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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού Υπευθύνου και 
Ιδιότητα 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Καθηγητής Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Καθηγητής Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

210 4142187, manolis@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών 
Αριθμός Θεματικού Πεδίου (Συμβουλευτείτε 
το Παράρτημα) 

202, 206 

Συνολική διάρκεια προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 9 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 141 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται) Το σεμινάριο απευθύνεται σε  
-Φοιτητές και αποφοίτους οικονομικών σχολών, διοίκησης 
επιχειρήσεων, λογιστές, χρηματοοικονομικής  και τραπεζικής 
διοικητικής, στελέχη τραπεζικών ιδρυμάτων,  στελέχη 
εταιριών που ασχολούνται με την αναδιάρθρωση 
επιχειρήσεων,  αποφοίτους νομικής και δικηγόρους με 
εξειδίκευση στο πτωχευτικό και εμπορικό δίκαιο, αλλά και σε 
φοιτητές ΙΕΚ που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο  
-Δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υπαλλήλους αρμόδιων 
αρχών, πιστωτικών ιδρυμάτων, χρηματοοικονομικών 
οργανισμών και λοιπών υπόχρεων νομικών προσώπων και 
επαγγελματίες που εξ αντικειμένου οφείλουν να γνωρίζουν το 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο 
-Στελέχη επιχειρήσεων και τραπεζοϋπαλλήλους  πού 
ασχολούνται με το εμπόριο, Εφοριακοί, φορολογούμενοι, 
πιστωτές, νομικοί. 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.  ή φοίτηση σε τριτοβάθμια ή 
μεταλυκειακή δομή. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail. 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) 

Διαδικασία παρακολούθησης  Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω 
απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και 
συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας 
υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται 
λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο 
δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα 
πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε 
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εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό 
υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και 
παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα 
αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και 
offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα 
ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος 
έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει 
σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών 
και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται 
στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών.  Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να :  

• μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις 

• χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την 
ύλη του μαθήματος 

• υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και 
απαντήσεις τελικής εξέτασης  

Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ωρών παρακολούθησης μέσω  της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Βρώμικου 
Χρήματος) 

2 μήνες, 20 ώρες παρακολούθησης 

Κατάσχεση Τραπεζικών Καταθέσεων 3 μήνες, 50 ώρες παρακολούθησης 

Το Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο 4 μήνες, 71 ώρες παρακολούθησης 

Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος  

To πρόγραμμα αποσκοπεί στο να ενημερώσει  
εμπεριστατωμένα  για νέες διαδικασίες προ-πτωχευτικής 
εξυγίανσης  όπως ο  εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης 
οφειλών επιχειρήσεων όπως αυτός θα  επαναδιαμορφωθεί 
στο υπό ψήφιση Νέο Πτωχικό Δίκαιο, αλλά και καινοτόμους 
θεσμούς του Πτωχευτικού Δικαίου, όπως η προσφάτως 
νομοθετηθείσα  απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών του 
έντιμου πτωχού οφειλέτη-φυσικού προσώπου-2η ευκαιρία. Η 
2η ευκαιρία φιλοδοξεί να επανεντάξει στην 
επιχειρηματικότητα εκ νέου χιλιάδες αφερέγγυες επιχειρήσεις 
προσφέροντας τους μια νέα αρχή. Επιπλέον παρουσιάζεται η 
απλοποιημένη διαδικασία πτωχευσεων για μικρες 
επιχειρήσεις. 
Η έμφαση του προγράμματος θα παραμείνει σε εξειδικευμένα 
θέματα  και πρακτικά ζητήματα  της εξυγίανσης επιχειρήσεων 
στα πλαίσια του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα σε προ-πτωχευτικό 
επίπεδο, όπως  το prepackaged plan, αλλά και  τις 
διαφοροποιήσεις αυτών  που ήδη έχουν δημοσιευτεί στο 
σχετικό Σχέδιο του Νεου Πτωχευτικού Δικαίου. 
Επιπρόσθετα θα διαπραγματευτεί το θέμα της εντασσόμενης 
πλέον στο Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο « Πτώχευσης Καταναλωτή». 
Με το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα 
αποκτήσουν μια ολιστική προσέγγιση στο σύγχρονο  
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πτωχευτικό δίκαιο εξοικειωμένοι  και με πιο εξειδικευμένα 
θέματα, αποκτώντας ένα πιστοποιητικό που θα τεκμηριώνει 
εμπεριστατωμένη γνώση του θέματος και των παραμέτρων 
του.   
Το πρόγραμμα παρουσιάζει, αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και 
εστιάζει στις υποχρεώσεις και ευθύνες που υπέχουν τα νομικά 
πρόσωπα και οι υπάλληλοι τους, δικηγόροι, λογιστές και 
επαγγελματίες, καθώς και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές 
αναφορικά με τα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν για τη 
συλλογή πληροφοριών και άσκηση εποπτείας. 
Τέλος το πρόγραμμα προσφέρει το βασικό γνωσιακό 
υπόβαθρο γύρω από ένα ειδικότερο μέσο αναγκαστικής 
εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων, της κατάσχεσης των 
τραπεζικών καταθέσεων και να αναδείξει την πρακτική 
εφαρμογή του μέσου αυτού στη σύγχρονη οικονομική και 
συναλλακτική ζωή αλλά και τους περιορισμούς που ο κοινός 
νομοθέτης θέτει γύρω από αυτό. Η κατάσχεση των χρηματικών 
απαιτήσεων στα χέρια Τράπεζας, ως τρίτης, συνιστά σήμερα 
εν μέσω οικονομικής ύφεσης, το κατ’ εξοχήν αποτελεσματικό 
μέσο για την ικανοποίηση των δανειστών. Οι λόγοι που 
εξηγούν την ανωτέρω παραδοχή, η εξέλιξη της νομοθεσίας 
σχετικά με την κατάσχεση των καταθέσεων, οι υποχρεώσεις 
ενός πιστωτικού ιδρύματος μετά την επίδοση του 
κατασχετηρίου σε αυτό, οι ιδιαιτερότητες ορισμένων 
καταθέσεων, οι ειδικότερες ρυθμίσεις που ισχύουν όταν στην 
εν λόγω διαδικασία εμπλέκεται το Δημόσιο, είτε ως δανειστής, 
είτε ως οφειλέτης, είναι ορισμένα από τα θέματα που θα 
εξετάσουμε με αρκετή προσοχή, ώστε στο τέλος του 
μαθήματος οι φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν να έχουν 
αποκτήσει μία σφαιρική αντίληψη για το πώς και σε ποιες 
περιπτώσεις η λειτουργία των τραπεζών δύναται να 
αξιοποιηθεί αποτελεσματικά για την ικανοποίηση των 
πιστωτών 
 

