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χζδιο Νόμου του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ υπό τον τίτλο 
«ΕΞΩΔΙΚΑΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 

 

 

Άρθρο 1 

 

κοπόσ - οριςμοί 

1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου ρυκμίηουν τθ διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ 

οφειλϊν προσ οποιονδιποτε πιςτωτι, οι οποίεσ είτε προζρχονται από τθν άςκθςθ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ του οφειλζτθ, είτε αποτελοφν οφειλζσ από άλλθ αιτία, 

εφόςον θ ρφκμιςθ των εν λόγω οφειλϊν κρίνεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία 

απαραίτθτθ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτα του οφειλζτθ.  

 

2. Για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ νόμου: 

α. Ωσ «μεγάλεσ επιχειρήςεισ» νοοφνται όςεσ, κατά τθν τελευταία χριςθ πριν από τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 4 του παρόντοσ, είχαν κφκλο εργαςιϊν 

μεγαλφτερο από δφο εκατομμφρια πεντακόςιεσ χιλιάδεσ Ευρϊ (2.500.000 €) ι ζχουν 

ςυνολικζσ υποχρεϊςεισ (λθξιπρόκεςμεσ ι μθ) υψθλότερεσ από δφο εκατομμφρια Ευρϊ 

(2.000.000 €). 

β. Ωσ «μικρζσ επιχειρήςεισ» νοοφνται όςεσ, κατά τθν τελευταία χριςθ πριν από τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 4 του παρόντοσ, είχαν κφκλο εργαςιϊν ζωσ 

δφο εκατομμφρια πεντακόςιεσ χιλιάδεσ Ευρϊ (2.500.000 €) και ζχουν ςυνολικζσ 

υποχρεϊςεισ (λθξιπρόκεςμεσ ι μθ) ζωσ δφο εκατομμφρια Ευρϊ (2.000.000 €) . 

γ. Ωσ «ςυνοφειλζτησ» νοείται κάκε πρόςωπο που ευκφνεται αλλθλεγγφωσ εκ του νόμου ι 

ωσ αποτζλεςμα δικαιοπραξίασ, για τθν εξόφλθςθ μζρουσ ι του ςυνόλου των οφειλϊν του 

οφειλζτθ. Στθν ζννοια του ςυνοφειλζτθ περιλαμβάνεται και ο εγγυθτισ. Δεν 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ζννοια του ςυνοφειλζτθ οι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ που 

δυνάμει αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ με τον οφειλζτθ ζχουν αναλάβει να καλφψουν τθν παντόσ 

είδουσ ευκφνθ του ζναντι τρίτων.  

δ. Ωσ «χρηματοδοτικόσ φορζασ» νοείται κάκε πιςτωτικό ι χρθματοδοτικό ίδρυμα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπό ειδικι εκκακάριςθ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, κάκε 
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εταιρεία χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, κάκε εταιρεία πρακτορείασ επιχειρθματικϊν 

απαιτιςεων, κακϊσ και κάκε εταιρεία διαχείριςθσ απαιτιςεων από δάνεια και πιςτϊςεισ 

του άρκρου 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), εφόςον τελοφν υπό τθν εποπτεία τθσ Τράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ. 

ε. ωσ «πιςτωτζσ» νοοφνται τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, 

που ζχουν πάςθσ φφςεωσ χρθματικζσ απαιτιςεισ κατά του οφειλζτθ. 

ςτ. «απαρτία ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν» υπάρχει όταν ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία 

πιςτωτζσ (ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ) που είναι δικαιοφχοι τουλάχιςτον του (50%) πενιντα 

τοισ εκατό του ςυνόλου των απαιτιςεων κατά του οφειλζτθ. Δεν λαμβάνονται υπόψθ για 

τον ςχθματιςμό απαρτίασ απαιτιςεισ προςϊπων ςυνδεδεμζνων με τον οφειλζτθ και 

απαιτιςεισ πιςτωτϊν που δεν δεςμεφονται από τθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 4, 6 και 7 του άρκρου 2 και ςτο εδάφιο ε’ τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 4. 

η. Ωσ «πλειοψηφία ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν» νοείται θ πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων 

πιςτωτϊν που ςχθματίηεται με βάςθ ποςοςτό επί του ςυνόλου των απαιτιςεων των 

ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν. Δεν λαμβάνονται υπόψθ για τον ςχθματιςμό τθσ πλειοψθφίασ 

ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν απαιτιςεισ προςϊπων ςυνδεδεμζνων με τον οφειλζτθ.  

θ. Ωσ «ποςοςτό ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν με ειδικό προνόμιο» νοείται το ποςοςτό των 

ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν που ςχθματίηεται επί του ςυνόλου των απαιτιςεων των 

ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν που εξαςφαλίηονται με υποκικθ, προςθμείωςθ υποκικθσ ι 

ενζχυρο ι άλλο ειδικό προνόμιο. Δεν λαμβάνονται υπόψθ για τον ςχθματιςμό του 

ποςοςτοφ ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν με ειδικό προνόμιο απαιτιςεισ προςϊπων 

ςυνδεδεμζνων με τον οφειλζτθ.  

κ. Ωσ «ςφμβαςη αναδιάρθρωςησ οφειλϊν» νοείται θ πολυμερισ δικαιοπραξία που 

καταρτίηεται μεταξφ του οφειλζτθ και των ςυμβαλλομζνων πιςτωτϊν ςτο πλαίςιο 

εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου, ζχει ωσ αντικείμενο τθν αναδιάρκρωςθ 

του ςυνόλου ι μζρουσ των οφειλϊν του οφειλζτθ και αποςκοπεί ςτθν ςυνζχιςθ τθσ 

επαγγελματικισ ι επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ του οφειλζτθ. 

ι. Ωσ «πρόςωπα ςυνδεδεμζνα με τον οφειλζτη» νοοφνται:  
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(i) Όταν ο οφειλζτθσ είναι φυςικό πρόςωπο, οι ςφηυγοι, οι ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ 

αγχιςτείασ μζχρι δευτζρου βακμοφ, κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα που ελζγχονται από τον 

οφειλζτθ.  

(ii) Όταν ο οφειλζτθσ είναι νομικό πρόςωπο, τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ελζγχουν το 

νομικό πρόςωπο του οφειλζτθ, κακϊσ και οι ςφηυγοι και οι ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ 

αγχιςτείασ μζχρι του δεφτερου βακμοφ των ωσ άνω φυςικϊν προςϊπων. Επίςθσ τα νομικά 

πρόςωπα που ελζγχονται από τον οφειλζτθ.  

Ζνα φυςικό ι νομικό πρόςωπο κεωρείται ότι αςκεί ζλεγχο όταν ςυντρζχει μία από τισ 

περιπτϊςεισ του άρκρου 32 Ν. 4308/2014 (Α’ 251).  

ια. Ωσ «ςυμμετζχων πιςτωτήσ» νοείται κάκε πιςτωτισ που παρίςταται ι εκπροςωπείται ι 

ςυμμετζχει με οποιονδιποτε άλλο τρόπο ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ με ςκοπό 

τθν κατάρτιςθ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν.  

ιβ. Ωσ «ςυμβαλλόμενοσ πιςτωτήσ» νοείται κάκε πιςτωτισ που ςυμβάλλεται ςτθ ςφμβαςθ 

αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν. 

ιγ. Ωσ «μη ςυμβαλλόμενοσ πιςτωτήσ» νοείται κάκε πιςτωτισ που δεν ςυμβάλλεται ςτθ 

ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν, ανεξαρτιτωσ εάν ςυμμετείχε ςτθ διαδικαςία 

διαπραγμάτευςθσ.  

ιδ. Ωσ «εμπειρογνϊμονασ» νοείται κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που προςφζρει κατ’ 

επάγγελμα υπθρεςίεσ χρθματοοικονομικϊν ςυμβουλϊν ςχετικά με τθν αναδιάρκρωςθ 

επιχειριςεων. 

ιε. Ωσ «εκτιμητήσ ακινήτων» νοείται ο πιςτοποιθμζνοσ εκτιμθτισ ακινιτων που ζχει 

καταχωρθκεί ςτο Μθτρϊο Πιςτοποιθμζνων Εκτιμθτϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου Γ του ν. 4152/2013 (Α’ 107).  

ιςτ. Ωσ «οφειλζσ προσ το Δημόςιο» νοοφνται οι απαιτιςεισ του Δθμοςίου που είναι ιδθ 

βεβαιωμζνεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (ν.δ. 

356/1974, Α’ 90), του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν. 4174/2013, Α’ 170) και του 

Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016, με τισ 
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προςαυξιςεισ ι τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ του 

άρκρου 4. 

ιη. Ωσ «οφειλζσ υπζρ τρίτων» νοοφνται οι κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016 ιδθ βεβαιωμζνεσ 

οφειλζσ υπζρ τρίτων πιςτωτϊν, οι οποίεσ βεβαιϊνονται και ειςπράττονται από τθ 

Φορολογικι Διοίκθςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων 

(ν.δ. 356/1974), με τισ προςαυξιςεισ ι τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατά το χρόνο 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ του άρκρου 4. 

ιθ. Ωσ «οφειλζσ προσ τουσ Φορείσ Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ» νοοφνται οι απαιτιςεισ των 

Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ που είναι ιδθ βεβαιωμζνεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (ν.δ. 356/1974) και του άρκρου 101 του ν. 4172/2013 

(Αϋ 167), κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016, με τισ προςαυξιςεισ ι τόκουσ εκπρόκεςμθσ 

καταβολισ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ του άρκρου 4. 

 

Άρθρο 2 

Πεδίο Εφαρμογήσ 

1. Κάκε φυςικό πρόςωπο με πτωχευτικι ικανότθτα και κάκε νομικό πρόςωπο το οποίο 

αποκτά ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 

4172/2013 (Α’ 167) και ζχει φορολογικι κατοικία ςτθν Ελλάδα, δφναται να υποβάλει αίτθςθ 

για υπαγωγι ςτθ διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν, εφόςον:  

(α) κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016 είχε προσ χρθματοδοτικό φορζα οφειλι από δάνειο ςε 

κακυςτζρθςθ τουλάχιςτον 90 θμερϊν ι οφειλι που ρυκμίςτθκε μετά τθν 1θ Ιουλίου 2016 ι  

είχε λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ τθ Φορολογικι Διοίκθςθ ι είχε λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ 

προσ Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ι είχε βεβαιωκεί θ μθ πλθρωμι επιταγϊν εκδόςεϊσ 

του λόγω μθ επαρκοφσ υπολοίπου κατά το άρκρο 40 του ν. 5960/33 (ΦΕΚ 401 Α’) ι είχαν 

εκδοκεί διαταγζσ πλθρωμισ ι δικαςτικζσ αποφάςεισ λόγω λθξιπροκζςμων απαιτιςεων εισ 

βάροσ του, 

(β) οι ςυνολικζσ προσ ρφκμιςθ οφειλζσ του ξεπερνοφν το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) 

ευρϊ και 
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(γ) πλθροί τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ του άρκρου 3. 

2. Δεν δφνανται να υποβάλλουν αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ διαδικαςία εξωδικαςτικισ 

ρφκμιςθσ οφειλϊν οι ακόλουκοι: : 

(α) τα πιςτωτικά και χρθματοδοτικά ιδρφματα, κακϊσ και τα υποκαταςτιματα αλλοδαπϊν 

πιςτωτικϊν ι χρθματοδοτικϊν ιδρυμάτων που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα, 

(β) οι πάροχοι επενδυτικϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ και τα υποκαταςτιματα αλλοδαπϊν 

παρόχων επενδυτικϊν υπθρεςιϊν που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα, 

(γ) οι Οργανιςμοί Συλλογικϊν Επενδφςεων ςε Κινθτζσ Αξίεσ (ΟΣΕΚΑ), κακϊσ και οι 

Οργανιςμοί Εναλλακτικϊν Επενδφςεων (ΟΕΕ) κακϊσ και οι διαχειριςτζσ αυτϊν και 

(δ) οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ. 

3. Φυςικό ι νομικό πρόςωπο δεν δφναται να κατακζςει αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ 

διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν εφόςον: 

(α) ζχει υποβάλει αίτθςθ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου για υπαγωγι ςτισ διατάξεισ 

των άρκρων 62 επ. του ν. 4307/2014 (Α’ 246) ι, εφόςον ζχει πτωχευτικι ικανότθτα, ςτισ 

διατάξεισ του ν. 3588/2007 (Α‘ 153), εκτόσ εάν ζχει υπάρξει ζγκυρθ παραίτθςι του από τισ 

εν λόγω διαδικαςίεσ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ 

διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν ι 

(β) ζχει εκδοκεί οριςτικι απόφαςθ υπαγωγισ του οφειλζτθ ςε μία από τισ αναφερόμενεσ 

ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ (α) διαδικαςίεσ ι ζχει ςυηθτθκεί ενϊπιον του αρμόδιου 

δικαςτθρίου θ αίτθςθ υπαγωγισ του ςτισ παραπάνω διαδικαςίεσ και εκκρεμεί θ ζκδοςθ 

δικαςτικισ απόφαςθσ ι 

(γ) ζχει διακόψει τθν επιχειρθματικι του δραςτθριότθτα ι, ςε περίπτωςθ νομικοφ 

προςϊπου, βρίςκεται ςε διαδικαςία λφςθσ και εκκακάριςθσ, εκτόσ εάν αποφαςιςκεί από 

το αρμόδιο όργανο θ αναβίωςθ του νομικοφ προςϊπου, πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για 

υπαγωγι ςτθ διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν ι 

(δ) ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ το ίδιο το φυςικό πρόςωπο ι ςτθν 

περίπτωςθ των νομικϊν προςϊπων οι πρόεδροι, ι οι διευκφνοντεσ ςφμβουλοι, ι οι 
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διαχειριςτζσ, ι οι εταίροι ι και κάκε πρόςωπο εντεταλμζνο είτε από το νόμο, είτε από 

ιδιωτικι βοφλθςθ, είτε με δικαςτικι απόφαςθ ςτθ διαχείριςθ αυτϊν για φοροδιαφυγι 

(εξαιρουμζνθσ τθσ μθ απόδοςθσ φόρου προςτικζμενθσ αξίασ, φόρου κφκλου εργαςιϊν, 

φόρου αςφαλίςτρων, παρακρατοφμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελϊν ι ειςφορϊν ι 

φόρου πλοίων), απάτθ κατά του Δθμοςίου ι των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ι για το 

κακοφργθμα τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, τθσ υπεξαίρεςθσ, 

τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ δωροδοκίασ, τθσ δωρολθψίασ, τθσ  

λακρεμπορίασ, τθσ καταδολίευςθσ δανειςτϊν ι τθσ χρεοκοπίασ.  

Η καταδίκθ των πρόεδρων, ι των διευκφνοντων ςφμβουλων, ι των διαχειριςτϊν, ι των 

εταίρων ι και κάκε πρόςωπου εντεταλμζνου είτε από το νόμο, είτε από ιδιωτικι βοφλθςθ, 

είτε με δικαςτικι απόφαςθ ςτθ διαχείριςθ των νομικϊν προςϊπων για τα αδικιματα τθσ 

παραπάνω περίπτωςθσ κα πρζπει να αφορά ςε αξιόποινθ πράξθ τουσ που να ςχετίηεται με 

τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του νομικοφ προςϊπου που αιτείται τθν ζνταξι του ςτθ 

διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν του παρόντοσ νόμου. 

4. Στθ διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ του παρόντοσ νόμου δεν υπάγονται οφειλζσ του 

οφειλζτθ που ζχουν γεννθκεί μετά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016.  

