
 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη, 26 Οκτωβρίου  2017 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση και Ατομική πρωτοβάθμια υποστήριξη για τον Εξωδικαστικό 

Συμβιβασμό 

Ημερίδα με θέμα «Ο Εξωδικαστικός Συμβιβασμός ως μια μεγάλη επιχειρηματική 

ευκαιρία» θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα την Πέμπτη 2 

Νοεμβρίου στις 18:00 στην Ορεστιάδα , Ξενοδοχείο Ηλέκτρα, Πανταζίδου 52 και την 

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου  2017 στις 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων (3ος όροφος) του 

Επιμελητηρίου Έβρου (Λεωφ. Δημοκρατίας 307) στην Αλεξανδρούπολη .  

Η δράση αποτελεί συνέχεια των δράσεων  ενημέρωσης και υποστήριξης των μελών για τον 

εξωδικαστικό συμβιβασμό που ξεκίνησαν από τον Δεκέμβριο του 2016 με στόχο την συνεχή 

ενημέρωση για τις εξελίξεις στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.  

       Τα θέματα για τα οποία θα γίνει ενημέρωση είναι:  

 Η Παρούσα κατάσταση.  

 Τα πεδία εφαρμογής του νόμου. 

 Ανάλυση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.  

 Παρουσίαση των μυστικών της υποβολής.  

 Επισκόπηση της αίτησης, απαιτούμενα και τί πρέπει να περιλαμβάνει.  

 Σκιαγράφηση της διαδικασίας μετά την υποβολή της αίτησης. 

 Περιγραφή βασικών στοιχείων μελέτης βιωσιμότητας.  

 Πως πρέπει να γίνεται η επιβεβαίωση της μελέτης βιωσιμότητας και κυρίως πώς 

πρέπει οι πελάτες να χειρίζονται προς όφελος τους αυτό το κρίσιμο στάδιο.  

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση των μελών για τις δυνατότητες που προκύπτουν από 

την αξιοποίηση του νέου νομοσχεδίου που ψηφίστηκε για τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, 

τους πλειστηριασμούς και τις δυνατότητες ρύθμισης και αναδιάρθρωσης δανείων. Ως εκ 

τούτου θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματίες μπορούν να 

αναδιαρθρώνουν τα τραπεζικά τους δάνεια και να μειώνουν το συνολικό κόστος 

τραπεζικού δανεισμού και να προβούν σε βιώσιμες λύσεις. 

Με το πέρας της ενημέρωσης θα συζητηθούν  

 Τί οδηγίες έχουν δοθεί στους εκπροσώπους του δημοσίου  

 Πως σκέπτονται τα πιστωτικά ιδρύματα 

 Η κρισιμότητα της παρούσας αξίας των εξασφαλίσεων και ο ρόλος τους στο αίτημα  

 Ο τρόπος διαπραγμάτευσης. 



 

 

 

Με την ολοκλήρωση της ενημέρωσης θα υπάρξει χρόνος για ερωτήσεις ενώ τα μέλη θα 

έχουν την δυνατότητα να κλείσουν συνάντηση για προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη, 

χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Η προσωπικής συμβουλευτική θα παρέχεται από τους 

εισηγητές της ημερίδας κατόπιν ραντεβού.  

Όποιο μέλος επιθυμεί να κλείσει ατομική συνάντηση  μπορεί να επικοινωνήσει με τον 

Λεωνίδα Σκερλετόπουλο  στο Επιμελητήριο Έβρου 2551035848 εσωτ 21 ενώ θα υπάρχει 

δυνατότητα να δηλώσουν ενδιαφέρον την ημέρα της ημερίδας.  

 

 


