
 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Σεμινάριο ενημέρωσης 

25 - 28 Ιανουαρίου 2010 

 

Οι αρνητικές διεθνείς εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον επιβάλλουν αναθεώρηση και 
επαναπροσδιορισμό της όλης πολιτικής των τραπεζών στον τομέα των πιστοδοτήσεων προς 
την επιχειρηματική πελατεία τους. Οι τράπεζες καλούνται, περισσότερο από ποτέ, να 
ανιχνεύσουν, να σταθμίσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον πιστωτικό κίνδυνο, με 
βάση τα οικονομικά, λογιστικά, νομισματοπιστωτικά και νομικά στοιχεία κάθε υφιστάμενου ή 
υποψήφιου πελάτη τους.  

Σκοπός:  

Να παρουσιαστούν συστηματικά: 

• τρόποι εντοπισμού των σημείων συναγερμού που εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία 
των πιστοδοτημένων επιχειρήσεων, 

• ο τρόπος ανάλυσης και αξιολόγησης των επιμέρους οικονομικών μεγεθών, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο ενεργητικό, το παθητικό καθώς και στα αποτελέσματα χρήσης κάθε 
επιχείρησης,   

• τα κριτήρια αξιολόγησης της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης, καθώς και αυτά της 
στάθμισης των αναλαμβανομένων πιστωτικών κινδύνων, 

• η διασφάλιση του κινδύνου με βάση τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου.  

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

• Δυνατότητα έγκαιρης επισήμανσης των αρνητικών σημείων κάθε επιχείρησης, καθώς και 
των πιθανών αιτίων προέλευσής τους. 

• Γνώση των τρόπων αντιμετώπισης της δυσμενούς εξέλιξης της πορείας μιας επιχείρησης. 

• Ικανότητα ορθής αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου και της πιστοληπτικής ικανότητας 
της επιχειρηματικής πελατείας. 

• Εξοικείωση με τα κατάλληλα εργαλεία και τους απαραίτητους χειρισμούς αποτελεσματικής 
αξιολόγησης, διαχείρισης και διασφάλισης των πιστωτικών κινδύνων. 

 

 



 

Συμμετέχοντες:  

Υπάλληλοι και στελέχη (finance analysts, credit officers, corporate officers) τραπεζών, 
οργανισμών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με: 

• τις πιστώσεις, 

• τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων, 

• τη διαχείριση και διεκπεραίωση δανειακών κινδύνων, 

• την έγκριση επιχειρηματικών πιστώσεων και δανείων, 

• τον εσωτερικό έλεγχο. 

Προαπαιτούμενα:  

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

• τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε πιστώσεις και δάνεια επιχειρήσεων, 

• καλή γνώση οικονομικών, λογιστικών, και νομικών εννοιών που σχετίζονται με την 
αξιολόγηση επιχειρήσεων, τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, την ανάλυση 
οικονομικών στοιχείων, τη διερεύνηση ισολογισμών και λοιπών οικονομικών 
καταστάσεων, την εξασφάλιση πιστωτικών και δανειακών κινδύνων κτλ. 

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.  

Διάρκεια: 20 ώρες  

Χρόνος διεξαγωγής:  

• 25 - 27 Ιανουαρίου 2010 (ώρες 16:30 – 20:30)  

• 28 Ιανουαρίου 2010 (ώρες 8:30 – 16:30) 

Δίδακτρα: 580 €. 

 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

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

 
 

 

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ 

• Ο πιστωτικός κίνδυνος ως ειδική κατηγορία κινδύνου για το τραπεζικό σύστημα 

• Τρόποι ανάλυσης των επιμέρους στοιχείων του ισολογισμού, όπως αυτά απεικονίζονται στις 
προβλεπόμενες καταστάσεις 

• Παραγωγικό – Συναλλακτικό κύκλωμα επιχείρησης 

• Τρόποι κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης 

• Η έννοια του κεφαλαίου κίνησης και η αξιολόγηση της ρευστότητας της επιχείρησης 

• Σημεία αναφοράς κατά την αξιολόγηση της επιχείρησης 

• Αξιοποίηση των  κατάλληλων εργαλείων (π.χ. αριθμοδείκτες) και των παρεχόμενων 
πληροφοριών με σκοπό τη στάθμιση των ανειλημμένων και υπό ανάληψη, με επιχειρήσεις, 
κινδύνων 

• Αξιολόγηση και κατάταξη των επιχειρήσεων σε διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας  

• Παρουσίαση Περιπτώσεων (case studies)  

 

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ 

• Κίνδυνοι από ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την κατάρτιση των κύριων και παρεπόμενων 
συμβάσεων  

• Τρόποι ασφάλισης του πιστωτικού κινδύνου   

• Παροχή εγγύησης από φυσικό και νομικό πρόσωπο: Τι πρέπει να προσέχουμε και ποιοι κίνδυνοι 
ελλοχεύουν κυρίως στις εταιρικές εγγυήσεις  

• Επισημάνσεις στην  εμπράγματη εξασφάλιση (προσημείωση – υποθήκη – ενέχυρο) 

• Αξιολόγηση ασφαλειών  

• Έλεγχος (φερεγγυότητας, τυπικότητας και εμπορικότητας) των ρευστοποιήσιμων στοιχείων  

• Παρουσίαση περιπτώσεων (case studies) 
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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 18/1/2010 
 στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


