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Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις – Διεθνές επίπεδο

Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών

1. Έκδοση έκθεσης του FSB για τους συστημικά σημαντικούς 
φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SIFIs). Η 
έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει κανόνες αναφορικά με: 

• τον καθορισμό των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών 
φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (G-SIFIs) 
από το FSB και τις αρμόδιες εθνικές αρχές βάσει ενδεικτικών 
κριτηρίων, 

• την καθιέρωση αυστηρότερων (γι’ αυτούς) κανόνων μικρο-
προληπτικής εποπτείας, και

• την καθιέρωση ειδικών κανόνων διευθέτησης (resolution), 
περιλαμβανομένης της διασυνοριακής διευθέτησης
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Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις – Διεθνές επίπεδο

Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών

2. Έκδοση από το FSB συστάσεων ρυθμιστικής παρέμβασης και 
άσκησης επίβλεψης του «σκιώδους» τραπεζικού συστήματος

3. Έκδοση έκθεσης του FSB από κοινού με τον ΟΟΣΑ αναφορικά 
με θέματα προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών. Η έκθεση θα επικεντρώνεται στις θεματικές της 
καταναλωτικής και της ενυπόθηκης πίστης (χρηματοπιστωτική 
εκπαίδευση, διαφάνεια, ρύθμιση ορισμένων προϊόντων που 
εντάσσονται στους τομείς αυτούς, περιλαμβανομένης της 
απαγόρευσης παροχής ορισμένων από αυτά, προστασία από την 
απάτη και συλλογικοί μηχανισμοί προστασίας των 
καταναλωτών) 
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Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις – Διεθνές επίπεδο

Εντός του 2011 αναμένονται επίσης μείζονος σημασίας εξελίξεις 
αναφορικά με την αναθεώρηση ορισμένων συστάσεων και 
ειδικών συστάσεων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης 
(FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας
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Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις – Ευρωπαϊκό επίπεδο

1. Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών

1.1 Έκδοση, κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούλιο (ή Σεπτέμβριο) του 
2011 της πρότασης νομοθετικής πράξης, γνωστής ως CRD IV
που θα ενσωματώνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο τη «Βασιλεία ΙΙΙ»: 

• “Basel III: A global regulatory framework for more resilient 
banks and banking systems”, και

• “Basel III: International framework for liquidity risk 
measurement, standards and monitoring”
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Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις – Ευρωπαϊκό επίπεδο

1.1 CRD IV (συν.)

Με το νέο πλαίσιο CRD IV πρόκειται να επέλθουν τροποποιήσεις σε
ό,τι αφορά:
(α) τον ορισμό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών: 

• τροποποίηση, επί το αυστηρότερο, του ορισμού των 
βασικών ιδίων κεφαλαίων, και

• ενίσχυση του ύψους τους (μολονότι το ύψος του συντελεστή  
κεφαλαιακής επάρκειας παραμένει αμετάβλητο στο 8%)

(β) νέες διατάξεις για την κάλυψη των τραπεζών έναντι της έκθεσής 
τους στον πιστωτικό κίνδυνο
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Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις – Ευρωπαϊκό επίπεδο

1.1 CRD IV (συν.)

Με το νέο πλαίσιο CRD IV πρόκειται να καθιερωθούν:
(α) συντελεστής μόχλευσης (leverage ration)
(β) συντελεστές ρευστότητας: 

• συντελεστής κάλυψης ρευστότητας, και
• συντελεστής καθαρής σταθερής χρηματοδότησης

(γ) κεφαλαιακό απόθεμα για λόγους συντήρησης (capital conservation
buffer)

(δ) αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα (countercyclical capital buffer)
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Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις – Ευρωπαϊκό επίπεδο

1.2 Έκδοση Οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων

• εναρμόνιση του τρόπου χρηματοδότησης (ex ante) των
συστημάτων εγγύησης καταθέσεων,

• αύξηση του ορίου κάλυψης των καταθέσεων ανά καταθέτη σε 
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ (η τροποποίηση αυτή δεν 
επηρεάζει το Ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
οποίου το όριο κάλυψης έχει ήδη αυξηθεί στο ποσό αυτό),

• υποχρέωση καταβολής των αποζημιώσεων από τα συστήματα 
εγγύησης καταθέσεων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή 
αίτησης του καταθέτη, και εντός, το αργότερο, επτά (7) 
ημερών 
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Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις – Ευρωπαϊκό επίπεδο

