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Εισηγητές

Συνοπτικό πρόγραμμα

NEW

•   Βασικές έννοιες: Παρουσίαση, περιγραφή και επεξή-
γηση των βασικών εννοιών που περιλαμβάνονται στο
σχέδιο ανάκαμψης.

• Πλαίσιο λειτουργίας: Αναφορά στο θεσμικό και 
εποπτικό πλαίσιο καθώς και στις διεθνείς πρακτικές.

• Εταιρική Διακυβέρνηση: Ανάλυση της εσωτερικής
εταιρικής διακυβέρνησης σε σχέση με την προετοιμασία
του σχεδίου ανάκαμψης, τη διαδικασία έγκρισης και 
τη διαδικασία διακυβέρνησης σε περίπτωση που πρέπει
να εφαρμοστεί το σχέδιο σε κατάσταση κρίσης.

• Σχέδιο επικοινωνίας: Ανάλυση ενός λεπτομερές σχεδί -
ου επικοινωνίας καθώς και του τρόπου εφαρμογής αυτού
στη φάση της ανάκαμψης για καθεμία από τις διαφορε-
τικές επιλογές ανάκαμψης, παρέχοντας αξιολόγηση των
δυνητικών συνεπειών στην επιχειρηματική δραστηριό-
τητα και στην εν γένει χρηματοοικονομική σταθερότητα.

• Διαχείριση πληροφοριών: Αναφορά στον τρόπο που 
η εταιρεία διασφαλίζει ότι σε μια ακραία κατάσταση οι
κατάλληλες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων είναι
διαθέσιμες εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Ανά-
λυση για κάθε επιλογή ανάκαμψης, στην οποία το ίδρυμα
πρέπει να περιγράφει τις ανάγκες πληροφόρησης για
κάθε συγκεκριμένη επιλογή και να αποδεικνύει την 
ικανότητά του να ανακτήσει τις αναγκαίες πληροφορίες.

• Στρατηγική Ανάλυση: Περιγραφή και τεκμηρίωση των
«Critical Functions» και των «Core Business Lines»
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου και
σύνδεση αυτών με την οργανωτική δομή των μονάδων/
τμημάτων της εταιρείας. Αναγνώριση των κύριων δρά-
σεων που πρέπει να αναληφθούν σε ακραίες καταστά-
σεις.

• Σχέδια αποκατάστασης (Recovery Options): Ανά-
πτυξη σχεδίων αποκατάστασης ρευστότητας και κεφα-
λαίων, τα οποία καθορίζουν επαρκείς στρατηγικές και
κατάλληλα μέτρα εφαρμογής προκειμένου να αντιμετω-
πίσουν πιθανά ελλείμματα ρευστότητας και κεφαλαίων.

• Περιγραφή και ανάλυση των απαιτούμενων εποπτι-
κών Recovery/Risk Indicators: Καθορισμός των ορί -
ων τους και ενσωμάτωσή τους στο σχέδιο ανάκαμψης.

• Εύρος και ανάπτυξη σεναρίων stress testing: 
Ανάλυση των αποτελεσμάτων των σεναρίων και σύνδεσή
τους με το σχέδιο ανάκαμψης. Επιπτώσεις στα κεφάλαια
και στην ρευστότητα των τραπεζών.

Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε στελέχη εταιρειών του χρηματοοικονομικού τομέα
που ασχολούνται σε διευθύνσεις Διαχείρισης Κινδύνων,
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εποπτείας, Οικονομικών
Υπηρεσιών, Εσωτερικού Ελέγχου και σε λοιπά στελέχη
που θέλουν να ενημερωθούν σε θέματα ανάπτυξης και
υλοποίησης σχεδίων ανάκαμψης.

Το σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι, μέσω της θεωρητικής 
και πρακτικής κατάρτισης των συμμετεχόντων, να κα -
τανοηθεί το πώς θα πρέπει να συντάσσεται -βάσει
διεθνών απαιτήσεων και βέλτιστων πρακτικών- ένα
αποτελεσματικό σχέδιο ανάκαμψης. Με το πέρας του
σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να
αντιληφθούν τόσο τη χρησιμότητα τού σχεδίου όσο και
την ανάγκη για τη σωστή διαμόρφωση και παρουσίασή
του. Ένα σχέδιο ανάκαμψης που θα έχει συνταχθεί
σωστά, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα στοι -
χεία, είναι σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο για κάθε
οργανισμό που αναζητά τρόπους άντλησης ρευστότητας
και κεφαλαίων για την αποκατάσταση τής βιωσιμότητάς
του, έπειτα από σημαντική επιδείνωση της οικονομικής
του κατάστασης.

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο στηρίζεται σε μια ισορροπημένη χρήση
θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

Βασικό στοιχείο θα αποτελέσουν οι κοινές πρακτικές
και τα συνήθη υποδείγματα ανάπτυξης σχεδίων
ανάκαμψης τα οποία είναι δοκιμασμένα διεθνώς 
και συμβατά με το εποπτικό πλαίσιο. Παράλληλα θα
μεταφερθεί η πρακτική εμπειρία της KPMG από την
εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, θα γίνει χρήση
ενδεικτικών παραδειγμάτων (case studies) τα οποία 
θα επεξεργαστούν οι συμμετέχοντες ώστε να γίνει
εξοικείωση με τις έννοιες και να εξαχθούν χρήσιμα
συμπεράσματα. Θα αναλυθούν ακόμα οι προσεγγίσεις
που θα προταθούν και θα δοθούν κατευθύνσεις για
βελτίωση.