 
Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

 

         Γνωστικές Δεξιότητες (γνωστικές, 
συμπεριφορές/στάσεις, ψυχοκινητικές 

κ.α.)                                      (ικανότητα 
συλλογής, οργάνωσης και ανάλυσης 
δεδομένων μέσα από παρατήρηση, 

σύγκριση, πρόβλεψη, ιεράρχησης, πχ να 
γνωρίζω τι σημαίνει κάτι, να 

αντιλαμβάνομαι τι θα προκύψει εάν..., 
ικανότητα αξιοποίησης των γνωστικών και 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που έχουν 
αποκτηθεί, σε διάφορες καταστάσεις και 

Ικανότητα συνθετικής παρουσίασης και ιεράρχησης 
δεδομένων 

Ικανότητα πρακτικής εφαρμογής γνώσεων  

Κατανόηση εννοιών σε σχέση με θεσμικό πλαίσιο 

Παροχή των απαραίτητων εργαλείων σε επαγγελματίες που εξ 
αντικειμένου οφείλουν να γνωρίζουν το  σχετικό θεσμικό 
πλαίσιο 

Κατανόηση μεθόδων τεκμηρίωσης σε συνδυασμό με Εθνικό 
νομοθετικό πλαίσιο  

Προθεσμίες - Κυρώσεις 

Διαφοροποίηση Κατάσχεσης από Ιδιώτη και Δημόσιο 
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εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
διαμόρφωση νοοτροπίας, ικανότητα χρήσης 
των ερεθισμάτων τα οποία εξελίσσονται σε 

κινητήρια δραστηριότητα, να μπορώ να 
αναλάβω, να επιλέξω, να περιγράψω κάτι)  

Συλλογή οικονομικών στοιχείων από επιχείρηση & τράπεζες 

πληροφοριών και επεξεργασία αυτών στα πλαίσια σύνταξης 

του φακέλου και του ΣΠΠ της ΓΓΠΣ. 

  
 

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 
διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος 
Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζονται οι 
βασικές ικανότητες 
που 
δημιουργούνται 
από το πρόγραμμα 
και γίνεται, αν είναι 
δυνατόν, διάκριση 
μεταξύ των γενικών 
και ειδικών 
ικανοτήτων, που 
είναι οι πλέον 
σχετικές για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   

Θεωρία Πρακτική 
Δια ζώσης 

διδασκαλία 
στην τάξη 

Από απόσταση  
(e-learning) 

Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος) 

1.Εισαγωγ
ή 

   2  Κατανόηση της 
προβληματικής και 
σημασίας της 
νομιμοποίησης 
εσόδων από 
εγκληματικές 
δραστηριότητες. 

