
 

 

 

 

 

 

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  

Πώς η κρίση έθεσε ερωτηματικά για επιμέρους θέματα της Βασιλείας ΙΙ και πώς 

διαμορφώνονται οι σχέσεις πελατών - τράπεζας  μετά την εφαρμογή τους 

 Ενότητα κύκλου «Η Βασιλεία ΙΙ στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» 

Αθήνα, 15 – 16  Ιουνίου 2009 

 

 

Η τρέχουσα οικονομική κρίση έθεσε νέα ερωτηματικά σχετικά με επιμέρους θέματα της Βασιλείας 
ΙΙ, τα οποία αποτελούν θέματα συζήτησης στα διεθνή fora. Παρ’ όλα αυτά η κεντρική ιδέα της 
Βασιλείας ΙΙ δεν έχει τεθεί σε αμφισβήτηση και απαιτείται διαφάνεια των αποφάσεων 
δανειοδότησης με βάση την πιστωτική διαβάθμιση των πελατών. Τα στελέχη των καταστημάτων 
πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένα για τη διαδικασία διαβάθμισης και να είναι σε θέση να 
αιτιολογήσουν την τελική απόφαση.  

Σκοπός:  

Η διερεύνηση των αλλαγών που επιφέρει η Βασιλεία ΙΙ στην προσέγγιση της πελατείας κυρίως 
αναφορικά με τη συστηματοποίηση της χορηγητικής απόφασης, τις επιπτώσεις στην τιμολόγηση και 
την αναγκαιότητα συνεχούς παρακολούθησης. Επίσης η εξέταση εν συντομία των ερωτηματικών  
που προκύπτουν για ορισμένες θέσεις της Βασιλείας ΙΙ.  

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Τα πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ είναι μια πραγματικότητα και οι περισσότερες τράπεζες προσπαθούν να 
συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της. Τα στελέχη των καταστημάτων ήταν συνήθως εκτός 
διαδικασιών υλοποίησης, αν και το νέο πλαίσιο επηρεάζει άμεσα την ενημέρωση των πελατών τους 
καθώς και τον τρόπο διαπραγμάτευσης μαζί τους. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα ενημερωθούν 
για τα σημεία της Βασιλείας ΙΙ που επηρεάζουν αποκλειστικά την εργασία των στελεχών των 
καταστημάτων. 

   Συμμετέχοντες:  

Στο σύνολο των στελεχών του δικτύου των καταστημάτων των τραπεζών.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Προαπαιτούμενα:  

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

• γνώσεις για το πλαίσιο κεφαλαιακών απαιτήσεων 

• εμπειρία στον τομέα των χορηγήσεων 

• γνώση των τεχνικών μέτρησης πιστωτικού κινδύνου 

Εισηγητής:  

Dr.Φαίδων Καλφάογλου: Στέλεχος της Τράπεζας της Ελλάδος στη Διεύθυνση Εποπτείας 
Πιστωτικού Συστήματος. MA στα Οικονομικά και την Οικονομετρία, University of Kent και. PhD στα 
τραπεζικά, Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Διάρκεια: 8 ώρες  

Χρόνος διεξαγωγής: 15 - 16 Ιουνίου 2009 (ώρες 16:30 - 20:30)  

Δίδακτρα: 220 €. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 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 416 



 

 

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  

Θεματολογία 

 
 

Η οικονομική κρίση και η υλοποίηση της Βασιλείας ΙΙ 

• Αναγκαιότητα αναθεώρησης του πλαισίου κεφαλαιακών απαιτήσεων 

• Η αλλαγή φιλοσοφίας που επιφέρει η Βασιλεία ΙΙ 

• Προσέγγιση του πιστωτικού κινδύνου 

• Ερωτηματικά που ετέθησαν λόγω της τρέχουσας κρίσης 

o Εσωτερικά υποδείγματα 

o Προ-κυκλυκότητα 

o Ρευστότητα 

o Εταιρική διακυβέρνηση 

o Αμοιβές 

 

Διαφάνεια πιστοδοτικών αποφάσεων 

• Πιστωτική κουλτούρα και διαχείριση κινδύνων 

• Συστήματα πιστωτικής διαβάθμισης και αξιολόγησης 

• Βασικές προϋποθέσεις ενός ισχυρού συστήματος διαβάθμισης 

• Εναλλακτικοί τρόποι διαβάθμισης 

• Εμπειρικές μέθοδοι / Στατιστικές μέθοδοι 

• Πιστωτική βαθμολόγηση (credit scoring) 

• Ζ-scores 

• Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία 

 

Σημεία του νέου πλαισίου που επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις 

• Τιμολόγηση πιστοδοτήσεων 

• Αθέτηση υποχρεώσεων  

• Απαιτούμενα καλύμματα 

• Προβλέψεις. 

• KYC (Know Your Customer) ανάλυση 
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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 8/6/2009  

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


