
 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

(προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες)  

Σεμινάριο ενημέρωσης 
28 - 29 Ιανουαρίου 2016 

 

Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες από τη μη ομαλή εξέλιξη μιας 
χρηματοδότησης και οι εμπειρίες προβληματικών επιχειρήσεων που βαρύνουν το 
χαρτοφυλάκιο των τραπεζών καθιστούν αναγκαία τη σφαιρική γνώση σχετικά με την 
αποτελεσματική διαχείριση οριστικών καθυστερήσεων (εμπλοκών), ώστε προληπτικά να 
αποφεύγονται οι δυσμενείς εξελίξεις, αλλά και, όταν επέλθουν, να γίνονται οι καταλληλότεροι 
χειρισμοί για να περιορίζονται οι ζημιές. Τα αρμόδια στελέχη πρέπει να παίρνουν κρίσιμες 
αποφάσεις για την τελική αντιμετώπιση των οριστικών 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. 

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με βάση τα προαναφερόμενα και με αφορμή τις αλλαγές που 
έχουν επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη διαχείριση των οριστικών καθυστερήσεων, 
ιδιαίτερα ως προς διαγνωστική δίκη και την εκτελεστική διαδικασία – πλειστηριασμό κατά των 
οφειλετών και της περιουσίας τους, είτε με επίσπευση της τράπεζας είτε με επίσπευση τρίτων.  

Σκοπός:  

Η συστηματική ανάλυση: 

 της θεσμικής και ουσιαστικής προσέγγισης των συνεχώς εξελισσόμενων διαδικασιών και 
ρυθμίσεων για την κατοχύρωση των συναλλασσόμενων μερών, 

 της διαχείρισης ενός πολύπλοκου χαρτοφυλακίου, που επηρεάζει σημαντικά την 
κεφαλαιακή επάρκειά τους. 

Έμφαση δίνεται στη μελέτη περιπτώσεων και την αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

 Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους κατάλληλους χειρισμούς πρόληψης ή 
περιορισμού των ζημιών από τη διαχείριση των οριστικών καθυστερήσεων (πιστωτικών 
κινδύνων). 

 Κατανόηση νομικών και πρακτικών θεμάτων, ώστε να περιορίζονται λάθη και παραλήψεις. 



 

 

Συμμετέχοντες:  

Στελέχη που ασχολούνται με: 

 τη διαχείριση απαιτήσεων σε οριστική καθυστέρηση, 

 τη διαχείριση προβληματικού χορηγητικού χαρτοφυλακίου, 

 την πιστωτική αξιολόγηση της επιχειρηματικής πελατείας, 

 τη διαχείριση και διεκπεραίωση των πιστωτικών και δανειακών κινδύνων, 

 τον εσωτερικό έλεγχο. 

 

Προαπαιτούμενα:  

Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε χορηγήσεις επιχειρηματικών δανείων και πιστώσεων, γνώση 
των βασικών οικονομικών, λογιστικών και νομικών εννοιών που σχετίζονται με αυτές. 

 

Εισηγητής:  

Μιχάλης Ε. Αγγελάκης: Νομικός, Σύμβουλος επιχειρήσεων και τραπεζών, με ειδίκευση στο 
δίκαιο των πιστώσεων και των νομικών χρηματοδοτικών θεμάτων, τ. διευθυντικό στέλεχος 
της Εθνικής Τράπεζας με πολυετή εργασιακή εμπειρία.  

∆ιάρκεια: 16 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής:  

 28 και 29 Ιανουαρίου 2016 (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 3  
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Θεματολογία 

 
 

  
 Αξιώματα που διέπουν τη διαχείριση των απαιτήσεων σε καθυστέρηση 

 Κίνδυνοι από τη διαχείριση διαθέσιμων πόρων (κίνδυνος αντισυμβαλλομένων – 

πρωτοφειλετών και εγγυητών, διαχειριστικός κίνδυνος καταγγελμένων κύριων και 

παρεπόμενων πιστοδοτικών και εξασφαλιστικών συμβάσεων, νομικός και θεσμικός 

κίνδυνος)      

 Βασικά στάδια διαχείρισης (Πρόληψη/∆ιασφάλιση κινδύνου – Εξώδικες ενέργειες 

είσπραξης απαιτήσεων – Αναγκαστικές ενέργειες είσπραξης απαιτήσεων)  