1.2 Έκδοση Οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων (συν.)
• καθιέρωση μηχανισμού δανειοδότησης μεταξύ των συστημάτων 

εγγύησης καταθέσεων,  
• καθιέρωση διάταξης αναφορικά με τον υπολογισμό των 

εισφορών, οι οποίες θα πρέπει να είναι σταθμισμένες βάσει του 
κινδύνου (risk-based approach)

1.3 Έκδοση πρότασης νομοθετικής πράξης για τη διαχείριση κρίσεων 
στο χρηματοπιστωτικό τομέα
Τρεις (3) κατηγορίες μέτρων:

• προπαρασκευαστικά και προληπτικά μέτρα,
• έγκαιρη εποπτική παρέμβαση, και
• resolution tools and powers
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Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις – Ευρωπαϊκό επίπεδο

2. Λοιπά θέματα

Εντός του 2011 αναμένονται επίσης μείζονος σημασίας εξελίξεις αναφορικά με: 

2.1 την αναθεώρηση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID),

2.2 την έκδοση νέου Κανονισμού για τους Οίκους Αξιολόγησης 
Πιστοληπτικής Ικανότητας,

2.3 την έκδοση Οδηγίας για τους διαχειριστές εναλλακτικών επενδυτικών 
κεφαλαίων,  

2.4 την έκδοση Κανονισμού για τις ανοικτές πωλήσεις και τις συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (Credit Default Swaps), 
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Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις – Ευρωπαϊκό επίπεδο

2. Λοιπά θέματα (συν.)

2.5 την έκδοση Κανονισμού για τα εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα, 
τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών,

2.6 την έκδοση Οδηγίας που θα τροποποιεί την Οδηγία 97/9/ΕΚ για 
τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών,

2.7 την έκδοση της Οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη,
2.8 την έκδοση νομοθετικού πλαισίου για τη φορολόγηση του 

χρηματοπιστωτικού τομέα,
2.9 την έκδοση νομοθετικού πλαισίου για την εταιρική 

διακυβέρνηση,
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Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις – Ευρωπαϊκό επίπεδο

2. Λοιπά θέματα (συν.)

2.10 την πρόταση Κανονισμού για την καθιέρωση τεχνικών 
απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις 
σε ευρώ και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
924/2009 (SEPA end-dates),

2.11 την αναθεώρηση της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ σχετικά με το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, και 

2.12 τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την 
προώθηση της υιοθέτησης και χρήσης των ηλεκτρονικών 
τιμολογίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
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Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις – Εθνικό επίπεδο

1. Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο:
• της Οδηγίας 2010/76/ΕΚ (CRD III),
• της νέας Οδηγίας για το ενημερωτικό δελτίο,
• της νέας Οδηγίας για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων 

σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ),
• της Οδηγίας για τους διαχειριστές εναλλακτικών επενδυτικών 

κεφαλαίων, και
• της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ για την ανάληψη, άσκηση και 

προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού 
χρήματος 

2. Ενδεχόμενη έκδοση σχεδίου νόμου αναφορικά με τις εταιρίες 
ενημέρωσης οφειλετών και την τροποποίηση του ν. 2251/1994

3. Ενδεχόμενη έκδοση σχεδίου νόμου για την «Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική 
Διαδικασία Εξυγίανσης και λοιπές διατάξεις»
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1. Δράσεις σχετικές με τα μέσα και συστήματα πληρωμών πλην των μετρητών

• Προσαρμογή των συστημάτων των τραπεζών και της ΔΙΑΣ Α.Ε. για τη 
μετάπτωση των εγχώριων πράξεων πληρωμών μεταφοράς πίστωσης σε 
μεταφορές πίστωσης με χαρακτηριστικά SEPA 

• Συνέχιση του διατραπεζικού έργου για την υποχρεωτική χρήση του ΡΙΝ 
στις συναλλαγές πιστωτικών και χρεωστικών καρτών

• Συνέχιση του έργου για την πιστοποίηση 131 διατραπεζικά επιλεγμένων 
επιχειρήσεων με το διεθνές πρότυπο ασφάλειας PCI DSS για τις 
συναλλαγές με κάρτες πληρωμών

• Προσαρμογή των συστημάτων πληρωμών της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των 
τραπεζών στις επικαιροποιημένες εκδόσεις των πανευρωπαϊκών 
συστημάτων για τις ηλεκτρονικές μεταφορές πίστωσης και άμεσες 
χρεώσεις SEPA

