
 

 

 

 

 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Εφαρμογή του ν. 3869/2010 

Σεμινάριο ενημέρωσης  

16 Σεπτεμβρίου 2010 

 

 

Με τον ν. 3869/2010 εισήχθη στην Ελλάδα ο θεσμός της πτώχευσης ιδιωτών-φυσικών 
προσώπων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νόμο αυτό, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν 
πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής 
ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για τη ρύθμιση 
των οφειλών τους ή, υπό προϋποθέσεις, απαλλαγή από αυτές. Η διαδικασία εκτυλίσσεται σε 
τρία (διαδοχικά) στάδια ως εξής:  

• 1ο στάδιο: Προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού, που αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τη δυνατότητα υποβολής εκ μέρους του οφειλέτη αίτησης 
δικαστικού συμβιβασμού 

• 2ο στάδιο: Εφόσον αποτύχει η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, ακολουθεί η 
προσπάθεια δικαστικού συμβιβασμού 

• 3ο στάδιο: Εφόσον αποτύχει ο δικαστικός συμβιβασμός, ακολουθεί η δικαστική 
ρύθμιση χρεών. 

Λαμβανομένου υπόψη ότι ο νέος νόμος αρχίζει να ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 
και είναι η πρώτη φορά που ο θεσμός αυτός εφαρμόζεται στην Ελλάδα, η ενημέρωση 
για το ισχύον πλαίσιο είναι απαραίτητη για κάθε στέλεχος και υπάλληλο που ασχολείται με την 
εν λόγω θεματική. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Κατανόηση του νέου πλαισίου ως προς: 

o τα στάδια και τις διαδικασίες που καθιερώνονται, 

o τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των πιστωτών και του οφειλέτη, και 

o τις συνέπειες που επέρχονται. 

 

 

 



 

 

Συμμετέχοντες:  

• Υπάλληλοι και στελέχη που ασχολούνται με την καταναλωτική και την ενυπόθηκη πίστη, 
τις ρυθμίσεις οφειλών και τις καθυστερήσεις ή εμπλοκές είτε σε κεντρικές υπηρεσίες είτε 
στο δίκτυο καταστημάτων, καθώς και 

• Διευθυντές καταστημάτων τραπεζών,  

προκειμένου να ενημερωθούν για το νέο ισχύον πλαίσιο. 

Εισηγητής:  

Χριστίνα Λιβαδά: Δικηγόρος ΔΝ, Ειδική Νομική Σύμβουλος, ΕΕΤ. 

Διάρκεια: 4 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής: 16 Σεπτεμβρίου 2010 (ώρες 16:30 – 20:30) 

Δίδακτρα: 150 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 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 9/9/2010  

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

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


