
«Δάνεια – Τράπεηεσ τρόποι προςταςίασ, ρφκμιςθσ και εναλλακτικζσ λφςεισ» 

Θζμα Ημερίδασ ςτο ΕΒΕΧ. 
 
Μία ενδιαφζρουςα όςο και επίκαιρθ θμερίδα, που απευκφνεται ςε επιχειρθματίεσ και όχι 

μόνο, διοργανϊνει το Επιμελθτιριο Χανίων υπό τθν αιγίδα τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ 

Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ  με κζμα     « Δάνεια – Σράπεηεσ : τρόποι προςταςίασ, ρφκμιςθσ και 

εναλλακτικζσ λφςεισ » , τθν  Τετάρτθ 11 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18:30 ςτθν αίκουςα 

διαλζξεων του ΕΒΕΧ. 

Ομιλθτζσ – ειςθγθτζσ κα είναι οι κ.κ. Γαλλιάκθσ Χριςτοσ, Οικονομικόσ Διευκυντισ και 

Δθμοφςθ Αναςταςία, χρθματοκοικονομικόσ ςφμβουλοσ, τθσ εταιρείασ τραπεηικϊν 

διαμεςολαβθτϊν, διαπιςτευμζνων από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, V.P. Negotiations. 

Μεταξφ των κεμάτων ςτα οποία κα αναφερκοφν οι ομιλθτζσ: 

 Ρυκμίςεισ Σραπεηικϊν Δανείων και Οφειλϊν 

 Αναδιάρκρωςθ και ρφκμιςθ δανείων με ςκοπό τθ μείωςθ του τραπεηικοφ κόςτουσ 

δανειςμοφ. 

 «Κόκκινα» Δάνεια 

 Προςταςία επιχειριςεων από τισ Σράπεηεσ 

 Απεγκλωβιςμόσ από τισ Σράπεηεσ με βιϊςιμεσ λφςεισ και επιτόκια 

 Νόμοσ Κατςζλθ – Νόμοσ Δζνδια – Νόμοσ τακάκθ 

 Κϊδικασ Δεοντολογίασ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 

 Χρθματοδότθςθ & αυτοχρθματοδότθςθ επιχειριςεων. 

 

Η ενθμζρωςθ βαςίηεται και περιλαμβάνει και όλα τα νζα μζτρα του νζου νομοςχεδίου που 

ψθφίςτθκε για τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, τουσ πλειςτθριαςμοφσ και τισ δυνατότθτεσ 

ρφκμιςθσ και αναδιάρκρωςθσ δανείων. 

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρθματίεσ μποροφν να 

αναδιαρκρϊνουν τα τραπεηικά τουσ δάνεια και να μειϊνουν το ςυνολικό κόςτοσ 

τραπεηικοφ δανειςμοφ, επιτυγχάνοντασ αφενόσ χρόνουσ προςταςίασ — προςαρμογισ ςτο 

τραπεηικό ςφςτθμα και αφετζρου βιϊςιμεσ λφςεισ.  

Μετά το πζρασ τθσ θμερίδασ κα ακολουκιςουν ερωτιςεισ. 

το μεταξφ θ Κ.Ε.Ε.Ε και το Επιμελθτιριο Χανίων , ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν πλθρζςτερθ 

ενθμζρωςθ και ςτιριξθ των μελϊν του και ςε ςυνεννόθςθ με τθν εταιρεία τραπεηικϊν 

διαμεςολαβθτϊν διαπιςτευμζνων από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ V.P Negotiations, παρζχει 

ςε όποιο μζλοσ του επικυμεί, τθ δυνατότθτα για εξειδικευμζνθ προςωπικι ςυμβουλευτικι 

υποςτιριξθ ωσ προσ τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ του τραπεηικοφ δανειςμοφ του, χωρίσ 

κανζνα πρόςκετο κόςτοσ.  

Η προςωπικι ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ (ανάλυςθ δανειςμοφ και προτεινόμενεσ λφςεισ), 

κα παρζχεται από τουσ ειςθγθτζσ τθσ θμερίδασ ςτισ 10, 11, 12 και 13 Ιανουαρίου 2017, ςε 

ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ του Επιμελθτθρίου. 

Για αιτιςεισ παροχισ προςωπικισ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ, οι ενδιαφερόμενοι είναι 

απαραίτθτο  να ςυμπλθρϊςουν τθν ςχετικι φόρμα ζωσ και τθν Δευτζρα 9 Ιανουαρίου 

2017, ςτον παρακάτω ςφνδεςμο (Link): 

http://vpnegotiations.gr/vp/ 

ι να επικοινωνιςουν τθλεφωνικά ςτο 2130 238504, 693 2286243 με τθν κα. Δθμοφςθ 

Αναςταςία. 