5. Δεν υποβάλλεται αίτθςθ υπαγωγισ ςτθ διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ του 

παρόντοσ νόμου, ςε περίπτωςθ που οι απαιτιςεισ ενόσ πιςτωτι υπερβαίνουν ποςοςτό 85% 

των ςυνολικϊν απαιτιςεων κατά του οφειλζτθ. Για τθν εφαρμογι του προθγοφμενου 

εδαφίου το Ελλθνικό Δθμόςιο και οι Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ λογίηονται ωσ δφο 

πιςτωτζσ. 

6. Πιςτωτζσ οι απαιτιςεισ των οποίων (α) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάκε πιςτωτι το 

ποςό των δφο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρϊ και ποςοςτό 1,5% του ςυνολικοφ χρζουσ του 

οφειλζτθ και (β) δεν υπερβαίνουν ακροιςτικά το ποςό των είκοςι εκατομμυρίων 

(20.000.000) ευρϊ και ποςοςτό 15% του ςυνολικοφ χρζουσ του οφειλζτθ δεν ςυμμετζχουν 

ςτθ διαδικαςία του παρόντοσ νόμου και δεν δεςμεφονται από τθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ 

οφειλϊν. Σε περίπτωςθ που οι απαιτιςεισ που εμπίπτουν ςτο κριτιριο του ςτοιχείου (α) 

υπερβαίνουν ακροιςτικά το κριτιριο του ςτοιχείου (β), δεν ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία 

του παρόντοσ νόμου και δεν δεςμεφονται από τθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν οι 

πιςτωτζσ με τισ μικρότερεσ απαιτιςεισ ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ του ποςοςτοφ του 15% ι του 

ποςοφ των είκοςι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρϊ. Οι λοιποί πιςτωτζσ, ακόμα και εάν οι 
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απαιτιςεισ τουσ δεν υπερβαίνουν τα  κριτιρια του ςτοιχείου (α), ςυμμετζχουν κανονικά 

ςτθ διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ του παρόντοσ νόμου.  

7. Δεν υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου απαιτιςεισ από ανακτιςεισ 

κρατικϊν ενιςχφςεων λόγω παραβίαςθσ των ςχετικϊν διατάξεων τθσ Συνκικθσ για τθ 

Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΣΛΕΕ), ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 3 

του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) 

 

 

Άρθρο 3 

Κριτήρια επιλεξιμότητασ 

1. Ο οφειλζτθσ που τθρεί απλογραφικό λογιςτικό ςφςτθμα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 3 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) κρίνεται επιλζξιμοσ για υπαγωγι ςτθν εξωδικαςτικι 

ρφκμιςθ οφειλϊν του παρόντοσ νόμου, εφόςον ζχει κετικό κακαρό αποτζλεςμα προ φόρων 

ςε μία (1) τουλάχιςτον από τισ τελευταίεσ τρεισ (3) χριςεισ πριν από τθν υποβολι τθσ 

αίτθςθσ του άρκρου 4.  

2. Ο οφειλζτθσ που τθρεί διπλογραφικό λογιςτικό ςφςτθμα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 3 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) κρίνεται επιλζξιμοσ για υπαγωγι ςτθν εξωδικαςτικι 

ρφκμιςθ οφειλϊν του παρόντοσ νόμου, εφόςον πλθροί μία από τισ παρακάτω 

προχποκζςεισ ςε μία (1) τουλάχιςτον από τισ τελευταίεσ τρεισ (3) χριςεισ πριν από τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ του άρκρου 4: 

(α) ζχει κετικά αποτελζςματα προ τόκων, φόρων και αποςβζςεων, ι 

(β) ζχει κετικι κακαρι κζςθ (equity). 

 

Άρθρο 4 

Τποβολή αίτηςησ 
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1. Κάκε οφειλζτθσ εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ που περιλαμβάνονται ςτα άρκρα 2 

και 3 του παρόντοσ μπορεί να υποβάλει αίτθςθ για τθν υπαγωγι του ςτθν διαδικαςία 

εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2018. Αποκλείεται θ υποβολι 

δεφτερθσ αίτθςθσ από τον ίδιο οφειλζτθ όςο εκκρεμεί θ πρϊτθ ι μετά τθ ςφνταξθ 

πρακτικοφ περαίωςθσ τθσ διαδικαςίασ από το ςυντονιςτι κατά τα προβλεπόμενα ςτο 

άρκρο 8 παρ. 16 ι πρακτικοφ αποτυχίασ για οποιονδιποτε από τουσ προβλεπόμενουσ ςτον 

παρόντα νόμο λόγουσ. 

 

2. Η αίτθςθ για τθν υπαγωγι ςτθ διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν 

υποβάλλεται από τον οφειλζτθ θλεκτρονικά ςτθν Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ 

Χρζουσ (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τθ χριςθ ειδικισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, θ οποία κα τθρείται ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Υπόδειγμα τθσ αίτθςθσ επιςυνάπτεται ωσ Παράρτθμα Α του 

παρόντοσ νόμου. Τα δεδομζνα του οφειλζτθ κα τθροφνται ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ 

Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για τρία (3) χρόνια από τθ λιξθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ 

οφειλϊν ι από τθν ακφρωςι τθσ ι από τθν τελεςιδικία τθσ απόφαςθσ που απορρίπτει τθν 

αίτθςθ επικφρωςισ τθσ. Σε περίπτωςθ που θ αίτθςθ του οφειλζτθ δεν καταλιξει ςε 

ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν τα δεδομζνα του διαγράφονται από το θλεκτρονικό 

αρχείο τθσ Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. τρία (3) ζτθ μετά τθν υποβολι τουσ.  

3. Στθν περίπτωςθ φπαρξθσ ςυνοφειλετϊν ςυνυποβάλλεται αίτθςθ υποχρεωτικά και από 

αυτοφσ και ςυνοδεφεται τουλάχιςτον από τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2 ςτοιχεία 

(α) και (β) και τθσ παραγράφου 8 ςτοιχεία (α), (δ), (ε), (ςτ), (θ) και (κ) του άρκρου 5.  

Σε περίπτωςθ μθ ςυνυποβολισ τθσ αίτθςθσ από ζναν ι περιςςότερουσ ςυνοφειλζτεσ του 

οφειλζτθ, θ διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν του παρόντοσ νόμου δεν 

εκκινείται, εκτόσ εάν ο πιςτωτισ ι θ πλειοψθφία των πιςτωτϊν ζναντι των οποίων 

ευκφνονται οι ςυνοφειλζτεσ που δεν ςυνυπζβαλαν αίτθςθ ςυναινζςουν ςτθν ζναρξι τθσ. 

Δεν επιτρζπεται θ μθ ςυνυποβολι από ςυνοφειλζτεσ που είναι ομόρρυκμοι εταίροι 

ομόρρυκμθσ ι ετερόρρυκμθσ εταιρείασ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ι που 

από άλλθ αιτία ευκφνονται εισ ολόκλθρον και αλλθλεγγφωσ για το ςφνολο των οφειλϊν του 

οφειλζτθ, ακόμα και εάν παρζχεται θ ςυναίνεςθ του προθγοφμενου εδαφίου. 
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Σε κάκε περίπτωςθ, ακόμα και όταν ο πιςτωτισ ι θ πλειοψθφία των πιςτωτϊν ζναντι των 

οποίων ευκφνονται οι ςυνοφειλζτεσ δεν ςυναινοφν ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ, θ 

πλειοψθφία των υπόλοιπων πιςτωτϊν δφναται να αποφαςίςει τθν ζναρξι τθσ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι οι απαιτιςεισ των πιςτωτϊν που δεν ςυναίνεςαν δεν ρυκμίηονται από τθ 

ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν. 

Στθν περίπτωςθ των ςυνοφειλετϊν που υποβάλλουν από κοινοφ με τον οφειλζτθ αίτθςθ 

δεν ιςχφουν οι περιοριςμοί του άρκρου 2 παρ. 1, 3 και 5 και του άρκρου 3.  

Δεν απαιτείται ςυνυποβολι τθσ αίτθςθσ ςτθν περίπτωςθ που ο ςυνοφειλζτθσ είναι το 

Ελλθνικό Δθμόςιο, το Εκνικό Ταμείο Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ (Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε.), 

κακϊσ και οποιοςδιποτε άλλοσ φορζασ του δθμόςιου τομζα ζχει χορθγιςει εγγφθςθ για 

δάνεια οποιουδιποτε είδουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ διαδικαςία προχωράει ωσ εάν ο 

ςυγκεκριμζνοσ ςυνοφειλζτθσ είχε ςυνυποβάλει τθν αίτθςθ και τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά. 

4. Αίτθςθ δφνανται να υποβάλουν από κοινοφ περιςςότεροι από ζνασ οφειλζτεσ, εφόςον 

είναι νομικά πρόςωπα για τα οποία ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ υποχρεωτικισ 

ενοποίθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 32 ν. 4308/2014 (Α’ 251).  

5. Το Ελλθνικό Δθμόςιο, οι Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ι οι χρθματοδοτικοί φορείσ 

δφνανται ωσ πιςτωτζσ να εκκινιςουν τθ διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν 

κοινοποιϊντασ ςτον οφειλζτθ με δικαςτικό επιμελθτι ι με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με 

ιςοδφναμου τφπου ταχυδρομικι επιςτολι ι αυτοπρόςωπθ παράδοςθ, εφόςον 

διαςφαλίηονται με ιςοδφναμο τρόπο θ επιβεβαίωςθ αποςτολισ, παραλαβισ και 

εμπιςτευτικότθτασ, ζγγραφθ διλωςθ, με τθν οποία τον καλοφν να υπαχκεί ςτθ διαδικαςία 

του παρόντοσ νόμου υποβάλλοντασ τθ ςχετικι αίτθςθ. Η πρόςκλθςθ του προθγοφμενου 

εδαφίου κοινοποιείται με επιμζλεια του πιςτωτι και ςτθν Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η παράλειψθ του 

οφειλζτθ να υποβάλει αίτθςθ για εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ εξϊδικθσ ζγγραφθσ γνωςτοποίθςθσ ζχει ωσ ςυνζπεια να μθν 

δικαιοφται να εκκινιςει ο ίδιοσ τθ διαδικαςία υπαγωγισ μεταγενζςτερα, χωρίσ να 

προςκλθκεί εκ νζου από τουσ πιςτωτζσ ενϊ αν υποβάλει αίτθςθ εμπρόκεςμα, ο 

προςκαλζςασ πιςτωτισ λογίηεται ωσ ςυμμετζχων. 
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6. Μζχρι τθ λειτουργία τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ παραγράφου 2, οι 

αιτιςεισ για υπαγωγι ςτθ διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν υποβάλλονται ςε 

ζντυπθ και ψθφιακι μορφι ςτισ Διευκφνςεισ Ανάπτυξθσ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων. Τα 

ςυνοδευτικά τθσ αίτθςθσ ζγγραφα και δικαιολογθτικά υποβάλλονται αποκλειςτικά ςε 

ψθφιακι μορφι. 

7. Η υποβολι αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν δεν 

ςυνιςτά ςπουδαίο λόγο για τθν καταγγελία διαρκϊν ςυμβάςεων. 

8. Η υποβολι τθσ αίτθςθσ αναςτζλλει τθ διαδικαςία του Κϊδικα Δεοντολογίασ Τραπεηϊν 

(195/1/29.7.2016 απόφαςθ τθσ επιτροπισ Πιςτωτικϊν και Αςφαλιςτικϊν Θεμάτων τθσ 

Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, Β’ 2376) που ζχει κεςπιςκεί κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 

του ν. 4224/2013 (Α’ 288). Σε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ ςυμφωνίασ ςτο πλαίςιο του 

παρόντοσ νόμου, θ Διαδικαςία Επίλυςθσ Κακυςτεριςεων (ΔΕΚ) του Κϊδικα Δεοντολογίασ 

δεν αρχίηει εκ νζου, αλλά ςυνεχίηεται από το ςτάδιο ςτο οποίο είχε ςταματιςει. 

 

Άρθρο 5 

Περιεχόμενο αίτηςησ 

1. Στθν αίτθςθ του ο οφειλζτθσ αποτυπϊνει υποχρεωτικά τα εξισ: 

(α) πλιρθ ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ (επωνυμία, διεφκυνςθ, ΑΦΜ, ΚΑΔ, τθλζφωνο, 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ), αναφορά ςτον κφκλο εργαςιϊν του κατά τθν τελευταία χριςθ 

πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ και ςτισ ςυνολικζσ υποχρεϊςεισ του ζναντι των 

πιςτωτϊν του, περιγραφι τθσ δραςτθριότθτάσ του, τθσ οικονομικισ του κατάςταςθσ, των 

λόγων τθσ οικονομικισ του αδυναμίασ και των προοπτικϊν τθσ επιχείρθςισ του, 

(β) κατάλογο όλων των πιςτωτϊν του με πλιρθ ςτοιχεία (επωνυμία, διεφκυνςθ, ΑΦΜ, 

τθλζφωνο, θλεκτρονικι διεφκυνςθ ) και των οφειλομζνων ποςϊν ανά πιςτωτι, 

(γ) τθν πρόταςθ του για τον τρόπο ρφκμιςθσ των οφειλϊν του, θ οποία περιζχει κατ’ 

ελάχιςτον το ποςό που δφναται να καταβάλει ςε μθνιαία ι ετιςια βάςθ για τθν 

αποπλθρωμι των οφειλϊν του, βαςίηεται ςτα εκτιμϊμενα ζςοδα και ζξοδα του οφειλζτθ 
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κατά τισ επόμενεσ τρεισ (3) τουλάχιςτον χριςεισ και είναι ςφμφωνθ με τουσ υποχρεωτικοφσ 

κανόνεσ των άρκρων 9 και 15. 

(δ) τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ επιλεξιμότθτάσ του, ςφμφωνα με 

τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 3. 

2. Η αίτθςθ ςυνοδεφεται υποχρεωτικά και από: 

(α) κατάλογο των περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ με αναφορά ςτθν εκτιμϊμενθ 

εμπορικι αξία τουσ, προκειμζνου να είναι δυνατόν να προςδιοριςκεί θ αξία ρευςτοποίθςθσ 

τθσ περιουςίασ του. 

(β) πλιρθ περιγραφι των βαρϊν (είδοσ βάρουσ, πιςτωτισ, αςφαλιηόμενο ποςό, ςειρά, 

δθμόςιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμζνα επί των περιουςιακϊν ςτοιχείων που 

περιγράφονται ςτο ςτοιχείο (α) τθσ παροφςασ.  

 (γ) πλιρθ ςτοιχεία κάκε ςυνοφειλζτθ (επωνυμία, πλιρθ διεφκυνςθ, ΑΦΜ, τθλζφωνο, 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ). 

3. Με τθν αίτθςθ, επίςθσ, ςυνυποβάλλονται υποχρεωτικά: 

(α) διλωςθ για κάκε μεταβίβαςθ ι επιβάρυνςθ περιουςιακοφ ςτοιχείου του οφειλζτθ που 

ζγινε εντόσ των τελευταίων πζντε (5) ετϊν πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ και για κάκε 

καταβολι μερίςματοσ από τον οφειλζτθ προσ τουσ μετόχουσ ι εταίρουσ ι άλλθ ςυναλλαγι 

εκτόσ των τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν τθσ επιχείρθςθσ που ζγινε εντόσ των τελευταίων είκοςι 

τεςςάρων (24) μθνϊν πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, 

(β) ςτοιχεία κάκε νομικοφ προςϊπου ςυνδεδεμζνου με τον οφειλζτθ με θμερομθνία 

ςφςταςθσ μεταγενζςτερθ τθσ 1θσ Ιανουαρίου 2011, κακϊσ και πλιρθ ςτοιχεία ακινιτων ι 

άλλων περιουςιακϊν ςτοιχείων που τυχόν μεταβιβάςτθκαν από τον οφειλζτθ ι τουσ 

ςυνοφειλζτεσ ςε πρόςωπα ςυνδεδεμζνα με τον οφειλζτθ μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 και 

εφεξισ. 

