
 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Σεμινάριο ενημέρωσης 

24 – 29 Νοεμβρίου 2008  

 

 

Στο χώρο των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των τραπεζών, τα επενδυτικά σχέδια αποτελούν 
σημείο αναφοράς για τη συμμετοχή ή όχι στην υλοποίηση των αντίστοιχων επενδύσεων. 

Με δεδομένο το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της τραπεζικής αγοράς και των αυξημένων 
κινδύνων  που περικλείουν οι επενδύσεις, οι τεχνικές αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων 
βοηθούν αποτελεσματικά στην καλύτερη πρόβλεψη της πορείας υλοποίησης των επενδύσεων, 
με αντίστοιχη εκτίμηση του αναμενόμενου οφέλους και των κινδύνων που υπάρχουν, για τη 
λήψη ορθολογικών αποφάσεων.  

Σκοπός:  

• Η πληρέστερη κατανόηση των τεχνικών αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. 

• Η συμμετοχή στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων με συγκεκριμένες τεχνικές. 

• Η αποτελεσματική συμβολή στη διαμόρφωση προτάσεων για τη λήψη αποφάσεων 
χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 

• να αξιολογούν τις μεταβλητές του οικονομικού περιβάλλοντος που διέπουν τις 
χρηματοοικονομικές αποφάσεις. 

• να καθορίζουν τους στόχους των επενδυτικών προγραμμάτων. 

• να προσδιορίζουν τις ταμιακές ροές που συνεπάγονται τα επενδυτικά προγράμματα. 

• να χρησιμοποιούν τις μεθόδους οικονομικής αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων στην 
εργασία τους. 

 

 

 

 



 

Συμμετέχοντες:  

• Στελέχη της τράπεζας που συμμετέχουν στη διαμόρφωση προτάσεων για τη λήψη 
αποφάσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων. 

• Στελέχη που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων χρηματοδότησης επενδυτικών 
σχεδίων. 

Εισηγητής:  

Διονύσης Μυρτίδης, Σύμβουλος πληροφορικής, ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Διάρκεια: 24 ώρες  

Χρόνος διεξαγωγής:  

 24 - 27 Νοεμβρίου 2008 (ώρες 16:30 - 20:30)  

 Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2008 (ώρες 8:30 - 16:30)  

Δίδακτρα: 580 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αμερικής 21Α, 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  
 

 
  
 

Στρατηγικές επενδυτικές αποφάσεις 

• Εναλλακτικοί στόχοι των επιχειρήσεων 

• Ο προϋπολογισμός των κεφαλαιουχικών δαπανών 

• Η στρατηγική της επένδυσης 

• Η διερεύνηση των μεταβλητών του οικονομικού περιβάλλοντος 

• Οι συνιστώσες της επενδυτικής απόφασης 

Οικονομική αξιολόγηση των επενδυτικών αποφάσεων 

• Η διαχρονική αξία του χρήματος 

• Η μέθοδος του χρόνου αποπληρωμής (payback period) 

• Η μέθοδος της απόδοσης της επένδυσης 

• H μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας (net present value) 

• Η μέθοδος της εσωτερικής απόδοσης του κεφαλαίου (internal rate of return) 

• Ο δείκτης αποδοτικότητας της επένδυσης 

Ταμιακές ροές και αξιολόγηση (cash-flows) 

• H χρήση των ταμιακών ροών στην αξιολόγηση των επενδύσεων 

• Αυξητικές ταμιακές ροές (incremental cash-flows) 

• Η απόφαση της αντικατάστασης εξοπλισμού (replacement decisions) 

• H απόφαση της επιχειρηματικής επέκτασης (business expansion) 

Kίνδυνος και αβεβαιότητα 

• Ανάλυση της έννοιας του κινδύνου 

• Ανάλυση της ευαισθησίας (sensivity analysis) 

Ανάπτυξη - μελέτη περιπτώσεων 

• Παραδείγματα και ασκήσεις για εμπέδωση και αφομοίωση των ακολουθούμενων τεχνικών. 
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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 από τον εισηγητή.  

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 17/11/2008  

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


