
 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ  

Σεμινάριο ενημέρωσης 

27 – 30 Σεπτεμβρίου 2010 

 

Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών είναι από τη φύση τους εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από 
πολλούς και αστάθμητους παράγοντες. Η τεχνική της έγκαιρης διάγνωσης και στάθμισης των πιστωτικών 
κινδύνων και η ορθή αντιμετώπιση και διαχείρισή τους πρέπει να ασκείται από άτομα με ειδικές γνώσεις και 
αποδεδειγμένες ικανότητες, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ για την κεφαλαιακή 
επάρκεια και την πρόσφατη διεθνή οικονομική κρίση.  

Σκοπός:   

Να παρουσιαστούν: 

• οι μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων για τη διαπίστωση της κάλυψης των πιστωτικών κριτηρίων 

• οι τεχνικές ανάλυσης, αξιολόγησης και εκτίμησης των πιστωτικών κινδύνων 

• οι τεχνικές διαβάθμισης των πιστοδοτήσεων ανάλογα με τον εκτιμώμενο πιστωτικό κίνδυνο 

• οι τεχνικές διάγνωσης των πιστωτικών κινδύνων κατά το χρόνο ισχύος των πιστοδοτήσεων 

• οι τεχνικές διαχείρισης των κινδύνων των πιστοδοτήσεων που παρουσιάζουν προβλήματα  

• οι μορφές και τα χαρακτηριστικά των πιστοδοτικών προϊόντων 

• τα χαρακτηριστικά των εξασφαλίσεων και ο έλεγχος ουσιαστικότητας και νομικής κατοχύρωσής τους.  

• η ορθή συμπλήρωση και ο έλεγχος των συμβατικών εγγράφων.  

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

• αξιολογούν ορθά τους πιστωτικούς κινδύνους κατά το στάδιο της λήψης της πιστοδοτικής απόφασης 

• παρακολουθούν τις πιστοδοτήσει και να αναγνωρίζουν έγκαιρα τους πιστωτικούς κινδύνους  

• αξιολογούν ορθά το χαρτοφυλάκιο, ταξινομώντας τις πιστοδοτήσεις ανάλογα με τον εκτιμώμενο πιστωτικό 
κίνδυνο 

• διαχειρίζονται ορθά τις πιστοδοτήσεις που παρουσιάζουν προβλήματα 

• λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για τη ρευστοποίηση των προβληματικών πιστοδοτήσεων 

• αξιολογούν ορθά τις λαμβανόμενες εξασφαλίσεις. 



 

 

Συμμετέχοντες:  

Στελέχη τραπεζών που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαχείρισης πιστοδοτήσεων (αξιολόγησης 
επιχειρήσεων και πιστοδοτικών αιτημάτων, λήψης απόφασης, διαδικασιών χορήγησης και παρακολούθησης, 
διαχείρισης εμπλοκών)  

Προαπαιτούμενα:  

Oι συμμετέχοντες πρέπει να ασχολούνται με το αντικείμενο των πιστοδοτήσεων (σε οποιοδήποτε στάδιο) και να 
διαθέτουν γνώσεις λογιστικής. 

Εισηγητές:  

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

Αλέξης  Αντωνόπουλος: Οικονομολόγος, τ. διευθυντικό στέλεχος της Εμπορικής τράπεζας. Πιστοποιημένος 
Εκπαιδευτής με πολυετή εμπειρία τόσο σε επιτελικές διευθυντικές θέσεις όσο και σε αντίστοιχες δικτύου.  

Διάρκεια: 20 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής:  

• 27 - 29 Σεπτεμβρίου 2010 (ώρες 16:30 - 20:30) 

• 30 Σεπτεμβρίου 2010 (ώρες 8:30 - 16:30)   

Δίδακτρα: 530 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Θεματικές ενότητες 

 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

• Βασικοί πιστοδοτικοί κανόνες. 

• Συντελεστής φερεγγυότητας τραπεζών. 

• Χρηματοδοτικά ανοίγματα. 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –  ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

• Εξωγενείς ή εξωεπιχειρηματικοί. 

• Ενδογενείς ή εσωεπιχειρηματικοί. 

• Διαχειριστικοί. 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

• Προσδιορισμός της πραγματικής πιστωτικής ανάγκης.  

• Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειοδοτούμενου.  

• Ποιοτικά στοιχεία 

• Οικονομικά στοιχεία 

α) Ανάλυση - αξιολόγηση των οικονομικών μεγεθών. 

β) Έλεγχος της αξιοπιστίας των οικονομικών στοιχείων. 

γ)  Εξέλιξη των βασικών οικονομικών δεικτών (αριθμοδείκτες) 

• πρακτικά θέματα εφαρμογής   

• Ανάλυση και αξιολόγηση των συνθηκών της αγοράς. 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Μεσομακραπρόθεσμα επενδυτικά δάνεια. 

• Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. 

Πιστοδοτήσεις τεχνικών - κατασκευαστικών εταιρειών. 

• Τεχνικές αξιολόγησης επιχειρήσεων και έργων. 

Πιστοδοτήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων. 

• Τεχνικές αξιολόγησης επιχειρήσεων και προγραμμάτων παραγωγής- διάθεσης. 

ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

• Αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε συναλλαγής (πρακτικά 
παραδείγματα). 



 

 

ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

• Προσδιορισμός των πηγών εξυπηρέτησης των πιστοδοτήσεων: 

• Λειτουργικές πηγές. 

• Εξωλειτουργικές πηγές. 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

• Σκοπός ταξινόμησης. 

• Μορφές ταξινομήσεων. 

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

• Τεχνικές συστηματικής διαχείρισης και παρακολούθησης των πιστοδοτήσεων και των πιστοδοτούμενων 
ώστε να επιτυγχάνεται: 

• Κατάλληλη και αξιόπιστη πληροφόρηση. 

• Έγκαιρος εντοπισμός πιθανών προβλημάτων. 

• Έγκαιρη διάγνωση των πιστωτικών κινδύνων.  

• Έγκαιρη παρέμβαση και λήψη διορθωτικών μέτρων. 

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (δάνεια κεφαλαίου κίνησης)   

• Δάνεια για την κάλυψη αναγκών παραγωγικής – εμπορικής λειτουργίας.  

• Δάνεια με την εκχώρηση – υπεγγυοποίηση αξιογράφων πελατείας. 

• Δάνεια για την προετοιμασία παραγγελιών εσωτερικού. 

• Δάνεια έναντι φορτωτικών εγγράφων.  

• Δάνεια για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίου ή δημόσιων οργανισμών.  

• Δάνεια έναντι γεγενημένων απαιτήσεων.  

• Δάνεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών. 

Μεσομακροπρόθεσμα δάνεια (δάνεια επενδύσεων) 

• Δάνεια για αγορά οικοπέδων. 

• Δάνεια για κτιριακές εγκαταστάσεις.  

• Δάνεια για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού. 

• Δάνεια για αγορά μεταφορικών μέσων. 

• Δάνεια για αγορά τεχνογνωσίας (know how) 

• Δάνεια για αγορά μετοχών ή εταιρικών μεριδίων.  

Δάνεια σε συνάλλαγμα 

• Χαρακτηριστικά των δανείων σε συνάλλαγμα και κίνδυνοι. 



 

 

Εγγυητικές επιστολές  

• Συμμετοχής. 

• Καλής εκτέλεσης. 

• Αντικατάστασης δεκάτων. 

• Πληρωμής. 

Συμβάσεις χορήγησης πιστώσεων και δανείων 

• Σύμβαση πιστώσεως ανοιχτού λογαριασμού.  

• Σύμβαση δανείου. 

• Σύμβαση εγγυητικής επιστολής. 

• Παρεπόμενες συμβάσεις (εκχώρησης , ενεχυρίασης κτλ.) 

ΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

• Κοινοπρακτικά δάνεια. 

• Ομολογιακά δάνεια. 

• Factoring  

• Leasing 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ – ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

Μορφές εξασφαλίσεων - καλυμμάτων 

• Εγγυήσεις φυσικών και νομικών προσώπων. 

• Ενεχυρίαση συναλλαγματικών- επιταγών πελατείας. 

• Ενεχυρίαση φορτωτικών εγγράφων. 

• Εκχώρηση ενέγγυων πιστώσεων. 

• Ενεχυρίαση προϊόντων – εμπορευμάτων. 

• Εκχώρηση απαιτήσεων. 

• Ενεχυρίαση τίτλων (χρεογράφων) 

• Δέσμευση καταθέσεων ή λήψη χρηματικών ποσών. 

• Εγγραφή υποθηκών – προσημειώσεων. 

Παρακολούθηση εξασφαλίσεων – καλυμμάτων 

• Μέθοδοι παρακολούθησης των εξασφαλίσεων. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

• Μέθοδοι αναγνώρισης και εντοπισμού προβλημάτων (σημεία συναγερμού). 

• Διαχειριστικές ενέργειες. 

• Ρυθμίσεις οφειλών. 



 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

   
 
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 20/9/2010 
 στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


