
 

 

 

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Σεμινάριο ενημέρωσης 

18 - 21  Νοεμβρίου 2008 

 

 

Οι οικονομικές συνθήκες αλλάζουν καθημερινά και η συναλλακτική πρακτική, ιδιαίτερα για τη διαχείριση των 
πιστωτικών κινδύνων, γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη.  

Με βάση τις οδηγίες της Βασιλείας ΙΙ, που αφορούν τη διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων γενικότερα, 
διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλον για τις τράπεζες. Η χρήση σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων, 
οι κατάλληλες πολιτικές, καθώς και οι προληπτικές νομικές ενέργειες για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση και διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων αποσκοπούν  στην ανάπτυξη της κερδοφορίας και 
το δραστικό περιορισμό των επισφαλειών.  

Καθίσταται επομένως αναγκαία μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των τελευταίων εξελίξεων στις τεχνικές 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης και το θεσμικό πλαίσιο.  

Σκοπός:  

Να αναλυθούν σε βάθος: 

• οι σύγχρονες τεχνικές της χρηματοοικονομικής λειτουργίας, 

• τα βασικά στατιστικά μοντέλα και τα κατάλληλα μηχανογραφικά εργαλεία έγκαιρης διάγνωσης του 
πιστωτικού κινδύνου, 

• το θεσμικό – νομικό πλαίσιο διασφάλισης του πιστωτικού κινδύνου. 

Η παρουσίαση των χρηματοοικονομικών τεχνικών και νομικών θεμάτων γίνεται με τη μορφή 
παραδειγμάτων/ασκήσεων από την καθημερινή εμπειρία. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει την ικανότητά τους για: 

• τεκμηριωμένη χρηματοοικονομική ανάλυση, 

• επαρκή εξέταση των δεδομένων (ποιοτικών και ποσοτικών) μιας επιχείρησης, 

• εύστοχο εντοπισμό των δυνατοτήτων, αλλά και τυχόν προβλημάτων, της επιχείρησης. 

 

 



 

Συμμετέχοντες:  

Υπάλληλοι και στελέχη της επιχειρηματικής τραπεζικής που ασχολούνται με τις πιστώσεις και συγκεκριμένα 
με: 

• την πιστωτική αξιολόγηση της πελατείας, 

• τη διαχείριση και διεκπεραίωση των πιστωτικών κινδύνων, 

• την ανάληψη πιστοδοτικών κινδύνων με οποιαδήποτε μορφή, 

• τη διαχείριση προβληματικού χορηγητικού χαρτοφυλακίου, 

• τον εσωτερικό έλεγχο των αντίστοιχων κινδύνων. 

Προαπαιτούμενα:  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν: 

• περισσότερα από δύο έτη εμπειρίας στις πιστοδοτήσεις επιχειρηματικής πελατείας, 

• περισσότερα από ένα έτος εμπειρίας στη διαχείριση προβληματικών πιστώσεων και δανείων 
επιχειρηματικής πελατείας, 

• καλή γνώση οικονομικών, χρηματοοικονομικών και λογιστικών εννοιών, καθώς και γνώση βασικών 
νομικών εννοιών που σχετίζονται με τη διαχείριση πιστωτικών κινδύνων και προβληματικών δανείων 
επιχειρηματικής πελατείας. 

Εισηγητές:  

Μιχάλης Ε. Αγγελάκης: Νομικός, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του 
Πολιτικού Τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση στο δίκαιο των πιστώσεων και των 
χρηματοδοτικών θεμάτων. Τ. διευθυντικό στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας.  

Κώστας Η. Κοντογιάννης: Οικονομολόγος, Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην 
ΑΣΣΟΕΕ) και του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών, τ. διευθυντικό στέλεχος της Εθνικής 
Τράπεζας και της Proton Bank. 

Διάρκεια: 24 ώρες  

Χρόνος διεξαγωγής: 18, 19 Νοεμβρίου 2008 (ώρες 16:30 - 20:30) και 20, 21 Νοεμβρίου 2008 (ώρες 8:30 
- 16:30) 

Δίδακτρα: 660 €. Σημειώνεται ότι, εκτός των σημειώσεων, στο σεμινάριο διανέμεται και το βιβλίο του κ. 
Μ. Αγγελάκη «Τραπεζικές Χρηματοδοτήσεις – Εμπλοκές, Νομικές Εφαρμογές στη συναλλακτική πρακτική». 

 

 
 
 

 

 

 

 

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. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 243 



 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Θεματολογία 

 
 

 Γενικά 

• Βασικές αρχές μεθοδολογίας έγκαιρης διάγνωσης 

 Έγκαιρη διάγνωση πιστωτικού κινδύνου με βάση ανάλυση του cash-flow  

• Λειτουργική, επενδυτική και χρηματοδοτική ταμειακή ροή 

• Ποιότητα κερδών και δείκτης πιστοληπτικής ικανότητας 

 Δυναμική χρηματοοικονομική ανάλυση 

• Χρηματοοικονομικός ισολογισμός 

• Έγκαιρη διάγνωση χρηματοοικονομικής ανισορροπίας και λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της 

• Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων 

 Στατιστικά μοντέλα πρόβλεψης πιστωτικού κινδύνου 

• Προϋποθέσεις εφαρμογής 

• Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα  

 Δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης και διάγνωσης  

• Check–list  κατά τομείς (εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον) 

 Ποιοτικά συστήματα αξιολόγησης και διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου 

• Κριτήρια και υποκριτήρια 

• Ευκαιρίες και απειλές – Ισχυρά σημεία και αδυναμίες (SWOT analysis) 

 Αξιολόγηση των σημείων συναγερμού και περαιτέρω καθορισμός ή επαναπροσδιορισμός 
της πιστοδοτικής πολιτικής ανά επιχείρηση ή ανά κλάδο 

 Κατάταξη των πιστωτικών κινδύνων με βάση τις οδηγίες της Βασιλείας ΙΙ και πώς 
επηρεάζεται η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών 

 Διασφάλιση πιστωτικού κινδύνου 

• Η εμπορική πληροφόρηση στην αξιολόγηση, διασφάλιση και εκκαθάριση του πιστωτικού κινδύνου  

• Αστική και ποινική προστασία δανειστή 

• Κατεπείγοντα μέτρα – Δυνατότητες δανειστή (π.χ. επίσχεση, συμψηφισμός, συντηρητική 
κατάσχεση, προσημείωση υποθήκης, κατάσχεση στα χέρια τρίτου, αγωγή διάρρηξης). 

• Επισημάνσεις για τη σύσταση ενεχύρου (π.χ. για επιταγές, συναλλαγματικές, καταθέσεις, μετοχές) 

• Συμβιβασμός – Εξώδικες ρυθμίσεις  

 



 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

 
 
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 11/11/2008    

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


