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Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Ο  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  

Πτώχευση Φυσικών Προσώπων και Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών 
 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Δικηγόρους, Λογιστές, οικονομολόγους. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι αφενός η παρουσίαση της 
νέας διαδικασίας πτώχευσης των φυσικών προσώπων 
και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών 
των φυσικών προσώπων του νέου Πτωχευτικού Κώδικα 
(Ν 4738/2020), αφετέρου η συγκριτική παράθεση όλων 
των εναλλακτικών επιλογών ρύθμισης και άμυνας. 
Ενδεικτικά οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία από την υποβολή της 
αιτήσεως μέχρι την απαλλαγή από τα χρέη, για τις 
πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, για το δικαίωμα 
μεταβίβασης ή μίσθωσης της κύριας κατοικίας στον 
«Φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης», τον 
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, την 
επιδότηση της μηνιαίας δόσης των στεγαστικών 
δανείων, την άμυνα κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης 
και τις βασικές αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας των 
Τραπεζών.   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

• Προϋποθέσεις πτώχευσης 

• Αρμοδιότητα  

• Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου 

• Υποβολή της αίτησης 

• Περιεχόμενο αίτησης 

• Συνέπειες κατάθεσης 

• Προληπτικά μέτρα 

• Προϋποθέσεις 

• Διάρκεια 

• Κήρυξη της πτώχευσης 

• Συνέπειες 

• Διαδικασία πλειστηριασμού 

• Άσκηση δικαιώματος μεταβίβασης ή μίσθωσης της 
κύριας κατοικίας στον «Φορέα απόκτησης και 
επαναμίσθωσης» 

• Προϋποθέσεις 

• Διαδικασία 

• Μίσθωση κατοικίας από τον Φορέα 

• Καταγγελία μίσθωσης 

• Δικαίωμα επαναγοράς 

• Απαλλαγή από τα χρέη 

• Παύση εργασιών της πτώχευσης 

• Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών για 
φυσικά πρόσωπα. 

• Περιεχόμενο της αίτησης  

• Διαδικασία υποβολής 

• Αποτελέσματα συμφωνίας εξυγίανσης 

• Κανόνες και περιορισμοί αναδιάρθρωσης  

• Για Δημόσιο και ΦΚΑ 

• Καταγγελία σύμβασης αναδιάρθρωσης  

• Επιδότηση μηνιαίας δόσης στεγαστικού δανείου για 
φυσικά πρόσωπα 

• Προϋποθέσεις 

• Διαδικασία 

• Αξιολόγηση θέσης οφειλέτη και επιλογή βέλτιστου 
τρόπου διαχείρισης του προβλήματος της 
υπερχρέωσης 

• Συγκριτική αξιολόγηση όλων των επιλογών άμυνας 
και ρύθμισης χρεών του οφειλέτη  

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δημήτριος Αναστασόπουλος 

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι δικηγόρος Αθηνών 
με μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι της αναδιάρθρωσης 
δανείων (στεγαστικών και επιχειρηματικών) και 
εξειδίκευση στο Τραπεζικό, Πτωχευτικό δίκαιο και τη 
ρύθμιση οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων. 
Σπούδασε νομικά στη Μεγάλη Βρετανία και 
συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο του Γούλβερχαμπτον 
(Diploma of Higher Education in Law) και στο 
Πανεπιστήμιο του Λούτον όπου έλαβε πτυχίο νομικής 
(Bachelor of Laws (LLBHons)) και μεταπτυχιακό στο 
Εμπορικό δίκαιο (Master of Laws (LLM) in Commercial 
Law).  

Διατηρεί οργανωμένο δικηγορικό γραφείο στο κέντρο 
της Αθήνας με εξειδίκευση στο Τραπεζικό, Πτωχευτικό, 
Αστικό δίκαιο και την αναγκαστική εκτέλεση. Παρέχει 
συμβουλευτική και δικαστική υποστήριξη εταιρειών και 
φυσικών προσώπων.  

Αρθρογραφεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για 
θέματα υπερχρέωσης και ρύθμισης οφειλών και 
συμμετέχει τακτικά σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές 
εκπομπές.  
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Ήταν συνεργάτης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών και νομικός σύμβουλος στο πρόγραμμα 
Earlywarning Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11/03/2021 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80 € 

Για νομικά πρόσωπα: 110 €  

(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική 
του Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 

https://www.cecl.gr/katigoria-
seminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/ ) 
 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του 
αντιτίμου: 4/03/2021 

 
 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 
Όσοι εγγραφούν έως 22/02/21, θα λάβουν 

15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 
 

 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το υλικό της 
παρουσίασης του σεμιναρίου 

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
Zoom 
 Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να 
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά 
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 

Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα 
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, Fax: 210-3390522 

E-mail: seminars@cecl.gr  Website: www.cecl.gr 
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