
 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Σεμινάριο ενημέρωσης 

26 - 29 Σεπτεμβρίου 2011 

 

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων αγορών απαιτεί σφαιρική αντίληψη και αντιμετώπιση των 
πιστωτικών κινδύνων. Οι τράπεζες καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον πιστωτικό 
κίνδυνο, αλλά και να αναλύσουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο με βάση τα οικονομικά, λογιστικά 
και νομικά στοιχεία. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων 
της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας, της εξέλιξης των αγορών, των προοπτικών των 
κλάδων και των στόχων της πιστωτικής πολιτικής της χρηματοδοτούσας τράπεζας είναι 
αναγκαία. 

Σκοπός:  

Η αναλυτική παρουσίαση: 

• των βασικών εννοιών και μηχανισμών λειτουργίας της οικονομίας και του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος,  

• των απλών τεχνικών ανάλυσης του οικονομικού περιβάλλοντος, των αγορών 
χρήματος, του υπολογισμού απόδοσης και των κινδύνων πιστώσεων και δανείων, 

• των εξελίξεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και της επίδρασής τους στις 
πιστοδοτήσεις, 

• των τρόπων άντλησης κεφαλαίων από πιστωτικά ιδρύματα, 

• της μέτρησης του αναλαμβανόμενου χρηματοδοτικού και επιχειρηματικού κινδύνου, 

• της διασφάλισης του κινδύνου με βάση τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου.  

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Απόκτηση πρακτικών γνώσεων για την αξιολόγηση πιστοδοτικών αιτημάτων. Πιο 
συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση του επιχειρηματικού και χρηματοδοτικού κινδύνου, τον 
έλεγχο των πιστωτικών κινδύνων, τη διερεύνηση της αποδοτικότητας και πιστοληπτικής 
ικανότητας των πελατών, την εξασφαλιστική αξιολόγηση, τη διαχείριση των πιστωτικών 
κινδύνων. 



 

 

Συμμετέχοντες:  

Προσωπικό και στελέχη τραπεζών, οργανισμών και επιχειρήσεων, που ασχολούνται με: 

• τις πιστώσεις, 

• τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων, 

• τη διαχείριση και διεκπεραίωση δανειακών κινδύνων, 

• την έγκριση επιχειρηματικών πιστώσεων και δανείων, 

• τον εσωτερικό έλεγχο. 

Προαπαιτούμενα:  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν: 

• τουλάχιστον δύο έτη εμπειρίας σε πιστώσεις και δάνεια επιχειρήσεων, 

• πολύ καλή γνώση οικονομικών, λογιστικών, και νομικών εννοιών που σχετίζονται με 
την αξιολόγηση επιχειρήσεων. 

Εισηγητές:  

Κώστας Η. Κοντογιάννης: Οικονομολόγος, τ. διευθυντικό στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας 
και της Proton Bank, με πολυετή εμπειρία τόσο σε επιτελικές διευθυντικές θέσεις όσο και σε 
αντίστοιχες δικτύου. 

Μιχάλης Ε. Αγγελάκης: Νομικός, Σύμβουλος επιχειρήσεων και τραπεζών, με ειδίκευση στο 
δίκαιο των πιστώσεων και των νομικών χρηματοδοτικών θεμάτων.  

Διάρκεια: 20 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής:  

• 26 Σεπτεμβρίου 2011 (ώρες 8:30 - 16:30)   

• 27 - 29 Σεπτεμβρίου 2011 (ώρες 16:30 - 20:30) 

Δίδακτρα: 530 €. 

 

 

 
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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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Θεματικές ενότητες 

 
Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ 

• Ο πιστωτικός κίνδυνος ως ειδική κατηγορία κινδύνου για το τραπεζικό σύστημα 

• Κανόνες που διέπουν τις πιστοδοτήσεις (θεσμικό πλαίσιο – Εσωτερικοί κανόνες τραπεζών) 

• Παραγωγικό – Συναλλακτικό κύκλωμα επιχείρησης 

• Βασικά κριτήρια δανεισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ποιοτικά – ποσοτικά 
χαρακτηριστικά) 

• Σημεία αναφοράς κατά την αξιολόγηση της επιχείρησης 

• Η έννοια του κεφαλαίου κίνησης και η αξιολόγηση της ρευστότητας της    επιχείρησης 

• Η ανάλυση και ο σχεδιασμός τρεχουσών / μελλοντικών ταμιακών αναγκών 

• Πιστωτική πολιτική επιχείρησης, πηγές χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης 
μονιμότερου χαρακτήρα 

• Τιμολόγηση και τιμολογιακή πολιτική 

• Αξιολόγηση και κατάταξη των επιχειρήσεων σε διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας  

• Αξιολόγηση πιστοδοτικών αιτημάτων: 

o Για κεφάλαιο κίνησης 

o Για πάγιες επενδύσεις 

• Παρουσίαση Περιπτώσεων (Case Studies)  

   Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ 

• Τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ασφαλίζουμε τον πιστωτικό κίνδυνο 

• Εννοιολογική ανάλυση – Πρακτική εφαρμογή ενοχικών και εμπραγμάτων ασφαλειών 

• Παροχή εγγυοδοσίας από φυσικό και νομικό πρόσωπο : Τι πρέπει να προσέχουμε και ποιοι 
κίνδυνοι ελλοχεύουν 

• Η εμπράγματη εξασφάλιση [προσημείωση – υποθήκη – ενέχυρο (συμβατικό ή 
πλασματικό)] 

• Αξιοποίηση ασφαλειών – Υπολογισμός διασφαλιστικής αξίας ασφαλειών 

• Αξιοποίηση ρευστοποιήσιμων στοιχείων – χρεογράφων 

• Τρόποι αναχαίτισης πιστωτικών κινδύνων 

• Παρουσίαση 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 19/9/2011 

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


