
Νέο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ! 
Διαχείριση Κόκκινων Δανείων
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Εισηγητής:

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
MSc Τραπεζική Διοίκηση & 
Συμβουλευτική Επιχειρήσεων, 
Διευθύνων Σύμβουλος BSS 
Business Support Services,  
ειδικός διαχειριστής και 
διαπραγματευτής τραπεζικών 
σχέσεων, εκπαιδευτής σε 
σεμινάρια Χρηματοοικονομι 
κής διοίκησης επιχειρήσεων, 
Βιωσιμότητας επιχειρήσεων 
και Φόρο-λογιστική εποπτεία 
αυτών, τακτικό ή επίτιμο 
μέλος σε διάφορους 
αναγνωρισμένους φορείς.

Τι πρέπει να κάνετε για να 
συμμετέχετε;

Συμπληρώστε τη συνημμένη    
δήλωση συμμετοχής και στείλτε 
τη ηλεκτρονικά στο training@
tuvaustriahellas.gr ή με fax στο 
210-5203990.
Για οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία επικοινωνήστε 
μαζί μας στο 210-5220920  
και το προσωπικό της TÜV 
AUSTRIA ACADEMY  θα σας 
καθοδηγήσει.

• Τι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση η οποία:

 9 Καλύπτει με σχετική άνεση τις ροές της; Προβληματισμοί και διλλήματα.

 9 Καλύπτει με δυσκολία τις ροές της;

 9 Καλύπτει μέρος των ροών της; Προτεραιότητες, διλλήματα.

 9 Βρίσκεται σε μεγάλη αδυναμία έστω και μερικής κάλυψης ροών; Προβλη-

ματισμοί και διλλήματα.

• Υποδεικνυόμενες μορφές ρύθμισης:

 9 Βραχυπρόθεσμες μορφές ρύθμισης. Τύποι ρυθμίσεων.

 9 Ρυθμίσεις άνω των πέντε ετών. Τύποι ρυθμίσεων.

 9 Ρύθμιση με οριστική διευθέτηση. Τύποι ρυθμίσεων.

 9 Η έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτη και η σημασία της 

• Ποια η υποδεικνυόμενη πολιτική και διαδικασίες επικοινωνίας;

• Υποδεικνυόμενη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων. Υποδεικνυόμενος 

τρόπος αντιμετώπισης μη συνεργάσιμου δανειολήπτη.

• Βασικές αρχές αντιμετώπισης σε περιπτώσεις πολλαπλών πιστωτών.

• Πώς κινούνται τα πιστωτικά ιδρύματα μετά την νέα μόχλευση του θέματος 

στον τομέα αυτό; Ποιες οι πρώτες ενδείξεις και πρακτικές αντιμετώπισης; 

Αγκυλώσεις – προβλήματα - προοπτικές.

• Ποια η ιδανική μορφή ρύθμισης ανά περίπτωση; Πώς καταλήγουμε στην 

πλέον συμφέρουσα επιχειρηματικά λύση; Ειμέρους δεδομένα όπως: Απαι-

τήσεις και Κυκλοφορούν Ενεργητικό ευρύτερα, ακίνητη περιουσία, προσω-

πική εγγύηση ακίνητα, συμβολή του επιχειρηματία ως κίνηση αύξησης του 

«ηθικού κινδύνου».

Νέο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
Εκπαιδευτικό Κέντρο

TUV ACADEMY

Λ. Μεσογείων 429, 1ος όροφος

Σε ποιους απεθύνεται
Σε κάθε είδους επιχειρηματία, σε οικονομικούς διευθυντές, σε επιμελητήρια και συνδέσμους, 

καθώς και σε συλλόγους δανειοληπτών.

Σκοπός 
Να παρουσιάσει τις πρακτικές μεγάλης αναδιάρθρωσης και εξέλιξης βιωσιμότητας, η οποία δε 

στηρίζεται μόνο στις απόψεις ενός καλού ή μέτριου ειδικού αλλά σε επίσημο πλαίσιο.

Θεματολογία 
• Πιστωτικά ιδρύματα σήμερα. Προκλήσεις και  βραχυπρόθεσμες -μεσοπρόθεσμες στοχεύσεις 

τους. Ο ρόλος του κράτους και οι συνέπειες ύπαρξης του Τ.Χ.Σ. ως βασικού μετόχου αυτών.

• Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Πρακτικά παραδείγματα διαμόρφωσης του προβλήμα-

τος. Ο ρόλος της ανά-κεφαλαιοποίησης των τραπεζικών ιδρυμάτων και η δυσκολία αντίστοι-

χης αντιμετώπισης των πελατών τους.

• Τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων στα κόκκινα δάνεια έως σήμερα ανά πιστωτικό 

ίδρυμα. Διαφοροποιήσεις – στρατηγική. Η διαμόρφωση καθ’ υπόδειξη της Τρόικας ειδικών 

διευθύνσεων διαχείρισης. Τι οφείλουν να κάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Στόχευση δυνατό-

τητες και στρατηγική των διευθύνσεων αυτών.

• Ορισμός κόκκινων δανείων. Τα λογιστικά διαμορφωμένα κόκκινα δάνεια και μια προσπάθεια 

προσέγγισης της πραγματικότητας σε σχέση με αυτά.

• Γιατί υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση του προβλήματος πέρα από τη συ-

νήθη τραπεζική αντιμετώπιση; Τι είναι αυτό που διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο; Το πρόβλημα 

από μια άλλη σκοπιά σε σχέση με την αγορά και την οικονομία.

• Τι μας δείχνει στρατηγικά η έως σήμερα αντιμετώπιση αλλά και η κινητικότητα επί του θέμα-

τος; Που πρέπει να οδηγήσει την οικονομική μας διεύθυνση αυτή η στρατηγική;

Α θ ή ν α
23 / 0 9 / 2014
10:00 - 16:00      

Κόστος - 180 €
 Έκπτωση 25% & 35% για πολλαπλές συμμετοχές, στους πελάτες της BSS 

και της TÜV AUSTRIA HELLAS       



ΑΘΗΝΑ: 
Λεωφ. Μεσογείων 429, 

15343 Αγία Παρασκευή, 
Τηλ: +30 210 5220920 
Fax: +30 210 5203990 

E-Mail: training@tuvaustriahellas.gr 

πΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 
Χάλκης 8, 10ο χλμ Θεσ/νίκης Μουδανιών,

 57001 - Πυλαία Θεσσαλονίκη,
 Τηλ: +30 2310 941100

Fax:+30 2310 941105 
E: thessaloniki@tuvaustriahellas.gr

πΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ: 
Στυλιανού Γεωργίου 2,

713 05 -  Ηράκλειο 
Τηλ:+30 2810 244150
Fax: +30 2810 244551 

E: iraklio@tuvaustriahellas.gr

πΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: 
Θεοκρίτου 57,

811 00 -  Μυτιλήνη 
Τηλ:+30 22510 40504 - 5

Fax: +30 22510 40502 
E: mitilini@tuvaustriahellas.gr

πΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕξωΤΕΡΙΚΟ: 
κυΠροΣ, ΤουρκιΑ, ιορδΑνιΑ, ΑΛβΑνιΑ, 

ΑιΓυΠΤοΣ, ιΣρΑΗΛ, υΕΜΕνΗ,  κΑΤΑρ

www.tuvacademy.gr


