
 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  
 

 

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

Οι Διαδικασίες Αφερεγγυότητας των Εταιρειών υπό το πρίσμα του Νέου 
Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 4738/2020) 

 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Σε Νομικούς και Οικονομικούς Συμβούλους 
Επιχειρήσεων, στα στελέχη της διοίκησης και σε  
επιχειρηματίες, οι οποίοι λόγω της τρέχουσας συγκυρίας 
της πανδημίας καλούνται εγκαίρως να αντιμετωπίσουν 
την οικονομική δυσχέρεια.   

ΣΚΟΠΟΣ 

Ενημέρωση επί των διαδικασιών αντιμετώπισης της 
αφερεγγυότητας νομικών προσώπων και επί του 
ζητήματος της απαλλαγής των διοικούντων 
/εκπροσώπων του νομικού προσώπου (οφειλέτη).  

Αναφορά σε ζητήματα ευθυνών της  Διοίκησης, καθώς 
και στις πρακτικές δυσχέρειες στην εφαρμογή του 
Πτωχευτικού Δικαίου, όπου περιλαμβάνεται και η προ 
πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

➢ Η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 
Δυνατότητες  της  συμφωνίας εξυγίανσης.  
 

➢ Η πτωχευτική διαδικασία είτε με πρωτοβουλία των 
πιστωτών είτε με πρωτοβουλία του οφειλέτη, με ή 
χωρίς τη συναίνεση / σύμπραξή του.  

 
➢ Η δυνατότητα έγκαιρης «διάσωσης» των απαιτήσεων 

των εταιρικών πιστωτών. 
  

➢ Οι σημαντικές ευθύνες των διοικούντων. 
  

➢ Η δυνατότητα απαλλαγής των διοικούντων.  
 

➢ Παραδείγματα από τη νομολογία.  

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Ματθίλδη Χάρισμα 

Ματθίλδη Δ. Χάρισμα, Δικηγόρος Αθηνών 

Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης και 
έχει παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό της Νομικής 
Σχολής Αθηνών στον Τομέα του Αστικού Δικαίου.  

Διατηρεί οργανωμένο δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, 
από το έτος 1994. Παρέχει νομική υποστήριξη 
συμβουλευτική και δικαστική επί υποθέσεων Εμπορικού 

Δικαίου και  ειδικότερα Πτωχευτικού Δικαίου και 
προπτωχευτικής διαδικασίας Εξυγίανσης.  

Εκλέγεται και συμμετέχει από το έτος 1994 στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελλήνων  
Εμπορικολόγων. Έχει αναλάβει σεμινάρια στο 
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και εισηγήσεις επί 
ζητημάτων Εμπορικού Δικαίου, με επίκεντρο το 
Πτωχευτικό Δίκαιο.  

Ημερομηνία διεξαγωγής:15/04/2021 

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: 08/04/2021 

 
 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 

Όσοι εγγραφούν έως 29/03/21, θα λάβουν 

15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 
 

 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν την παρουσίαση σε 
μορφή power point.  

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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