
 

 

 

 

 

 

ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΝΟΜΟΣ 4469/2017  

Σεμινάριο ενημέρωσης 

6 - 17 Ιουνίου 2017 

 

 

Με το Νόμο 4469/2017 εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία 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 

Εισηγητές:  

Χ. Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Αστικού ∆ικονομικού ∆ικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γενική Γραμματέας ΕΕΤ 

Γ. Ορφανίδης, Καθηγητής Αστικού ∆ικονομικού ∆ικαίου στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, Γενικός 
∆ιευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Eurobank-Ergasias 

Γ. Ψαρουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής στο ΑΠΘ, ∆ικηγόρος 

Σ. Φιλιππάκη, ∆ικηγόρος, Νομικό Γραφείο ΕΕΤ 

Σ. Ανδρίτσος, ∆ικηγόρος, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος ΕΕΤ 

A. Πετσινάρη, ∆ικηγόρος, Υποδιευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών ALPHA BANK    

Χ. Γκούντας, Χρηματοοικονομικός σύμβουλος, Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών, εισηγητής ΕΤΙ 

Α. Χρόνης, Finance & Administration Manager, ABC Factors A.E. 

 

Χρόνος διεξαγωγής:   

 6 Ιουνίου 2017 (ώρες 16:30 - 20:30) 

 8 Ιουνίου 2017 (ώρες 16:30 - 19:30) 

 9 Ιουνίου 2017 (ώρες 16:30 - 19:30) 

 13 Ιουνίου 2017 (ώρες 16:30 - 19:30) 

 15 Ιουνίου 2017 (ώρες 16:30 - 19:30) 

 16 Ιουνίου 2017 (ώρες 16:30 - 19:30) 

 17 Ιουνίου 2017 (ώρες 11:00 – 14:00) 

 

∆ιάρκεια: 22 ώρες.  

 

∆ίδακτρα: 350 €  

 
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 



 

 

 ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΝΟΜΟΣ 4469/2017   
 

  

 
Θεματολογία 

 
 
  

Ενότητα Α: Γενική εισαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών 

επιχειρήσεων του Ν. 4469/2017 (ώρες 4, Εισηγήτρια: Χ. Απαλαγάκη) 

 Εισαγωγή  στις  εξωδικαστικές  διαδικασίες  ρύθμισης  χρεών  και  αναδιοργάνωσης 

επιχειρήσεων (Out‐of‐Court Workouts) 

 Ο  Ν.  4469/2017  «Εξωδικαστικός  μηχανισμός  ρύθμισης  οφειλών  επιχειρήσεων»: 

Παρουσίαση των γενικών αρχών και των καινοτομιών του Νόμου 

 Τα πρόσωπα της διαδικασίας (οφειλέτης, πιστωτές, συντονιστής, εμπειρογνώμονας):  

 Ροή της διαδικασίας  

  Πεδίο εφαρμογής του Ν. 4469/2017 – Υποκειμενικές και αντικειμενικές προϋποθέσεις 

υπαγωγής ‐ Είδος οφειλών – Πτωχευτική ικανότητα 

 Υποβολή της αίτησης – Περιεχόμενο – Συνοδευτικά έγγραφα – Τρόπος υποβολής  

 H ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. 

 Διαδικασία διαπραγμάτευσης  

 Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης 

 Ειδικές κατηγορίες πιστωτών: Ελληνικό Δημόσιο, Χρηματοδοτικοί Φορείς 

Χρόνος διεξαγωγής: 6 Ιουνίου 2017 (ώρες 16:30 - 20:30) 

 

Ενότητα Β: Η κατάρτιση και τα αποτελέσματα της σύμβασης αναδιάρθρωσης 

οφειλών του Ν. 4469/2017 – Η δικαστική επικύρωση της σύμβασης – Ισχύς έναντι 

των μη συμβληθέντων πιστωτών (ώρες 6, Εισηγητές: Χ. Απαλαγάκη, A. Πετσινάρη, 

Γ. Ορφανίδης,)  

 Οι νόμιμες προϋποθέσεις για την κατάρτιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών  ‐ 

