
 

 

 

 

 

 

Η νέα ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/49/ΕΕ περί των  

συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων 

Σεμινάριο ενημέρωσης  

13 Οκτωβρίου 2014  

 

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2009 ανέδειξε, μεταξύ άλλων, το τεράστιο κόστος 
που συνεπάγεται για την οικονομία στο σύνολό της η κατάρρευση ενός πιστωτικού ιδρύματος, 
καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις που ένα τέτοιο γεγονός επιφέρει στη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των καταθετών. Έως σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
δραστηριοποιούνται συστήματα εγγύησης καταθέσεων (ΣΕΚ) με πολύ διαφορετικά 
χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, θεωρήθηκε επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί ένα μέγιστο 
επίπεδο εναρμόνισης των κανόνων λειτουργίας των ΣΕΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να 
παρέχεται ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας στους καταθέτες όλης της Ένωσης. Για τους 
ανωτέρω λόγους η Οδηγία 94/19/ΕΚ έπρεπε να αναθεωρηθεί. 

Η νέα Οδηγία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις αναφορικά με την επιλεξιμότητα των 
καταθέσεων, το επίπεδο κάλυψης, τον προσδιορισμό του ποσού προς αποζημίωση, την 
καταβολή αποζημιώσεων, τη χρηματοδότηση των ΣΕΚ, καθώς και τον υπολογισμό των 
εισφορών. Επίσης, προβλέπει τη δυνατότητα δανεισμού μεταξύ των ΣΕΚ, ενώ ενισχύει την 
υποχρέωση παροχής πληροφόρησης προς τους καταθέτες. 

Σκοπός:  

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν αναλυτικά:  

 Οι βασικές έννοιες περί εγγύησης καταθέσεων. 

 Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων.  

Εισηγητής:  

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος: Καθηγητής ∆ιεθνούς Οικονομικού ∆ικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών & Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 

Συμμετέχοντες:  

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

 Στελέχη τραπεζών που εργάζονται σε ∆ιευθύνσεις ∆ικτύου, ∆ιαχείρισης Σχέσεων με την 
Πελατεία - Μάρκετινγκ, ∆ιευθύνσεις Εργασιών, ∆ιευθύνσεις Επενδύσεων 

 Συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες που ενδιαφέρονται για τη λειτουργία του θεσμού  



 

 

Προαπαιτούμενα: ∆εν απαιτούνται ειδικές γνώσεις. 

Εκπαιδευτικό υλικό:  

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί το εγχειρίδιο του κ. Χρήστου Γκόρτσου (στην αγγλική 
γλώσσα) με τίτλο «The new EU Directive (2014/49/EU) on deposit guarantee schemes». 

Διάρκεια: 4 ώρες  

Χρόνος διεξαγωγής: 13 Οκτωβρίου 2014 (ώρες 16:00 - 20:00) 

Δίδακτρα: 180 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

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

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες 

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 101  



 

 

 Η νέα ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/49/ΕΕ περί των  

συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων 

 

 

Θεματολογία 
 

 
  
 

 Η θέση των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση 

 Γενικές πτυχές της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ (πεδίο εφαρμογής, εξαιρέσεις, 

χρονοδιάγραμμα ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο, επίσημη αναγνώριση των ΣΕΚ, 

συμμετοχή και εποπτεία) 

 Όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στα ΣΕΚ 

 Επιλεξιμότητα των καταθέσεων, επίπεδο κάλυψης και καταβολή αποζημιώσεων 

 Η αλληλεπίδραση της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση 

πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και 

επιχειρήσεων επενδύσεων (BRRD) 

 Πληροφόρηση καταθετών 

 Χρηματοδότηση των ΣΕΚ, χρήση των κεφαλαίων και δανεισμός μεταξύ ΣΕΚ 

 Οι διακριτικές ευχέρειες που παρέχει η Οδηγία στον εθνικό νομοθέτη  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Η νέα ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/49/ΕΕ περί των 

συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων 

 
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 6/10/2014 

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


