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Περίληψη 
Στις 03.08.2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4469/17, εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης 

οφειλών, ο οποίος αποτελεί νόμο του κράτους από τις 03.05.2017 και αφορά οφειλές προς 

ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και τράπεζες. Πρόκειται για μία πρωτότυπη στο πλαίσιο της 

Ελληνικής έννομης τάξης οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και 

μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών της Ελληνικής επιχείρησης. Ο συγκεκριμένος νόμος 

ψηφίστηκε ώστε να βοηθήσει μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και ελεύθερους 

επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν οφειλές, τις οποίες αδυνατούν να πληρώσουν, να υπαχθούν σε 

ρύθμιση έως και 120 δόσεων για να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Ο νόμος του εξωδικαστικού 

μηχανισμού είναι ένας νέος θεσμός, ο οποίος έχει βασική επιδίωξη την ελάφρυνση όλων των 

οφειλών μίας επιχείρησης ταυτόχρονα με όλους τους πιστωτές της. Μέσω της ορθολογικής 

διευθέτησης ή ακόμα και απομείωσης των χρεών και τη συνέχιση της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων αυτών, στόχος είναι να διασωθούν βιώσιμες επιχειρήσεις και να διασφαλιστούν 

χιλιάδες θέσεις εργασίας. Βάση ενός ορθολογικού σχεδίου αναδιάρθρωσης, μία υπερχρεωμένη 

αλλά βιώσιμη επιχείρηση μπορεί να συγκεντρώσει όλους τους πιστωτές της προκειμένου να 

ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς όλους τους πιστωτές της, δηλαδή προς τράπεζες, εφορία, 

ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές με μία διαδικασία εκτός δικαστηρίου. Με την υπαγωγή 

στον εξωδικαστικό, δημιουργούνται θετικές προϋποθέσεις που θα δώσουν ανακούφιση στις 

επιχειρήσεις, θα τις βγάλουν από το φάσμα της πτώχευσης επιτρέποντας την απρόσκοπτη 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

Summary 
The law 4469/17, an out of court debt settlement mechanism was published in the official 

gazette of government on 03.08.2017, which is a law of the state since 03.05.2017 and concerns 

debts to insurance funds, tax authorities and public. This is an original out of court procedure for 

the overall and long term settlement of the debs of the Greek company in the Greek legal order. 

This law was passed to help small and large businesses as well as freelancers, who have debts 

that they are unable to pay, to be fined 120 installments to repay their debts. The law of the out 

of court mechanism is the new institution, which has the basic aim of alleviating all the debts of 

a company at the same time as all its creditors. By rationalizing or even debiting debt and 

continuing to operate these businesses the goal is to save sustainable businesses and secure 

thousands of jobs. On the basis of a restructuring plan, an over indebted but viable business can 

assemble all its creditors in order to settle all its debts to all its creditors, namely banks tax 

authorities, insurance funds and suppliers through a non court procedure. By making it out of 

court, positive conditions are created that will relieve businesses, make them out of bankruptcy 

range, allowing for their seamless entrepreneurial activity. 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Εισαγωγή 
Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα 

μπορούσε να υποστεί μία χώρα, την οικονομική κρίση. Είναι λογικό λοιπόν, η οικονομική κρίση 

να επιφέρει μεγάλες συνέπειες όχι μόνο σε επιχειρήσεις αλλά στον καθένα από εμάς χωριστά. 

Χρειάζεται χρόνος, υπομονή αλλά και προσπάθεια να καταφέρει η Ελλάδα να βγει από αυτόν 

τον φαύλο κύκλο που με την πάροδο του χρόνου αποδεικνύεται ολοένα και πιο καταστροφική. 

Η οικονομική κρίση βοήθησε ολοένα τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και 

τα φυσικά πρόσωπα να αδυνατούν να εξοφλούν τις υποχρεώσεις και τα χρέη τους είτε προς το 

δημόσιο είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία, έχοντας ως αποτέλεσμα να χρωστάνε μεγάλα ποσά, 

τα οποία είναι δύσκολο να εξοφληθούν. Πριν μερικά χρόνια, τον Οκτώβριο του 2010 

ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε ο Νόμος Κατσέλη 3869/2010, οποίος τροποποιήθηκε με το νόμο 

4161/2013 και σκοπός του ήταν να βοηθήσει τους "χτυπημένους" από την οικονομική κρίση, 

από τη μείωση του εισοδήματος, την ανεργία και τις υποχρεώσεις από το κράτος. Στη συνέχεια 

εφαρμόστηκε και ψηφίστηκε ο Νόμος Κατρούγκαλου 4387/2016, οποίος παρά την προσπάθεια 