Η απαρτία και η πλειοψηφία των πιστωτών 

 Η θέση και η ισχύς της συμφωνίας έναντι των συνοφειλετών – εγγυητών 

 Οι ψηφοφορίες επί της πρότασης του οφειλέτη και των αντιπροτάσεων των πιστωτών‐

Αντιμετώπιση ελαττωματικών αποφάσεων 

 Κατάρτιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών 



 

 

 Η  ρύθμιση  των  χρεών  της  επιχείρησης  ως  βασικό  περιεχόμενο  της  σύμβασης 

αναδιάρθρωσης  –  Η  δυνατότητα  συμφωνίας  άλλων  εξυγιαντικών  μέτρων 

(κεφαλαιοποίηση  χρεών,  μέτρα  αναδιοργάνωσης  της  επιχείρησης,  εκποίηση 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης) 

 Υποχρεωτικοί  κανόνες  της  σύμβασης  –  Η  αρχή  της  μη  χειροτέρευσης  της  θέσης  των 

πιστωτών  σε  συνάρτηση  με  τις  αρχές  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της  συλλογικής 

ικανοποίησης  των  πιστωτών  –  Προνομιακή  μεταχείριση  νέων  χρηματοδοτήσεων  στο 

πλαίσιο της συμβάσεως αναδιάρθρωσης οφειλών 

 Η ρύθμιση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τη Φορολογική Διοίκηση 

 Η  ρύθμιση  των  απαιτήσεων  των  πιστωτών  με  ειδικό  προνόμιο  –  Διευκρίνιση  και 

εξειδίκευση της έννοιας του ειδικού προνομίου 

 Η δικαστική επικύρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών. 

 Αρμόδιο δικαστήριο – Νομιμοποίηση – Παρεμβάσεις – Τηρητέα διαδικασία 

 Αναστολή  μέτρων  αναγκαστικής  εκτέλεσης  κατά  τη  διάρκεια  της  εκκρεμοδικίας  της 

αίτησης επικύρωσης 

 Έννομες συνέπειες και αποτελέσματα της επικυρωτικής απόφασης – Τα αποτελέσματα 

της συμφωνίας για τους μη συμβληθέντες πιστωτές 

 Συνέπειες της μη τήρησης της συμφωνίας από τον οφειλέτη – Ανατροπή ή ακύρωση 

Χρόνος διεξαγωγής: 8 Ιουνίου 2017 (ώρες 16:30 - 19:30) & 9 Ιουνίου 2017 (ώρες 

16:30 - 19:30) 

 

Ενότητα Γ: Ο εξωδικαστικός μηχανισμός και οι τραπεζικές οφειλές - Βασικές 

τραπεζικές έννοιες – Αρχές  ρύθμισης και αναδιάρθρωσης τραπεζικών δανείων και 

πιστώσεων  

(ώρες 3, Εισηγητές: Σ. Φιλιππάκη, Σ. Ανδρίτσος) 

 Ο  εξωδικαστικός  μηχανισμός  ρύθμισης  οφειλών  ως  μέσο  ρύθμισης  των  Μη 

Εξυπηρετούμενων Δανείων 

 Παρουσίαση βασικών τραπεζικών εννοιών και μορφών χρηματοδοτήσεως  

 Γενικές  αρχές  τραπεζικών  συμβάσεων  (πίστωση,  δάνειο,  Ανοικτός  Αλληλόχρεος 

Λογαριασμός, έμμεσες μορφές πιστώσεων, εξασφαλίσεις)  

 Αναπροσαρμογή  τραπεζικών  συμβάσεων  λόγω  μεταβολής  των  συνθηκών  – 

Χρηματοδότηση εταιρειών που βρίσκονται σε κρίση –  Δάνεια εξυγίανσης  

 Συμβάσεις ρύθμισης/αναδιάρθρωσης δανείων και πιστώσεων 



 

 

  Οι εποπτικοί κανόνες για τις ρυθμίσεις δανείων σε καθυστέρηση ‐ Οι κατευθυντήριες 

γραμμές της ΕΚΤ για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα 

  Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΤτΕ για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών 

οφειλών – Ιδίως η σχέση του Κώδικα με το Ν. 4469/2017 

Χρόνος διεξαγωγής: 13 Ιουνίου 2017 (ώρες 16:30 - 19:30) 

 

Ενότητα ∆: Οι αρμοδιότητες του συντονιστή στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ν. 