(γ) κατάλογοσ των προςϊπων που αμείβονται από τον οφειλζτθ και τα οποία αποτελοφν 

ςυνδεδεμζνα πρόςωπα με αυτόν κακϊσ και ανάλυςθ των αμοιβϊν αυτϊν κατά τουσ 

τελευταίουσ είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. 
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4. Πζραν των ανωτζρω αναφερομζνων υποχρεωτικϊν ςτοιχείων, ο οφειλζτθσ ζχει τθ 

δυνατότθτα να ςυνοδεφει τθν αίτθςθ του με οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο, ςτοιχείο ι 

πλθροφορία, τθν οποία κεωρεί ςθμαντικι για τθν επιτυχία τθσ διαδικαςίασ. 

5. Η αξία των ακινιτων τα οποία δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ κα κακορίηεται με βάςθ ζκκεςθ 

εκτιμθτι ακινιτων, τθν οποία ςυνυποβάλλει ο οφειλζτθσ με τθν αίτθςι του. Εάν ο 

οφειλζτθσ δεν προςκομίςει ζκκεςθ από εκτιμθτι, ωσ αξία των ακινιτων ςτθν αίτθςθ 

δθλϊνεται θ αξία που λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογιςμό του Ενιαίου Φόρου 

Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων (ν. 4223/2013, Α’ 287). 

6. Με τθν αίτθςθ υπαγωγισ ςτθ διαδικαςία παρζχεται από τον οφειλζτθ άδεια για 

κοινοποίθςθ ςτο ςυντονιςτι και τουσ ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ, επεξεργαςία και 

διαςταφρωςθ από αυτοφσ των δεδομζνων του, τα οποία περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ και 

τα ςυνοδευτικά ζγγραφα, όςο και άλλων δεδομζνων του που βρίςκονται ςτθν κατοχι των 

ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν για τουσ ςκοποφσ τθσ διαδικαςίασ εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ 

οφειλϊν. Η άδεια του προθγοφμενου εδαφίου ςυνεπάγεται τθν άρςθ του απορριτου των 

τραπεηικϊν κατακζςεων του άρκρου 1 ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικοφ 

απορριτου. 

7. Η αίτθςθ υπζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του οφειλζτθ για τθν 

ακρίβεια και τθν πλθρότθτα του περιεχομζνου τθσ αίτθςθσ και των υποβλθκζντων 

εγγράφων. Ο οφειλζτθσ ενθμερϊνεται κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για τισ ςυνζπειεσ τθσ 

ψευδοφσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτο άρκρο 22 παρ. 6 ν. 

1599/1986. 

8. Η αίτθςθ ςυνοδεφεται υποχρεωτικά και από τα ακόλουκα ζγγραφα: 

(α) Διλωςθ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων (E.1) ι διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ 

νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων (Ν) των τελευταίων πζντε (5) φορολογικϊν 

ετϊν. 

(β) Κατάςταςθ οικονομικϊν ςτοιχείων από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (Ε.3) των 

τελευταίων πζντε (5) φορολογικϊν ετϊν. 

(γ) Συγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ πελατϊν και προμθκευτϊν των τελευταίων πζντε (5) 

φορολογικϊν ετϊν. 
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(δ) Διλωςθ ςτοιχείων ακινιτων (Ε.9), εφόςον προβλζπεται θ υποχρζωςθ υποβολισ τθσ. 

(ε) Πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου ειςοδιματοσ του τελευταίου ζτουσ. 

(ςτ) Πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ του ενιαίου φόρου ιδιοκτθςίασ ακινιτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 

του τελευταίου ζτουσ. 

(η) Τελευταία περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ (Φ2), εφόςον προβλζπεται θ υποχρζωςθ υποβολισ 

τθσ.  

(θ) Καταςτάςεισ βεβαιωμζνων οφειλϊν προσ τθ Φορολογικι Διοίκθςθ και προσ τουσ Φορείσ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ οι οποίεσ να ζχουν εκδοκεί εντόσ τριϊν μθνϊν πριν από τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 

(κ) Χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ του άρκρου 16 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) των 

τελευταίων πζντε περιόδων, οι οποίεσ πρζπει να είναι δθμοςιευμζνεσ, εφόςον 

προβλζπεται αντίςτοιχθ υποχρζωςθ.  

(ι) Προςωρινό ιςοηφγιο τελευταίου μθνόσ τεταρτοβακμίων λογαριαςμϊν του αναλυτικοφ 

κακολικοφ τθσ γενικισ λογιςτικισ, εφόςον προβλζπεται θ κατάρτιςι του.  

(ια) Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου γενικισ χριςθσ του οφειλζτθ ι του πρόεδρου του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου και του διευκφνοντοσ ςυμβοφλου για ανϊνυμεσ εταιρείεσ, του 

διαχειριςτι για εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και ιδιωτικζσ κεφαλαιουχικζσ Εταιρείεσ, 

των ομόρρυκμων εταίρων και των διαχειριςτϊν για προςωπικζσ εταιρείεσ. 

(ιβ) Πιςτοποιθτικό περί μθ πτϊχευςθσ από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. 

(ιγ) Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ πτϊχευςθσ από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. 

(ιδ) Πιςτοποιθτικό περί μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόςον ο οφειλζτθσ είναι 

νομικό πρόςωπο. 

(ιε) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οφειλζτθ ι του πρόεδρου του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου και του διευκφνοντοσ ςυμβοφλου για ανϊνυμεσ εταιρείεσ, του 

διαχειριςτι για εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και ιδιωτικζσ κεφαλαιουχικζσ Εταιρείεσ, 

των ομόρρυκμων εταίρων και των διαχειριςτϊν για προςωπικζσ εταιρείεσ. 
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9. Με απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Οικονομικϊν μποροφν να 

κακορίηονται και νζα δικαιολογθτικά ωσ υποχρεωτικϊσ ςυνυποβαλλόμενα με τθν αίτθςθ 

υπαγωγισ ςτθ διαδικαςία του παρόντοσ νόμου ζγγραφα ι και να τροποποιοφνται τα 

δικαιολογθτικά τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.  

 

Άρθρο 6 

Διοριςμόσ ςυντονιςτή-Δικαίωμα αποποίηςησ 

1. Εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ θ Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίηει 

ςυντονιςτι τθσ διαδικαςίασ από το μθτρϊο ςυντονιςτϊν που τθρείται ςτθν Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και 

ςτο οποίο εγγράφονται κατά προτεραιότθτα διαπιςτευμζνοι διαμεςολαβθτζσ του ν. 

3898/2010 (Α’ 211) μετά από πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ που δθμοςιεφει ο 

Ειδικόσ Γραμματζασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ 

παραγράφουσ 4 και 5. Η ζδρα του ςυντονιςτι πρζπει να βρίςκεται εντόσ τθσ Περιφερειακισ 

Ενότθτασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα του ο οφειλζτθσ. Εάν δεν υπάρχει εγγεγραμμζνοσ 

ςυντονιςτισ ςτο μθτρϊο με ζδρα εντόσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ, ςτθν οποία ζχει τθν 

ζδρα του ο οφειλζτθσ, διορίηεται ςυντονιςτισ που εδρεφει εντόσ τθσ διοικθτικισ 

περιφζρειασ τθσ ζδρασ του οφειλζτθ. 

2. Δεν επιτρζπεται ο διοριςμόσ ωσ ςυντονιςτι του ιδίου προςϊπου ςε περιςςότερεσ από 

μία αιτιςεισ, εάν προθγουμζνωσ δεν ζχει εξαντλθκεί θ δυνατότθτα διοριςμοφ των λοιπϊν 

εγγεγραμμζνων ςτο μθτρϊο τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου με ζδρα τθν Περιφερειακι 

Ενότθτα ι τθ διοικθτικι περιφζρεια, ςτθν περίπτωςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου, εντόσ τθσ οποίασ λαμβάνει χϊρα θ διαδικαςία εξωδικαςτικισ 

ρφκμιςθσ οφειλϊν. 

3. Ο ςυντονιςτισ ειδοποιείται από τθν Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για το διοριςμό του και εντόσ δφο (2) 

εργάςιμων θμερϊν υποχρεοφται να αποποιθκεί εάν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του 

περιςτάςεισ που δφνανται να επθρεάςουν τθν ανεξαρτθςία του. Τζτοιεσ περιςτάςεισ είναι 

ιδίωσ: 

(α) κάκε προςωπικι ι επαγγελματικι ςχζςθ με τον οφειλζτθ ι ςυμμετζχοντα πιςτωτι,  
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(β) οποιοδιποτε οικονομικό ι άλλο ςυμφζρον, άμεςο ι ζμμεςο, από τθν ζκβαςθ τθσ 

διαδικαςίασ. 

Στθν περίπτωςθ που ο ςυντονιςτισ αποποιθκεί τον διοριςμό του κατά τα παραπάνω θ 

Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίηει αμζςωσ νζο ςυντονιςτι.  

4. Ο Ειδικόσ Γραμματζασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ δθμοςιεφει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και ςτθ Διαφγεια πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν εγγραφι ςτο 

Μθτρϊο Συντονιςτϊν. Στο μθτρϊο εγγράφονται κατά προτεραιότθτα διαπιςτευμζνοι 

διαμεςολαβθτζσ του ν. 3898/2010 (Α’ 211) μετά από αίτθςι τουσ που υποβάλλεται εντόσ 

προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ κατά τα ανωτζρω. Η 

αίτθςθ ςυνοδεφεται από υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με τθν οποία ο 

ενδιαφερόμενοσ βεβαιϊνει τθν ιδιότθτά του ωσ διαπιςτευμζνου διαμεςολαβθτι του ν. 

3898/2010 (Α’ 211).  

5. Στο μθτρϊο ςυντονιςτϊν εγγράφονται: 

α) Εκατόν είκοςι (120) διαπιςτευμζνοι διαμεςολαβθτζσ με ζδρα ςτθν Περιφζρεια Αττικισ. 

 β) Πενιντα (50) διαπιςτευμζνοι διαμεςολαβθτζσ με ζδρα ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ 

Μακεδονίασ. 

 γ) Είκοςι (20) διαπιςτευμζνοι διαμεςολαβθτζσ με ζδρα ςτθν Περιφζρεια Θεςςαλίασ. 

 δ) Είκοςι (20) διαπιςτευμζνοι διαμεςολαβθτζσ με ζδρα ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ. 

 ε) Είκοςι (20)διαπιςτευμζνοι διαμεςολαβθτζσ με ζδρα ςτθν Περιφζρεια Κριτθσ. 

 ςτ) Είκοςι (20)διαπιςτευμζνοι διαμεςολαβθτζσ με ζδρα ςτθν Περιφζρεια Πελοποννιςου. 

 η) Δζκα (10) διαπιςτευμζνοι διαμεςολαβθτζσ με ζδρα ςτθν Περιφζρεια Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και Θράκθσ. 

 θ) Δζκα (10) διαπιςτευμζνοι διαμεςολαβθτζσ με ζδρα ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ 

Μακεδονίασ. 

 κ) Δζκα (10) διαπιςτευμζνοι διαμεςολαβθτζσ με ζδρα ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου. 
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 ι) Δζκα (10) διαπιςτευμζνοι διαμεςολαβθτζσ με ζδρα ςτθν Περιφζρεια Ιονίων Νιςων. 

 ια Δζκα (10) διαπιςτευμζνοι διαμεςολαβθτζσ με ζδρα ςτθν Περιφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ. 

 ιβ) Δζκα (10) διαπιςτευμζνοι διαμεςολαβθτζσ με ζδρα ςτθν Περιφζρεια Βορείου Αιγαίου. 

 ιγ) Δζκα (10) διαπιςτευμζνοι διαμεςολαβθτζσ με ζδρα ςτθν Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Σε περίπτωςθ που οι αιτιςεισ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο υπερβοφν ςε αρικμό τισ υπό κάλυψθ 

κζςεισ ςυντονιςτϊν ανά Περιφζρεια, διενεργείται κλιρωςθ μεταξφ των ενδιαφερόμενων. 

Μεταξφ των μθ κλθρωκζντων διενεργείται νζα κλιρωςθ για να κακοριςκεί θ ςειρά των 

επιλαχόντων. Οι επιλαχόντεσ εγγράφονται ςτο μθτρϊο αμζςωσ μετά τθ διαγραφι από το 

μθτρϊο μζλουσ με ζδρα ςτθν ίδια Περιφζρεια. 

Σε περίπτωςθ που δεν καλυφκοφν οι κζςεισ ςυντονιςτϊν ανά Περιφζρεια, ο Ειδικόσ 

Γραμματζασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ απευκφνει εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων πρόςκλθςθ προσ τουσ Δικθγορικοφσ 

Συλλόγουσ με ζδρα τθν Περιφζρεια αυτι με τθ διαδικαςία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ αυτι ςτο μθτρϊο εγγράφονται δικθγόροι με πενταετι τουλάχιςτον 

εμπειρία μετά τθ λιψθ τθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ. Εάν οι αιτιςεισ εγγραφισ 

υπερβοφν ςε αρικμό τισ υπό κάλυψθ κζςεισ, ακολουκείται διαδικαςία κλιρωςθσ κατά τα 

παραπάνω οριηόμενα. 

6. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ανάγκθ ςυμπλιρωςθσ του αρικμοφ των ςυντονιςτϊν ςε 

ςυγκεκριμζνθ Περιφζρεια, ο Ειδικόσ Γραμματζασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ με 

απόφαςι του μπορεί να εγγράψει ςτο μθτρϊο ςυντονιςτϊν νζα μζλθ από τθν κατάςταςθ 

επιλαχόντων ανά Περιφζρεια. Εάν ο αρικμόσ των επιλαχόντων δεν επαρκεί για τθν κάλυψθ 

των αναγκϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ Περιφζρειασ, ο Ειδικόσ Γραμματζασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ 

Χρζουσ δθμοςιεφει κοινι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν εγγραφι ςτο 

Μθτρϊο Συντονιςτϊν διαπιςτευμζνων διαμεςολαβθτϊν και δικθγόρων ακολουκϊντασ 

κατά τα λοιπά τθν διαδικαςία των παραγράφων 4 και 5. 

7. Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. επιβλζπει το ζργο των ςυντονιςτϊν, μεριμνά για τθν κατάρτιςι τουσ και τθν 

περιοδικι πιςτοποίθςθ τθσ απόδοςισ τουσ. Με απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα 

Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ διαγράφονται από το Μθτρϊο οι ςυντονιςτζσ που δεν 

φζρουν ςε πζρασ το ζργο τουσ εμπροκζςμωσ ι εκπλθρϊνουν πλθμμελϊσ τα κακικοντα 
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τουσ. Για τθν εξειδίκευςθ των υποχρεϊςεων των ςυντονιςτϊν κατά τθν εκτζλεςθ των 

κακθκόντων τουσ και των ςυνεπειϊν που επιφζρει θ μθ ςυμμόρφωςι τουσ ςε αυτζσ 

εκδίδεται Οδθγόσ Δεοντολογίασ Συντονιςτϊν από τθν Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. 