του δεν κατάφερε να βοηθήσει στις υποχρεώσεις και στα χρέη αρκετών πολιτών. Το έτος 2017 

ψηφίστηκε ο Νόμος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών, Νόμος 4469/17, ο 

οποίος μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να βοηθήσει πολλές επιχειρήσεις αλλά και ελεύθερους 

επαγγελματίες να υπαχθούν σε ρύθμιση δόσεων για την εξόφληση των χρεών τους. Από τις 

03.08.2017 μέχρι τις 08.06.2018 οι αιτήσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό από επιχειρήσεις 

ξεπερνούν τις 31.000, πράγμα το οποίο μας δείχνει πόσο ανάγκη έχει η Ελλάδα από έναν τέτοιο 

νόμο, ο οποίος λειτουργεί σαν μία ανάσα, ανακούφιση και στήριγμα για τους επιχειρηματίες, 

οι οποίοι έβλεπαν τις επιχειρήσεις τους σιγά σιγά να κλείνουν. 

1.2 Νόμος 4469/17 
Κατά τα τελευταία 10 έτη η Ελλάδα διανύει μία κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας της, 

καθώς εξαιτίας ποικίλων οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών συγκυριών έχει οδηγηθεί στα 

πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σε μία προσπάθεια ωστόσο να αποτραπεί το ενδεχόμενο αυτό και να 

επανέλθει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, έχουν γίνει αρκετά βήματα σε επίπεδο νομοθετικών 

πρωτοβουλιών και ρυθμιστικού πλαισίου. Σε αυτό το πλαίσιο δημοσιεύθηκε ο νόμος 4469/17, 

"Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων" ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

στις 03.08.2017. Ο συγκεκριμένος νόμος περιέχει σημαντικές διατάξεις για τη συνολική και 

μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών των Ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες εξαιτίας της 

χρονικά μακράς οικονομικής κρίσης , αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις συσσωρευθείσες 

οφειλές τους προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Για πρώτη φορά, με μία διαδικασία εκτός 

δικαστηρίου, η επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς όλους τους πιστωτές της , 

δηλαδή προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, τελωνεία, δήμους αλλά και λοιπούς 



ιδιώτες (προμηθευτές) με γνώμονα τη βιωσιμότητα της επιχείρησης αλλά και το συμφέρον των 

πιστωτών. Σκοπός λοιπόν του συγκεκριμένου νόμου είναι να δώσει μία ευκαιρία στους 

οφειλέτες επιχειρηματίες, οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι η επιχείρηση τους είναι 

βιώσιμη  και ότι μπορούν να διατηρηθούν στην αγορά, δημιουργώντας κέρδη στο μέλλον. Ο 

νέος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο προβλέπει ιδιαίτερη 

ευελιξία, εφόσον η φορολογική διοίκηση συμμετέχει στο μηχανισμό με σκοπό τη 

διαπραγμάτευση βιώσιμων λύσεων ρύθμισης προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησης. 

Επιπλέον η πρωτοφανής ευελιξία του δημοσίου ως πιστωτή εκτείνεται μέχρι και τη διαγραφή 

μέρους των απαιτήσεων του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15, σε περιπτώσεις 

που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την επιβίωση της επιχείρησης και πάντα υπό την 

προϋπόθεση της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Τέλος, η ισχύς του νόμου αρχίζει 3 

μήνες μετά την δημοσίευση του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. 

Τα σημαντικότερα οφέλη του εξωδικαστικού μηχανισμού: 

Με την εφαρμογή του νόμου 4469/17, μπορούν να αποφευχθούν πτωχεύσεις και να 

διασωθούν βιώσιμες επιχειρήσεις, όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που συσσώρευαν 

χρέη στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης. Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ρυθμίσουν 

τα χρέη τους συνολικά στο δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Μπορούν να επωφεληθούν από το πιθανό κούρεμα, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την 

δραστηριότητα τους και να εξασφαλίσουν οικονομική ρευστότητα με ένα μακροπρόθεσμο 

πλαίσιο αποπληρωμής των οφειλών τους. Επίσης οι επιχειρήσεις μπορούν να επεκτείνουν την 

επιχειρηματικότητα τους με άντληση νέων κεφαλαίων , καθώς συμφωνώντας σε εξωδικαστική 

ρύθμιση μπορούν να επαναχρηματοδοτηθούν από τους πιστωτές τους. Σημαντικά είναι όμως 

και τα οφέλη από τη μεριά των πιστωτών, καθώς δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες να 

ελαφρύνουν το χαρτοφυλάκιο τους, να διευθετήσουν τα επιχειρηματικά δάνεια και να 

εκκαθαρίσουν τις επισφάλειες τους. Ως προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τους δίνεται η 

δυνατότητα να καλύψουν τα ταμειακά τους ελλείμματα, ενώ το δημόσιο έχει τη δυνατότητα να 

εξυγιάνει τα χαρτοφυλάκια του από τα ανείσπρακτα χρέη. Τέλος, οι ιδιώτες πιστωτές δια του 

παρόντος νόμου επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τους. 



