
 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  
Σεμινάριο ενημέρωσης  

23 Οκτωβρίου 2008  

 

Στη σημερινή οικονομική συγκυρία πολύς λόγος γίνεται καθημερινά για την ασφάλεια των 
καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα. Οι πολίτες βάλλονται από καταιγισμό πληροφοριών, 
αναλύσεων και προβλέψεων, οι οποίες συχνά τους οδηγούν στα καταστήματα των τραπεζών 
με πολλά ερωτηματικά σχετικά με την προστασία των καταθέσεών τους. Σε ακραίες δε 
περιπτώσεις, τους οδηγούν σε επιλογές περιττές και ταυτόχρονα ασύμφορες για τους ίδιους. 

Το προσωπικό των πιστωτικών ιδρυμάτων που εργάζεται στην πρώτη γραμμή και έρχεται σε 
άμεση επαφή με την πελατεία πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει απλά και τεκμηριωμένα τι 
ισχύει σχετικά με την εγγύηση των καταθέσεων στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας έτσι στην έγκυρη ενημέρωση των συναλλασσομένων και 
στην περιστολή της διάδοσης ανακριβειών.  

Σκοπός:  

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν αναλυτικά:  

• Οι βασικές έννοιες περί εγγύησης καταθέσεων. 

• Η κοινοτική και η ελληνική νομοθεσία σχετικά με τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων. 

• Οι κανόνες λειτουργίας του ελληνικού συστήματος καταθέσεων. 

• Οι κατηγορίες δικαιούχων και οι τρόποι κάλυψής τους από το ελληνικό Ταμείο Εγγύησης 
Καταθέσεων.  

Εισηγητής:  

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

Συμμετέχοντες:  

• Προσωπικό και στελέχη όλων των βαθμίδων που απασχολούνται στο δίκτυο των 
τραπεζών 

• Στελέχη τραπεζών που εργάζονται σε Διευθύνσεις Δικτύου, Διαχείρισης Σχέσεων με την 
Πελατεία - Μάρκετινγκ, Διευθύνσεις Εργασιών,  Διευθύνσεις Επενδύσεων 

• Συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες που ενδιαφέρονται για τη λειτουργία του θεσμού  



 

 

Προαπαιτούμενα: Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις. 

Εκπαιδευτικό υλικό:  

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί το βιβλίο του εισηγητή με τίτλο «Το Ελληνικό Σύστημα 
Εγγύησης Καταθέσεων», Β’ έκδοση. 

Διάρκεια: 4 ώρες  

Χρόνος διεξαγωγής: 23 Οκτωβρίου 2008 (ώρες 16:30 - 20:30) 

Δίδακτρα: 160 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, 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. 

ΣΕΜΙΝAΡΙΟ 227 
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Θεματολογία 
 

 
  

 

Α. Η Οδηγία 94/19/ΕΚ «Περί των Συστημάτων Εγγυήσεως Καταθέσεων» 

• Η ενιαία τραπεζική αγορά 

• Επισκόπηση των κοινοτικών πρωτοβουλιών για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων 

• Οι στόχοι  της Οδηγίας 94/19/ΕΚ και οι επιλογές των  κοινοτικών οργάνων 

• Οι διατάξεις της Οδηγίας 94/19/ΕΚ 

 

Β. Οι διατάξεις του Νόμου 2832/2000 για το ελληνικό Σύστημα Εγγύησης 
Καταθέσεων 

• Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

• Συμμετοχή στο σύστημα του ΤΕΚ και αποκλεισμός από αυτό 

• Οι κανόνες λειτουργίας του συστήματος του ΤΕΚ 

• Οι πόροι του συστήματος του ΤΕΚ 

• Διοίκηση και λειτουργία του ΤΕΚ 

 

Γ. Παρατηρήσεις σχετικά με τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων στην τρέχουσα 
διεθνή συγκυρία  
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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 16/10/2008 

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 
 


