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Η μεγαλύτερη μεταμνημονιακή βιομηχανία της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια είναι η 
αποτελεσματική διαχείριση των 100 δις Ευρώ που σήμερα βρίσκονται θαμμένα σε  χαρτοφυλάκια 
«κόκκινων δανείων και ανοιγμάτων» είτε σε χαρτοφυλάκια τραπεζών είτε σε πακέτα προς 
διαχείριση από εξειδικευμένες εταιρείες. 

Το NPL Summit 2018 (#npl18 - http://npl.ethosevents.eu)  διοργανώνεται από την Ethos 

Events, σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το περιοδικό 
ΧΡΗΜΑ την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, και φιλοδοξεί να αποδείξει ότι η ορθολογική διαχείριση των 
κόκκινων δανείων και ανοιγμάτων θα αποφέρει άμεσα οφέλη στην κοινωνία, θα δημιουργήσει 
σταθερές και βιώσιμες θέσεις εργασίας, θα απελευθερώσει πακτωλό κεφαλαίων τόσο από 
τραπεζικά ιδρύματα της χώρας όσο και από τους χρηματοπιστωτικούς γίγαντες του εξωτερικού που 
εξειδικεύονται σ’ αυτή τη δραστηριότητα.  

Oι σύνεδροι του NPL Summit 2018 θα έχουν στην διάθεσή τους ειδικό software μέσα από το 
οποίο θα ενημερώνονται για τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, εταιρία & τίτλος) των 
υπόλοιπων συνέδρων και ομιλητών. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό θα μπορούν εύκολα να 
ζητήσουν να συναντηθούν με οποιονδήποτε άλλο σύνεδρο επιθυμούν κλείνοντας μάλιστα μια 
ημίωρη συνάντηση σε ειδικό χώρο του συνεδρίου. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί κλειστό δείπνο, στο οποίο επαγγελματίες του 
χώρου θα έχουν την ευκαιρία να αντλήσουν χρήσιμα συμπεράσματα από την ομιλία του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα και να ανταλλάξουν απόψεις. 

Σε παρακείμενη αίθουσα, παράλληλα με τις εργασίες του κεντρικού συνεδρίου θα 
πραγματοποιούνται παρουσιάσεις εταιριών του ευρύτερου οικοσυστήματος των ΝPLs σε 
συνεργάτες, πελάτες και υποψήφιους πελάτες τους.  

Οι 4 θεματικές του NPL Summit 2018 αποκαλύπτουν το εύρος αλλά και το βάθος των 

συζητήσεων που έχουν σχεδιαστεί: 

• Θεσμικό πλαίσιο: Παρούσα κατάσταση και Μελλοντικά Ζητούμενα 

• Ευκαιρίες για το Τραπεζικό Σύστημα και την Οικονομία 
• NPLs - NPEs και Κοινωνία 

• Προκλήσεις και Προοπτικές στον τομέα NPLs και NPEs 

 

 

http://npl.ethosevents.eu/


 

 

Στο κοινό θα βρίσκονται: 
• Ελληνικές και ξένες Τράπεζες,  
• Επενδυτικοί Οργανισμοί και Funds,  
• Δικηγορικά Γραφεία -Νομικοί σύμβουλοι κι εταιρείες,  
• Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,  
• Λογιστικά Γραφεία,  
• Εταιρίες Τεχνολογίας που δημιουργούν πλατφόρμες Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων,  
• Εταιρείες Real Estate και ΑΕΑΠ,  

• Call Centers  και Εισπρακτικές Εταιρείες,  
• Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  
• Servicers  

 
Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου 
http://npl.ethosevents.eu  καθώς επίσης και τα social κανάλια Facebook, LinkedIn, twitter και 
YouTube.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστίνα Τσούχλαρη, Υπεύθυνη Δημοσίων 

Σχέσεων, Ethos Media S.A, τηλ. 210 9984917, tsouchlari.c@ethosmedia.eu            
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