
 

 

 

 

 

 

ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΝΟΜΟΣ 4469/2017  

Σεμινάριο ενημέρωσης 

6 - 16 Ιουνίου 2017 

 

 

Με το Νόμο 4469/2017 εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία μια οργανωμένη 
εξωδικαστική διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών βιώσιμων επιχειρήσεων τόσο προς τον ιδιωτικό, 
όσο και προς το δημόσιο τομέα. To νέο νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί ένα πρόσθετο εργαλείο για 
τη ρύθμιση ή/και αναδιάρθρωση επιχειρηματικών οφειλών, περιλαμβανομένων των Μη 
Εξυπηρετούμενων ∆ανείων (NPLs) των πιστωτικών ιδρυμάτων.  

Σκοπός:  

Η συστηματική παρουσίαση 

 του νέου θεσμικού πλαισίου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, 

 του νομικού πλαισίου που ισχύει για τις ρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις δανείων και 
πιστώσεων, 

 του ρόλου του συντονιστή στο πλαίσιο της εξωδικαστικής διαδικασίας ρύθμισης οφειλών, 

 των οικονομικών γνώσεων, οι οποίες είναι αναγκαίες στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.    

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

 Απόκτηση γνώσεων για τις νέες ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις (εξωδικαστικός μηχανισμός) και 
του πλαισίου διαπραγμάτευσης που αυτές θέτουν, 

 Κατανόηση αρχών και κανόνων που διέπουν την διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης και 
αναδιάρθρωσης οφειλών, 

 Κάλυψη νομικών και πρακτικών ζητημάτων που σχετίζονται με την διαχείριση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών.  

Συμμετέχοντες:  

 Στελέχη τραπεζών, οργανισμών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με την διαχείριση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών και απαιτήσεων σε καθυστέρηση 

 Συντονιστές της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών 



 

 ∆ικηγόροι 

 Οικονομολόγοι – Σύμβουλοι επιχειρήσεων 

 

∆ιάρκεια: 19 ώρες.  

 

∆ίδακτρα: 350 €  

 

Σας ενημερώνουμε ότι εντός των επόμενων ημερών, η ανακοίνωση θα εμπλουτιστεί με 
την αναλυτική θεματολογία, τους εισηγητές και τις ημέρες και ώρες των εισηγήσεων. 

Ευχαριστούμε θερμά. 

 

Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 25 ανά τμήμα (θα τηρηθεί προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής). 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.429 (κα Παπουτσή). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

 

ΣΕΜΙΝAΡΙΟ 337 
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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 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 
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 30/5/2017  

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 

 