 

Άρθρο 7 

Ζλεγχοσ πληρότητασ αίτηςησ και κοινοποίηςή τησ ςτουσ πιςτωτζσ 

1. Εφόςον ο ςυντονιςτισ δεν αποποιθκεί το διοριςμό του εντόσ τθσ προκεςμίασ του 

άρκρου 6 παρ. 3, θ Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. του κοινοποιεί ςε θλεκτρονικι μορφι αντίγραφο τθσ αίτθςθσ 

και των ςυνοδευτικϊν εγγράφων. Ο ςυντονιςτισ ελζγχει τθν πλθρότθτα τθσ αίτθςθσ και 

των ςυνοδευτικϊν εγγράφων και ςε περίπτωςθ που ο φάκελοσ τθσ αίτθςθσ δεν είναι 

πλιρθσ καλεί τον οφειλζτθ να κατακζςει εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν τα ζγγραφα 

που λείπουν. Εάν ο φάκελοσ δεν ςυμπλθρωκεί εμπρόκεςμα θ διαδικαςία κεωρείται 

περαιωκείςα ωσ άκαρπθ και ο ςυντονιςτισ ςυντάςςει πρακτικό αποτυχίασ τθσ διαδικαςίασ 

το οποίο αποςτζλλει θλεκτρονικά ςτθν Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και ςτον αιτοφντα. Μετά τθ διαπίςτωςθ τθσ 

πλθρότθτασ τθσ αίτθςθσ ι τθ ςυμπλιρωςθ του φακζλου ο ςυντονιςτισ εκδίδει 

υπογεγραμμζνθ βεβαίωςθ με τθν οποία πιςτοποιεί τθν πλθρότθτα τθσ αίτθςθσ και τθν 

αποςτζλλει αυκθμερόν ςτθν Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η ωσ άνω βεβαίωςθ πιςτοποιείται θλεκτρονικά από 

τθν Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον οφειλζτθ και ςτο ςυντονιςτι.  

 

2. Εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ λιψθ τθσ αίτθςθσ με πλιρθ φάκελο ι τθσ 

ςυμπλιρωςθσ αυτισ, ςε περίπτωςθ που υπάρχουν ελλείψεισ κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 

1, ο ςυντονιςτισ κοινοποιεί ςε όλουσ τουσ πιςτωτζσ που περιζχονται ςτθν κατάςταςθ που 

ζχει κατακζςει ο οφειλζτθσ θλεκτρονικά ι, ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ 

επικοινωνία με θλεκτρονικά μζςα, με δικαςτικό επιμελθτι ι με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με 

ιςοδφναμου τφπου ταχυδρομικι επιςτολι ι αυτοπρόςωπθ παράδοςθ, εφόςον 

διαςφαλίηονται με ιςοδφναμο τρόπο θ επιβεβαίωςθ αποςτολισ, παραλαβισ και 

εμπιςτευτικότθτασ, αντίγραφο τθσ αίτθςθσ. Με τθν εξαίρεςθ των πιςτωτϊν τθσ 

παραγράφου 6 του άρκρου 2, ςτουσ πιςτωτζσ κοινοποιείται επίςθσ πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ 

ςτθ διαδικαςία και υπόδειγμα ζντυπθσ διλωςθσ εμπιςτευτικότθτασ.  
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3. Το εφλογο χρονικό διάςτθμα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου για τθν πρϊτθ περίοδο 

εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου προςδιορίηεται ςε δφο (2) εργάςιμεσ 

θμζρεσ. Για λόγουσ διαχείριςθσ του φόρτου εργαςίασ των ςυντονιςτϊν και των 

εκπροςϊπων των πιςτωτϊν του δθμόςιου τομζα και των χρθματοδοτικϊν φορζων, με 

απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ δφναται να τροποποιείται 

το παραπάνω χρονικό διάςτθμα. Η απόφαςθ του προθγοφμενου εδαφίου δθμοςιεφεται 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..  

4. Εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, οι χρθματοδοτικοί φορείσ και οι πιςτωτζσ του δθμόςιου τομζα κοινοποιοφν 

ςτθν Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ςτθν οποία κα γίνονται από τουσ 

ςυντονιςτζσ όλεσ οι κοινοποιιςεισ ςχετικά με τισ αιτιςεισ για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν. 

 

Άρθρο 8 

Διαδικαςία διαπραγμάτευςησ - Τποχρεϊςεισ εχεμφθειασ και ειλικρίνειασ 

1. Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ κατά τα 

οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 7, οι πιςτωτζσ αποςτζλλουν ςτο ςυντονιςτι ςε 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ που τουσ ζχει κοινοποιιςει διλωςθ για τθν πρόκεςι τουσ να 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία. Οι πιςτωτζσ που προτίκενται να ςυμμετάςχουν αποςτζλλουν 

θλεκτρονικά, νομίμωσ υπογεγραμμζνθ τθ διλωςθ εμπιςτευτικότθτασ. Οι πιςτωτζσ που 

είναι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ςτο ςυντονιςτι το φυςικό πρόςωπο που είναι 

εξουςιοδοτθμζνο να τουσ εκπροςωπιςει ςτθ διαδικαςία και υποβάλλουν τα ςχετικά 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα.  

2. Κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ο ςυντονιςτισ ελζγχει εάν 

ςυγκεντρϊκθκε το απαιτοφμενο ποςοςτό απαρτίασ ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν. Σε 

περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ζλλειψθσ απαρτίασ, θ διαδικαςία κεωρείται περαιωκείςα ωσ 

άκαρπθ και ο ςυντονιςτισ ςυντάςςει πρακτικό αποτυχίασ τθσ διαδικαςίασ το οποίο 

αποςτζλλει θλεκτρονικά ςτθν Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., ςτον αιτοφντα και ςτουσ πιςτωτζσ.  

3. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί θ φπαρξθ απαρτίασ, ο ςυντονιςτισ κοινοποιεί ςε όλουσ 

τουσ ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ τα ςυνοδευτικά τθσ αίτθςθσ ζγγραφα και δικαιολογθτικά και 
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ςτθν περίπτωςθ οφειλζτθ που υπάγεται ςτθν κατθγορία τθσ μικρισ επιχείρθςθσ τάςςει 

προκεςμία πζντε (5) θμερϊν για τθν υποβολι πρόταςθσ διοριςμοφ εμπειρογνϊμονα κατά 

τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 11. Ταυτόχρονα ενθμερϊνει τον οφειλζτθ για 

τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ.  

4. Εάν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ο ςυντονιςτισ 

τάςςει προκεςμία ενόσ (1) μθνόσ για τθν αποςτολι αντιπροτάςεων από τουσ πιςτωτζσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ αιτιματοσ διοριςμοφ εμπειρογνϊμονα κατά τα προβλεπόμενα 

ςτθν παρ. 1 του άρκρου 11 ι ςε περίπτωςθ υποχρεωτικοφ οριςμοφ εμπειρογνϊμονα, 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 11, θ προκεςμία του 

προθγοφμενου εδαφίου τάςςεται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ 

εμπειρογνϊμονα.  

5. Η αντιπρόταςθ που ςυντάςςει πιςτωτισ πρζπει κατ’ ελάχιςτον να περιζχει: 

 (α) τθν αξία ρευςτοποίθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ και των 

ςυνοφειλετϊν που ζχουν υποβάλει τθν αίτθςθ από κοινοφ με τον οφειλζτθ, εφόςον ο 

πιςτωτισ που υποβάλλει τθν αντιπρόταςθ δεν ςυναινεί με τθν αξία ρευςτοποίθςθσ που 

ζχει δθλωκεί από τον οφειλζτθ και τουσ ςυνοφειλζτεσ, 

(β) το ποςό που προτείνεται να καταβάλλει ο οφειλζτθσ για τθν αποπλθρωμι των οφειλϊν 

του, κακϊσ και το ποςό που προτείνεται να καταβάλλουν οι ςυνοφειλζτεσ για τθν 

αποπλθρωμι των οφειλϊν για τισ οποίεσ ευκφνονται, ςε περίπτωςθ από κοινοφ υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ με τον οφειλζτθ, εφόςον ο πιςτωτισ που υποβάλλει τθν αντιπρόταςθ δεν 

ςυναινεί με τα ποςά που προτάκθκαν από τον οφειλζτθ και τουσ ςυνοφειλζτεσ και  

(γ) το ςυνολικό ποςό που πρζπει να πλθρωκεί ςε κάκε πιςτωτι με τθ ςφμβαςθ 

αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν, κατ’ εφαρμογι των υποχρεωτικϊν κανόνων του άρκρου 9 και 

του άρκρου 15, βάςει ςυνθμμζνου πίνακα κατάταξθσ. 

Το ωσ άνω ελάχιςτο περιεχόμενο, κακϊσ και αιτιολόγθςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ 

δραςτθριότθτάσ του, πρζπει να περιλαμβάνεται και ςτθν πρόταςθ του οφειλζτθ ςτθν 

περίπτωςθ φπαρξθσ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο, εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων του 

πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 και τθσ παρ. 7 του άρκρου 15. 

6. Οι αντιπροτάςεισ των πιςτωτϊν κοινοποιοφνται ςτουσ λοιποφσ ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ 

και τον οφειλζτθ, οι οποίοι ζχουν το δικαίωμα να προτείνουν ςυγκεκριμζνεσ τροποποιιςεισ 

εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν. Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθ λιξθ τθσ 
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προκεςμίασ του προθγοφμενου εδαφίου ο οφειλζτθσ δθλϊνει εάν αποδζχεται μία ι 

περιςςότερεσ από τισ αντιπροτάςεισ. Σε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ εγκρίνει μία ι 

περιςςότερεσ από τισ αντιπροτάςεισ, αυτζσ τίκενται ταυτόχρονα ςε ψθφοφορία από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ. Σε περίπτωςθ που οι αντιπροτάςεισ που τζκθκαν ςε ψθφοφορία 

υπερβαίνουν τισ δφο (2), χωρίσ κάποια από αυτζσ να ςυγκεντρϊςει το ποςοςτό 

πλειοψθφίασ τθσ παραγράφου 8, οι δφο (2) αντιπροτάςεισ που ςυγκζντρωςαν το 

μεγαλφτερο ποςοςτό ψιφων τίκενται εκ νζου ςε ψθφοφορία. Σε περίπτωςθ που οι 

αντιπροτάςεισ που τζκθκαν εξαρχισ ι εκ νζου ςε ψθφοφορία είναι δφο (2), χωρίσ κάποια 

από αυτζσ να ςυγκεντρϊςει το ποςοςτό πλειοψθφίασ τθσ παραγράφου 8, θ αντιπρόταςθ 

που ςυγκζντρωςε το μεγαλφτερο ποςοςτό ψιφων ςτθν ψθφοφορία του προθγοφμενου 

εδαφίου τίκεται εκ νζου ςε ψθφοφορία για να διαπιςτωκεί εάν ςυγκεντρϊνει τθν 

πλειοψθφία ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν τθσ παραγράφου 8. Σε περίπτωςθ που δεν 

υποβλικθκε καμία αντιπρόταςθ από τουσ πιςτωτζσ ι που καμία αντιπρόταςθ από αυτζσ 

που υποβλικθκαν ι το ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν του εμπειρογνϊμονα δεν 

εγκρίκθκαν από τον οφειλζτθ, τίκεται ςε ψθφοφορία από τουσ ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ θ 

αρχικι πρόταςθ του οφειλζτθ. 

7. Σε περίπτωςθ υποχρεωτικοφ διοριςμοφ εμπειρογνϊμονα, για τθ λιψθ απόφαςθσ επί του 

ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν του εμπειρογνϊμονα ι για τθν αποςτολι αντιπροτάςεων 

από τουσ πιςτωτζσ εφαρμόηονται οι προκεςμίεσ του άρκρου 11 παρ. 3. 

8. Για τθν ζγκριςθ πρόταςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν απαιτείται ςυμφωνία του οφειλζτθ 

και πλειοψθφία τριϊν πζμπτων (3/5) των ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν, ςτουσ οποίουσ 

ςυμπεριλαμβάνεται ποςοςτό δφο πζμπτων (2/5) των ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν με ειδικό 

προνόμιο. Εφόςον εγκρικεί θ πρόταςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν υπογράφεται με επιμζλεια 

του ςυντονιςτι μεταξφ των ςυναινοφντων πιςτωτϊν θ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν. 

Η υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ με μθχανικό μζςο ι θλεκτρονικό τρόπο είναι 

επαρκισ. Ο ςυντονιςτισ αποςτζλλει αντίγραφο τθσ υπογεγραμμζνθσ ςφμβαςθσ 

αναδιάρκρωςθσ ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ και ςτον οφειλζτθ. 

9. Εφόςον δεν επιτευχκεί ςυμφωνία μετά το πζρασ των ψθφοφοριϊν τθσ παραγράφου 6, θ 

διαδικαςία κεωρείται περαιωκείςα ωσ άκαρπθ και ο ςυντονιςτισ ςυντάςςει πρακτικό 

αποτυχίασ τθσ διαδικαςίασ, το οποίο αποςτζλλει θλεκτρονικά ςτον αιτοφντα και ςτουσ 

πιςτωτζσ.  
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10. Συμμετζχοντεσ πιςτωτζσ που καταψθφίηουν εγκρινόμενθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ 

οφειλϊν δφνανται να υποβάλλουν εγγράφωσ ςτον ςυντονιςτι ενςτάςεισ κατά τθσ 

διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ. Ο ςυντονιςτισ φυλάςςει τα αντίγραφα των ενςτάςεων και 

χορθγεί αντίγραφα ςε οιονδιποτε κεμελιϊνει ζννομο ςυμφζρον. 

11. Κάκε ςυμμετζχων πιςτωτισ ζχει δικαίωμα να ηθτιςει ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 

διαδικαςίασ πρόςκετα ζγγραφα και ςτοιχεία από τον οφειλζτθ, εφόςον αυτά ςχετίηονται με 

τθν διαπραγμάτευςθ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν. Ο οφειλζτθσ δφναται να 

αρνθκεί τθν παροχι πρόςκετων εγγράφων και ςτοιχείων όταν το ςχετικό αίτθμα 

υποβάλλεται από πιςτωτι που εκπροςωπεί ποςοςτό των ςυνολικϊν απαιτιςεων κατά του 

οφειλζτθ μικρότερο του είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) και εκτιμάται ότι κατά τθ 

ςυνθκιςμζνθ πορεία των πραγμάτων δια τθσ παροχισ των πρόςκετων εγγράφων και 

ςτοιχείων κα αποκαλυφκοφν επιχειρθματικά απόρρθτα του οφειλζτθ με ςυνζπεια τθν 

ουςιϊδθ βλάβθ του. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ λαμβάνεται απόφαςθ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ με πλειοψθφία 60% των ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν. Αν ο οφειλζτθσ 

αρνθκεί εκ νζου τθν παροχι πρόςκετων εγγράφων και ςτοιχείων θ διαδικαςία κεωρείται 

περαιωκείςα ωσ άκαρπθ και ο ςυντονιςτισ ςυντάςςει πρακτικό αποτυχίασ τθσ διαδικαςίασ. 

12. Η διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν του παρόντοσ νόμου διενεργείται με 

ανταλλαγι θλεκτρονικισ ι άλλου τφπου αλλθλογραφίασ ι τθλεφωνικι ι άλλθ επικοινωνία 

μεταξφ του ςυντονιςτι, του οφειλζτθ και των πιςτωτϊν, χωρίσ να απαιτείται ο οριςμόσ 

ςυνάντθςθσ με φυςικι παρουςία των ςυμμετεχόντων. Με αίτθμα που υποβάλλεται από 

ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ που είναι δικαιοφχοι τουλάχιςτον του ενόσ τρίτου (1/3) του 

ςυνόλου των απαιτιςεων που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μπορεί να ηθτθκεί από το 

ςυντονιςτι οριςμόσ ςυνάντθςθσ ςε τόπο και χρόνο που περιλαμβάνεται ςτο αίτθμα. Σε 

περίπτωςθ που θ διαπραγμάτευςθ δεν ολοκλθρωκεί ςε μία ςυνάντθςθ, ο ςυντονιςτισ 

δφναται να ορίςει επαναλθπτικζσ ςυναντιςεισ.  