2.Νομοθετ
ικά 
Κείμενα 

   2  Βλ. τίτλο διδακτικής 
ενότητας 

3.Βασικές 
Έννοιες 

   3  Βλ. τίτλο διδακτικής 
ενότητας 

4.Υπόχρεα 
Πρόσωπα 

   2  Βλ. τίτλο διδακτικής 
ενότητας 

5.Μέτρα 
Δέουσας 
Επιμέλειας 

   2  Βλ. τίτλο διδακτικής 
ενότητας 

6.Ειδικές 
Υποχρεώσ
εις 

   2  Βλ. τίτλο διδακτικής 
ενότητας 

7.Τυπολογί
α- 
Κυρώσεις 

   2  Βλ. τίτλο διδακτικής 
ενότητας 

8.Νέες 
Ρυθμίσεις- 

   3  Βλ. τίτλο διδακτικής 
ενότητας 
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Επίλογος 

9.Τεστ 
Αξιολόγησ
ης 

   1  Αξιολόγηση της 
κατανόησης και 
απόκτησης γνώσεων 

Το Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο 
1.Εισαγωγή 
στο Νέο 
Πτωχευτικό 
Δίκαιο  

3 1   4 ώρες 1.1 Η 
επαναοριοθέτηση 
του Πτωχευτικού 
Δικαίου ως δικαίου 
αφερεγγυότητας και 
η απόπειρα 
ολιστικής 
προσέγγισης των 
διαδικασιών 
εξυγίανσης 
επιχειρήσεων με το 
Νέο Πτωχευτικό 
Δίκαιο 
1.2 Οι 
προϋποθέσεις 
κήρυξης της 
πτώχευσης- Τα 
προαπαιτούμενα και 
το «τεκμήριο 
πτώχευσης» 
1.3 Η 
απλοποιημένη 
διαδικασία  
πτώχευσης για μι 
 

Ικανότητα 
συστηματικής μάθησης  
και οργάνωσης-
Ικανότητα κριτικής 
ανάλυσης 

2. Τα 
αποτελέσμ
ατα της 
κήρυξης 
της 
πτώχευσης, 
η 
αναγγελία 
και 
επαλήθευσ
η των 
πιστωτών 
και οι  
ενέργειες 
του 
συνδίκου –
διαχειριστή 
αφερεγγυό
τητας στο 
νέο πλαίσιο 
αφερεγγυό
τητας 

4 1   5 ώρες 2.1 Τα 
αποτελέσματα της 
κήρυξης της 
πτώχευσης ως προς 
τον οφειλέτη-Η 
πτωχευτική 
απαλλοτρίωση 
2.2 Τα 
αποτελέσματα της 
κήρυξης της 
πτώχευσης ως προς 
τους πιστωτές –Η 
ανστολή των 
ατομικών διώξεων 
2.3 Τα 
αποτελέσματα της 
κήρυξης της 
πτώχευσης ως προς 
λοιπούς τρίτους και 
εργαζομένους 
2.4  Η σφραγιση και 
απογραφή της 
πτωχευτικής 
πεεριουσίας 
2.5 Η αναγγελία και 
επαλήθευση των 

Το ιδιο με το ανωτέρω 
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πιστώσεων 
 
 

3.  Τα 
όργανα της 
πτώχευσης 

3 1  4 ώρες 3.1 Το πτωχευτικό 
Δικαστήριο 
3.2  Ο Εισηγητής της 
Πτώχευσης 
3.3 Ο διαχειριστής 
Αφερεγγυότητας –Ο 
ρόλος και η ευθύνη 
του  
 

Το ιδιο με το ανωτέρω 

4. Το 
ενεργητικό 
της 
πτώχευσης 

4 1  5 ώρες 4.1 Η οριοθέτηση 
της πτωχευτικής 
περιουσίας  
4.2   Η πτωχευτική 
διεκδίκηση και ο 
πτωχευτικός 
ποχωρισμός ως 
μέσα 
απεγκλωβισμού από 
την πτωχευτική 
περιουσία  
4.3 Ο θεσμός της 
πτωχευτικής 
ανάκλησης 
4.4  Η τύχη των 
εκκρεμών 
συμβάσεων   

Το ιδιο με το ανωτέρω 

5. Το 
στάδιο της 
ένωσης των 
πιστών και 
η  
εκκαθάριση 
της  
περιουσίας 
του πτωχού 

