
 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ 

Σεμινάριο ενημέρωσης 

20 – 30  Ιανουαρίου 2010 

 

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε τραπεζικά και άλλα 
στελέχη της αγοράς που δεν είναι οικονομολόγοι και επιθυμούν να κατανοήσουν τις βασικές 
έννοιες και όρους που χρησιμοποιούνται τόσο από τους οικονομολόγους, όσο και στην 
καθημερινή οικονομική ζωή. Αποτελεί δηλαδή μία εισαγωγή σε οικονομικές έννοιες και στη 
θεματολογία τεσσάρων βασικών γνωστικών ενοτήτων: Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, 
Μικροοικονομική- Οικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών, Νομισματική Θεωρία και 
Πολιτική και Βασικές Αρχές Λογιστικής. Η κατανόηση, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε 
πρακτικό επίπεδο των βασικών οικονομικών αρχών έχει θετικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητα 
και παραγωγικότητα των στελεχών, ενισχύει τον επαγγελματισμό τους και δημιουργεί 
πολλαπλά οφέλη για τους Οργανισμούς στους οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  

Επίσης, το σεμινάριο παρέχει βασικές γνώσεις για την ομαλότερη εισαγωγή των 
συμμετεχόντων σε γνωστικά αντικείμενα της ύλης των εξετάσεων πιστοποίησης της 
επαγγελματικής επάρκειας αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της Τράπεζας 
της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Σκοπός:  

• Η κατανόηση βασικών οικονομικών εννοιών, όρων και αρχών που διέπουν το σύγχρονο 
οικονομικό περιβάλλον  

• Η απόκτηση γνώσεων από έναν μη οικονομολόγο ιδιαίτερα χρήσιμων για την εργασία του 
και την επαγγελματική του ανέλιξη    

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

• Εξοικείωση με βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης υπό το πρίσμα της 
Μακροοικονομικής και της Μικροοικονομικής Ανάλυσης. 

• Απόκτηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για βασικά οικονομικά μεγέθη και τις 
ακολουθούμενες μακροοικονομικές πολιτικές 

• Κατανόηση της οργάνωσης και της δομής μιας επιχείρησης, των βασικών εταιρικών 
λειτουργικών και στρατηγικών αποφάσεων και των αγορών 

• Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού και γενικότερα του νομισματικού συστήματος 
και των βασικών αρχών που διέπουν την νομισματική πολιτική 



 

• Απόκτηση γνώσεων αναφορικά με την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
μιας επιχείρησης 

• Απόκτηση εφοδίων ικανών να συνδυαστούν με το υπάρχον γνωστικό υπόβαθρο και 
εμπειρία του κάθε στελέχους, για μια ανοδική πορεία στο εργασιακό του περιβάλλον. 

Συμμετέχοντες:  

• Στελέχη και προσωπικό τραπεζών 

• Στελέχη άλλων επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα  

• Στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές οικονομικές γνώσεις που θα 
τους βοηθήσουν στο εργασιακό τους περιβάλλον 

Εισηγητής:   

Δημήτριος Καινούργιος: BSc, MSc, PhD, Λέκτορας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Διάρκεια: 24 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής:  

• 20, 21, 27, 28 Ιανουαρίου 2010 (ώρες 16:30 - 20:30)  

• Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2010 (ώρες 8:30 - 16:30) 

Δίδακτρα: 560 €. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

 
 
 

  

1. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική 

• Βασικές έννοιες και εργαλεία οικονομικής πολιτικής  

• Δημοσιονομική Πολιτική 

• Νομισματική Πολιτική 

• Οικονομικοί Κύκλοι 

• Οικονομική Μεγέθυνση - ΑΕΠ και μέθοδοι μέτρησης 

• Δείκτες μέτρησης Οικονομικών κύκλων 

• Απασχόληση και Ανεργία 

• Τιμές και Πληθωρισμός 

• Δείκτες Οικονομικών Εξελίξεων ή Συγκυρίας 

 

2. Μικροοικονομική- Οικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών 

• Βασικά στοιχεία της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή 

• Βασικά στοιχεία της Προσφοράς και της Ζήτησης 

• Επιχείρηση, το περιβάλλον και οι στόχοι της 

• Ανάλυση και διαχείριση Επιχειρηματικού Κόστους  

• Ανάλυση της Ζήτησης Προϊόντων/υπηρεσιών  

• Τιμολόγηση Προϊόντων/υπηρεσιών στην πράξη 

• Διαχρονικός Οικονομικός Λογισμός (Χρονική Αξία Χρήματος) 

• Προϋπολογισμός και Ανάλυση Επενδύσεων 

• Η Αξία της Επιχείρησης 

• Οι Κίνδυνοι των Επενδύσεων 

• Πηγές Χρηματοδότησης και Κόστος κεφαλαίου 

• Αξιολόγηση Επενδυτικών Προϊόντων 

• Τα Χαρακτηριστικά των Αγορών   

• Εταιρική Διακυβέρνηση 



3. Νομισματική Θεωρία και Πολιτική 

• Χρήμα  

• Τραπεζική επιχείρηση και Τραπεζικό σύστημα 

• Προσφορά και Ζήτηση χρήματος 

• Κεντρικές Τράπεζες 

• Νομισματική Πολιτική 

• Μηχανισμός μετάδοσης νομισματικής πολιτικής 

• Εποπτεία τραπεζικού συστήματος  

• Κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών 

• Αγορά Συναλλάγματος- Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 

• Αρμπιτράζ και Κερδοσκοπία 

• Κρίσεις και παρεμβατική πολιτική Κεντρικών τραπεζών 

• Συναλλαγματική Πολιτική 

 

4. Βασικές Αρχές Λογιστικής 

• Λογιστική ή Οικονομική Μονάδα 

• Λογιστικές (Χρηματοοικονομικές) Καταστάσεις 

• Χρησιμότητα Λογιστικών πληροφοριών 

• Λογιστική ισότητα  

• Ισολογισμός  

• Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

• Πίνακας διάθεσης των κερδών και προσάρτημα 

• Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

• Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις 

• Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών 
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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 12/1/2010 

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 

 