 

Τα βασικά σημεία του νέου εξωδικαστικού νόμου είναι τα εξής : 

• Υποβολή αίτησης για τη ρύθμιση χρεών, μπορούν να καταθέσουν όλες οι επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως μεγέθους για οφειλές που δημιουργήθηκαν έως 31.12.2016 και ύστερα 

απο τροποποίηση του νόμου μπορούν να ενταχθούν και οι οφειλές που 

δημιουργήθηκαν έως 31.12.2017 και ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. Δυνατότητα ένταξης 

στη ρύθμιση όμως έχουν και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την δραστηριότητα 

τους αλλά επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν. 

• Απαγορεύεται η ένταξη στη ρύθμιση για όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για 

οικονομικά εγκλήματα, καθώς και η δυνατότητα κάθε πιστωτή να ζητήσει οποιοδήποτε 

στοιχείο ή έγγραφο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. 

• Πρόσβαση οφειλέτη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και αξιοποίηση του μητρώου 

των διαμεσολαβητών ώστε να προωθηθεί ο θεσμός της διαμεσολάβησης που τηρείται 

στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την προσδοκία να αποφευχθεί από τη μεριά των 

πολιτών η προσφυγή στα δικαστήρια και οι διαφορές να επιλυθούν εξωδικαστικά. 

• Στόχευση στη βιωσιμότητα με την ανάδειξη του ρόλου του εμπειρογνώμονα που 

παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές και μπορεί να συνδράμει τόσο τον οφειλέτη 

στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης, όσο και τους 

πιστωτές στην αποδοχή ή μη των προτάσεων ρύθμισης. 

• Ευελιξία του δημοσίου ως πιστωτή που αφορά μέχρι και τη διαγραφή μέρους των 

απαιτήσεων του, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο για την επιβίωση της 

επιχείρησης. 

• Αξιοποίηση της τεχνολογίας με την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της 

Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθώς όλη η διαδικασία θα 



διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. 

 

Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου: 

Ως ''μεγάλες επιχειρήσεις'' νοούνται όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή  

της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 4, είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 2.500.000 ευρώ, ή 

έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνολικές υποχρεώσεις υψηλότερες από 2.000.000 

ευρώ. 

Ως ''μικρές επιχειρήσεις'' νοούνται όσες δεν εμπίπτουν στον ορισμό της μεγάλης επιχείρησης. 

Ως ''συνοφειλέτης'' νοείται κάθε πρόσωπο που ευθύνεται για την εξόφληση χρέους ή του 

συνόλου οφειλών του οφειλέτη. 

Ως ''πιστωτές'' νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που 

έχουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη. 

''Απαρτία συμμετεχόντων πιστωτών'' υπάρχει όταν συμμετέχουν στη διαδικασία πιστωτές που 

είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. 

Ως ''σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών'' νοείται η πολυμερής δικαιοπραξία που καταρτίζεται 

μεταξύ του οφειλέτη και των συμβαλλόμενων πιστωτών στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων 

του παρόντος νόμου, έχει ως αντικείμενο την αναδιάρθρωση του συνόλου και αποσκοπεί στη 

συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη. 

Ως ''πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη'' νοούνται: 

 1)Στην περίπτωση που ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι 

δευτέρου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη. 

 2)Όταν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη νοούνται 



τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν το φυσικό πρόσωπο του οφειλέτη, καθώς και οι 

σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού, αλλά και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται 

από τον οφειλέτη. 

Ως ''συμμετέχων πιστωτής'', νοείται κάθε πιστωτής που εκπροσωπείται ή συμμετέχει με 

οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης 

αναδιάρθρωσης οφειλών. 

Ως '' εμπειρογνώμονας'', νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει κατ' 

επάγγελμα υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών. 

1.3 Πώς και ποιοί μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 120 

δόσεων 
Από τις 3 Αυγούστου άρχισε να λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή 

αιτήσεων διακανονισμού τμηματικής εξόφλησης οφειλών έως 125.000 ευρώ προς τα ταμεία. 