• Πληρωμές ΦΠΑ και τελωνείων σε πραγματικό χρόνο (online payments)

Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική
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Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική

2. Δράσεις σχετικά με τα Μετρητά

• Συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος ιδίως για τη διερεύνηση της 
σκοπιμότητας οργάνωσης σχήματος ταμειακών αποθεμάτων ΝΗΤΟ στη χώρα 
μας 

• Κώδικας Καλής Πρακτικής των τραπεζών–μελών της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών για την τυποποίηση της διακίνησης μετρητών μεταξύ 
υποκαταστημάτων τραπεζών 

• Προσκλήσεις υποβολής πληροφοριών για την πραγματοποίηση συνδυαστικών 
χρηματαποστολών σε συγκεκριμένες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδος και για 
την υλοποίηση κοινού ταμειακού κέντρου τραπεζών

• Συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
για τα κέρματα ευρώ και ειδικότερα για την πρακτική υλοποίηση των διατάξεων 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1210/2010 σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας 
των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για 
κυκλοφορία 
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Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική

3. Δράσεις σχετικά με την Ηλεκτρονική Τραπεζική

• Πλάνο δράσης σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της μελέτης σκοπιμότητας με 
αντικείμενο τον προσδιορισμό διατραπεζικού επιχειρηματικού σχήματος 
προώθησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

• Συνέχιση της συλλογής και επεξεργασίας  στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη 
χρήση των internet, phone, pc και mobile banking 

• Προσαρμογή των συστημάτων των τραπεζών για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
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Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική

4. Δράσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος στα 
μέσα και συστήματα πληρωμών

• Καταγραφή στοιχείων από τις τράπεζες σχετικά με την υποκλοπή στοιχείων καρτών 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενημέρωση της βάσης πληροφοριών με τα 
αναλυτικά κρούσματα αντιγραφής καρτών στα ΑΤΜ των τραπεζών και ενημέρωση 
των τραπεζών και των αρμοδίων φορέων του εσωτερικού και του εξωτερικού για την 
εξέλιξη του οικονομικού εγκλήματος στην Ελλάδα 

• Ανάπτυξη από τη ΔΙΑΣ και χρήση από τις τράπεζες του νέου διατραπεζικού 
μηνύματος για τη μεταφορά υπολοίπου δανείων

• Συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος ιδίως για: 
(1) τις Αρχές ασφάλειας για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών με χρήση καρτών 
πληρωμών,
(2) το Πλαίσιο των περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας και δυσλειτουργίας σε 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με χρήση εντολής μεταφοράς πίστωσης και 
ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για άμεση χρέωση, και 
(3) το Πλαίσιο παρακολούθησης των περιστατικών απάτης στις συναλλαγές με 
κάρτες πληρωμών 
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Γ. Νομικά θέματα 

1. Διατραπεζική εξέταση ζητημάτων του κ.ν.2190/1920 περί ανωνύμων 
εταιριών, που χρήζουν τροποποίησης και με σκοπό να συνδράμει η Γενική 
Γραμματεία της ΕΕΤ με προτάσεις, τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του 
Υπουργείου  Περιφερειακής Ανάπτυξης για την τροποποίηση του 
κ.ν.2190/1920

2. Συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας της ΕΕΤ δια εκπροσώπου της στη
νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την τροποποίηση του ν.3190/1955 περί 
εταιριών περιορισμένης ευθύνης

3. Εξέταση νομικών ζητημάτων που άπτονται του νομικού πλαισίου για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εκπόνηση 
σχετικού ερμηνευτικού κειμένου της περίπτωσης ιθ του άρθρου 3 του 
ν.3691/2008 και συλλογή διατάξεων εγκληματικών δραστηριοτήτων 
(Βασικών Αδικημάτων)

4. Συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας που αφορά το τραπεζικό απόρρητο, 
ενόψει της αξιολόγησης της Ελλάδος από τον ΟΟΣΑ, σχετικά με τη 
διαφάνεια για την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς και 
διερεύνηση της σκοπιμότητας εκπόνησης κωδικοποιημένης διάταξης στην 
κατεύθυνση του εξορθολογισμού της σχετικής νομοθεσίας, ενόψει των 
συνεχών τροποποιήσεων και εξαιρέσεων από το ν.δ.1059/1971
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• Προσαρμογή της Ελλάδας με τις Συστάσεις και Ειδικές Συστάσεις της 
Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και διαγραφή της χώρας μας 
από τον κατάλογο της FATF με τις εθνικές δικαιοδοσίες που δεν έχουν 
προσαρμοστεί πλήρως με τα διεθνή πρότυπα

