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Δελτίο Τύπου   
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  

«Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ως μια μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία» 
 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνεργασία με την «Business Support Services», σας 
ενημερώνει για την ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ως μια 
μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στις 
18:00 στο Επιμελητήριο Κέρκυρας. 
 
Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την διαδικασία 
εξωδικαστικού συμβιβασμού: 
 
Θα περιγράφει η παρούσα κατάσταση, το πεδίο εφαρμογής του νόμου και τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας. Θα περιγράφουν τα απαιτούμενα της αίτησης και τα μυστικά της υποβολής 
και θα σκιαγραφηθεί η διαδικασία μετά την υποβολή της αίτησης. Θα περιγράφουν τα 
βασικά στοιχεία της μελέτης βιωσιμότητας και πως πρέπει να γίνεται η επιβεβαίωση της 
μελέτης βιωσιμότητας και κυρίως πως πρέπει οι πελάτες να χειρίζονται προς όφελος τους 
αυτό το κρίσιμο στάδιο. 
 
Αμέσως μετά θα συζητηθούν: 
 
Οι οδηγίες που έχουν δοθεί στους εκπροσώπους του δημοσίου. 
Πως σκέπτονται τα πιστωτικά ιδρύματα. 
Την κρισιμότητα της παρούσας αξίας των εξασφαλίσεων και τον ρόλο τους στο αίτημα. 
Τον τρόπο διαπραγμάτευσης και θα παρουσιάστουν συγκεκριμένα παραδείγματα 
αποτελεσματικών πραγματικών διαπραγματεύσεων. 
 
Θα ακολουθήσει χρόνος για ερωτήσεις απαντήσεις ενώ θα μπορεί οποιοσδήποτε το επιθυμεί 
να προγραμματίζει συνάντηση την ίδια ή άλλη μέρα για εξατομικευμένη προσέγγιση. 
 
Η άποψη μας είναι ότι ο επιχειρηματικός κόσμος δεν έχει ανάγκη από οικονομικές 
αναλύσεις. Από μεγάλου κύρους οικονομολόγους, οι οποίοι θα του πουν την φιλοσοφία τους  
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για την παγκόσμια οικονομία και θα του αναφέρουν την άποψη τους για την 
παγκοσμιοποίηση. 
 
Από άπειρους ειδικούς που διεκδικούν να τον συμβουλέψουν πάνω στο νέο καυτό θέμα, 
όταν σε ορισμένες περιπτώσεις δεν κατάφεραν να συμβουλέψουν τον εαυτό τους. 
 
Έχει ανάγκη από στήριξη, από πραγματική ουσιαστική υποστήριξη, από ενθάρρυνση και 
υποκίνηση. 
 
Σήμερα που 280.000 επιχειρήσεις έχουν κλείσει και 450.000 επιχειρήσεις ή ιδιώτες έχουν 
κόκκινο δάνειο δεν είναι ενοχικό να έχεις πρόβλημα με τις υποχρεώσεις σου. Δεν πρέπει ούτε 
να ντρέπεσαι ούτε να αυτό-μαστιγώνεσαι. 
 
Κυρίως δεν επιτρέπεται να είσαι αδρανής.  
 
Η ενημέρωση και η εκπαίδευση είναι σημαντικό εφόδιο. 
 
 
 
 

Με εκτίμηση 
 
 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 
Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 

 