4 1  5 ώρες 5.1 Η πάλαι ποτέ 
ένωση των πιστωτών 
και η ρευστοποίηση 
της πτωχευτικής 
περιουσίας 
5.2 Η εκποίση της 
επιχείρησης του 
πτωχού ως σύνολου 
5.3 Η εκπόίηση 
μεμονωμένων  
περιουσιακών 
στοιχείων  
5.4Η διανομή του 
πλειστηριάσματος 
καισχετική καταταξη 
των πιστωτων  
5.5 Το πέρας της 
πτώχευσης 

Το ιδιο με το ανωτέρω 

6. Η 
εταιρική   
πτώχευση  

2 1  3 ώρες 6.1 Η ιδιαιτερότητα 
της εταιρικής 
πτώχευσης  και η 
ευθύνη των 
διοικούντωνγια 
πααρέλκυση ή 
πρόκληση της 
πτώχευσης 
 

Το ιδιο με το ανωτέρω 
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6.2Π τώχευση 
ομίλων 
επιχειρήσεων και ο 
κανονισμος 
2015/578 για τις 
διασυνοριακές 
πτωχεύσεις 

7. Η 
απαλλαγή 
του 
φυσικού 
προσώπου 
από τα 
χρέη του 
ως 2η 
ευκαιρία –
Η μερική 
απαλλαγή 
των 
νομίμων 
εκπροσώπ
ων 

3 1  4 ώρες 7.1 Η δεύτερη 
ευκαιρία για τον 
έντιμο οφειλέτη για 
νέο ξεκίνημα μετά 
την πτώχευση 
7.2 H Η έννοια του 
“συγγνωστού’’ 
οφειλέτη και η 
ανάγκη για  
δυναμική ερμηνεία 
τhw- H αντιστροφή 
του βάρους 
απόδειξης στο Νέο 
Πτωχευτικό Δίκαιο  
7.3 Το εύρος των 
εντασσόμενων 
απαιτήσεων και 
αμφίβολα σημεία 
7.4 Αποτελέσματα 
της απαλλαγής το 
υπόλοιπο των χρεών 
7.5 Η μερική 
απαλλαγή χρεών για 
νομίμους 
εκπροσωπους 
εταιριών  
 

Το ιδιο με το ανωτέρω 

8. Οι  
προπτωχευ
τικές 
διαδικασίες 
εξυγίανσης 
στα 
πλαίσια 
του 
Πτωχευτικο
ύ Κώδικα 
Μέρος Ι- Η 
επικράτηση 
της 
διαδικασία
ς της  
άμεσης 
δικαστικής 
επικύρωση
ς ( 
prepackage
d plan)  

3 1  4 ώρες 8.1Oι βασικές 
προϋποθέσεις και 
ενέργειες για την 
σύναψη της 
συμφωνίας-Ιδίως η 
απλή 
πιθανολογούμενη 
αφερεγγυότητα ως 
τρίτος λόγος 
εξυγίανσης 
 
8.2 Περιεχόμενο της 
αίτησης-Απαραίτητα 
συνυποβαλλόμενα 
έγγραφα και 
καταστάσεις 
8.3 Ιδιαίτερα  η 
έκθεση του 
εμπειρογνώμονα 

Το ιδιο με το ανωτέρω 

9.Οι  3 1  4 ώρες 9.1 Ο έλεγχος του Το ιδιο με το ανωτέρω 
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προπτωχευ
τικές 
διαδικασίες 
εξυγίανσης 
στα 
πλαίσια 
του 
Πτωχευτικο
ύ Κώδικα 
Μέρος ΙΙ - Η 
διαδικασία 
της 
επικύρωση
ς της 
συμφωνίας 
εξυγίανσης  
και ο 
δικαστικός 
έλεγχος 

Δικαστηρίου-
Δυνητική περιστολή 
των εξουσιών του 
δικαστηρίου σε 
σχέση με τον έλεγχο 
της βιωσιμότητας –Η 
δυαντότητα του 
Δικαστηριου να 
επικυρώσει την 
συμφωνία με μια 
μόνο από τις 2 
απαιτούμενες 
πλειοψηφίες 
πιστωτων 
 
9.2  Ο ρόλος του 
Δημοσίου και του 
ΕΦΚΑ  
 
9.3 Η δυνατότητη 
λήψης προσωρινών 
μέτρων στην 
διαδικασία 
εξυγίανσης 
 

10. Οι  
προπτωχευ
τικές 
διαδικασίες 
εξυγίανσης 
στα 
πλαίσια 
του 
Πτωχευτικο
ύ Κώδικα 
Μερος  ΙΙΙ-Η 
Ανατροπή 
της 
διαδικασία
ς 
εξυγίανσης 
και λοιπές 
διαδικασίες  
εξυγίανση 

3 1  4 ώρες 10.1 Τα 
αποτελέσματα της 
δικαστικής 
επικύρωσης και τα 
πλεονεκτήματα για 
τον επιχειρηματία 
 
