
 

 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
Σεμινάριο ενημέρωσης 

24 – 26 Ιανουαρίου 2017  
 

 

Οι τραπεζικές εργασίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με οικονομικά μεγέθη και 
χρηματοοικονομικές έννοιες  και όρους που χρησιμοποιούνται ευρέως στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, μετά την κρίση, αλλά και λόγω των καταιγιστικών 
εξελίξεων που σημειώνονται στον συγκεκριμένο χώρο, τα τραπεζικά στελέχη έρχονται 
αντιμέτωπα όλο και πιο συχνά με τέτοιες έννοιες και καλούνται πολλές φορές να εφαρμόσουν 
αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου.  
Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα εξοικειωθούν, με απλό και κατανοητό τρόπο, μέσα από 
ασκήσεις και παραδείγματα (case studies), με τα βασικά οικονομικά και χρηματοοικονομικά 
θέματα που είναι απαραίτητα στην καθημερινή επαγγελματική τους ενασχόληση. Έτσι, θα 
είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το σύγχρονο οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον, να 
εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα θεσμοθετημένες διατάξεις, να αξιολογούν τα στοιχεία και τα 
μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και να παίρνουν αποφάσεις βάσει 
πραγματικών δεδομένων.  

Συμμετέχοντες:  

Απευθύνεται σε όλα τα τραπεζικά στελέχη: 

 τόσο σε αυτά που έχουν οικονομικές γνώσεις, με σκοπό να τις επικαιροποιήσουν και να 
εμπεδώσουν καλύτερα οτιδήποτε έχει σχέση με τους ειδικότερους όρους της 
μικροοικονομικής και μακροοικονομικής επιστήμης,  

 όσο και σε αυτά που δεν έχουν οικονομικές γνώσεις, προκειμένου να μπορούν να 
αντιλαμβάνονται τις βασικές οικονομικές έννοιες και τα επίκαιρα σχετικά θέματα της 
καθημερινότητας, ώστε  να είναι πιο αποτελεσματικά στην εργασία τους.  

 

 



 

Εισηγήτρια:  

Μαργαρίτα Σαββοπούλου, τ. Διευθυντικό τραπεζικό στέλεχος. Οικονομολόγος με 
εξειδίκευση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και πλούσια, πολυετή εμπειρία στον τομέα της 
εκπαίδευσης.  

Διάρκεια: 12 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής: 24, 25 και 26 Ιανουαρίου 2017 (ώρες 16:30 - 20:30)  

Δίδακτρα: 320 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα. 
Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

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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 Θεματικές ενότητες 
 
 Βασικά Οικονομικά Θέματα και Έννοιες 

- ΑΕΠ 

- Πληθωρισμός 

- Ανεργία 

- Έλλειμμα και Χρέος 

- Δημοσιονομική Πολιτική  

- Νομισματική Πολιτική 

- Ο Νόμος Προσφοράς και Ζήτησης 

- Η έννοια της Επένδυσης 

- Λειτουργία και Μορφές της Αγοράς 

- Αγορά Συναλλάγματος & Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 

 

 Βασικές Χρηματοοικονομικές Έννοιες 

- Νομισματικό και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 

- Ευρωπαϊκή Νομισματική Ενοποίηση 

- Κόστος Χρήματος 

- Έννοια και Είδη Επιτοκίων 

- Η Αξία του Χρήματος 

- Βασικές έννοιες τραπεζικής Λογιστικής 

- Ο Ισολογισμός μιας Τραπεζικής Επιχείρησης 

- Χρησιμότητα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

- Η σημασία του κεφαλαίου κίνησης 

- Τι είναι το επιχειρηματικό Σχέδιο 

- Ανάλυση και ερμηνεία  βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών 

- Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης 



 

 

 

 Χαρακτηριστικά και Λειτουργία του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος 

- Κυριότεροι Εποπτικοί Φορείς 

- Ο Ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος 

- Χρηματοπιστωτικοί Διαμεσολαβούντες Φορείς 

- Εμπορικές και Συνεταιριστικές Τράπεζες 

- Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

- Βασικές Τραπεζικές Υπηρεσίες 

- Δίκτυα Παροχής και Διάθεσης Τραπεζικών Προϊόντων 

- Τραπεζική Εποπτεία 

- Κατηγοριοποίηση και Διαχείριση Κινδύνων 

- Βασιλεία – Κεφαλαιακή Επάρκεια Τραπεζών 

- Λοιποί θεσμοθετημένοι Φορείς 
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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 

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 17/1/2017 
 στο e-mail: mpapoutsi@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 
Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


