
 

 

 

 

 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  

ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 

Διάγνωση – Αξιολόγηση – Διαχείριση   

Σεμινάριο ενημέρωσης 

17 – 19 Δεκεμβρίου 2013 

 

 

Λόγω του μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος και των κινδύνων που απορρέουν από 
αυτό, η πιστοδοτική λειτουργία πρέπει να ασκείται από στελέχη αποδεδειγμένων ικανοτήτων, με 
υψηλό αίσθημα ευθύνης. Για τη λήψη μιας πιστοδοτικής απόφασης είναι απαραίτητη η συλλογή, 
ανάλυση και αξιολόγηση πλήθους στοιχείων, ώστε να προκύπτουν σαφείς και τεκμηριωμένες 
εκτιμήσεις για τις προοπτικές του πιστοδοτούμενου και την ομαλή εξέλιξη της πιστοδότησης. 

Σκοπός:  

Να παρουσιαστούν: 

• οι μέθοδοι συλλογής, ανάλυσης και εξέτασης των στοιχείων για τη διαπίστωση της κάλυψης 
των πιστωτικών κριτηρίων (πιστοληπτική ικανότητα του δανειοδοτούμενου) 

• οι μέθοδοι διάγνωσης, εκτίμησης και διαχείρισης των πιθανών πιστωτικών κινδύνων με σκοπό 
την ελαχιστοποίησή τους 

• οι μορφές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πιστοδοτικών προϊόντων (δανείων, πιστώσεων 
και εγγυήσεων) 

• οι μορφές και τα χαρακτηριστικά των εξασφαλίσεων, καθώς και ο έλεγχος της 
ουσιαστικότητας και νομικής κατοχύρωσής τους 

• οι μέθοδοι διαχείρισης και παρακολούθησης των πιστοδοτήσεων με ενδείξεις αδυναμιών και 
προβλημάτων. 

 

 

 

 

 

 



 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εφαρμόζουν μεθόδους και 
τεχνικές ώστε να επιτυγχάνουν: 

• ορθή αξιολόγηση – εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστοδοτουμένων 

• αντικειμενικότερη αξιολόγηση και διαχείριση των πιστωτικών  κινδύνων 

• αντικειμενικό προσδιορισμό των πραγματικών πιστωτικών αναγκών των πιστοδοτουμένων 

• ορθή αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων 

• επιλογή  των κατάλληλων πιστοδοτικών προϊόντων  

• ορθή αξιολόγηση, εκτίμηση και έλεγχο της ουσιαστικότητας και νομικής κατοχύρωσης των  
εξασφαλίσεων 

• συστηματική διαχείριση και παρακολούθηση των πιστοδοτήσεων και των εξασφαλίσεών τους 

• αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση των πιστοδοτήσεων που παρουσιάζουν 
προβλήματα. 

Συμμετέχοντες:  

Στελέχη τραπεζών που ασχολούνται με το αντικείμενο των πιστοδοτήσεων σε όλα τα στάδια της 
πιστοδοτικής διαδικασίας. 

Προαπαιτούμενα:  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να ασχολούνται με το αντικείμενο των πιστοδοτήσεων και να διαθέτουν 
σχετικές οικονομικές γνώσεις. 

Εισηγητής:  

Αλέξης Αντωνόπουλος: τ. Διευθυντής σε πολλές Διευθύνσεις στην Εμπορική Τράπεζα. Έχει 
διατελέσει μόνιμο μέλος των επιτροπών επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας. 

Διάρκεια: 16 ώρες. 

Χρόνος διεξαγωγής:  

 17 - 18 Δεκεμβρίου 2013 (ώρες 16:30 – 20:30) 

 19 Δεκεμβρίου 2013 (ώρες 8:30 - 16:30) 

Δίδακτρα: 440 €. 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

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 622  



 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 

Διάγνωση – Αξιολόγηση- Διαχείριση  

Θεματικές ενότητες 
 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

• Βασικοί νομισματικοί κανόνες 

• Συντελεστής φερεγγυότητας τραπεζών 

• Μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα 

ΠΗΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

• Εξωεπιχειρηματικοί κίνδυνοι 

• Ενδοεπιχειρηματικοί κίνδυνοι 

• Διαχειριστικοί κίνδυνοι 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

• Γενικά πιστωτικά κριτήρια 

o Προσδιορισμός πραγματικών πιστωτικών αναγκών 

o Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειοδοτούμενου 

o Ανάλυση και αξιολόγηση των συνθηκών της αγοράς 

• Πιστωτικά κριτήρια ειδικών κατηγοριών 

o Επενδυτικά δάνεια  

o Πιστοδοτήσεις τεχνικών-κατασκευαστικών εταιρειών 

o Πιστοδοτήσεις  επιχειρήσεων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων 

• Ανάλυση – εκτίμηση των πιστωτικών κινδύνων με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε συναλλαγής 

• Πηγές αποπληρωμής των πιστοδοτήσεων (λειτουργικές και μη λειτουργικές) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Διερεύνηση  του επιπέδου της συνεργασίας (διασταυρούμενες πωλήσεις, απόδοση συνεργασίας) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

• Τεχνικές συστηματικής διαχείρισης και  παρακολούθησης των πιστοδοτήσεων και των 
πιστοδοτουμένων 

 

 



 

 

 

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

• Βασικά πιστοδοτικά προϊόντα (δάνεια κεφαλαίου κίνησης, δάνεια επενδύσεων, εγγυητικές 
επιστολές) 

• Λοιπά πιστοδοτικά προϊόντα (κοινοπρακτικά δάνεια, ομολογιακά δάνεια, χρηματοδότηση 
επιχειρηματικών απαιτήσεων, χρηματοδοτική μίσθωση) 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

• Κύρια  χαρακτηριστικά των συμβάσεων πιστώσεως ανοικτού λογαριασμού, δανείου, εγγυητικής  
επιστολής, εκχώρησης-ενεχυρίασης 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

• Αναλυτική περιγραφή των μορφών και χαρακτηριστικών των εξασφαλίσεων 

• Έλεγχος της ουσιαστικότητας και της νομικής κατοχύρωσης των εγγυήσεων, υποθηκών και 
προσημειώσεων, αξιογράφων, φορτωτικών, ενεχύρων και απαιτήσεων  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

• Διάγνωση -  πιστωτικών κινδύνων (σημεία συναγερμού) 

• Διαχειριστικές ενέργειες σε πιστοδοτήσεις με προβλήματα 



 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 

Διάγνωση – Αξιολόγηση – Διαχείριση  
 
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 10/12/2013  
στο e-mail: nspyliopoulou@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 
 


