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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                     
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

       
               
         

Ταχ. Δ/νση       

Ταχ. Κώδικας  
Τηλέφωνο
Email 

: Λ. Θηβών 196-198 
  Αγ. Ι. Ρέντης
: 18233
: 213 212 5642
: egdix.gram@keyd.gov.gr

 ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
(αποστολή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση εκπροσώπων ενώσεων καταναλωτών και φυσικών προσώπων για τις 
διαδικασίες αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους 

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο 
για τους εκπροσώπους ενώσεων καταναλωτών και τα φυσικά πρόσωπα όπου θα παρουσιαστούν 
οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

α) μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης και οι δομές ενημέρωσης και υποστήριξης 
οφειλετών, 

β)  εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, 

γ)  παροχή 2ης ευκαιρίας, μέσω πτώχευσης και ταυτόχρονης απαλλαγής από όλα τα χρέη. 

Σε κάθε ενότητα θα είναι δυνατή η παροχή διευκρινίσεων σε ερωτήματα των συμμετεχόντων. 

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00 - 15:00. 

Η ΕΓΔΙΧ έχει προγραμματίσει μια σειρά αντίστοιχων ενημερωτικών δράσεων, με στόχο την 
ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την εξοικείωσή τους με τις σχετικές διαδικασίες 
του θεσμικού πλαισίου. Απώτερος σκοπός είναι η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης στη χώρα μας.

H εν λόγω ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με 
τίτλο «Υποστήριξη της Ελλάδας για την ενίσχυση του πλαισίου που διέπει την υπερχρέωση». Στο 
αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των εφαρμοστικών μέτρων 
που απαιτούνται για την πλήρη ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1023/2019 για την 
αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Η ενημερωτική δράση, αποσκοπεί στην περαιτέρω 
εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων με τις διαδικασίες του Νόμου 
4738/2020 (Α' 207) για τη ρύθμιση των οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, καθώς και 
στην παρουσίαση των τροποποιήσεων που επήλθαν κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την 
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ψήφισή του έως σήμερα. Ο Νόμος 4738/2020 αποτελεί μια σημαντική νομοθετική παρέμβαση για 
την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, που αντικατέστησε όλα τα προηγούμενα επιμέρους 
εργαλεία διευθέτησης οφειλών και εισήγαγε καινοτομίες, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές. Συγκεκριμένα, μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών πρόληψης και αντιμετώπισης 
της υπερχρέωσης, επιδιώκονται οφέλη τόσο για την κοινωνία όσο και την εθνική οικονομία.

Το έργο εποπτεύεται από την ΕΓΔΙΧ του Υπουργείου Οικονομικών και υλοποιείται από την 
ανάδοχο ιδιωτική εταιρεία συμβούλων KPMG, στην οποία ανατέθηκε η εκπόνηση των εργασιών, 
κατόπιν διαγωνισμού, από τη Γενική Διεύθυνση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG Reform) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που χρηματοδοτεί το έργο στο πλαίσιο του προγράμματος τεχνικής 
υποστήριξης (TSI).

Παρακαλούμε όπως προωθήσετε την πρόσκληση αυτή στα μέλη σας προκειμένου να εγγραφούν 
στον ακόλουθο σύνδεσμο για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση :

https://kpmgeventsgr.webex.com/kpmgeventsgr/onstage/g.php?MTID=e6b613071dc6698b5b80741f112
5a2bb4

Μετά την εγγραφή, οι συμμετέχοντες θα λάβουν με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
τον σύνδεσμο διασύνδεσής τους στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη. 

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Η πρόσκληση θα είναι επίσης διαθέσιμη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ στην καρτέλα 
ανακοινώσεις (http://www.keyd.gov.gr/%ce%bd%ce%b5%ce%b1/).

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για την καλή συνεργασία.

    
Ο Ειδικός Γραμματέας

Φώτης Κουρμούσης

Πίνακας Διανομής: 

1. Συνήγορος του Καταναλωτή
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών Π.ΟΜ.Ε.Κ «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
3. Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος/ΙΝ.ΚΑ
4. Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής» Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ
5. Ένωση  Καταναλωτών και Δανειοληπτών
6.    Ένωση  Εργαζομένων  Καταναλωτών Ελλάδος

https://kpmgeventsgr.webex.com/kpmgeventsgr/onstage/g.php?MTID=e6b613071dc6698b5b80741f1125a2bb4
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http://www.keyd.gov.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B1/


3

7. Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή
8. Ομοσπονδία  Δανειοληπτών
9. Σύλλογος Δανειοληπτών Τραπεζών & Οφειλετών Δημοσίου

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
2. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
3. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης / Τμήμα Στρατηγικής και Συντονισμού
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