10.2 Η ιδιάζουσα 
θέση των εγγυητών 
στην διαδικασία-
Ειδικότερα η θέση 
των συγγενικών 
προσώπων 
 
10.3 Η δυνατότητα 
τροποποίησης της 
αρχικής συμφωνίας 
εξυγίανσης 
 
10.4 Η τριτανακοπή 
από διαφωνούντες 
πιστωτές  και η 
δυνατότητα 
ακύρωσης της 
συμφωνίας 
εξυγίανσης 

Το ιδιο με το ανωτέρω 

11. Οι  
προπτωχευ
τικές 
διαδικασίες 
εξυγίανσης 

3 1  4 ώρες 11.1 Η μεταβίβαση 
επιχείρησης στα 
πλαίσια της 
εξυγίανσης 
 

Δεξιότητα  εφαρμογής 
σε συγκεκριμένη 
περίπτωση 
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στα 
πλαίσια 
του 
Πτωχευτικο
ύ Κώδικα 
ΙV-
Mεταβίβασ
η 
επιχείρηση
ς και case 
studies 

11.2 Case studies 
περιπτώσεων 
εξυγίανσης 
 

12. H 
πτώχευση 
καταναλωτ
ή Μέρος Ι-
Βασικές 
προϋποθέσ
εις και όροι 

4 1  5 ώρες 12.1 Η επιλογή της 
ένταξης της 
«Πτωχευσης 
Κταναλωτη» 
 
12.2 όροι και 
προϋποθέσεις  
κήρυξης-Η επάρκεια 
της πτωχευτικής 
περιοουσίας 
 
12.3 Η 
καθυστερημένη 
μετενέργεια 
αναστολής τωνα 
τομικών διώξεων  ως 
προς τους νέγγυους 
πιστωτές  

Ικανότητα 
συστηματικής μάθησης  
και οργάνωσης-
Ικανοτητα κριτικής 
ανάλυσης 

13.Η 
πτώχευση 
καταναλωτ
ή Μέρος ΙΙ-
Η 
προστασία 
της κύριας 
κατοικίας 

3 1  4 ώρες 13.1 Η αίτηση του 
πτωχού καταναλωτή 
για προστασίαα της 
κύριας κατοικίας του 
μεσω της  μίσθωσης 
αυτής 
13.2  Η έννοια του 
«ευάλωτου» 
οφειλέτη 
13.3 Ο ρόλος του 
Φορέα Απόκτησης  
και Επαναμίσθωσης 

Το ιδιο με το ανωτέρω 

14. Ο 
εξωδικαστι
κός 
μηχανισμός 
στα 
πλαίσια 
του 
Πτωχευτικο
ύ Κώδικα 
Μέρος Ι- 
Βασικές 
Προϋποθέσ
εις και 
όροι-
εντασόμενε

3 1  4 ώρες 14.1 Η 
αναδιαμόρφωση του 
Ν.4469/2017 και η 
ένταξη του 
εξωδικαστικού 
μηχανισμού στο Νέο 
Πτωχευτικό Δίκαιο  
 
14.2  Η  αποσύνδεση 
από την 
προϋπόθεση των  
θετικών χρήσεων 
στο Νεο Πτωχευτικό 
Δίκαιο 
 

Το ιδιο με το ανωτέρω 
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ς οφειλές 14.3 Τα παραίτητα 
στοιχεία της αίτησης 

15.  Ο 
εξωδικαστι
κός 
μηχανισμός 
στα 
πλαίσια 
του 
Πτωχευτικο
ύ Κώδικα 
Μέρος  ΙI- H 
κυριαρχία 
των 
χρηματοδο
τικών 
φορεων και 
η 
συμμετοχή 
του 
Δημοσίου 

3 1  4 ώρες 15.1  Η πολυμερής 
συμφωνία 
αναδιάρθρωσης 
 
15.2  Οι ισχύοντες 
κανόνες και ιδίως η 
αρχή της μη 
χειροτέρευσης της 
θέσης των πιστωτών 
 
15.3 Η κυριαρχία των 
χρηματοδοτικών 
φορέων έναντι του 
Δημοσίου σε 
πολυμερείς 
συμφωνίες 

Το ιδιο με το ανωτέρω 

16. Ο 
εξωδικαστι
κός 
μηχανισμός 
στα 
πλαίσια 
του 
Πτωχευτικο
ύ Κώδικα 
Μέρος ΙIΙ- 
Εναλλακτικ
ές 
δυνατότητε
ς του 
αιτούντα 
και 
αποτελέσμ
ατα της 
συμφωνίας 