• Ενίσχυση της διατραπεζικής συνεργασίας 

• Ενίσχυση της συνεργασίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές με σκοπό τη 
συντομότερη ανταπόκριση των τραπεζών στα διάφορα αιτήματα και την 
περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των σχετικών ελέγχων 

Δ. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες
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Ε. Φυσική Ασφάλεια

• Προσαρμογή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα μέτρα φυσικής ασφάλειας 
των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων και πρόταση επέκτασης του 
χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης θυρών ασφαλείας στα τραπεζικά 
καταστήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας 

• Ενίσχυση της διατραπεζικής συνεργασίας και της συνεργασίας με τις 
αρμόδιες αρχές

• Συλλογή και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων για ληστείες, 
βανδαλισμούς, παραβιάσεις ΑΤΜ και επιθέσεις σε χρηματαποστολές
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ΣΤ. Αναπτυξιακά Θέματα

1. Συνεργασία με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 

• Συμμετοχή των τραπεζών σε προγράμματα ενίσχυσης Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

• Συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για την ομαλή 
πορεία του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Α΄ 
δράσης του ΕΣΠΑ (εμπόριο, υπηρεσίες, μεταποίηση, τουρισμός)

• Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την προώθηση 
των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων Jessica και Jeremie για την ενίσχυση 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
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ΣΤ. Αναπτυξιακά Θέματα

2. Συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών

(α) Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των αποφάσεων 
με τις οποίες χορηγείται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και 
παντός είδους πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και φυσικά 
πρόσωπα

(β) Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και 
το ΚΕΠΥΟ για την εφαρμογή και παρακολούθηση θεμάτων της 
αρμοδιότητάς της
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ΣΤ. Αναπτυξιακά Θέματα

3. Συνεργασία με το «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης –
ΕΤΕΑΝ» (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) για:

(α) την υλοποίηση του προγράμματος εγγύησης χαμηλότοκων δανείων για την 
αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών,

(β) την ομαλή πορεία του προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον», και
(γ) το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υλοποίηση προγραμμάτων του Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας

4. Συνεργασία με φορείς παραγωγικών τάξεων
Συνέχιση του διαλόγου με φορείς παραγωγικών τάξεων με σκοπό: 

(α) την επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τα πιστωτικά ιδρύματα, και

(β) την εξεύρεση τρόπων ενίσχυσης ΜμΕ 
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ΣΤ. Αναπτυξιακά Θέματα

5. Συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) για την εφαρμογή του άρθρου 14 του ΠΔ 148/2009 «Περιβαλλοντική 
ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον» σχετικά με 
τη χρήση χρηματοοικονομικής ασφάλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης  

6. Προώθηση της Αειφόρου Τραπεζικής μέσω:  

(α) συνεργασίας με την Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα (UNEP FI), 

(β) ανάπτυξης συνεργειών με επιχειρηματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε 
θέματα αειφόρου ανάπτυξης, ιδίως με το World Business Council for Sustainable 
Development και τη Global Reporting Initiative, και 

(γ) οργάνωσης ενημερωτικής εκδήλωσης για τις προκλήσεις που εισάγει στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα το ΠΔ 148/2009 για την περιβαλλοντική ευθύνη και 
έκδοση χρηστικού εντύπου για θέματα αειφόρου τραπεζικής  
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Ζ. Επικοινωνιακή Πολιτική

• Παρουσίαση του συλλογικού τόμου της ΕΕΤ με τίτλο «Η διεθνής 
κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό 
σύστημα»

• Παρουσίαση μελέτης ΙΟΒΕ για τις θεσμικές παραμέτρους λειτουργίας
της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος 

• Συνέδρια – Ημερίδες - Συνεδριάσεις
– Διοργάνωση συνεδρίων/ημερίδων για θέματα της επικαιρότητας
– Συμμετοχή Γενικού Γραμματέα και εκπροσώπων ΕΕΤ σε εκδηλώσεις 

τρίτων φορέων
– Διοργάνωση και φιλοξενία στην Αθήνα του Executive Committee

Meeting της European Mortgage Federation

• Διενέργεια νέας έρευνας αγοράς
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Ζ. Επικοινωνιακή Πολιτική

