
 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Σεμινάριο ενημέρωσης 

9 – 11 Φεβρουαρίου 2010 

 

 

Η πρόσφατη διεθνής κρίση κατέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο την ανάγκη για ορθή και έγκαιρη αποτίμηση 
του πιστωτικού κινδύνου, αποτελεσματική διαχείριση αυτού μέσα από πλήρως καταγεγραμμένους κανόνες 
και πολιτικές, καθώς και για σωστή χρήση των υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου μέσω 
ολοκληρωμένων διαδικασιών παρακολούθησης.  

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται τα βασικά εργαλεία και μέθοδοι που υπάρχουν στη διάθεση των τραπεζών 
για την αποτελεσματική διαχείριση δανειακών χαρτοφυλακίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λιανική 
τραπεζική, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της. 

Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται η αξία και η βαρύτητα των υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου 
κατά την πιστοδοτική διαδικασία, τα οφέλη από τη θέσπιση εναρμονισμένων με το οικονομικό περιβάλλον 
πολιτικών και κανόνων, οι σύγχρονες πρακτικές αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου, η αποτελεσματική 
κατάρτιση και υλοποίηση στρατηγικών ενεργητικής διαχείρισης καθυστερήσεων και, τέλος, η ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων Συστημάτων Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) για την αποτελεσματική διαχείριση του 
δανειακού χαρτοφυλακίου. 

Σκοπός:  

• Η αποκωδικοποίηση και κατανόηση της αξίας των πρακτικών ενεργητικής διαχείρισης πιστωτικού 
κινδύνου 

• Η παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των 
ζητημάτων που εγείρονται κατά την πιστοδοτική διαδικασία  

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

• Εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου 

• Κάλυψη πρακτικών ζητημάτων σχετικά με την κατάρτιση κανόνων πιστωτικής πολιτικής και εκτίμησης 
παραμέτρων του πιστωτικού κινδύνου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

 

 

 



 

 

Συμμετέχοντες:  

Στελέχη που ασχολούνται με 

• τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου 

• την αξιολόγηση πιστοδοτικών αιτημάτων 

• τη  διεκπεραίωση πιστοδοτήσεων 

• τη διαχείριση καθυστερήσεων 

• τον εσωτερικό έλεγχο 

• την κατάρτιση εγχειριδίων πιστωτικής πολιτικής  

Προαπαιτούμενα:  

• Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε Μονάδες διαχείρισης κινδύνων, Μονάδες που ασχολούνται με την 
πιστωτική πολιτική ή Εγκριτικές Μονάδες  

• Γνώση των βασικών τραπεζικών, οικονομικών, στατιστικών και λογιστικών εννοιών που σχετίζονται με 
τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου  

Εισηγητής:  

Παναγιώτης Καπερώνης: Ειδικός Συνεργάτης της ΕΤΕ, με πολυετή εμπειρία σε ξένες και ελληνικές 
τράπεζες, στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων, της διαχείρισης καθυστερήσεων και της πιστωτικής 
πολιτικής. Κάτοχος M.A σε Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά. 

Διάρκεια: 12 ώρες  

Χρόνος διεξαγωγής: 9 – 11 Φεβρουαρίου 2010 (ώρες 16:30 – 20:30) 

Δίδακτρα: 360 €. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

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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Θεματολογία 

 
 
 
 
 

• Ανάλυση των βασικών στοιχείων που θα πρέπει να αποκωδικοποιούνται, να ορίζονται και να 
σταθμίζονται κατά την διαδικασία σύνταξης κανόνων πιστωτικής πολιτικής 

• Διαδικασία δόμησης εγχειριδίων πιστωτικής πολιτικής – Επεξήγηση, περιγραφή κεντρικών παραμέτρων 
που συνθέτουν την επιλεγμένη κατά περίπτωση πολιτική    

• Πολιτικές και μεθοδολογίες αναφορικά με  την χρήση, παρακολούθηση και λειτουργία των 
υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου 

• Ανάλυση της προστιθέμενης αξίας που προσδίδει η αποτελεσματική ανάπτυξη Συστημάτων Διοικητικής 
Πληροφόρησης (MIS) - Παραδείγματα  

• Παρουσίαση σύγχρονων μεθόδων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου με ιδιαίτερη έμφαση σε 
χαρτοφυλάκια Λιανικής Τραπεζικής 

• Δημιουργία «δικλείδων ασφαλείας» σε επίπεδο πιστωτικής πολιτικής για την διασφάλιση της ποιότητας 
του δανειακού χαρτοφυλακίου 

• Ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών διαχείρισης προσωρινών καθυστερήσεων. Σχέδια ανάληψης 
δράσης (action plans), μέθοδοι προτεραιοποίησης, «κανόνες εμπλοκής», μελέτες περιπτώσεων (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 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 2/2/2010  

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 
 

 
 