3 1  4 ώρες 16.1 Ανασταλτικά 
αποτελέσματα της 
υποβολής της 
αίτησης 
 
16.2Αποτελέσματα 
της συμφωνίας 
 
16.3 Οι διμερείς 
συμφωνίες με 
χρηματοδοτικούς 
φορείς 
 
16.4 Η χρήση 
αλγορίθμων για την 
υποβολή πρόταση 
από τους εν γένει 
πιστωτών και η 
δυνατότητα του 
οφειλέτη για 
προσφυγή σε 
διαμεσολάβηση  
 
 

Το ιδιο με το ανωτέρω 

17. Λοιπές 
παραπτωχε
υτικές   
διαδικασίες 
και 
διαδικασίες  
‘’εξυγίανση
ς΄΄ εκτός  
Πτωχευτικο
ύ Κώδικα 

3 1  4 ώρες 17.1 O Nόμος 
4307/2014 για την 
θέση σε ειδική 
διαχείριση 
επιχείρησης 
 
17.2 Η Ειδική 
Διαχείριση 
επιχείρησης κατα το 
άρθρο 1040ΚΠΟλΔ 
 

Το ιδιο με το ανωτέρω 
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17.3  Οι κρατικές 
ενισχύσεις ως   μέσο 
εξυγίανσης των 
επιχειρήσεων  

Κατάσχεση Τραπεζικών Καταθέσεων 
1. EΙΣΑΓΩΓΗ- 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙ
ΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

   4 1.Εισαγωγικές 
Παρατηρήσεις  
2.Εννοιολογική 
Προσέγγιση χρήσιμων 
όρων  
3.Ιστορική Αναδρομή 
 

ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ 
ΑΥΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

2.ΑΡΣΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
ΚΑΙ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ
Ν 
(ΠΑΡΑΒΑΛΛΕ
ΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΚΑΙ 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
) 

   4 1.Η στροφή της 
νομολογίας και η 
θέσπιση του άρθρου 
24 του ν. 2915/2001. 
 
2.Ανάλυση του άρθρου 
24 ν. 2915/2001. 
3.Η σημασία της 
νομοθετικής 
κατοχύρωσης της 
άρσης του τραπεζικού 
απορρήτου των 
καταθέσεων στην 
περίπτωση 
κατασχέσεων 
4.Η εφαρμογή των 
άρθρων 87 επ. του νδ 
17.7/13.8.1923 «περί 
ειδικών διατάξεων επί 
ανωνύμων εταιρειών». 
 

 

3.Κατάσχεση 
εις χείρας 
τρίτου ως 
μέσο 
αναγκαστική
ς εκτέλεσης, 
κατάσχεση 
καταθέσεων 
εις χείρας 
της τράπεζας 
ως τρίτης 

-ΕΠΙΒΟΛΗ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
ΚΠΟΛΔ 

   4 1.Η επιβολή 
κατάσχεσης κατά τον 
ΚΠολΔ. 
2.Γενικές 
Προϋποθέσεις 
κατάσχεσης εις χείρας 
τρίτου. 
3.Ειδικές 
Προϋποθέσεις 
κατάσχεσης εις χείρας 
τρίτου. 
4.Αντικείμενο 
κατάσχεσης εις χείρας 
τρίτου (Τράπεζας). 
5.Η έναρξη κατάσχεσης 
εις χείρας τρίτου κατά 
τον ΚΠολΔ. 
 

 

4.Ειδικότερα 
ζητήματα 
κατασχέσεω
ν (ενδ. 
κατάσχεση 
κοινού 
λογαριασμο
ύ, 
κατάσχεση 
καταθέσεως 
σε 

   13 1.Περιεχόμενο 
κατασχετηρίου 
2.Η δήλωση τρίτου   
3.Ειδικά Ζητήματα 
(μέρος πρώτο) 
Ειδικά Ζητήματα 
(μέρος δεύτερο) 
Ειδικά ζητήματα 
(μέρος τρίτο) 
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αλληλόχρεο 
λογαριασμό) 
Α-Β-Γ ΜΕΡΟΣ 

5.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΟΛΗ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ
ΩΝ (ΜΕΡΟΣ 
Α-Β) 

   8 1.Η στάση της 
Τράπεζας σε 
περίπτωση τηρήσεως 
περισσότερων 
λογαριασµών στο 
όνοµα του καθ’ ού η 
εκτέλεση οφειλέτη-
καταθέτη. 
2.Συνέπειες από την 
επιβολή της 
κατάσχεσης 
τραπεζικών 
καταθέσεων (μέρος 
πρώτο και δεύτερο) 

 

 ΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 
ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ 
ΤΡΙΤΟΥ 
(ΜΕΡΟΣ Α-Β) 

