
 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

28 – 30 Νοεμβρίου 2011  

 

 

Η κρίση που έχει πλέον αγγίξει και την Ελλάδα οδηγεί την οικονομία σε ύφεση και τις 
επιχειρήσεις – λόγω μείωσης της ζήτησης και υπερχρέωσης πολλών εξ αυτών - σε αδυναμία 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.  

Οι τράπεζες, αναγνωρίζοντας τα σοβαρά αυτά προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα πλέον και 
τη δική τους υπόσταση (επισφάλειες / κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία / τιμή μετοχής τους) 
και βοηθούμενες από την Πολιτεία, προχωρούν σε ρυθμίσεις οφειλών / αναδιαρθρώσεις του 
δανειακού τους χαρτοφυλακίου, εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση και ανά επιχείρηση 
ενδεδειγμένες λύσεις. 

Σκοπός: 

Η παρουσίαση: 

• του θεσμικού πλαισίου που ισχύει για τις προσωρινές καθυστερήσεις και τους τρόπους 
διαχείρισης αυτών,  

• των σύγχρονων μεθόδων πρόληψης και έγκαιρης επισήμανσης των σημείων συναγερμού 
των πιστοδοτημένων επιχειρήσεων, 

• των εννοιών που σχετίζονται με τις τεχνικές αναδιάρθρωσης του προβληματικού 
πιστοδοτικού χαρτοφυλακίου. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

• προβαίνουν σε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχειρηματικής 
πελατείας και του πιστωτικού κινδύνου, 

• γνωρίζουν τις ενέργειες στις οποίες  επιβάλλεται να προβαίνουν οι τράπεζες κατά την 
αναδιάρθρωση των πιστοδοτήσεων, τόσο για τη βελτίωση της εικόνας τους και τη 
διασφάλιση των συμφερόντων τους όσο και για την ουσιαστική  διευκόλυνση / ανάκαμψη 
των επιχειρήσεων,  

• προσδιορίζουν τα μέτρα/αποφάσεις που ενδεχομένως πρέπει να λάβει η επιχείρηση 
προκειμένου να υλοποιήσει ουσιαστικά το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δανειακών της 
υποχρεώσεων. 



 

Συμμετέχοντες: 

Υπάλληλοι και στελέχη που ασχολούνται με: 

• την πιστωτική αξιολόγηση της επιχειρηματικής πελατείας, 

• τη διαχείριση και διεκπεραίωση των πιστωτικών και δανειακών κινδύνων, 

• τη διαχείριση προβληματικού χορηγητικού χαρτοφυλακίου, 

• την έγκριση πιστοδοτικών κινδύνων, 

• τον εσωτερικό έλεγχο. 

Προαπαιτούμενα:  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν: 

• περισσότερα από δύο έτη εμπειρίας σε πιστώσεις και δάνεια επιχειρήσεων, 

• περισσότερα από ένα έτος εμπειρίας σε διαχείριση προβληματικού και ληξιπροθέσμου 
χορηγητικού χαρτοφυλακίου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία σε 
πιστώσεις και δάνεια επιχειρήσεων, 

• καλή γνώση σχετικών οικονομικών και νομικών εννοιών. 

Εισηγητές: 

Μιχάλης Ε. Αγγελάκης: Νομικός, Σύμβουλος επιχειρήσεων και τραπεζών. Τ. διευθυντικό 

στέλεχος της Εθνικής τράπεζας με πολυετή εργασιακή εμπειρία.  

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. 

Διάρκεια: 20 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής:  

• 28, 30 Νοεμβρίου 2011 (ώρες 8:30 - 16:30) 

• 29 Νοεμβρίου 2011 (ώρες 16:30 - 20:30) 

Δίδακτρα: 550 €.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 
Θεματολογία 

 
Α΄ Ενότητα 

• Τι σημαίνει αναδιάρθρωση δανείων  

• Έννοια αθέτησης αντισυμβαλλομένου  

• Τρόποι ανίχνευσης  του προβληματικού χαρτοφυλακίου: 

- Χτίσιμο συστήματος έγκαιρης διάγνωσης (early warning system) και εντοπισμού 
των σημείων συναγερμού των πιστοδοτούμενων επιχειρήσεων 

- Κριτήρια κατάρτισης της Λίστας παρακολούθησης πελατών υψηλού κινδύνου 
(watch list management), στοιχεία και διαχείριση αυτής 

• Σε τι ενέργειες προβαίνει η τράπεζα ενόψει αναδιάρθρωσης  

• Μορφές – τρόποι αναδιάρθρωσης δανείων  και πώς αυτές εφαρμόζονται στην πράξη από 
τις τράπεζες. Ενδεικτικά: αναχρηματοδότηση, επιμήκυνση χρόνου εξόφλησης 
υφισταμένων οφειλών, μετατροπή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες, 
συμμετοχή σε κοινοπρακτικό/ομολογιακό δάνειο, factoring επί μελλοντικών γεγενημένων 
απαιτήσεων, sale and lease back, πρόνοια για τη διατήρηση των εξασφαλίσεων κτλ.  

• Η αναδιάρθρωση από πλευράς επιχείρησης και πώς αυτή θα μπορέσει να ανταποκριθεί 
στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται (ευεργετήματα, συνέπειες, υποχρεώσεις) 

 Β΄ Ενότητα 

• Γενικές Αρχές Εταιρικής Αναδιάρθρωσης 

• Οικονομική και λειτουργική αναδιάρθρωση – Σημεία ιδιαίτερης προσοχής 

• Ρύθμιση δανείων και πιστώσεων 

• Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο: 

 Άρθρο 99 ν. 3588/2007 (Διαδικασία Εξυγίανσης), με όλες τις επερχόμενες μεταβολές 
που προβλέπονται στις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου  

 Η έννοια του Συμβιβασμού κατά το ουσιαστικό δίκαιο 

 ν. 3816/26.01.2010 

 Άρθρο 8 του ν. 3723/2008  

 Εγκύκλιος Διοίκησης υπ’ αριθμ. 13/30.07.2009 Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού 
Συστήματος της Τραπέζης Ελλάδος 

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

 Διαχειριστικές επιλογές – Λήψη προσφορότερων μέτρων 

 Πότε κάνουμε διάλογο και πότε διαπραγμάτευση 

 Καθορισμός χρονικού ορίζοντα αποπληρωμής 

 Συστηματική παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος της ρύθμισης 
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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 21/11/2011  

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 
 


