valeurs, εγγύηση ή όχι απόδοσης, 
τοποθετήσεις ∆ημόσιων Οργανισμών Α.Ν.1611/50, θέματα κοινών λογαριασμών 
καταθετικών / επενδυτικών προϊόντων, μεταβίβαση, κατάσχεση 

 Νομικά θέματα χρηματοδοτικών εργασιών 

 Βασική εννοιολογία: δάνειο, ανοιχτός λογαριασμός, ενέγγυα πίστωση 

 Θεσμική οριοθέτηση, υφή και χαρακτηριστικά της κατηγοριοποίησης σε 
επιχειρηματική, στεγαστική και καταναλωτική πίστη 

 Έννοιες, διακρίσεις και λειτουργική υφή εξασφαλίσεων: ενοχικές και εμπράγματες 
εξασφαλίσεις (εγγύηση, ενεχυρίαση, προσημείωση, υποθήκη) 

 Νομικά θέματα μεσολαβητικών εργασιών 

 Οι μεσολαβητικές εργασίες ως συμβάσεις έργου: έννοια, λειτουργία, πρακτικές 
προεκτάσεις και ζητήματα 

 Ειδικά νομικά θέματα αξιογράφων:  εννοιολογία, ισχύς – εγκυρότητα, μεταβίβαση, 
απώλεια, προθεσμίες 

 Μεταφορές κεφαλαίων και πιστώσεων: βασικές κοινοτικές και εθνικές ρυθμίσεις και 
ζητήματα. 
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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 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ 

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 17/11/2015 

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