 Κατάταξη των απαιτήσεων με κριτήριο τον βαθμό κάλυψης και την κατάστασή τους 

 Βασικά στάδια από τα οποία περνά η απαίτηση ώσπου να εκκαθαριστεί (αναχαίτιση 

κινδύνων, επιδίκαση απαιτήσεων, αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων, απόσβεση 

επισφαλών απαιτήσεων) 

 Βασικές ενέργειες που δρομολογούμε μετά τη μεταφορά της απαίτησης στην οριστική 

καθυστέρηση 

 Ασφαλιστικά μέτρα – Σημεία ιδιαίτερης προσοχής (ν. 3388/2005 όπως τροποποιήθηκε με 

το αρ. 49 του ν. 3994/2011) 

 Λογιστικοποίηση ή μη τόκων σε λογαριασμούς οριστικών καθυστερήσεων – ∆ιαχείριση 

αυτών – Επισημάνσεις της παραγράφου 2 (άρθρο 150 ν. 4261/2014 και σχετική Εγκύκλιος 

της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της ΤΕ, προηγούμενη η 21/8.12.2008 

Εγκύκλιος που παραμένει σε ισχύ)  

 Ενέργειες εκκαθάρισης απαιτήσεων και περιορισμού επισφάλειας: 

 Τρόποι εντοπισμού οφειλετών – Πιθανές πηγές πληροφόρησης 

 Έρευνα για τυχόν μεταβολές στο πρόσωπο και στην περιουσιακή κατάσταση των 

συνενεχομένων – Αντιμετώπιση από την τράπεζα των ενδεχόμενων μεταβολών της 

κατάστασης οφειλετών και υπέγγυων 

 Το τρίπτυχο της αναδιάρθρωσης/ρύθμισης οφειλών   

 Πότε κάνουμε διάλογο και πότε διαπραγμάτευση 

 Η ευθύνη του τρίτου διακατόχου και του παροχέα εμπράγματης ασφάλειας και πως 

αντιμετωπίζονται από την τράπεζα 

 Εξώδικη είσπραξη απαιτήσεων – Βασικές Αρχές αντιμετώπισης των αιτημάτων ρύθμισης – 

Βασικά στοιχεία διακανονισμού οφειλής – Επισημάνεις 



 

 

 Τρόποι αξιοποίησης ασφαλειών υπέρ της τράπεζας 

 Υπολογισμός διασφαλιστικής αξίας ασφαλειών – Τι έδειξαν οι τελευταίοι έλεγχοι της ΤτΕ.  

 Ενέργειες δικαστικής εκκαθάρισης απαιτήσεων: 

o Σημεία ιδιαίτερης προσοχής για τη ∆ικαστική είσπραξη απαιτήσεων με αφορμή τις νέες 

αλλαγές για τη διαταγή πληρωμής – Επιλογή δικαστικών ενεργειών (ν. 4334/2015 και 

ν. 4335/2015) –– Επισημάνσεις  

o Αναγκαστική εκτέλεση και πλειστηριασμός περιουσιακών στοιχείων ενεχομένων 

(οφειλετών, εγγυητών, τρίτων κτλ.), υπέγγυων ή μη στην τράπεζα ακινήτων ή 

κινητών – Οι νέες αλλαγές γύρω από την αναγκαστική εκτέλεση και ιδιαίτερα ως προς 

τη σειρά κατάταξης των αναγγελθέντων δανειστών (ν. 4335/2015) 

o Τρόποι ανάληψης πρωτοβουλίας πλειστηριασμού από την τράπεζα σε περίπτωση 

επίσπευσης αυτού από τρίτο πιστωτή 

o Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από την τράπεζα για τη λήψη απόφασης 

συμμετοχής ή μη σε πλειστηριασμό και καθορισμού του ύψους πλειοδοσίας 

 Παραγραφές απαιτήσεων της τράπεζας, αποσβεστικές προθεσμίες, τρόποι διακοπής της 

παραγραφής 

 ∆ιάφορα θέματα της καθημερινής συναλλακτικής τραπεζικής πρακτικής 
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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 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 21/1/2016 

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


