
 

 

 

 

 

 

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 

Σεμινάριο ενημέρωσης 

8-9 ∆εκεμβρίου 2014 

 

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία μετατράπηκε σε οικονομική κρίση, έχει επηρεάσει 
εκτός από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, πλήττοντας τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό. Για την 
αντιμετώπιση και την αναχαίτιση της κρίσης, δρομολογούνται διαρκώς ρυθμιστικές παρεμβάσεις 
σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Οι παρεμβάσεις αυτές διαμορφώνουν ένα πλαίσιο 
αναδιάρθρωσης – ρύθμισης οφειλών από πιστοδοτήσεις (πιστώσεις και δάνεια) υπερχρεωμένων 
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Καλούνται επομένως οι τράπεζες να διαχειριστούν 
αποτελεσματικά το προβληματικό χαρτοφυλάκιο της επιχειρηματικής πελατείας και των ιδιωτών, 
ενώ τα αρμόδια στελέχη τους πρέπει να παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις για την οριστική  
αντιμετώπιση των καθυστερήσεων και την αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων. Η λήψη 
απόφασης για την οριστική διευθέτηση (ρύθμιση ή αναγκαστική είσπραξη) απαιτεί μια σειρά 
ελέγχων και διαχειριστικών ενεργειών για να επιτυγχάνεται το  καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

 

Σκοπός:  

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιαστούν οι μέθοδοι: 

 έγκαιρου  εντοπισμού των προβλημάτων 

 διάγνωσης των πιστωτικών κινδύνων 

 αξιολόγησης της βιωσιμότητας των πιστοδοτουμένων 

 αξιολόγησης των εξασφαλίσεων  

 αποτελεσματικής διαχείρισης και παρακολούθησης των προγραμμάτων υλοποίησης  των 
ρυθμισμένων πιστοδοτήσεων, 

ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις και διαχειριστικές ικανότητες των τραπεζικών στελεχών ως προς 
την επιλογή και αξιολόγηση της προβληματικής πελατείας και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων  
για την ομαλοποίηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των 
πιστοδοτικών υποχρεώσεων των ιδιωτών. 

 

 



 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εφαρμόζουν μεθόδους και 
τεχνικές, ώστε να επιτυγχάνουν: 

 έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων και άμεση παρέμβασή τους, 

 αντικειμενική αξιολόγηση των προβλημάτων των πιστοδοτήσεων, 

 ορθή αξιολόγηση της βιωσιμότητας των πιστοδοτουμένων, 

 αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση των προβληματικών δανείων. 

 

Συμμετέχοντες:  

Στελέχη τραπεζών που ασχολούνται με τις πιστοδοτήσεις σε όλα τα στάδια της πιστοδοτικής 
διαδικασίας. 

 

Εισηγητές:  

Μιχάλης Ε. Αγγελάκης: Νομικός, τ. ∆ιευθυντικό Στέλεχος ΕΤΕ με πολυετή εργασιακή και 
διδακτική εμπειρία.   

Αλέξης Αντωνόπουλος: τ. ∆ιευθυντής σε πολλές ∆ιευθύνσεις στην Εμπορική Τράπεζα. Έχει 
διατελέσει μόνιμο μέλος των επιτροπών επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας. 

∆ιάρκεια: 16 ώρες. 

Χρόνος διεξαγωγής:   

8 και 9 ∆εκεμβρίου 2014  (ώρες 8:30 - 16:30) 

∆ίδακτρα: 440 €. 

 

 

 

 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕ∆ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κα Σπηλιοπούλου). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 

ΣΕΜΙΝAΡΙΟ 111  



 

 

AΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 

 

Θεματικές ενότητες 
 
 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 Αίτια προβλημάτων 

 Εκτίμηση της φύσης, του μεγέθους και της έκτασης των προβλημάτων 

 Αξιολόγηση των ενεργειών των φορέων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 Εξωλειτουργικές 

 Λειτουργικές 

 ∆ιαχειριστικές 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

 Αξιολόγηση των ποιοτικών στοιχείων επιχείρησης και φορέων 

 Ανάλυση - αξιολόγηση των απολογιστικών οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης (ισολογισμών, 
λογαριασμών εκμετάλλευσης  Ε3). Έλεγχος  της αξιοπιστίας και της διαχρονικής εξέλιξής τους 
(πλήρες παράδειγμα). 

 Ανάλυση – αξιολόγηση των συνθηκών της αγοράς και του κλάδου, καθώς και εκτίμηση της θέσης 
της επιχείρησης και των προοπτικών της 

 Προσδιορισμός των αναγκών της επιχείρησης 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 Προσδιορισμός των αναγκαίων μέτρων και διορθωτικών ενεργειών 

 Ανάλυση των προϋπολογιστικών οικονομικών στοιχείων  με βάση τα νέα δεδομένα και τις 
προοπτικές εξέλιξης (προϋπολογιστικοί λογαριασμοί εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων,  
υπολογισμός νεκρού σημείου λειτουργίας, υπολογισμός αναγκαίων κεφαλαίων) - πλήρες 
παράδειγμα  

 Στοιχεία μελέτης βιωσιμότητας 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 Συμβατικών και λοιπών εγγράφων  

 Ουσιαστικότητας και θεσμικής υφής των εξασφαλίσεων και καλυμμάτων 



 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

 Το τρίπτυχο των ρυθμίσεων 

 Τρόποι διασφάλισης του πιστωτικού κινδύνου - επισημάνσεις 

 Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο: 

o Συνοπτική παρουσίαση διαδικασίας εξυγίανσης προβληματικών επιχειρήσεων (άρθρο 99 ν. 
3588/2007 όπως ισχύει σήμερα) – Θέση της πιστώτριας τράπεζας – Νομοθετήματα υπέρ της 
πιστώτριας τράπεζας – Ενέργειες υπηρεσιών της τράπεζας 

o Συμβιβασμός (άρθρο 871 ΑΚ ) 

o Επισημάνσεις στις κυριότερες διατάξεις των Ρυθμίσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων 
(ν. 3869/3.8.2010, όπως ισχύει σήμερα) 

o Εγκύκλιος ∆ιοίκησης υπ’ αριθμ. 13/30.07.2009 ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος 
της Τραπέζης της Ελλάδος (ρυθμίσεις οφειλών που εμπίπτουν στις διατάξεις των Π∆/ΤΕ 
2442/29.1.1999,παρ. 5, Π∆/ΤΕ 2588/20.8.2007, Τμήμα Β΄, παρ. 7γ και Π∆/ΤΕ 
2589/20.8.2007,Τμήμα Ε΄, παρ. 23στ.) 

o Π∆/ΤΕ υπ’ αριθμ. 1620/5.10.89 (άρθρο 1 του ν. 1266/1982) 

o Βασικές αρχές αντιμετώπισης των αιτημάτων ρυθμίσεων 

o Βασικά στοιχεία διακανονισμού προβληματικού πιστοδοτικού χαρτοφυλακίου 

o ∆ιαχειριστικές επιλογές – Λήψη προσφορότερων μέτρων 

o Ενέργειες τράπεζας στις περιπτώσεις άρνησης του εγγυητή για συναίνεση ρύθμισης των 
οφειλών του πρωτοφειλέτη 

o Συστηματική παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος της ρύθμισης 

o Παρουσιάσεις περιπτώσεων για όλα τα παραπάνω θέματα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ» 

μεθοδολογία  και πρακτική 
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 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

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 2/12/2014  
στο e-mail: nspyliopoulou@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 
 


