
Τηλέφωνο: 2310891530, -511, - 512, -513 

Φαξ: 2310891563 

http://uom.gr 

Email: mba@uom.edu.gr  

https://www.facebook.com/mbauom  

https://twitter.com/mbauom  

Εγνατία 156 

54636 Θεσσαλονίκη 

  

Ομιλία με θέμα: 
Τα «Κόκκινα» Δάνεια 

των Ελληνικών (συστημικών) 

Τραπεζών 

Το πρόβλημα και οι επιπτώσεις του 

Αντιμετώπιση 

Απειλές 

Ευκαιρίες 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2018 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995. Στο 
πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν τρία Τμήματα του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων που έχει και τη διοικητική 
στήριξη του προγράμματος, Οικονομικών 
Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.  
Το Πρόγραμμα αυτό είναι το πρώτο ΜΒΑ στη Βόρεια 
Ελλάδα με εκπαιδευτικό προσωπικό 50 ατόμων και 
380 ενεργούς φοιτητές. 

 
Το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

συγκεντρώνει πτυχιούχους όλου του φάσματος των 
γνωστικών πεδίων. Αποτελεί το μεγαλύτερο και ένα 
από τα παλαιότερα μεταπτυχιακά προγράμματα του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

 
Η μεγάλη πλειοψηφία των πτυχιούχων του 

Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων εργάζονται 
στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα.  

 
Από την έναρξη λειτουργίας του το Δ.Π.Μ.Σ. στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων βρήκε άμεση ανταπόκριση 
από αποφοίτους όχι μόνο του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας αλλά και από αποφοίτους άλλων 
σχολών από όλη την Ελλάδα καθώς και πολλά 
στελέχη επιχειρήσεων.  

 
Το υψηλό επίπεδο σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, καταξίωσε το Πρόγραμμα στη 
συνείδηση των αποφοίτων πανεπιστημίου, αλλά και 
μεταξύ των στελεχών των επιχειρήσεων, με 
αποτέλεσμα ο αριθμός των ενδιαφερομένων να είναι 
υψηλός.  

Ομιλητής:  

κ. Ιωάννης Παππάς 
Δντής Υποδιεύθυνσης 

 Eurobank Financial Planning Services (FPS) 

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 

στις 19:00  

Αίθουσα Συνεδρίων 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Συντονιστής:  

κ. Αθανάσιος Νούλας 
Καθηγητής του Τμ. Λογιστικής & 

Χρηματοοικονομικής 



19:00 
Έναρξη της εκδήλωσης 
Υποδοχή συμμετεχόντων 
 

19:30 
Χαιρετισμός της Καθηγήτριας κας Αικατερίνας 
Γκοτζαμάνη, Διευθύντρια του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων  
 

19:40 
Ομιλία του κ. Ιωάννη Παππά,  
Διευθυντή Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Προβληματικών 
Δανείων 
Τα προβληματικά («κόκκινα») δάνεια των Ελληνικών 
συστημικών Τραπεζών  

Πότε ένα δάνειο χαρακτηρίζεται προβληματικό 

Περιγραφή του προβλήματος του δημιουργούν τα κόκκινα 
δάνεια  

Πως αντιμετώπιζαν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων οι 
Τράπεζες παλαιότερα και πως τα τελευταία χρόνια,  

Προτεινόμενες λύσεις από πλευράς Τραπεζών 
 

20:10 Συζήτηση με συμμετέχοντες 
 

21:00 Τέλος Εκδήλωσης 

Ο σκοπός του θεσμού «Επιχειρηματικές 

Προκλήσεις» είναι να συνδέσει τη θεωρία με την 

πράξη, μέσα από έναν κύκλο συνεργειών 

μεταξύ έρευνας και αγοράς.  

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συνεχής 

και ενεργή αλληλεπίδραση μεταξύ του 

Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται μέσω των εκδηλώσεων 

αυτών η ενίσχυση της διδασκαλίας μέσω 

ζωντανών παραδειγμάτων, τόσο επιτυχίας όσο 

και αποτυχίας. 

Τα οφέλη, που αναμένεται να προκύψουν για 

το πρόγραμμα καθ’ αυτό, είναι η εδραίωση της 

εικόνας του προγράμματος, ως ενός φορέα 

παροχής σύγχρονης γνώσης από την αγορά και 

ενισχύεται η δικτύωση με τον επιχειρηματικό 

κόσμο.  

