
 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

 

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  

Προστασία της πρώτης κατοικίας 
 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νομικούς, 
δικηγόρους, στελέχη τραπεζών και εταιρειών 
διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις 
(Ν.4354/2015), συμβούλους επιχειρήσεων κλπ. 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με το νέο 
νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4605/2019) για την 
προστασία της πρώτης κατοικίας και ειδικότερα με 
τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά αυτού καθώς 
και με τη σχέση του πλαισίου αυτού με το 
προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1. Γενικά χαρακτηριστικά Ν. 4605/2019 

2. Συγκριτική επισκόπηση του προηγούμενου 
νομοθετικού πλαισίου 

3. Προϋποθέσεις υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών 

4. Διαδικασία υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών 

5. Έννομες συνέπειες υπαγωγής σε ρύθμιση 
οφειλών 

6. Έννομες συνέπειες μη υπαγωγής σε ρύθμιση 
οφειλών 

7.  Συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου 

8. Έννομες συνέπειες μη τήρησης της ρύθμισης 
οφειλών. 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Φώτιος Α. Κωτσής 

Ο Φώτης Κωτσής είναι Δικηγόρος Αθηνών (παρ’ 
Αρείω Πάγω), Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας 
Μωράτης-Πασσάς και Σύμβουλος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών. Είναι απόφοιτος της Νομικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος 
δύο μεταπτυχιακών τίτλων στο εμπορικό δίκαιο 
(University of Bristol – UK) και στο αστικό δίκαιο 
(Πανεπιστήμιο Αθηνών). Έχει διδάξει “Business 
Law” σε αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα 
του αμερικανικού Πανεπιστημίου “City University 
of Seattle” και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
(πρ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) και αρθρογραφεί κατά καιρούς 
σε νομικά περιοδικά. 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21/01/2020 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00 

Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκού 

Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα) 

 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100 € 

Για νομικά πρόσωπα: 125 €  

(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του 
Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 
https://www.cecl2.gr/index.php/el/education) 

 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής 

του αντιτίμου: 16/01/2020 

 
 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 

Όσοι εγγραφούν έως 06/01/20, θα λάβουν 

15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 
 

 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν σημειώσεις του εισηγητή   
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 

Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα 
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