• Κοινωνική Ευθύνη
Χορηγίες και οικονομικές ενισχύσεις σε επιλεγμένες εκδηλώσεις 
(επιχειρηματικά συνέδρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεταπτυχιακά 
προγράμματα, κ.λπ)

• Financial literacy
– Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Επιχειρηματικότητας 
Νέων (ΣΕΝ) 

– Συνέχιση προγράμματος “Banks in Action” για μαθητές λυκείου σε 
δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας

– Έκδοση υλικού “Financial Literacy” για μαθητές σχολείων αναφορικά με 
το τραπεζικό σύστημα

– Συνεργασία με φορείς για ανάπτυξη περαιτέρω δράσεων
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Ζ. Επικοινωνιακή Πολιτική

• Συνεργασία με τον ΕΟΤ
– Μνημόνιο συνεργασίας ΕΕΤ-ΕΟΤ για την προώθηση του 
Ελληνικού Τουρισμού και της εικόνας της χώρας στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό (πρωτοβουλία ΕΟΤ «Συμμαχία για την 
Ελλάδα»)

– Υποστήριξη και προώθηση της πρωτοβουλίας «Συμμαχία για 
την Ελλάδα» και ενημέρωση των τραπεζών-μελών ΕΕΤ
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Η. Εκπαιδευτική – Εκδοτική Δραστηριότητα

1. Εκπαιδευτικά προγράμματα

• Εμπλουτισμός ή/και αναθεώρηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με 
έμφαση:
– στις χορηγήσεις προς ιδιώτες και επιχειρήσεις, 
– τη διαχείριση κινδύνων, και
– τις βασικές τραπεζικές γνώσεις

• Ανάπτυξη και επικαιροποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης για κάλυψη μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων σε όλη την 
Ελλάδα, με επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Ενδεικτικοί τίτλοι: 
– Αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας

– Διαχείριση καθυστερήσεων 
– Το ελληνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων



30

Η. Εκπαιδευτική – Εκδοτική Δραστηριότητα

2. Θεσμικές υπηρεσίες 

• Πιστοποίηση για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών:
Συνεργασία με τις εποπτικές αρχές για την τροποποίηση της Απόφασης 
5/505/2009 και τον προσδιορισμό διαδικασίας για την προβλεπόμενη
επαναπιστοποίηση

• Πιστοποίηση για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης: 
Συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος για τον εκσυγχρονισμό του 
συστήματος πιστοποίησης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων 

• European Banking & Financial Services Training Association (EBTN):
Συμβολή στις προσπάθειες διασύνδεσης του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων με τα αντίστοιχα εθνικά πλαίσια, στον βαθμό που αυτά 
αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση στον ευρύτερο χρηματο-
πιστωτικό τομέα
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Η. Εκπαιδευτική – Εκδοτική Δραστηριότητα

3.1 Εκδόσεις ΕΕΤ

• Ετήσια μελέτη: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2010

• Συλλογικός τόμος: Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό    
χρηματοπιστωτικό σύστημα

• Ελληνικές μεταφράσεις κανόνων του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 
για:

• τις εγγυητικές επιστολές σε πρώτη ζήτηση (Νο 758)
• τις καλύψεις μεταξύ τραπεζών βάσει ενέγγυων πιστώσεων (Νο 725)
• την τραπεζική πρακτική για τον έλεγχο των εγγράφων βάσει ενέγγυων 

πιστώσεων (Νο 681)

• Διατραπεζικά ενημερωτικά έντυπα για κατόχους καρτών και επιχειρήσεις 
σχετικά με τη χρήση του PIN στις συναλλαγές πληρωμών με πιστωτικές 
και χρεωστικές κάρτες
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Η. Εκπαιδευτική – Εκδοτική Δραστηριότητα

3.2 Εκδόσεις ΕΤΙ

• Αναθεώρηση εγχειριδίων για αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα:
– Εισαγωγή στις τραπεζικές σπουδές
– Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστημάτων Πληροφοριών 

• Αναθεώρηση εγχειριδίων για την προετοιμασία υποψηφίων για 
εξετάσεις πιστοποίησης:

– Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης
– Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς
– Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες

• Νέα εγχειρίδια για εξ αποστάσεως εκπαίδευση:
– Αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
– Διαχείριση καθυστερήσεων
– Το ελληνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων


