
 

 
 

 

 

 

 

Επιχειρηματικό Σχέδιο & Οικονομικά Μοντέλα 

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

28 Ιουνίου –14 Ιουλίου 2018 

 

 

Τα επιχειρηματικά σχέδια που παρουσιάζονται στις τράπεζες για τη λήψη δανείων – 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ακολουθούν το πλαίσιο προγραμμάτων ευρωπαϊκών 

επιδοτήσεων - στερούνται πληροφόρησης όσον αφορά στις επιχειρησιακές διαδικασίες των 

εταιρειών, σε ρεαλιστικές στρατηγικές διεθνοποίησης και σε αναλυτική τεκμηρίωση και 

απεικόνιση των οικονομικών προβλέψεων. 

Η προσπάθειά μας εντοπίζεται στην εξοικείωση των τραπεζικών στελεχών με τις βέλτιστες 

πρακτικές αξιολόγησης επιχειρηματικών πλάνων με ειδική αναφορά στις πρόσφατες τάσεις 

στην Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική και την ανάπτυξη αναλυτικών τυποποιημένων μοντέλων 

προβλέψεων. 

Το περιεχόμενο του προγράμματος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε 

θέση να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το 1ο επίπεδο της πιο διαδεδομένης πιστοποίησης 

στο αντικείμενο του Financial Modeling, το Advanced Modeler Certification εφόσον το 

επιθυμούν. Το Financial Modeling Institute διοργανώνει τις εξετάσεις σε περισσότερες από 22 

χώρες, δυο φορές το έτος (κάθε Απρίλιο και Οκτώβρη) και έχει διαμορφώσει το πρόγραμμα 

πιστοποίησης στα πρότυπα του CFA και του ΑCCA . 

Σκοπός και μαθησιακά αποτελέσματα:  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μία εκπαιδευτική καινοτομία καθώς αποσκοπεί στην 

αλλαγή του τρόπου ανάλυσης των επιχειρηματικών σχεδίων των επιχειρήσεων που αιτούνται 

χρηματοδότησης καθώς επιδιώκει: 

Την ενίσχυση των δεξιοτήτων των στελεχών των τραπεζών όσον αφορά στην ανάλυση και 

επεξεργασία των επιχειρηματικών σχεδίων και την εκμάθηση των βέλτιστων πρακτικών για τη 

ανάπτυξη οικονομικών μοντέλων με στόχο τη δημιουργία προϋπολογιστικών λογιστικών 

καταστάσεων (αποτελέσματα χρήσης, ισολογισμό και ταμειακές ροές). 



 

Την αναβάθμιση των  γνώσεων ως προς τα βήματα και τις τεχνικές που απαιτούνται για την 

διαμόρφωση χρηματοοικονομικών μοντέλων, ακολουθώντας διεθνώς αναγνωρισμένες 

βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις βέλτιστες 

πρακτικές για τη διαχείριση και ανάπτυξη μοντέλων και αναλύσεων βασισμένων στο Excel, 

όπως εφαρμόζονται από κορυφαίες εταιρείες διεθνώς όπως: PwC, Grant Thornton, Mazars. 

Συμμετέχοντες:  

Financial analysts, credit officers, corporate officers, RMs, Internal Auditors τραπεζών, που 
ασχολούνται με: 

 τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων, 

 την ανάλυση οικονομικών στοιχείων πελατών, 

 την έγκριση επιχειρηματικών πιστώσεων και δανείων, 

 τη διαχείριση και παρακολούθηση του δανειακού χαρτοφυλακίου. 

 

Μέθοδος διδασκαλίας: 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδασκαλίας έχει σχεδιαστεί ακολουθώντας τις Αρχές της 
Επιταχυνόμενης Μάθησης (Accelerated learning) με βασικά στοιχεία: 

 Πρακτική εξάσκηση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο άνω του 70% 

 Χρήση περιπτωσιολογικών μελετών (case studies) 

 Χρήση Η/Υ 

 Συζήτηση 

Οι συμμετέχοντες θα διδαχτούν τη δομή του Επιχειρηματικού πλάνου με Κανόνες, Αρχές και 

Αριθμοδείκτες από τους τομείς: Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες, Lean Management, Στρατηγικό 

Μάρκετινγκ, Σενάρια κινδύνου, Ανάπτυξη Τυποποιημένων Μοντέλων προβλέψεων βάσει 

διεθνών βέλτιστων πρακτικών.  

H ύλη, οι ασκήσεις και τα παραδείγματα αφορούν τη σύγχρονη πραγματικότητα της αγοράς 

και των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται, όπως επίσης και το αντικείμενο των 

συμμετεχόντων που είναι η ανάλυση του επιχειρηματικού πλάνου για την έγκριση ή μη, 

αίτησης επαγγελματικού δανείου. 

 

Προαπαιτούμενα:  

Καλή γνώση του Microsoft Excel, oι εκπαιδευόμενοι παρακαλούνται να έχουν μαζί τους 
στην εκπαίδευση το προσωπικό τους φορητό υπολογιστή. 