13. Οι προκεςμίεσ του παρόντοσ άρκρου και τθσ παρ. 3 του άρκρου 11 επιμθκφνονται και 

ςε περίπτωςθ που ζχει οριςτεί ςυνάντθςθ κατά τα προβλεπόμενα ςτθν προθγοφμενθ 

παράγραφο αυτι αναβάλλεται όταν:  

(α) υποβάλει ςχετικό αίτθμα πιςτωτισ, ο οποίοσ αιτείται ςυμπλθρωματικά ζγγραφα 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 του παρόντοσ και ςυναινεί ςτο αίτθμά του τουλάχιςτον το 

ζνα τρίτο (1/3) των ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν, ι 
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(β) θ πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν ςυναινεί ςε αίτθμα επιμικυνςθσ 

προκεςμίασ ι αναβολισ τθσ ςυνάντθςθσ οιουδιποτε ςυμμετζχοντοσ, ι 

(γ) υποβάλει ςχετικό αίτθμα το Δθμόςιο, ςτισ περιπτϊςεισ που δεν ζχουν υποβλθκεί 

προτάςεισ από πιςτωτικά ιδρφματα ι δεν ζχει διοριςτεί εμπειρογνϊμονασ κατά το άρκρο 

11. 

Τα αιτιματα για τθν παράταςθ προκεςμιϊν περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και το χρόνο τθσ 

παράταςθσ, ο οποίοσ ςυνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο τθσ αρχικισ προκεςμίασ, 

ακόμα και όταν υποβάλλονται περιςςότερα, ταυτόχρονα ι διαδοχικά, αιτιματα για 

παράταςθ τθσ ίδιασ προκεςμίασ.  Σε περίπτωςθ αναβολισ ςυνάντθςθσ, ο ςυντονιςτισ 

ορίηει νζα ςυνάντθςθ υποχρεωτικά εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν. Ο ςυντονιςτισ 

ενθμερϊνει τον οφειλζτθ και τουσ ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ για τθν παράταςθ προκεςμίασ 

και τθν αναβολι ςυνάντθςθσ με τθν αποςτολι ςχετικισ ειδοποίθςθσ.   

14. Σε περίπτωςθ οφειλζτθ που υπάγεται ςτθν κατθγορία τθσ μεγάλθσ επιχείρθςθσ και με 

απόφαςθ τθσ απόλυτθσ πλειοψθφίασ των ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν, όπωσ αυτι 

διαμορφϊνεται μετά τθ διαπίςτωςθ απαρτίασ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3, ο 

ςυντονιςτισ που διορίςτθκε με τθ διαδικαςία του άρκρου 6 μπορεί να αντικαταςτακεί από 

ςυντονιςτι τθσ επιλογισ των πιςτωτϊν. Με τθν ίδια απόφαςθ οι πιςτωτζσ μποροφν να 

ορίηουν και άλλο πρόςωπο, μθ εγγεγραμμζνο ςτο Μθτρϊο Συντονιςτϊν για να 

ςυνεπικουρεί το νζο ςυντονιςτι ςτα κακικοντά του. 

15. Η εκπροςϊπθςθ του οφειλζτθ ι κάκε ςυμμετζχοντοσ πιςτωτι από δικθγόρο είναι 

προαιρετικι. 

16. Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ ο ςυντονιςτισ καταρτίηει πρακτικό περαίωςισ τθσ ςτο 

οποίο αναφζρει υποχρεωτικά: 

(α) Τθν φπαρξθ απαρτίασ των ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν. 

(β) Τυχόν πρόςκετα ζγγραφα και ςτοιχεία που χορθγικθκαν από τον οφειλζτθ ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ. 

(γ) Τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του οφειλζτθ ςτα ςχζδια ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν που 

τζκθκαν ςε ψθφοφορία. 

(δ) Τα ςχζδια ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν που τζκθκαν ςε ψθφοφορία.  
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(ε) Τα ποςοςτά πλειοψθφίασ για τθν λιψθ απόφαςθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ 

ςχετικά με τθν ζγκριςθ ςυμβάςεωσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν.  

(ςτ) Διαβεβαίωςθ του ςυντονιςτι ότι κατά τθν διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ τθρικθκαν οι 

διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και των κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ κανονιςτικϊν πράξεων. 

(η) Τυχόν ενςτάςεισ ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν που καταψιφιςαν.  

Το πρακτικό υπογράφεται από το ςυντονιςτι και αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτον οφειλζτθ 

και τουσ ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ και φυλάςςεται από το ςυντονιςτι. Κάκε μζροσ που 

μετείχε ςτθν διαδικαςία, κακϊσ και οποιοςδιποτε μθ ςυμμετζχων πιςτωτισ ι 

ςυνοφειλζτθσ δικαιοφται να λάβει από το ςυντονιςτι αντίγραφο του πρακτικοφ περαίωςθσ 

τθσ διαπραγμάτευςθσ.  

17. Ο οφειλζτθσ, οι ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ και ο ςυντονιςτισ φζρουν υποχρζωςθ 

εχεμφκειασ ωσ προσ τθν φπαρξθ και το περιεχόμενο των διαπραγματεφςεων. Ο οφειλζτθσ 

και οι ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ φζρουν υποχρζωςθ ειλικρίνειασ και ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία με καλι πίςτθ. Η δθμοςίευςθ ι κάκε άλλθ κοινοποίθςθ ςε τρίτουσ 

εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν ι πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ διαπραγματεφςεισ χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του ςυνόλου των ςυμμετεχόντων ςτθ διαπραγμάτευςθ 

απαγορεφεται. Η παραβίαςθ τθσ υποχρζωςθσ εμπιςτευτικότθτασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτθ διαπραγμάτευςθ ςυνεπάγεται, πζραν των όςων προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του ν. 

2472/1997 (Α’ 50), και τθν υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ και χρθματικισ ικανοποίθςθσ του 

πακόντοσ κατά τα άρκρα 914 επ. ΑΚ. Οι προτάςεισ και οι αντιπροτάςεισ ρφκμιςθσ οφειλϊν 

που ςυντάχκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ του παρόντοσ νόμου δεν επιτρζπεται να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε οποιαδιποτε άλλθ διαδικαςία ρφκμιςθσ ι διεκδίκθςθσ τθσ οφειλισ.  

 

Άρθρο 9 

Τποχρεωτικοί κανόνεσ ςφμβαςησ αναδιάρθρωςησ οφειλϊν 

1. Οι πιςτωτζσ και ο οφειλζτθσ, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 15, δφνανται να 

διαμορφϊςουν ελεφκερα το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν. Τα 

δικαιϊματα των προνομιοφχων πιςτωτϊν διατθροφνται υπζρ τθσ απαίτθςθσ τουσ, όπωσ 

αυτι διαμορφϊνεται με τθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν. 
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2. Η ελεφκερθ διαμόρφωςθ του περιεχομζνου τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν 

υπόκειται ςτισ ακόλουκεσ εξαιρζςεισ (υποχρεωτικοί κανόνεσ): 

(α) Οι ρυκμίςεισ τθσ ςφμβαςθσ εξωδικαςτικισ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν δεν επιτρζπεται να 

φζρουν οποιονδιποτε μθ ςυμβαλλόμενο πιςτωτι ςε χειρότερθ οικονομικι κζςθ από αυτιν 

ςτθν οποία κα βριςκόταν ςε περίπτωςθ ρευςτοποίθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του 

οφειλζτθ και των βεβαρθμζνων υπζρ του περιουςιακϊν ςτοιχείων τρίτων, ςτο πλαίςιο 

διαδικαςίασ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ.  

(β) Οι προνομιοφχοι πιςτωτζσ, δια των ρυκμίςεων τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν, 

λαμβάνουν κατά προτεραιότθτα ποςά και άλλα τυχόν ανταλλάγματα ιςάξια με τα ποςά που 

προβλζπεται ότι κα ελάμβαναν κατά τθ ςυνθκιςμζνθ πορεία των πραγμάτων ςε περίπτωςθ 

ρευςτοποίθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ και των βεβαρθμζνων υπζρ τουσ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων τρίτων ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 977 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ.  

(γ) Ποςά και άλλα ανταλλάγματα που απομζνουν προσ διανομι μετά τθν κατά 

προτεραιότθτα διανομι ποςϊν και άλλων ανταλλαγμάτων ςφμφωνα με τισ περιπτ. α’ και 

β’, διανζμονται ςε όλουσ τουσ πιςτωτζσ ςυμμζτρωσ κατά το μζροσ των απαιτιςεϊν τουσ 

που απομζνει ανεξόφλθτο μετά τθν εφαρμογι των περιπτ. α’ και β’.  

«(δ) Με τθν επιφφλαξθ του υποχρεωτικοφ κανόνα του ςτοιχείου (α), για τον υπολογιςμό 

των ποςϊν και των τυχόν άλλων ανταλλαγμάτων διανομισ μεταξφ των πιςτωτϊν, οι κάτωκι 

απαιτιςεισ των πιςτωτϊν δεν ςυνυπολογίηονται: 

αα) το ςφνολο των τόκων υπερθμερίασ των πιςτωτϊν του ιδιωτικοφ τομζα, 

ββ) μζροσ των απαιτιςεων του Δθμοςίου και των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ από 

πρόςτιμα και από προςαυξιςεισ ι τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ, το οποίο 

προςδιορίηεται με απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Εργαςίασ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.   

Τα αναφερόμενα ςτα ωσ άνω εδάφια ποςά ςυνυπολογίηονται ςτθ διανομι μόνο ςτθν 

περίπτωςθ και κατά τθν ζκταςθ που το επιτρζπει θ ικανότθτα αποπλθρωμισ του οφειλζτθ 

και αποπλθρϊνονται, εν όλω ι εν μζρει, μόνο  εφόςον ζχουν αποπλθρωκεί πλιρωσ οι 

λοιπζσ απαιτιςεισ των πιςτωτϊν.   

Σε αντίκετθ περίπτωςθ τα ωσ άνω ποςά διαγράφονται μετά τθν ολοςχερι εξόφλθςθ όλων 

των οφειλϊν με βάςθ τθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ.  

3. Κατ’ εξαίρεςθ επιτρζπεται να ςυμφωνθκεί με τθν πλειοψθφία του άρκρου 8 παρ. 8 των 

ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν ότι οι απαιτιςεισ οι οποίεσ: 
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(α) γεννϊνται ταυτόχρονα με ι μετά τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν 

και 

(β) προζρχονται από χρθματοδοτιςεισ του οφειλζτθ οποιαςδιποτε φφςεωσ ι από παροχι 

αγακϊν ι υπθρεςιϊν ςτον οφειλζτθ και 

(γ) αποςκοποφν ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ του οφειλζτθ 

ικανοποιοφνται προνομιακά ςε ςχζςθ με όλεσ τισ απαιτιςεισ που είχαν γεννθκεί πριν από 

τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ εξωδικαςτικισ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν, προνομιοφχων ι μθ.  

Αν ο οφειλζτθσ και οι ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ δεν ςυμφϊνθςαν διαφορετικά, το προνόμιο 

αυτό δεν ιςχφει για απαιτιςεισ που προζρχονται από χρθματοδοτιςεισ ι παροχι αγακϊν, 

υπθρεςιϊν ι οιαςδιποτε φφςεωσ του οφειλζτθ ι προςϊπων ςυνδεδεμζνων με τον 

οφειλζτθ. 

4. Με τθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν δφναται να ρυκμίηεται το δικαίωμα πιςτωτι να  

εγγράψει υποκικθ, προςθμείωςθ υποκικθσ ι ειδικό προνόμιο ςε περιουςιακά ςτοιχεία 

του οφειλζτθ ι των ςυνοφειλετϊν για εξαςφάλιςθ των ρυκμιηόμενων με τθ ςφμβαςθ 

απαιτιςεων. Με τθν επιφφλαξθ των οριηόμενων ςτο προθγοφμενο εδάφιο, μετά τθ ςφναψθ 

τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν και για όςο χρονικό διάςτθμα αυτι εξυπθρετείται 

από τον οφειλζτθ και τουσ ςυνοφειλζτεσ, απαγορεφεται θ εγγραφι νζου βάρουσ ςε 

περιουςιακά ςτοιχεία του οφειλζτθ ι των ςυνοφειλετϊν για εξαςφάλιςθ των ρυκμιςμζνων 

με τθ ςφμβαςθ απαιτιςεων. 

5. Κάκε ρφκμιςθ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν ευνοϊκι για τον οφειλζτθ ιςχφει 

υπζρ κάκε ςυνοφειλζτθ, μθ εγγυθτι, που ζχει ςυνυποβάλει αίτθςθ κατά τα προβλεπόμενα 

ςτθν παρ. 3 του άρκρου 4, και υπζρ κάκε εγγυθτι που ζχει παράςχει εγγφθςθ για 

ρυκμιηόμενθ με τθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν απαίτθςθ. 

6. Η ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν δθμιουργεί δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των 

ςυμβαλλομζνων μερϊν από τθν κατάρτιςι τθσ. Ο οφειλζτθσ καταβάλλει ποςά και άλλα 

ανταλλάγματα ςε μθ ςυμβαλλόμενουσ πιςτωτζσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ 

αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν. 

7. Οι εγγυιςεισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου υπζρ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, του Εκνικοφ Ταμείου 

Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ (Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε.), κακϊσ και οποιουδιποτε άλλου φορζα 

του δθμόςιου τομζα που ζχει χορθγιςει εγγφθςθ για δάνεια οποιουδιποτε είδουσ, 

ακολουκοφν τισ απαιτιςεισ υπζρ των οποίων χορθγικθκαν, όπωσ οι απαιτιςεισ αυτζσ 
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ρυκμίηονται με τθ ςυμφωνία. Αν δεν τθρθκεί θ ςυμφωνία αναδιάρκρωςθσ από τον 

οφειλζτθ, οι φορείσ του προθγοφμενου εδαφίου ευκφνονται μόνο για τθν καταβολι του 

αντίςτοιχου εγγυθμζνου ποςοςτοφ του ανεξόφλθτου κεφαλαίου. 

8. Μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ, τυχόν ανταπαίτθςθ του 

οφειλζτθ ζναντι των πιςτωτϊν του ςυμψθφίηεται ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ αρχικισ οφειλισ, 

καλφπτοντασ κατά ςειρά προτεραιότθτασ οφειλζσ εκτόσ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ 

οφειλϊν και δόςεισ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, εφόςον θ γενεςιουργόσ αιτία τθσ ωσ άνω 

ανταπαίτθςθσ ανάγεται ςε χρόνο προγενζςτερο τθσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρθρο 10 

Αμοιβή του ςυντονιςτή 

1. Αν ο οφειλζτθσ και οι ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ δεν ςυμφϊνθςαν μεγαλφτερθ αμοιβι, θ 

αμοιβι του ςυντονιςτι ορίηεται: 

(α) ςτο ποςό των διακοςίων (200) ευρϊ για οφειλζτεσ που εντάςςονται ςτθν κατθγορία των 

μικρϊν επιχειριςεων, 

 (β) ςτο ποςό των τετρακοςίων (400) ευρϊ για οφειλζτεσ που εντάςςονται ςτθν κατθγορία 

των μεγάλων επιχειριςεων. 