4469/2017 – Η θέση των συνοφειλετών της επιχείρησης και η ισχύς της 

συμφωνίας έναντι αυτών – Ιδιαιτερότητες της διαδικασίας σε περίπτωση υποβολής 

της αίτησης από μεγάλη επιχείρηση  

(ώρες 3, Εισηγητής: Γ. Ψαρουδάκης) 

 Ρόλος και αρμοδιότητες του συντονιστή στο πλαίσιο του Ν. 4469/2017 

 Η θέση των συνοφειλετών της επιχείρησης στο πλαίσιο της διαδικασίας 

 Η  ισχύς  και  τα  αποτελέσματα  της  σύμβασης  αναδιάρθρωσης  οφειλών  έναντι  των 

συνοφειλετών – εγγυητών 

 Οι ειδικές προβλέψεις του Ν. 4469/2017 για τις «μεγάλες επιχειρήσεις» 

 Ο διορισμός και οι αρμοδιότητες του εμπειρογνώμονα 

 Η  νομική  σημασία  της  βιωσιμότητας  του  οφειλέτη  στο  πλαίσιο  του  εξωδικαστικού 

μηχανισμού ρύθμισης οφειλών 

 Διάκριση  εξωδικαστικού  μηχανισμού  από  πτωχευτικές  και  παραπτωχευτικές 

εξυγιαντικές διαδικασίες  

Χρόνος διεξαγωγής: 15 Ιουνίου 2017 (ώρες 16:30 - 19:30) 

 

Ενότητα Ε: Η σχέση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με το θεσμό  της 

Διαμεσολάβησης (Ν.3898/2010) ως εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών. 

(ώρες 3, Εισηγήτρια: Α. Πετσινάρη) 

 Η  διαμεσολάβηση  ως  διαδικασία  επίλυσης  διαφορών,  υπό  το  πρίσμα  του 

εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017 

 Ο συντονιστής ως διαμεσολαβητής 

 Αξιοποίηση και εφαρμογή των βασικών αρχών της διαμεσολάβησης στον εξωδικαστικό 

μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, ως μορφή υποβοηθούμενης διαπραγμάτευσης 

 Οφέλη  της  διαμεσολάβησης  στο  πλαίσιο  του  εξωδικαστικού  μηχανισμού  ρύθμισης 

οφειλών 



 

 

 Τεχνικές  διαπραγμάτευσης  και  επικοινωνίας  –  Πολυμερείς  και  σύνθετες 

διαπραγματεύσεις 

 Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου 

 Έξυπνη (SMART) συμφωνία 

Χρόνος διεξαγωγής: 16 Ιουνίου 2017 (ώρες 16:30 - 19:30) 

 

Ενότητα ΣΤ: Οικονομικές παράμετροι του Ν. 4469/2017 

(ώρες 3, Εισηγητές: Χ. Γκούντας, Α. Χρόνης) 

 Βασικές αρχές σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων 

 Απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα επιχειρήσεων 

 Τα οικονομικά κριτήρια επιλεξιμότητας του Ν. 4469/2017 για την υπαγωγή στη ρύθμιση 

 Θετικό καθαρό αποτέλεσμα ‐ Δείκτης EBITDA και θετική καθαρή θέση (equity) 

 Τεχνικές αξιολόγησης της βιωσιμότητας του οφειλέτη 

 Σχέδια αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων (Turnaround Plans) 

 Τεχνικές επαλήθευσης απαιτήσεων 

Χρόνος διεξαγωγής: 17 Ιουνίου 2017 (ώρες 11:00 – 14:00) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΝΟΜΟΣ 4469/2017 

 
 
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 1/6/2017  

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


