
 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ  

ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

24 – 27 Ιανουαρίου 2011 

 

 

Το σεμινάριο στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των σύγχρονων μεθόδων 
πρόβλεψης της χρεοκοπίας μιας επιχείρησης και των νομικών συνεπειών αυτής, της 
κατάστασης που βρίσκεται μια επιχείρηση – πελάτης της τράπεζας, καθώς και της θέσης της 
τράπεζας στα διάφορα στάδια της πτώχευσης, προκειμένου να εκκαθαρίσει την απαίτησή της 
κατ’ αυτής. 

Σκοπός:  

Η συστηματική ανάλυση: 

• των χρηματοοικονομικών και οικονομικών εννοιών που σχετίζονται με την πρόβλεψη της 
επιχειρηματικής πτώχευσης, 

• των σύγχρονων μεθόδων εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου 

• του θεσμικού – νομικού πλαισίου της πτώχευσης και της θέσης της τράπεζας ως 
εμπραγμάτως ασφαλισμένης ή ως εγχειρόγραφης πιστώτριας στα διάφορα στάδια της 
πτωχευτικής διαδικασίας, προκειμένου να εκκαθαρίσει τις απαιτήσεις της κατά της 
πτωχευμένης επιχείρησης. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

• Ορθή αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και της πιστοληπτικής ικανότητας της 
επιχειρηματικής πελατείας, 

• Αποσαφήνιση δύσκολων σημείων κατά την εκκαθάριση των απαιτήσεων στα διάφορα 
στάδια της πτωχευτικής διαδικασίας, που συχνά προκύπτουν από την πολυπλοκότητα του 
αντικειμένου και κυρίως από τις δαιδαλώδεις διατάξεις και διαδικασίες του νομικού 
πλαισίου της πτώχευσης. 

• Εξοικείωση των εκπαιδευομένων με σύγχρονες για την πρόβλεψη της χρεοκοπίας μιας 
επιχείρησης, των νομικών επιπλοκών και της αντιμετώπισης τους από την τράπεζα. 

 

 



 

Συμμετέχοντες:  

Υπάλληλοι και στελέχη που ασχολούνται με: 

• την πιστωτική αξιολόγηση της επιχειρηματικής πελατείας, 

• τη διαχείριση και διεκπεραίωση των πιστωτικών και δανειακών κινδύνων, 

• τη διαχείριση προβληματικού χορηγητικού χαρτοφυλακίου, 

• την έγκριση πιστοδοτικών κινδύνων, 

• τον εσωτερικό έλεγχο. 

Προαπαιτούμενα:  

Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει 
να διαθέτουν: 

• περισσότερα από δύο έτη εμπειρίας σε πιστώσεις και δάνεια επιχειρήσεων, 

• περισσότερα από ένα έτος εμπειρίας σε διαχείριση προβληματικού και ληξιπροθέσμου 
χορηγητικού χαρτοφυλακίου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία σε 
πιστώσεις και δάνεια επιχειρήσεων, 

• καλή γνώση σχετικών οικονομικών και νομικών εννοιών.  

Εισηγητές:  

Μιχάλης Ε. Αγγελάκης: Νομικός, Σύμβουλος επιχειρήσεων και τραπεζών. Τ. διευθυντικό 
στέλεχος της Εθνικής τράπεζας με πολυετή εργασιακή εμπειρία.  

Κώστας Η. Κοντογιάννης: Οικονομολόγος, τ. διευθυντικό στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας 
και της Proton Bank, με πολυετή εμπειρία τόσο σε επιτελικές διευθυντικές θέσεις όσο και σε 
αντίστοιχες δικτύου.  

Διάρκεια: 20 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής:  

• 24 - 26 Ιανουαρίου 2011 (ώρες 16:30 – 20:30)  

• 27 Ιανουαρίου 2011 (ώρες 8:30 – 16:30) 

Δίδακτρα: 580 €.  

 

 

 
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 (κ. Τασάκος). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 

ΣΕΜΙΝAΡΙΟ 313



 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ  

 ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Θεματολογία 
 
 

 
Α΄ Ενότητα 

• Διαχείριση του κύκλου των ταμιακών ροών 

• Κεφάλαιο κίνησης και ροή χρήματος – κεφαλαίων 

• Ανακεφαλαίωση πηγών χρήσεων διαθεσίμων 

• Κατάσταση ταμιακών ροών 

• Παρουσίαση περιπτώσεων (Case studies) 

• Σκοπός και ερμηνεία ενοτήτων  cash flow 

• Cash management operation 

• Η πρόβλεψη της επιχειρηματικής πτώχευσης και οι αριθμοδείκτες 

• Αναλυτική παρουσίαση των αριθμοδεικτών 

• Σύγχρονες μέθοδοι εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου 

• Γενικά 

• Το μοντέλο Ζ – score  του  Altman 

• Το μοντέλο ZETA 

• Z – score και η ελληνική περίπτωση 

• Το μοντέλο Expected Default Frequency (E.D.F.) 

Β΄ Ενότητα 

• Πτώχευση επιχείρησης – Νομικές συνέπειες ως προς την ίδια  και τους πιστωτές της 

• Στάδια της πτωχευτικής διαδικασίας 

• Τι είναι η ύποπτη περίοδος της πτώχευσης και ποια η τύχη των προσημειώσεων που 
εγγράφονται ή των ενεχύρων που συστήνονται μέσα σε αυτήν 

• Η θέση πιστωτή ή πιστωτών ή της τράπεζας στα διάφορα στάδια της πτωχευτικής διαδικασίας  

• Νομοθετήματα υπέρ της πιστώτριας τράπεζας στα διάφορα στάδια της πτώχευσης 

• Ενέργειες υπηρεσιών της τράπεζας στα διάφορα στάδια της πτώχευσης  

• Ποια κατηγορία πιστωτών  δεν επηρεάζεται από την  πτώχευση και  ποιες δυνατότητες 
υπάρχουν για τους πιστωτές αυτούς,  προκειμένου να εκκαθαρίσουν τις απαιτήσεις τους κατά 
τις πτωχευμένης επιχείρησης 

• Παρουσίαση περιπτώσεων από την τραπεζική και συναλλακτική πρακτική (case studies). 



 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ  
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

 
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 17/1/2011 
 στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