2. Αν ο οφειλζτθσ και οι ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ δεν ςυμφϊνθςαν διαφορετικά, τα ποςά 

τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου βαρφνουν το μζροσ που προκάλεςε τθν υποβολι αίτθςθσ 

για ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ και προκαταβάλλεται ςτο ςυντονιςτι πριν τον ζλεγχο τθσ 

πλθρότθτασ τθσ αίτθςθσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 παρ. 1. 

 

Άρθρο 11 

Διοριςμόσ εμπειρογνϊμονα 

1. Η εκπόνθςθ αξιολόγθςθσ βιωςιμότθτασ του οφειλζτθ μπορεί να ανατεκεί ςε 

εμπειρογνϊμονα εφόςον υποβάλλεται ςχετικό αίτθμα από ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ που 

είναι δικαιοφχοι τουλάχιςτον του ενόσ τρίτου (1/3) του ςυνόλου των απαιτιςεων που 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία (προαιρετικόσ διοριςμόσ εμπειρογνϊμονα).  
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Στον εμπειρογνϊμονα μπορεί να ανατεκεί με τουσ ίδιουσ όρουσ και θ εκπόνθςθ ςχεδίου 

αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν. Η επιλογι και ο διοριςμόσ του εμπειρογνϊμονα γίνεται με 

απόφαςθ τθσ απόλυτθσ πλειοψθφίασ των ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν. Η αμοιβι του 

εμπειρογνϊμονα ςυμφωνείται ελεφκερα και βαρφνει τουσ ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ που 

υπζβαλαν το ςχετικό αίτθμα διοριςμοφ. Σε περίπτωςθ κατάρτιςθσ ςφμβαςθσ 

αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν με βάςθ ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν που εκπονικθκε από 

τον εμπειρογνϊμονα, θ αμοιβι του τελευταίου βαρφνει τον οφειλζτθ. 

2. Η εκπόνθςθ αξιολόγθςθσ βιωςιμότθτασ και του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν του 

οφειλζτθ που αποτελεί μεγάλθ επιχείρθςθ ανατίκεται υποχρεωτικά ςε εμπειρογνϊμονα 

(υποχρεωτικόσ διοριςμόσ εμπειρογνϊμονα). Η επιλογι και ο διοριςμόσ του 

εμπειρογνϊμονα γίνεται με κοινι απόφαςθ του οφειλζτθ και τθσ απόλυτθσ πλειοψθφίασ 

των ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν. Η αμοιβι του εμπειρογνϊμονα ςυμφωνείται ελεφκερα και 

βαρφνει τον οφειλζτθ. 

3. Σε κάκε περίπτωςθ ο εμπειρογνϊμονασ υποβάλλει ςτο ςυντονιςτι τθν ζκκεςθ 

αξιολόγθςθσ βιωςιμότθτασ του οφειλζτθ και, εφόςον του ζχει ανατεκεί, ςχζδιο 

αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν εντόσ τριάντα (30) εργαςίμων θμερϊν από τον διοριςμό του και 

τθν παραλαβι όλων των απαιτοφμενων εγγράφων και ςτοιχείων. Ο ςυντονιςτισ κοινοποιεί 

τθν ζκκεςθ και το ςχζδιο ςτον οφειλζτθ και τουσ ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ και ςε περίπτωςθ 

οφειλζτθ που αποτελεί μεγάλθ επιχείρθςθ ορίηει προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τθν 

τελευταία κοινοποίθςθ για τθ λιψθ απόφαςθσ επί του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν 

του εμπειρογνϊμονα ι για τθν αποςτολι αντιπροτάςεων από τουσ πιςτωτζσ. Κάκε ςχζδιο 

αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν που ζχει εκπονθκεί από εμπειρογνϊμονα εγκρίνεται από τον 

οφειλζτθ πριν τεκεί ςε ψθφοφορία για ζγκριςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ. Κατά τα 

λοιπά εφαρμόηονται οι διαδικαςίεσ και οι προκεςμίεσ του άρκρου 8. 

4. Η ανάκεςθ ςε εμπειρογνϊμονα τθσ αξιολόγθςθσ βιωςιμότθτασ του οφειλζτθ του 

παρόντοσ άρκρου μπορεί να παραλειφκεί, εφόςον ζχει εκπονθκεί από οποιονδιποτε 

πιςτωτι αξιολόγθςθ βιωςιμότθτασ του οφειλζτθ εντόσ των τελευταίων δϊδεκα (12) μθνϊν 

πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθν εξωδικαςτικι διαδικαςία ρφκμιςθσ οφειλϊν 

και ςυμφωνεί ςτθ χρθςιμοποίθςι τθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ διαδικαςίασ του παρόντοσ 

νόμου θ απόλυτθ πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν.  

 

Άρθρο 12 
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Επικφρωςη από το δικαςτήριο 

1. Ο οφειλζτθσ ι ςυμμετζχων πιςτωτισ δφναται να υποβάλλει ςτο Πολυμελζσ Πρωτοδικείο, 

ςτθν περιφζρεια του οποίου ζχει ζδρα ο οφειλζτθσ, αίτθςθ επικφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν. Η υπόκεςθ εκδικάηεται κατά τισ διατάξεισ τθσ εκοφςιασ 

δικαιοδοςίασ. Οι παρεμβάςεισ, πρόςκετεσ ι κφριεσ, αςκοφνται αποκλειςτικά με κατάκεςθ 

προτάςεων κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ςτο ακροατιριο χωρίσ τιρθςθ προδικαςίασ. 

2. Με τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ ςυνυποβάλλονται ςτθν Γραμματεία του 

Δικαςτθρίου υποχρεωτικά τα ακόλουκα ζγγραφα: 

(α) αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν, 

(β) πρακτικό περαίωςθσ τθσ διαδικαςίασ, 

(γ) αποδεικτικά τθσ κλιτευςθσ των πιςτωτϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ. 2, 

(δ) αντίγραφο τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν 

μαηί με όλα τα ςυνοδευτικά ζγγραφα που αναφζρονται ςτο άρκρο 4, κακϊσ και τυχόν 

πρόςκετα ζγγραφα και ςτοιχεία που χορθγικθκαν από τον οφειλζτθ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

πιςτωτζσ, 

(ε) τθν ζκκεςθ αξιολόγθςθσ βιωςιμότθτασ του οφειλζτθ, εάν ζχει εκπονθκεί, 

(ςτ) τισ ενςτάςεισ των ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν που ζχουν τυχόν υποβλθκεί ςφμφωνα με 

το άρκρο 8 παρ. 10.  

Οποιοςδιποτε κεμελιϊνει ζννομο ςυμφζρον δφναται να λάβει αντίγραφα τθσ αίτθςθσ 

επικφρωςθσ και των ςυνοδευτικϊν εγγράφων από τθν Γραμματεία του Δικαςτθρίου. 

3. Από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν και 

μζχρι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ από το αρμόδιο δικαςτιριο για τθν επικφρωςθ ι μθ τθσ 

ςυμφωνίασ αναδιάρκρωςθσ, αναςτζλλονται αυτοδικαίωσ τα μζτρα, εκκρεμι ι μθ, ατομικισ 

και ςυλλογικισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ κατά του οφειλζτθ για τθν ικανοποίθςθ 

απαιτιςεων που ζχουν γεννθκεί πριν τθν υποβολι αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ διαδικαςία 

εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν. Κατά τθν ωσ άνω διάρκεια απαγορεφεται θ λιψθ 

οποιουδιποτε αςφαλιςτικοφ μζτρου κατά του οφειλζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

εγγραφισ προςθμείωςθσ υποκικθσ, εκτόσ αν τζτοιο μζτρο προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ 

αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν ι αν με το μζτρο αυτό επιδιϊκεται θ αποτροπι τθσ 

απομάκρυνςθσ ι αφαίρεςθσ ι μετακίνθςθσ κινθτϊν πραγμάτων τθσ επιχείρθςθσ ι εν γζνει 
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εξοπλιςμοφ που δεν ζχει ςυμφωνθκεί και ενζχει κίνδυνο απαξίωςθσ τθσ επιχείρθςθσ του 

οφειλζτθ. Σε περίπτωςθ που κατά το χρόνο κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ εκκρεμεί 

εναντίον του οφειλζτθ διαδικαςία αναγκαςτικισ ι διοικθτικισ εκτζλεςθσ, αυτι 

αναςτζλλεται με τθν κοινοποίθςθ εκ μζρουσ του οφειλζτθ ςτα όργανα εκτζλεςθσ τθσ 

αίτθςθσ επικφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν.  

4. Η ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ προςδιορίηεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν κατάκεςθ. Η 

απόφαςθ του δικαςτθρίου δθμοςιεφεται εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ 

ςυηιτθςθσ. 

5. Εφόςον ο οφειλζτθσ είναι πρόςωπο εγγεγραμμζνο ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3419/2005 (Α’ 297), θ αίτθςθ επικφρωςθσ υποβάλλεται 

προσ καταχϊριςθ και δθμοςιεφεται ςτον διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.Μ.Η. με επιμζλεια και 

δαπάνεσ του αιτοφντοσ, εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν κατάκεςθ ςτο 

δικαςτιριο, επί ποινι απαραδζκτου. Για τουσ λοιποφσ οφειλζτεσ θ ανωτζρω δθμοςίευςθ 

γίνεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Ο αρμόδιοσ δικαςτισ δφναται κατά το άρκρο 748 

παράγραφοσ 3 Κ.Πολ.Δ. να διατάξει τθν κλιτευςθ ενόσ ι περιςςότερων πιςτωτϊν του 

οφειλζτθ, ορίηοντασ ταυτόχρονα και τθν προκεςμία τθσ κλιτευςθσ. Εφόςον υπάρχουν χρζθ 

του οφειλζτθ προσ το δθμόςιο ι προσ φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, διατάςςεται 

υποχρεωτικά θ κλιτευςθ τοφτων. 

6. Το αρμόδιο δικαςτιριο εξετάηει όλεσ τισ ενςτάςεισ που υποβλικθκαν εγγράφωσ κατά τθσ 

διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ ζνςταςθ που προβάλλεται κατά τα 

ανωτζρω και απορρίπτει τθν αίτθςθ επικφρωςθσ μόνο εφόςον ςυντρζχει μία από τισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α) Εφόςον παραβιάςκθκαν οι υποχρεωτικοί κανόνεσ που προβλζπονται ςτα άρκρα 9 και 

15. 

(β) Εφόςον παραβιάςκθκαν άλλοι κανόνεσ τθσ διαδικαςίασ και θ παράβαςθ προκάλεςε 

βλάβθ ςε ςυμμετζχοντα ι μθ πιςτωτι. 

(γ) Εφόςον δεν κλθτεφκθκαν ςτθν διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ πιςτωτζσ που είναι 

δικαιοφχοι ποςοςτοφ επί του ςυνόλου των απαιτιςεων κατά του οφειλζτθ, ικανοφ να 

ανατρζψει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν. 
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7. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ το δικαςτιριο επικυρϊνει τθν ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ 

οφειλϊν. Κατά τθσ απόφαςθσ που απορρίπτει τθν αίτθςθ επικφρωςθσ επιτρζπεται θ 

άςκθςθ εφζςεωσ κατά τισ κοινζσ διατάξεισ.  

8. Η απόφαςθ επικφρωςθσ καταλαμβάνει το ςφνολο των απαιτιςεων του οφειλζτθ που 

ρυκμίηονται ςτθν ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν και δεςμεφει τον οφειλζτθ και το 

ςφνολο των πιςτωτϊν, ανεξαρτιτωσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν διαπραγμάτευςθ ι τθν 

ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν. Η απόφαςθ επικφρωςθσ αποτελεί τίτλο εκτελεςτό. 

Εφόςον ο οφειλζτθσ είναι πρόςωπο εγγεγραμμζνο ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του ν. 3419/2005 (Α’ 297), θ απόφαςθ επικφρωςθσ υποβάλλεται προσ 

καταχϊριςθ και δθμοςιεφεται ςτον διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.Μ.Η. με επιμζλεια και 

δαπάνεσ του αιτοφντοσ. Για τουσ λοιποφσ οφειλζτεσ θ ανωτζρω δθμοςίευςθ γίνεται ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. 

9. Από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ του άρκρου 4 και ζωσ τθν ολοςχερι 

εξόφλθςθ των οφειλϊν που ρυκμίηονται από τθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ ι τθν ακφρωςι 

τθσ κατά το άρκρο 14, αναςτζλλεται θ παραγραφι των ρυκμιηόμενων οφειλϊν.  

 

Άρθρο 13 

Αναςτολή εκτελζςεωσ 

1. Από τθν θμερομθνία αποςτολισ  τθσ πρόςκλθςθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 7 και 

για χρονικό διάςτθμα εβδομιντα (70) θμερϊν αναςτζλλονται αυτοδικαίωσ τα μζτρα, 

εκκρεμι ι μθ, ατομικισ και ςυλλογικισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ κατά του οφειλζτθ για τθν 

ικανοποίθςθ των απαιτιςεων, των οποίων ηθτείται θ εξωδικαςτικι ρφκμιςθ, κακϊσ και θ 

λιψθ οποιουδιποτε αςφαλιςτικοφ μζτρου κατά του οφειλζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

εγγραφισ προςθμείωςθσ υποκικθσ, εκτόσ εάν με αυτό επιδιϊκεται θ αποτροπι τθσ 

απομάκρυνςθσ ι αφαίρεςθσ ι μετακίνθςθσ κινθτϊν πραγμάτων τθσ επιχείρθςθσ ι εν γζνει 

εξοπλιςμοφ που δεν ζχει ςυμφωνθκεί και ενζχει κίνδυνο απαξίωςθσ τθσ επιχείρθςθσ του 

οφειλζτθ. Πράξεισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ που διενεργοφνται από πιςτωτζσ μετά τθν 

κοινοποίθςθ ςε αυτοφσ αντιγράφου τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ από το ςυντονιςτι κατά τα 

οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 7 είναι άκυρεσ. Σε περίπτωςθ που κατά το χρόνο 

κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ εκκρεμεί εναντίον του οφειλζτθ διαδικαςία 

αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, αυτι αναςτζλλεται με τθν κοινοποίθςθ εκ μζρουσ του οφειλζτθ 

τθσ πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. βεβαίωςθσ του ςυντονιςτι για τθν πλθρότθτα τθσ 
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αίτθςθσ υπαγωγισ ςτα όργανα εκτζλεςθσ, θ οποία ςε κάκε περίπτωςθ πρζπει να ζπεται 

χρονικά τθσ αποςτολισ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 7.   

 

2. Η αυτοδίκαιθ αναςτολι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου αίρεται αυτοδικαίωσ ςε κάκε 

περίπτωςθ όταν: 

(α) θ διαδικαςία περαιωκεί ωσ άκαρπθ είτε λόγω ζλλειψθσ απαρτίασ είτε για οποιονδιποτε 

άλλο λόγο, ι 

(β) λθφκεί ςχετικι απόφαςθ τθσ απόλυτθσ πλειοψθφίασ των ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν. 

