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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ενηµερωτική εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια 
 

Το Επιµελητήριο Λάρισας σε συνεργασία µε τον Εµπορικό Σύλλογο Ελασσόνας θα πραγµατοποιήσει 

ζωντανή (live) αναµετάδοση της εκδήλωσης για τα κόκκινα δάνεια, την Πέµπτη 7 Απριλίου 2016 και 

ώρα 18.00, στα γραφεία του Παραρτήµατος στην Ελασσόνα ( ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) στη διεύθυνση  Γ. Ολυµπίου & Αλαµάνας,,  µε οµιλητή τον Dr. Λιακόπουλο 

Ευστάθιο, διακεκριµένο σύµβουλο επιχειρήσεων, σε µια οµιλία µε βασικό άξονα τη διαχείριση των 

Κόκκινων ∆ανείων. 

Στο τέλος της εκδήλωσης οι παρευρισκόµενοι  θα µπορούν να διατυπώσουν τα ερωτήµατα τους, 

στους οµιλητές. 

Για πληροφορίες καλείται στo τηλ.2493029591. 

 

Σκοπός εκδήλωσης: 

Η κρίση, µε τη δυσχέρεια που διαµόρφωσε στο τοµέα της ρευστότητας, µεγιστοποίησε τη σηµασία 

της, αναδεικνύοντας τον τοµέα ως το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα βιωσιµότητας. Η διάρκεια των 

οικονοµικών δυσχερειών, διαµόρφωσε χρηµατοδοτήσεις ύψους άνω των 73 δις οι οποίες 

χαρακτηρίζονται επισήµως πλέον ως «Κόκκινα ∆άνεια». Το µέγεθος αυτό και η σηµασία του για 

την ελληνική οικονοµία αλλά και τα πιστωτικά ιδρύµατα έχει διαµορφώσει µια νέα αναγκαιότητα 

και κινητοποίηση στη διαδικασία της ρύθµισης – τακτοποίησης αυτών των οφειλών. Ήδη υπάρχει 

επίσηµος κώδικας δεοντολογίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και σχετική κινητοποίηση 

από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

 

Θεµατολογία: 

Αναλυτικότερα, θα παρουσιαστούν: 

Λόγοι που οδηγηθήκαµε στα κόκκινα δάνεια. 

Θεραπευτικές µέθοδοι και πρόληψη. 

Ορισµός κόκκινων δανείων- κώδικας δεοντολογίας. 

Προσέγγιση της ιδανικής µορφής ρύθµισης (ανά περίπτωση) 

Πώς καταλήγουµε στην πλέον συµφέρουσα λύση για την επιχείρηση; Πώς την αξιολογούµε; 

Πώς διαµορφώνουµε και παρουσιάζουµε ένα τέτοιο αίτηµα στα πιστωτικά ιδρύµατα; 

Παραδείγµατα. 

 

Οφέλη: 

Οι συµµετέχοντες δε θα µάθουν µόνο µια στείρα θεωρητική προσέγγιση οικονοµικής ανάλυσης, 

αλλά για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν πρακτικές αναδιάρθρωσης και εξέλιξης βιωσιµότητας µε 

πραγµατικά παραδείγµατα. 

Θα ακολουθήσει ελεύθερος διάλογος και ανταλλαγή απόψεων, χωρίς χρονικό περιορισµό. 

 


