
 

 

 

 

 

 ∆ιαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας με ειδικές αναφορές στην Τραπεζική 

Εποπτεία και ∆ιοικητική Τραπεζική  

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

7-9 ∆εκεμβρίου 2016 

 

Τα πιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν σήμερα σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον που 
δημιουργεί την ανάγκη να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητές τους ως οικονομικές μονάδες, 
τους κινδύνους που διατρέχουν, αλλά και τις επακόλουθες σημαντικές εποπτικές υποχρεώσεις 
που τα διέπουν, ιδιαίτερα στη νέα αρχιτεκτονική που δημιουργείται με τον Ενιαίο Εποπτικό 
Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  

Ένας από τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που διατρέχουν τα 
πιστωτικά ιδρύματα και ο οποίος είναι συνυφασμένος με την ίδια τη διαδικασία της 
χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης είναι ο Κίνδυνος Ρευστότητας. Η ∆ιαχείριση αυτού του 
κινδύνου, με ειδικές αναφορές στην Τραπεζική Εποπτεία και τη ∆ιοικητική Τραπεζική, 
προσεγγίζεται μέσω μιας αναλυτικής επισκόπησης του εν λόγω κινδύνου και του πλαισίου 
διαχείρισής του, και μιας αναλυτικής παρουσίασης των εποπτικών υποχρεώσεων που 
συνδέονται με την αξιολόγηση και παρακολούθησή του.  

Στελέχη από διάφορες Μονάδες των πιστωτικών ιδρυμάτων πολύ συχνά συμμετέχουν σε 
δράσεις, projects και εργασίες του πιστωτικού ιδρύματος που έχουν σκοπό να ικανοποιήσουν 
τις απαιτήσεις του πλαισίου ∆ιαχείρισης του Κινδύνου Ρευστότητας και των εποπτικών 
υποχρεώσεων που συνδέονται με αυτήν. Συνεπώς είναι σημαντικό ένας ευρύς κύκλος 
στελεχών των πιστωτικών ιδρυμάτων να κατέχουν σφαιρική γνώση του συγκεκριμένου 
πεδίου.  

Σκοπός:  

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί αναλυτικά το πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας με 
ειδική αναφορά στις αντίστοιχες απαιτήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου.  

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις έννοιες της διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας, στο 
εποπτικό πλαίσιο χρηματοοικονομικής παρακολούθησης της ρευστότητας και στην εποπτική 
αξιολόγηση της διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας. 

Συμμετέχοντες:  

Υπάλληλοι και στελέχη τραπεζών που εργάζονται  

 στο ∆ίκτυο Καταστημάτων, Επιχειρηματικών Κέντρων ή Περιφερειακών Κέντρων,  

 στις Εμπορικές ∆ιευθύνσεις,  



 

 στις Χρηματοοικονομικές & Οργανωτικές Μονάδες ∆ιαχείρισης (π.χ. ∆ιαχείρισης 
∆ιαθεσίμων, MIS, Σχεδιασμού). 

Προαπαιτούμενα:  

Βασική γνώση της αγγλικής, δεδομένου ότι μέρος του υλικού του σεμιναρίου είναι στην 
αγγλική γλώσσα.  

Εισηγητής:  Κωνσταντίνος Κάρρας, PhD, Τραπεζικό Στέλεχος, Εκπαιδευτής Ελληνικού 
Τραπεζικού Ινστιτούτου. 

∆ιάρκεια: 12 ώρες 

Χρόνος διεξαγωγής:  

 7, 8 και 9 ∆εκεμβρίου 2016 (ώρες 16:30 - 20:30) 

∆ίδακτρα: 360 €. 
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Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, 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 33.86.411 (κα Σπηλιοπούλου). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

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

 
 

 

 
 Βασικές Έννοιες της ∆ιοικητικής Τραπεζικής  

 Αναλυτική Επισκόπηση της ∆ιαχείρισης Τραπεζικού Κινδύνου Ρευστότητας  

o Πηγές και Ταυτοποίηση του Κινδύνου Ρευστότητας 

o Μεθοδολογίες και ∆είκτες Μέτρησης του Κινδύνου Ρευστότητας 

o Έλεγχος Κινδύνου Ρευστότητας και Αναφορές Παρακολούθησης 

 Κίνδυνος Ρευστότητας και Τραπεζική Εποπτεία  

o Θεσμικό Πλαίσιο και Κίνδυνος Ρευστότητας (Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Ενιαίος Εποπτικός 

Μηχανισμός, Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, Επιτροπή της Βασιλείας)  

o Αναλυτική Παρουσίαση των Νέων Εποπτικών ∆εικτών Ρευστότητας (Liquidity Coverage 

Ratio και Net Stable Funding Ratio)  

o Άλλες Τεχνικές Μέτρησης και Παρακολούθησης Ρευστότητας 

o Νέο Πλαίσιο ∆ιαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης και ∆ιαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας 

(∆ιαδιακασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικής Ρευστότητας - Internal Liquidity 

Adequacy Assessment Process).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

∆ιαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας με ειδικές αναφορές στην Τραπεζική 
Εποπτεία και ∆ιοικητική Τραπεζική 

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 30/11/2016  
στο e-mail: nspyliopoulou@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 
 