3. Ο οφειλζτθσ δφναται να αιτθκεί από το Μονομελζσ Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του, 

παράταςθ τθσ αναςτολισ τθσ παραγράφου 1 για μζγιςτο χρονικό διάςτθμα τεςςάρων (4) 

επιπλζον μθνϊν, κατά τθν διαδικαςία των άρκρων 686 επ. του Κϊδικα Πολιτικισ 

Δικονομίασ. Αναγκαία προχπόκεςθ τθσ παράταςθσ αναςτολισ εκτζλεςθσ αποτελεί θ 

ςυναίνεςθ τθσ απόλυτθσ πλειοψθφίασ των ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν. Η ςυναίνεςθ του 

προθγοφμενου εδαφίου δίνεται είτε εγγράφωσ, είτε προφορικά με διλωςθ των πιςτωτϊν 

ςτο ακροατιριο. 

4. Κάκε πιςτωτισ δφναται να αιτθκεί από το Μονομελζσ Πρωτοδικείο τθσ περιφζρειασ 

εντόσ τθσ οποίασ ζχει ζδρα ο οφειλζτθσ, τθν πρόωρθ παφςθ τθσ αναςτολισ τθσ 

παραγράφου 1, εφόςον πικανολογείται ότι θ αναςτολι εκτζλεςθσ κα επιφζρει 

ανεπανόρκωτθ βλάβθ ςτον αιτοφντα πιςτωτι. Η αίτθςθ εκδικάηεται κατά τθ διαδικαςία 

των άρκρων 686 επ. του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. Σε περίπτωςθ που θ αίτθςθ 

υποβάλλεται από τθν πλειοψθφία των πιςτωτϊν, το αρμόδιο δικαςτιριο αίρει τθν 

αναςτολι εκτζλεςθσ υποχρεωτικά. 

5. Η αναςτολι εκτζλεςθσ του παρόντοσ άρκρου επάγεται αυτοδίκαια τθν απαγόρευςθ τθσ 

διάκεςθσ ι τθσ επιβάρυνςθσ των ακινιτων και του εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ του 

οφειλζτθ ι και άλλων περιουςιακϊν του ςτοιχείων, θ διάκεςθ των οποίων δεν εντάςςεται 

ςτθ ςυνικθ επιχειρθματικι του δραςτθριότθτα. 

6. Η αναςτολι εκτζλεςθσ του παρόντοσ άρκρου δεν κίγει τισ ειδικζσ ρυκμίςεισ για 

αναγκαςτικι εκτζλεςθ των ςυμφωνιϊν παροχισ χρθματοοικονομικισ αςφάλειασ.  

 

Άρθρο 14 
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υνζπειεσ μη τήρηςησ τησ ςυμφωνίασ – ανατροπή ή ακφρωςη 

1. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 6, θ μθ καταβολι από τον οφειλζτθ προσ οποιονδιποτε 

πιςτωτι οποιουδιποτε οφειλόμενου ποςοφ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ 

αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των ενενιντα (90) θμερϊν, 

παρζχει ςε αυτόν τον πιςτωτι το δικαίωμα να ηθτιςει τθν ακφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ ωσ 

προσ όλουσ, κατακζτοντασ αίτθςθ ςτο δικαςτιριο που επικφρωςε τθ ςφμβαςθ 

αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν ι ςτο Πολυμελζσ Πρωτοδικείο, ςτθν περιφζρεια του οποίου ζχει 

ζδρα ο οφειλζτθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που θ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν δεν ζχει 

επικυρωκεί με τθ διαδικαςία του άρκρου 12. Η αίτθςθ εκδικάηεται κατά τισ διατάξεισ τθσ 

εκοφςιασ δικαιοδοςίασ. 

2. Με τθν ακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν αναβιϊνουν οι απαιτιςεισ των 

πιςτωτϊν κατά του οφειλζτθ. Ποςά που καταβλικθκαν ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

αναδιάρκρωςθσ αφαιροφνται από τισ απαιτιςεισ που αναβίωςαν. 

3. Μετά τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ, κάκε πιςτωτισ δφναται να 

αιτθκεί από το Μονομελζσ Πρωτοδικείο τθσ περιφζρειασ εντόσ τθσ οποίασ ζχει ζδρα ο 

οφειλζτθσ, να επιτραπεί θ λιψθ αςφαλιςτικϊν μζτρων, ςφμφωνα με τθν κατάςταςθ που 

υπιρχε πριν τθ ςφναψθ τθσ υπό ακφρωςθ ςυμφωνίασ, εφόςον πικανολογείται 

ανεπανόρκωτθ βλάβθ του αιτοφντα πιςτωτι. Η αίτθςθ εκδικάηεται κατά τθ διαδικαςία των 

άρκρων 686 επ. του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. Σε περίπτωςθ που θ αίτθςθ 

υποβάλλεται από τθν πλειοψθφία των πιςτωτϊν, το αρμόδιο δικαςτιριο επιτρζπει 

υποχρεωτικά τθ λιψθ αςφαλιςτικϊν μζτρων. 

4. Εξαιροφνται τθσ πτωχευτικισ ανάκλθςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 41 επ. του 

Πτωχευτικοφ Κϊδικα, πράξεισ που ζλαβαν χϊρα ςε εκπλιρωςθ όρων τθσ ςφμβαςθσ 

αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν. 

5. Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν τεκμαίρεται μαχθτά θ 

παφςθ πλθρωμϊν του οφειλζτθ. 

6. Η μθ καταβολι δόςεων ι θ μερικι καταβολι δόςεων από τον οφειλζτθ προσ τθ 

Φορολογικι Διοίκθςθ ι τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ , όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται 

ςτθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν, ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςε 

τρεισ (3) δόςεισ ι θ παράλειψθ του οφειλζτθ να υποβάλλει τισ προβλεπόμενεσ δθλϊςεισ 
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φορολογίασ ειςοδιματοσ και φόρου προςτικζμενθσ αξίασ, κακϊσ και τθν προβλεπόμενθ 

Αναλυτικι Περιοδικι Διλωςθ (Α.Π.Δ.), εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν παρζλευςθ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ τουσ ι  να εξοφλιςει ι να τακτοποιιςει με νόμιμο τρόπο, με 

αναςτολι είςπραξθσ ι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ, τισ οφειλζσ του είτε προσ το 

Δθμόςιο ι υπζρ τρίτων που ειςπράττονται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ είτε προσ τουσ 

Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, οι οποίεσ βεβαιϊκθκαν μετά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016, 

εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ ι, ςε περίπτωςθ 

δικαςτικισ επικφρωςθσ, από τθν θμερομθνία επικφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ, 

ι, προκειμζνου για οφειλζσ που κατζςτθςαν λθξιπρόκεςμεσ μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ ι τθν 

επικφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθ λιξθ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ 

καταβολισ τουσ, ζχει ωσ ςυνζπεια τθν αυτοδίκαιθ ανατροπι τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ 

ζναντι του Δθμοςίου ι των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. Το Δθμόςιο και οι Φορείσ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ υποχρεοφνται να γνωςτοποιιςουν αμελλθτί τθν επζλευςθ τθσ ωσ 

άνω ζννομθσ ςυνζπειασ ςε όλουσ τουσ πιςτωτζσ. Με αποφάςεισ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν και του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ κακορίηεται θ διαδικαςία και  οι ειδικότερεσ λεπτομζρειεσ για τθ 

γνωςτοποίθςθ του προθγοφμενου εδαφίου. Εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθ 

γνωςτοποίθςθ αυτι οποιοςδιποτε πιςτωτισ μπορεί να ηθτιςει τθν ακφρωςθ τθσ 

ςυμφωνίασ ωσ προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ. 

 

Άρθρο 15 

υμμετοχή του Δημοςίου και των Φορζων Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ 

1. Για τθν ζνταξθ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο και τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ςτο 

μθχανιςμό ρφκμιςθσ του παρόντοσ νόμου, εφαρμόηονται επιπλζον οι ειδικότεροι 

υποχρεωτικοί κανόνεσ του παρόντοσ άρκρου.  

2. Με τθν επιφφλαξθ των επόμενων παραγράφων, το Δθμόςιο και οι Φορείσ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ δφνανται να προβοφν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ νόμου, ςε αναδιάρκρωςθ 

οφειλϊν προσ αυτοφσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ δυνατότθτασ διαγραφισ μζρουσ 

αυτϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 και του παρόντοσ άρκρου. 

3. Δεν επιτρζπεται θ διαγραφι βαςικισ οφειλισ προσ το Δθμόςιο που αφορά περιοριςτικά 

τα κατωτζρω είδθ οφειλϊν: 
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α) φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, 

β) παρακρατοφμενουσ φόρουσ, 

γ) ποςά από καταπτϊςεισ εγγυιςεων που ζχουν χορθγθκεί ςε δάνεια με τθν εγγφθςθ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

4. Δεν είναι ζγκυροσ όροσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ, ο οποίοσ προβλζπει: 

α) Τθν αποπλθρωμι οφειλϊν προσ το Δθμόςιο ςε περιςςότερεσ από 120 δόςεισ. Κατ’ 

εξαίρεςθ, για οφειλζσ προσ το Δθμόςιο οι οποίεσ υπερβαίνουν τα 2.000.000 ευρϊ, θ 

αποπλθρωμι των οφειλϊν μπορεί να γίνεται ςε περιςςότερεσ δόςεισ, εφόςον ςυναινεί το 

Δθμόςιο και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ μεγαλφτερθ  διάρκεια αποπλθρωμισ  (ι) 

δικαιολογείται από τθν ςυνολικι δυνατότθτα αποπλθρωμισ του οφειλζτθ, (ιι) ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν αποπλθρωμι ςυνολικά μεγαλφτερου μζρουσ τθσ οφειλισ προσ το 

Δθμόςιο, και (ιιι) δεν ξεπερνά τθ διάρκεια αποπλθρωμισ οφειλϊν προσ άλλουσ πιςτωτζσ με 

μεγαλφτερθ απαίτθςθ από αυτι του Δθμοςίου. 

β) Τθν τμθματικι αποπλθρωμι οφειλϊν προσ το Δθμόςιο ανά χρονικά διαςτιματα που 

υπερβαίνουν το μινα, 

γ) Τθν καταβολι μθνιαίασ δόςθσ μικρότερθσ των πενιντα (50) ευρϊ, 

δ) Τθν παροχι περιόδου χάριτοσ για τθν αποπλθρωμι οφειλϊν προσ το Δθμόςιο και 

ε) Τθν ικανοποίθςθ απαιτιςεϊν του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρθματικοφ ποςοφ. 

5. Τυχόν υφιςτάμενεσ ρυκμίςεισ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο δυνάμει των νόμων 4152/2013 

(Α’ 107), 4174/2013 (Α’ 170), 4305/2014 (Α’ 237) και 4321/2015 (Α’ 32), εντάςςονται ςτο 

ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν ωσ ζχουν διαμορφωκεί κατά τθν θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ 

ςυμφωνίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ των ωσ άνω ρυκμίςεων ςτισ 

περιπτϊςεισ και ςτον βακμό που θ εφαρμογι τουσ κακιςτά αδφνατθ, βάςει τθσ ςυνολικισ 

δυνατότθτασ αποπλθρωμισ του οφειλζτθ, τθν αναδιάρκρωςθ των οφειλϊν προσ τουσ 

λοιποφσ πιςτωτζσ  χωρίσ αυτοί να περιζρχονται ςε χειρότερθ οικονομικι κζςθ από αυτιν 

ςτθν οποία κα βρίςκονταν ςε περίπτωςθ ρευςτοποίθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του 

οφειλζτθ και των βεβαρθμζνων υπζρ του περιουςιακϊν ςτοιχείων τρίτων, ςτο πλαίςιο 

διαδικαςίασ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ. Στισ περιπτϊςεισ του προθγοφμενου εδαφίου, θ 
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τροποποίθςθ των υφιςταμζνων ρυκμίςεων πραγματοποιείται με αφξθςθ του αρικμοφ των 

δόςεων κατά το απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και ζωσ το μζγιςτο όριο του πρϊτου εδαφίου 

τθσ περ. α τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

6. Ο αρικμόσ και το φψοσ των δόςεων καταβολισ του ποςοφ που προςδιορίηεται ςτθ 

ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ για τθν αποπλθρωμι οφειλϊν προσ το Δθμόςιο, κατ’ εφαρμογι 

των υποχρεωτικϊν κανόνων του άρκρου 9, οι οποίοι εφαρμόηονται με τθν επιφφλαξθ του 

παρόντοσ άρκρου,  κακορίηονται με κριτιριο α) τθ μθνιαία δυνατότθτα αποπλθρωμισ του 

οφειλζτθ, β) τθ μζγιςτθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ και γ) τον υπολογιςμό τθσ κακαρισ 

παροφςασ αξίασ, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 2 ςτοιχεία (α) και (β) του άρκρου 9..   

7. Στισ περιπτϊςεισ οφειλετϊν με ςυνολικό ποςό βαςικισ οφειλισ προσ το Δθμόςιο μζχρι 

20.000 ευρϊ, ςτο οποίο δεν προςμετρϊνται τυχόν οφειλζσ τθσ παραγράφου 5, 

εφαρμόηονται οι εξισ ειδικότεροι κανόνεσ: 

α) για βαςικζσ οφειλζσ ζωσ του ποςοφ των 3.000 ευρϊ, θ αποπλθρωμι αυτϊν και των επ’ 

αυτϊν προςαυξιςεων ι τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ γίνεται τμθματικά ςε ζωσ 36 

μθνιαίεσ δόςεισ, με ελάχιςτθ μθνιαία δόςθ πενιντα (50) ευρϊ, χωρίσ δυνατότθτα 

διαγραφισ κανενόσ ποςοφ, 

β) για βαςικζσ οφειλζσ άνω του ποςοφ των 3.001 ευρϊ, θ αποπλθρωμι αυτϊν και των επ’ 

αυτϊν προςαυξιςεων ι τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ γίνεται τμθματικά ςε ζωσ 120 

μθνιαίεσ δόςεισ, με ελάχιςτθ μθνιαία δόςθ πενιντα (50) ευρϊ, χωρίσ δυνατότθτα 

διαγραφισ βαςικισ οφειλισ. 

Στισ περιπτϊςεισ τθσ παροφςασ παραγράφου, το Δθμόςιο δεν ςυμμετζχει ςτισ 

διαπραγματεφςεισ, οφτε υποβάλλει πρόταςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν και οι οφειλζσ προσ 

αυτό προςμετρϊνται ςτισ κετικζσ ψιφουσ των ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν, εφόςον ςτο 

τελικό ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ ζχουν τθρθκεί οι κανόνεσ τθσ παροφςασ παραγράφου και 

των λοιπϊν υποχρεωτικϊν κανόνων, ςτο βακμό που ςυμβιβάηονται με τουσ ωσ άνω 

ειδικότερουσ κανόνεσ.   

8. Σε περίπτωςθ που ςτθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ προβλζπεται διαγραφι οφειλϊν προσ 

το Δθμόςιο, αυτι γίνεται κατά ςειρά παλαιότθτασ, από τθν παλαιότερθ οφειλι προσ τθ 

νεϊτερθ, με κριτιριο το χρόνο καταχϊρθςθσ τθσ οφειλισ ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων 

και όχι το χρόνο λιξθσ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ καταβολισ αυτισ, εφάπαξ ι ςε δόςεισ. Η 
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διαγραφι των οφειλϊν του προθγοφμενου εδαφίου τελεί υπό τθν αναβλθτικι αίρεςθ τθσ 

ολοςχεροφσ αποπλθρωμισ των ρυκμιηόμενων οφειλϊν προσ κάκε πιςτωτι και τθσ μθ 

ακφρωςθσ ι ανατροπισ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 14.  