Σε επίπεδο φοιτητών, η πρωτοβουλία αυτή 

δίνει τη δυνατότητα αμεσότερης σύνδεσης με 

την αγορά εργασίας, τη δικτύωση και την 

ε ξ οικ ε ί ωσ η μ ε  τ ην ε π ι χε ιρ η μ α τ ικ ή 

πραγματικότητα. 

Ο κ. Ιωάννης Παππάς εργάστηκε στην 
(πρώην) Τράπεζα Εργασίας από το 1990 
μέχρι το 2000 που εξαγοράστηκε από την 
Eurobank. Από το 2000 (και μέχρι 
σήμερα) εργάζεται στη Eurobank, τα 
επτά τελευταία χρόνια ως Δ/ντής 
διαχείρισης δανειακών υποχρεώσεων, 
ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2017 
κατέχει τη θέση του Διευθυντή 

Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Large SBB 
λοιπής Β. Ελλάδος, στην Eurobank Financial Planning Services 
(FPS) - 100% θυγατρική της Eurobank, η οποία έχει ως 
αντικείμενο εργασιών της την διαχείριση των προβληματικών 
δανείων λιανικής Τραπεζικής της εν λόγω Τράπεζας. 
Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στα 
Ναυτιλιακά, στο ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (2005). Είναι 
κάτοχος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με εξειδίκευση 
στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (2010), ενώ συνεχίζει τις 
σπουδές του στο ΕΑΠ ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο 
πρόγραμμα «Τραπεζική». 

Πρόγραμμα Ομιλίας με θέμα:  
«Τα «Κόκκινα» Δάνεια 

των Ελληνικών (συστημικών) Τραπεζών 

Το πρόβλημα και οι επιπτώσεις του 

Αντιμετώπιση— Απειλές—Ευκαιρίες» 

H Εurobank Financial Planning Services (FPS) συστάθηκε το 2006, 
ως θυγατρική (100%) της Τράπεζας Eurobank, έχοντας ως αντικείμενο 
δραστηριότητάς της την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
καταναλωτικών δανείων της μητρικής της Εταιρείας. 
Τον 03/2017 λαμβάνει την απαιτούμενη άδεια από την ΤτΕ ώστε να 
μπορεί να δραστηριοποιηθεί ως Εταιρεία διαχείρισης προβληματικών 
δανείων (Servicer). Ήταν η 2η εταιρεία στη χώρα στην οποία δόθηκε 
τότε σχετική άδεια, ενώ μέχρι σήμερα έχουν λάβει ανάλογη άδεια 
στην Ελλάδα, άλλες 10 εταιρείες Servicer. 
Τον 09/2017 στελεχώνεται - μεταξύ άλλων - και με 170 εξειδικευμένα 
στο αντικείμενο στελέχη της Τράπεζας Eurobank (Μητρική Εταιρεία), 
τα οποία απασχολεί με σύμβαση δανεισμού των υπηρεσιών τους για 
ορισμένο χρόνο, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει τη διαχείριση 
ολόκληρου του Retail χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων της 
συγκεκριμένης Τράπεζας. 
Τον 11/2017 αναλαμβάνει - υπογράφοντας σχετικό συμβόλαιο με την 
αγοράστριά του (Intrum Justitia) - τη διαχείριση χαρτοφυλακίου 
προβληματικών δανείων Ελληνικής Τράπεζας, που πουλήθηκε σε 
αλλοδαπή Εταιρεία, για πρώτη φορά στα χρονικά της Ελληνικής 
Τραπεζικής Αγοράς. 
Η βασική δραστηριότητα της Eurobank FPS είναι η διαχείριση 
Τραπεζικών απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των ενεργειών που απαιτούνται 
για την ανάκτησή τους, όπως: 
- είσπραξη χρεών, με χρήση νομικών ενεργειών 
- αναδιαρθρώσεις Τραπεζικών δανεισμών 
- ρυθμίσεις οφειλών 
- διαχείριση (εξασφάλιση) πληρωμών, έναντι οφειλών 
- διοικητικές ενέργειες που στοχεύουν στην διοίκηση και στην 
υποστήριξη της διαδικασίας ανάκτησης, όπως διαχείριση δανείων, 
λογιστική διαχείριση και διαχείρηση μετρητών, ενημέρωση 
επενδυτών, διοίκηση - εξωτερικών δικτύων, νομικές εργασίες κλπ 