   13 Το Δημόσιο με την 
ιδιότητα του 
επισπεύδοντος 
δανειστή - ΚΕΔΕ (μέρος 
πρώτο) 
Το Δημόσιο με την 
ιδιότητα του 
επισπεύδοντος 
δανειστή - ΚΕΔΕ (μέρος 
δεύτερο) 
1. Ιδιαιτερότητες 
κοινοποίησης 
2. Ακατάσχετα (άρθρο 
31 ΚΕΔΕ)  
3. Άλλες 
ειδικές/προνομιακές 
ρυθμίσεις 
 

 

 ΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΣ 
ΚΑΘ’ ΟΥ Η 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

   4 Το Δημόσιο ως καθ’ ου 
η εκτέλεση 
1. Επιτρεπτό της 
κατάσχεσης κατά 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ 
2. Προϋποθέσεις 
κατάσχεσης 
α. Κατάσχεση 
αποκλειστικά της 
ιδιωτικής περιουσίας 
του Δημοσίου 
β. Προσκόμιση 
ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής εκ μέρους 
του επισπεύδοντος 
δανειστή 
γ. Προθεσμία 
εκτέλεσης 
Συμπερασματικές 
σκέψεις 

 

1. EΙΣΑΓΩΓΗ- 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙ
ΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

   4 1.Εισαγωγικές 
Παρατηρήσεις  
2.Εννοιολογική 
Προσέγγιση χρήσιμων 
όρων  
3.Ιστορική Αναδρομή 
 

ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ 
ΑΥΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δίνονται ασκήσεις 
εφαρμογής ή/και on line τεστ αυτοαξιολόγησης. 
 
H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως 
μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ 
επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι 
διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση 
θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε 
μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των 
απαντήσεων. 

Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση 
με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην 
τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει 
διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην 
αντίστοιχη διδακτική ενότητα. 
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Εκπαιδευτές 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών 1. Σμαράγδα Ρηγάκου  
2. Ευαγγελία Σκρέκη 
3. Κωνσταντίνος Ντζούφας 

Ιδιότητες εκπαιδευτών  
1. Σμαράγδα Ρηγάκου Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,  

 

2. Ευαγγελία Σκρέκη, Δικηγόρος 
 

3. Κωνσταντίνος Ντζούφας, Δικηγόρος παρ’ Αρείω 
Πάγω, 
 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Διδακτικής/Θεματικής 
Ενότητας Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης 

Βαθμοί ECVET   

(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 
5,64 μονάδες ECVET 
  

Ώρες Εξ 
Αποστάσεως 

Σύνολο 
Ωρών 

Μονάδες 
ECVET 

20+50+71 141 
141 

5,64 
 /25 

Σημείωση: Στις επιμέρους Διδακτικές Ενότητες δεν δίνονται 

μονάδες ECVET εάν η ενότητα δεν αντιστοιχεί σε 

τουλάχιστον 50 ώρες παρακολούθησης. 

Νομιμοποίηση 
Εσόδων από 
Εγκληματικές 
Δραστηριότητες 
(Ξέπλυμα Βρώμικου 
Χρήματος) 

2 μήνες, 20 ώρες 
παρακολούθησης 

Κατάσχεση 
Τραπεζικών 
Καταθέσεων 

3 μήνες, 50 ώρες 
παρακολούθησης 
2  μονάδες ECVET 

Το Νέο Πτωχευτικό 
Δίκαιο 

4 μήνες, 71 ώρες 
παρακολούθησης 
2,84 μονάδες ECVET 

 

 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 
 

1. Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές 

Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Βρώμικου 

Χρήματος): 240€ χωρίς έκπτωση, 170€ με 

έκπτωση Νο1 και 200€ με έκπτωση Νο2. 

Δόσεις: 240€ (140+100), 170€ (εφάπαξ), 200€ 

(εφάπαξ) 

 

2. Κατάσχεση Τραπεζικών Καταθέσεων: 350€ 

χωρίς έκπτωση, 250€ με έκπτωση Νο1 και 300€ 

με έκπτωση Νο2. 

Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ 
(200+100) 

 

Κόστος Εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
Έκπτωση Νο1: 750€ 
Έκπτωση Νο2:  900€ 
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3. Το Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο: 470€ χωρίς έκπτωση, 

330€ με έκπτωση Νο1 και 400€ με έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 470€ (200+140+130), 330€ (170+160), 400€ 

(200+200) 

 

Υπάρχει η δυνατότητα αποπληρωμής σε ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις  για κάθε Διδακτική Ενότητα, όσες και 
η διάρκεια του σεμιναρίου σε μήνες. 
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Εκπτωτική πολιτική Έκπτωση Νο1 
• Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία 

ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα 
ανεργίας 

• Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής Κατάστασης 

• AMEA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής 

• Πτυχιούχοι-Φοιτητές ΠαΠει: Αντίγραφο Πτυχίου ή 
Βεβαίωση Φοίτησης 

• Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι 
ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή 
σχέση εργασίας με το φορέα 

• Δημοτικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση), 
εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με 
το φορέα 

Έκπτωση Νο2 
• Προπτυχιακοί Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 

ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Νέων: Βεβαίωση Φοίτησης/ Κάρτα με ισχύ στο 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος 

• Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων 
Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου 
παρακολούθησης 

• Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας 
περιόδου 

 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) 1. Σύμφωνα με το αναγραφόμενο πλάνο καταβολής 
δόσεων κάθε διδακτικής ενότητας  

2. Εφάπαξ 
3. Με δυνατότητα αποπληρωμής σε ισόποσες 

μηνιαίες δόσεις, όσες και η διάρκεια της διδακτικής 
ενότητας σε μήνες και με προϋπόθεση την 
εξόφληση των διδάκτρων 2 εβδομάδες πριν την 
ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας. 

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον 
αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του 
προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου 
Σπουδών. Δεν γίνονται επιστροφές διδάκτρων μετά την 
έναρξη των τμημάτων.  

Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης διδάκτρων εκπαιδευτικής 
ενότητας ώστε να δοθεί εκ νέου πρόσβαση στην πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης και να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με 
την εκπαιδευόμενο η συμμετοχή του στην τελική εξέταση με 
την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική 
ενότητα. 

Συνεργασίες 

Συνεργαζόμενοι φορείς  

(εφόσον υπάρχουν) 

 



17 
 

Παράρτημα 

Θεματικά πεδία ανά Επιστημονικό κλάδο 
 

Επιλέξτε έως 3 θεματικά πεδία (τα κυριότερα) που σχετίζονται με το πρόγραμμά σας και 

συμπληρώστε τους αντίστοιχους αριθμούς στην κατάλληλη θέση του Πίνακα 2 "Στοιχεία 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος". 

Στην περίπτωση όπου το ίδιο θεματικό πεδίο εμφανίζεται σε δύο επιστημονικούς κλάδους, 

συμπληρώνεται ο ένας ή και οι δύο αριθμοί του θεματικού πεδίου ανάλογα με τη συνάφεια του 

προγράμματος με τους δύο κλάδους.   

 Ανθρωπιστικές Σπουδές 

101 Παραστατικές Τέχνες 

102 Κινηματογράφος/Ψηφιακές  Τέχνες 

103  Εικαστικές Τέχνες 

104  Λογοτεχνία/Ποίηση 

105  Φιλοσοφία/Επιστημολογία 

106 Ψυχολογία 

107  Ιστορία/Αρχαιολογία 

108 
Γλωσσολογία/Μετάφραση/Γλώσσες και  
Πολιτισμοί 

109 Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

 
 

 
  Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία 

201 
 Διαχείριση Πολιτιστικού και Τουριστικού 
Πλούτου 

202 Οικονομία/Χρηματοοικονομικά/Λογιστική 

203 
Οργάνωση και Διοίκηση 

Οργανισμών/Marketing 

204 Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήμες 

205 ΜΜΕ και Επικοινωνία 

206 Επιστήμη Δικαίου 

207 Ναυτιλία 

208  Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

209  Αγροοικονομία 
 

 
 Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία 

301 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

302 Βιοτεχνολογία 

303 Τεχνολογία Τροφίμων 

304 Βιολογία 

305 Οικολογία 

306 Γεωλογία 

307 Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 

308 Φυσική 
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309 Χημεία 

310 Μαθηματικά και Στατιστική 

311 Αρχιτεκτονική/Χωροταξία/Πολεοδομία 

312 
Μηχανική Κτιρίων και 

Κατασκευών/Τοπογραφία 

313 Μηχανική Ενέργειας/Μηχανολογία/Μηχανική 

και Διαχείριση Μονάδων Παραγωγής 

314  Υλικά 
 

 
 Επιστήμες Υγείας και Αθλητισμός 

401 Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός 

402 Ιατρική Επιστήμη 

403  Οδοντιατρική 

404 Φαρμακογνωσία/Φαρμακολογία και  

Φαρμακευτική Τεχνολογία 

405 
Τεχνολογίες και Φροντίδα Υγείας και 
Πρόνοιας 

 
 

 
 Θεολογικές Σπουδές 

501  Θεολογία 

502 Θρησκειολογία 
 

 
 

  Γεωπονία 

601   Αγροοικονομία 

602  Τεχνολογία Τροφίμων 

603  Βιοτεχνολογία 

604 Οικολογία 

 