9. Επί των οφειλϊν προσ το Δθμόςιο που ρυκμίηονται δυνάμει τθσ ςφμβαςθσ 

αναδιάρκρωςθσ δεν υπολογίηονται περαιτζρω τόκοι ι προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ 

καταβολισ. Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ ι ανατροπισ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ, 

κακίςταται άμεςα λθξιπρόκεςμο και απαιτθτό το ςφνολο του υπολοίπου τθσ οφειλισ που 

παραμζνει ανεξόφλθτο, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ αρχικισ βεβαίωςθσ. Από τθν 

θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ και κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 

αυτισ, δεν υπολογίηονται τα πρόςτιμα των διατάξεων του άρκρου 57 του Κ.Φ.Δ. και του 

άρκρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.  

10. Στισ περιπτϊςεισ που θ τυχόν υποβλθκείςα πρόταςθ του Δθμοςίου δεν τίκεται ςε 

ψθφοφορία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 8, το Δθμόςιο ψθφίηει υπζρ 

τθσ ςυμφερότερθσ για εκείνο πρόταςθσ, εφόςον διαπιςτϊνεται θ ορκι εφαρμογι των 

υποχρεωτικϊν κανόνων του άρκρου 9 και του παρόντοσ άρκρου. Στισ περιπτϊςεισ που μία 

μόνο πρόταςθ τίκεται ςε ψθφοφορία, το Δθμόςιο ψθφίηει υπζρ αυτισ, μόνο ςτθν 

περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται θ ορκι εφαρμογι των υποχρεωτικϊν κανόνων. 

11. Για τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ςτον οφειλζτθ και τουσ ςυνοφειλζτεσ που 

δεςμεφονται από τθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του 

άρκρου 12 του ν. 4174/2013 και των κανονιςτικϊν πράξεων που εκδίδονται κατ’ 

εξουςιοδότθςθ αυτοφ. Η ρφκμιςθ οφειλϊν ςτα πλαίςια του παρόντοσ νόμου κεωρείται ωσ 

ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ για τθν εφαρμογι των διατάξεων του προθγοφμενου 

εδαφίου. Για τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ δεν λαμβάνονται υπόψιν τυχόν προσ 

διαγραφι οφειλζσ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν ωσ άνω ςφμβαςθ. 

12. Από τθν θμερομθνία υπογραφισ από το Δθμόςιο τθσ εγκρικείςασ ςφμβαςθσ 

αναδιάρκρωςθσ ι, ςε περίπτωςθ δικαςτικισ επικφρωςθσ, από τθν κοινοποίθςθ ςτο 

Δθμόςιο τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ με τθν οποία επικυρϊκθκε ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ 

οφειλϊν, για τισ υπαγόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ οφειλζσ:  

α) αναςτζλλεται θ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων και θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 

αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ επί κινθτϊν και ακινιτων κατά του οφειλζτθ. Η αναςτολι αυτι δεν 

ιςχφει για τισ λθξιπρόκεςμεσ δόςεισ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και για τισ καταςχζςεισ που ζχουν 
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επιβλθκεί ςτα χζρια τρίτων, τα αποδιδόμενα όμωσ ποςά από αυτζσ πιςτϊνονται ςτισ 

υπαγόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ οφειλζσ, με τθν κατά προτεραιότθτα κάλυψθ δόςθσ ι δόςεων 

τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον καταβάλλονται εντόσ τθσ προκεςμίασ των δόςεων και δεν 

πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

β) αναςτζλλεται θ ποινικι δίωξθ του ποινικοφ αδικιματοσ του άρκρου 25 του ν. 1882/1990 

(Αϋ43) και αναβάλλεται θ εκτζλεςθ τθσ ποινισ που επιβλικθκε κατά τισ διατάξεισ του 

άρκρου αυτοφ ι, εφόςον άρχιςε, θ εκτζλεςι τθσ διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάςτθμα 

τθσ αναςτολισ τθσ ποινικισ δίωξθσ αναςτζλλεται θ παραγραφι του αδικιματοσ, χωρίσ να 

ιςχφει ο χρονικόσ περιοριςμόσ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 113 του ΠΚ. 

13. Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου: 

α) Ωσ «βαςικι οφειλι» νοείται το ποςό τθσ οφειλισ που αρχικά βεβαιϊκθκε, χωρίσ τουσ 

τόκουσ ι τισ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ που τθν επιβαρφνουν κατά τισ 

διατάξεισ του ν. 4174/2013 ι του ν.δ. 356/1974, όπωσ αυτό ζχει διαμορφωκεί, από το 

χρόνο καταχϊρθςθσ τθσ οφειλισ ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων ζωσ τθν επικφρωςθ τθσ 

ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ, μετά από τυχόν καταβολζσ, αναγκαςτικι είςπραξθ ι διαγραφι 

βάςει νόμιμου τίτλου. 

β) Ωσ «διαγραφι» νοείται θ διαγραφι βαςικισ οφειλισ κακϊσ και θ απαλλαγι από τόκουσ, 

προςαυξιςεισ ι πρόςτιμα εκπρόκεςμθσ καταβολισ. 

γ) Ωσ «προςαυξιςεισ» ι «τόκοι εκπρόκεςμθσ καταβολισ» νοοφνται οι προςαυξιςεισ ι 

τόκοι εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατ’ άρκρο 53 του Κ.Φ.Δ. και άρκρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπωσ 

ζχουν διαμορφωκεί τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου. 

14. Οι διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων εφαρμόηονται αναλόγωσ και για οφειλζσ 

υπζρ τρίτων οι οποίεσ βεβαιϊνονται και ειςπράττονται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ. 

15. Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και των κατά περίπτωςθ αρμόδιων 

Υπουργϊν δφναται να κακορίηεται κάκε ειδικότερο κζμα για τθν εφαρμογι των διατάξεων 

των ωσ άνω παραγράφων. 

16. Οι Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ εκπροςωποφνται ςτθν εξωδικαςτικι ρφκμιςθ 

οφειλϊν από το Κζντρο Είςπραξθσ Αςφαλιςτικϊν Οφειλϊν (ΚΕΑΟ).  
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Οι διατάξεισ των παραγράφων 4 ζωσ 10 εφαρμόηονται αναλογικά και για τισ οφειλζσ προσ 

τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ.  

α) Ωσ «βαςικι οφειλι» νοείται το ποςό τθσ οφειλισ που αρχικά βεβαιϊκθκε, χωρίσ τουσ 

τόκουσ ι τισ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ που τθν επιβαρφνουν, ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ, όπωσ αυτό ζχει διαμορφωκεί από το χρόνο που θ οφειλι κατζςτθ 

λθξιπρόκεςμθ ζωσ τθν επικφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ, μετά από τυχόν 

καταβολζσ, αναγκαςτικι είςπραξθ ι διαγραφι βάςει νόμιμου τίτλου. 

β) Ωσ «διαγραφι» νοείται θ διαγραφι βαςικισ οφειλισ με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων 

τθσ παραγράφου 17, κακϊσ και θ απαλλαγι από τόκουσ, προςαυξιςεισ ι πρόςτιμα 

εκπρόκεςμθσ καταβολισ. 

γ) Ωσ «προςαυξιςεισ» ι «τόκοι εκπρόκεςμθσ καταβολισ» νοοφνται οι προςαυξιςεισ ι 

τόκοι εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατά τισ διατάξεισ του Ν.4152/2013, (άρκρο πρϊτο, παρ. ΙΑ 

υποπαρ. ΙΑ.2 περ.11), ι του ν.δ. 356/1974, και άρκρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπωσ ζχουν 

διαμορφωκεί τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου. 

17. Δεν επιτρζπεται θ διαγραφι βαςικισ οφειλισ παρακρατοφμενων ειςφορϊν 

εργαηομζνων προσ φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

18. Η διαγραφι βαςικισ οφειλισ προσ φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν επθρεάηει τα 

αςφαλιςτικά δικαιϊματα τρίτων. 

19. Για τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςτον οφειλζτθ και τουσ 

ςυνοφειλζτεσ που δεςμεφονται από τθν απόφαςθ επικφρωςθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ 

οφειλϊν εφαρμόηονται οι οικείεσ διατάξεισ των φορζων. Η ρφκμιςθ οφειλϊν με δικαςτικά 

επικυρωμζνθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ κεωρείται ωσ ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ για 

τθν εφαρμογι των διατάξεων του προθγοφμενου εδαφίου. Για τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ 

ενθμερότθτασ δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν τυχόν προσ διαγραφι οφειλζσ, όπωσ αυτζσ 

προςδιορίηονται ςτθν ωσ άνω ςφμβαςθ. 

20. Από τθν κοινοποίθςθ ςτο ΚΕΑΟ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ με τθν οποία επικυρϊκθκε 

ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν, για τισ υπαγόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ οφειλζσ:  

α) αναςτζλλεται θ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων και θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 

αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ επί κινθτϊν και ακινιτων κατά του οφειλζτθ. Η αναςτολι αυτι δεν 

ιςχφει για τισ λθξιπρόκεςμεσ δόςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποδιδόμενα ποςά από καταςχζςεισ 
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εισ χείρασ τρίτων πιςτϊνονται ςτισ υπαγόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ οφειλζσ, με τθν κατά 

προτεραιότθτα κάλυψθ δόςθσ ι δόςεων τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον καταβάλλονται εντόσ τθσ 

προκεςμίασ των δόςεων και δεν πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

β) αναςτζλλεται θ ποινικι δίωξθ για τα αδικιματα του α.ν. 86/1967 (Αϋ136) και 

αναβάλλεται θ εκτζλεςθ τθσ ποινισ που επιβλικθκε κατά τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ 

ι, εφόςον άρχιςε, θ εκτζλεςι τθσ διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ αναςτολισ 

τθσ ποινικισ δίωξθσ αναςτζλλεται θ παραγραφι του αδικιματοσ, χωρίσ να ιςχφει ο 

χρονικόσ περιοριςμόσ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 113 του ΠΚ. 

21. Με απόφαςθ του υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ κακορίηεται κάκε ειδικότερο κζμα για τθν εφαρμογι των διατάξεων των 

παραγράφων 16 ζωσ 20. 

22. Το Δθμόςιο και οι Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, μετά από αίτθςθ οφειλετϊν τουσ που 

εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου με βάςθ τα οριηόμενα ςτθν 

περίπτωςθ (β) τθσ παραγράφου 1 και ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 2, δφνανται να 

προτείνουν ςε αυτοφσ λφςεισ ρφκμιςθσ οφειλϊν ανάλογεσ με αυτζσ που αποδζχονται ι 

αντιπροτείνουν ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν του 

παρόντοσ και ςφμφωνα με τισ εςωτερικζσ τουσ διαδικαςίεσ.  

 

Άρθρο 16 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαςτικοφ μηχανιςμοφ ρφθμιςησ οφειλϊν 

1. Η διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν που περιγράφεται ςτον παρόντα νόμο 

διεξάγεται μζςω ψθφιακισ πλατφόρμασ θλεκτρονικισ υποβολισ και διαχείριςθσ αιτιςεων 

που κα αναπτυχκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. με τθ ςυνεργαςία τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.). Η θλεκτρονικι πλατφόρμα κα ζχει κυρίωσ τισ 

παρακάτω λειτουργίεσ και εφαρμογζσ: 

(α) ταυτοποίθςθ των ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία μζςω των μοναδικϊν κωδικϊν για 

χριςθ των εφαρμογϊν του ςυςτιματοσ TAXISnet του Υπουργείου Οικονομικϊν, 
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(β) υποβολι αίτθςθσ υπαγωγισ και ςυνοδευτικϊν εγγράφων ςε ψθφιακι ι θλεκτρονικι 

μορφι, 

(γ) αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα ανάκεςθσ υπόκεςθσ ςε ςυντονιςτι, 

(δ) ςφςτθμα επικοινωνίασ μεταξφ ςυντονιςτϊν και Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., 

(ε) πρόςβαςθ ςυντονιςτι, οφειλζτθ και ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν ςτο περιεχόμενο τθσ 

αίτθςθσ υπαγωγισ του οφειλζτθ και ςτα ςυνοδευτικά ζγγραφα, 

(ςτ) ςφςτθμα επικοινωνίασ και ανταλλαγισ εγγράφων μεταξφ ςυντονιςτι, οφειλζτθ και 

ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν, 

(η) ζκδοςθ πιςτοποιθμζνων εγγράφων, 

(θ) υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ. 

2. Με απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Οικονομικϊν κακορίηονται οι 

διαδικαςίεσ, οι προχποκζςεισ και οι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ οι οποίεσ αποτελοφν τισ 

λειτουργικζσ προδιαγραφζσ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ εξωδικαςτικοφ μθχανιςμοφ 

ρφκμιςθσ οφειλϊν. 

3. Με απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Οικονομικϊν και Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, μπορεί να κεςπιςκεί, για πρόςωπα, 

των οποίων οι ςυνολικζσ προσ ρφκμιςθ οφειλζσ δεν ξεπερνοφν το ποςό των πενιντα 

χιλιάδων (50.000) ευρϊ, απλοποιθμζνθ διαδικαςία ρφκμιςθσ των οφειλϊν τουσ, κατά τθν 

οποία θ πρόταςθ ρφκμιςθσ, κακϊσ και θ αξιολόγθςθ τθσ βιωςιμότθτασ του οφειλζτθ, κα 

παράγονται με αυτοματοποιθμζνο τρόπο από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα. 

 

Άρθρο 17 

Λοιπζσ διατάξεισ 

Όταν περιςςότερα πιςτωτικά ιδρφματα, χρθματοδοτικά ιδρφματα ι εταιρίεσ διαχείριςθσ ι 

απόκτθςθσ απαιτιςεων από δάνεια και πιςτϊςεισ (Ε.Δ.Α.Δ.Π. ι Ε.Α.Α.Δ.Π.) του ν. 

4354/2015 κατζχουν ι διαχειρίηονται λθξιπρόκεςμεσ απαιτιςεισ ζναντι του ίδιου οφειλζτθ, 
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ωσ προσ τον οποίο υπάρχουν ενδείξεισ ότι βρίςκεται ςε παροφςα ι επαπειλοφμενθ 

αδυναμία εκπλιρωςθσ των οικονομικϊν του υποχρεϊςεων αυτά δφνανται να 

ςυνεργάηονται, προκειμζνου να επεξεργαςτοφν και να υποβάλλουν ςτον οφειλζτθ κοινι 

πρόταςθ, με ςκοπό τθν εξεφρεςθ βιϊςιμθσ λφςθσ. Προσ το ςκοπό τοφτο, τα ωσ άνω 

πρόςωπα δφνανται να ανταλλάςςουν μεταξφ τουσ όςεσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται, 

προκειμζνου να αξιολογιςουν τθ βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ και να 

διαμορφϊςουν τουσ όρουσ τθσ κοινισ πρόταςθσ, τθν οποία κα υποβάλλουν, ςτο πλαίςιο 

του ιςχφοντοσ κανονιςτικοφ πλαιςίου. 

 

Άρθρο 18 

Ζναρξη ιςχφοσ 

1. Οι διατάξεισ των άρκρων: α) 5 παρ. 9, β) 6 παρ. 4 ζωσ 7, γ) 7 παρ. 3 εδ. βϋ και γϋ και 4, δ) 9 

παρ. 2 περ. δϋ υποπερ. ββϋ, ε) 14 παρ. 6 εδ. γϋ, ςτ) 15 παρ. 15, 21 και 22, η) 16 και θ) 17, 

τίκενται ςε ιςχφ από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

2. Οι υπόλοιπεσ διατάξεισ του παρόντοσ τίκενται ςε ιςχφ τρεισ (3) μινεσ μετά τθ 

δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

 