 

 



 

Εισηγητές/σύμβουλοι εκπαίδευσης:  

Αναστασία Μαρινοπούλου (σύμβουλος της εταιρίας, Progress Through Limited), η 

κα Μαρινοπούλου έχει συμμετάσχει σε επιτυχημένα έργα διεθνοποίησης εταιρειών, ανάπτυξης 

εταιρειών και διαχείρισης αλλαγών lean σε Ελλάδα, Αγγλία, Ρωσία και Τουρκία, διδάσκει 

International Management, Business Ethics, Marketing Planning και Logistics and Negotiations 

στα Πανεπιστήμια: London South Bank University και University of Law (London) και 

συμβουλεύει όσον αφορά στο μάρκετινγκ και την ανάπτυξη πωλήσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο 

προγραμμάτων του κέντρου υποστήριξης ΜΜΕ του πανεπιστημίου London South Bank 

University. 

 

∆ημήτρης Λεϊμονής (σύμβουλος της εταιρίας, Financial Arena Limited), ο κ. 

Λεϊμονης κατέχει 20+ χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό και επενδυτικό χώρο, έχοντας λάβει 

διαπίστευση για την παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων στον τομέα της χρηματοοικονομικής 

μοντελοποίησης. Οι κύροιο τομείς εξειδίκευσης του είναι η χρηματοοικονομική μοντελοποίηση 

(financial modeling), η ανάλυση δεδομένων(data analytics), η επιχειρηματική ευφυΐα 

(business intelligence) και η ανάλυση κινδύνου (risk analysis). Εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης και προωθεί μέσω των σεμιναρίων την τυποποίηση της 

ανάλυσης υπολογιστικών φύλλων. 

 

Σημειώνεται ότι προβλέπονται 5 εκπαιδευτικές ημέρες με την παρουσία και των 2 εισηγητών 

σύμβουλων. 

 
∆ιάρκεια: 40 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής:  

28, 29 & 30 Ιουνίου 2018 (ώρες 8:30 - 16:30) και 

13 & 14 Ιουλίου 2018 (ώρες 8:30 - 16:30) 

∆ίδακτρα: 1200 €. 

Στο τέλος του προγράμματος θα διεξαχθεί έρευνα με ερωτηματολόγιο (στους συμμετέχοντες) 

και συζήτηση για το περιεχόμενο του προγράμματος, τα οφέλη του όσον αφορά στη 

χρησιμότητά του και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί ενώ οι σύμβουλοι θα συντάξουν αναφορά 

με τις δικές τους εκτιμήσεις και προτάσεις. 

 

                     Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 12, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

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

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕ∆, 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.429 (κα Παπουτσή). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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Θεματολογία 
 

 
 
1η Ημέρα,  ∆ομή Επιχειρηματικού πλάνου & Αρχές Financial Modeling 

 Αρχές και ∆ομή Επιχειρηματικού πλάνου  

 Ελλείψεις επιχειρηματικών πλάνων  

 ∆είγματα επιχειρηματικών πλάνων και συζήτηση  

 Αρχές, Στρατηγικές και Κανόνες Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και η προβολή τους στο 

Επιχειρηματικό σχέδιο 

 Αριθμοδείκτες στρατηγικής 

 Αρχές οργάνωσης και αποτύπωσης οργάνωσης στο Επιχειρηματικό Σχέδιο 

 Αριθμοδείκτες επιχειρηματικών διαδικασιών  

 

Περιπτωσιολογικές μελέτες από Τουρισμό και Εταιρείες Start ups & με 
δραστηριότητα άνω των 5 ετών 
 

2η Ημέρα, Στρατηγικές ανάπτυξης, Έρευνα αγοράς, Τακτικές διεθνοποίησης & 
Ετοιμασία Μοντελοποίησης 
 
 Ετοιμασία για μοντελοποίηση βάσει Επιχειρηματικού πλάνου 

 Σχεδίαση μοντέλου και Βέλτιστες πρακτικές Financial Modeling  

 Advanced τεχνικές Excel για δημιουργία πινάκων  

 Βάσεις οικονομικών αναφορών  

 Συνδέσεις οικονομικών αναφορών 

 

3η Ημέρα,  Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική, Πωλήσεις, Αριθμοδείκτες 
αποτελεσματικότητας & Προβλέψεις 
 
 Αριθμοδείκτες Οικονομικής Ευρωστίας, ∆ανεισμού και Βασικές μέθοδοι προβλέψεων  

 Πρόβλεψη vs Πραγματικότητας  

 Μοντελοποίηση χρηματοοικονομικών ροών 

 

Περιπτωσιολογικές μελέτες από Τουρισμό και Εταιρείες Start ups & με 
δραστηριότητα άνω των 5 ετών 
 
 
 
 



 

 

 
4η Ημέρα, Σενάρια, Αξιολόγηση μοντέλου & Παρουσίαση μοντέλου 
 
 ∆ημιουργία και Ενσωμάτωση πολλαπλών σεναρίων 

 Τεχνικές Βελτιστοποίησης Μοντέλου 

 Αξιολόγηση μοντέλου 

 ∆ημιουργία Οικονομικών Αναφορών 

 Ερωτήσεις, Έρευνα Ικανοποίησης και Συζήτηση 

Έμφαση στις ενότητες ‘δανεισμός και τρόποι πληρωμής’, ‘Κεφάλαια κίνησης’ και 

‘Προμηθευτές’ 

 

5η Ημέρα 

 Επανάληψη  

 Γραπτή Εξέταση αυτοαξιολόγησης 

 Πρακτική εξάσκηση με 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 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

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 15/6/2018 

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