Η ρύθμιση αυτή αφορά  ληξιπρόθεσμα χρέη επιχειρήσεων, τα οποία δημιουργήθηκαν έως 

31.12.2017. Η εξόφληση τους μπορεί να γίνει σε έως 120 δόσεις μέσω της διαδικασίας του 

εξωδικαστικού συμβιβασμού , ανάλογα με το εισόδημα και την περιουσία του κάθε οφειλέτη. 

Τα χρέη τα οποία υπάρχει δυνατότητα να διακανονιστούν, μπορούν να αφορούν είτε το ταμείο 

του ίδιου του εργοδότη, είτε το ταμείο του προσωπικού του. Επίσης, οι ελέυθεροι 

επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ταμεία έως 20.000 ευρώ και ύστερα από 

τροποποίηση του νόμου έως 125.000 ευρώ, μπορούν να κάνουν αίτηση ένταξης στη ρύθμιση 

ανάλογα με το εισόδημα και την περιουσία τους. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες 

δυνατότητες, οι οποίες διαμορφώνονται για οφειλέτες, οι οποίοι επιθυμούν τη ρύθμιση των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών τους : 

Ρύθμιση με ληξιπρόθεσμα χρέη έως 20.000 ευρώ: 

Στην συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες, οι οποίοι αποκτούν εισόδημα 

απο επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, οι οποίοι έχουν 

ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία από 3.001 έως 20.000 ευρώ, αρκεί 

οι οφειλές αυτές να έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31.12.2017. Η εξόφληση των χρεών θα μπορεί 

να γίνει σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό έκαστης δόσης 50 ευρώ, όμως το πλήθος των δόσεων 

με τις οποίες θα μπορεί ο οφειλέτης να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του θα εξαρτηθεί 

από το ύψος του εισοδήματος και της περιουσιακής κατάστασης του. Όσο λιγότερες είναι οι 

δόσεις, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κούρεμα των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. 

Ρύθμιση με ληξιπρόθεσμα χρέη από 20.000 έως 125.000 ευρώ: 

Στη συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες 

με πτωχευτική ικανότητα, εφόσον έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, 

ασφαλιστικά ταμεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αλλά και τράπεζες έως 20.0000 ευρώ 



και ύστερα από την τροποποίηση του νόμου, μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν ληξιπρόθεσμα 

χρέη έως 125.000 ευρώ για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τις 31.12.17. Εάν τα χρέη 

προς το δημόσιο ( Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες, κ.λ.π) δεν ξεπερνούν πλέον τις 125.000 

ευρώ. Ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι 120, όμως το πλήθος των δόσεων με τις οποίες θα 

μπορεί ο οφειλέτης να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του θα εξαρτηθεί από το ύψος 

του εισοδήματος και της περιουσιακής κατάστασης του. Αυτό σημαίνει πως όσο μεγαλύτερο 

είναι το εισόδημα και η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη τόσο λιγότερες θα είναι οι 

δόσεις με τις οποίες θα μπορεί να εξοφλήσει τις οφειλές του. Αξίζει όμως να σημειωθεί, πως 

όσο λιγότερες είναι οι δόσεις για την εξόφληση χρεών τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κούρεμα 

των προσαυξήσεων των οφειλών από τόκους και πρόστιμα. Τέλος, οι αιτήσεις ένταξης στη 

ρύθμιση θα γίνονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Επιτροπής Διαχείρισης Ιδιωτικού 

χρέους, στην οποία βέβαια θα μπορεί ο οφειλέτης να δει πόσες ακριβώς είναι οι 

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ταμεία, πριν προβεί στην κατάθεση της αίτησης της ρύθμισης. 

Πάγια ρύθμιση:  

Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να προσφύγουν άμεσα όλοι οι μικροοφειλέτες , οι οποίοι έχουν 

χρέη έως 3.000 ευρώ. Η εξόφληση των οφειλών, μπορεί να γίνει σε έως 12 ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις, και ύστερα από την τροποποίηση του νόμου σε έως 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, χωρίς 

όμως κούρεμα των προσαυξήσεων από τόκους και πρόστιμα. 

Ρύθμιση για επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 125.000 ευρώ: 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 125.000 ευρώ, μπορούν να 

υπαχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων αφού προσκομίσουν την αξιολόγηση βιωσιμότητας της 

επιχείρησης και το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, αρκεί 

αυτά τα χρέη να αφορούν τουλάχιστον 2 τράπεζες και τον ε.φ.κ.α ή την εφορία. 

1.4 Ποιοί δεν μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση 
Δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση και να υποβάλλουν αίτηση όσοι : 

1. Έχουν υποβάλλει αίτηση για να πτωχεύσουν, εκτός και αν παραιτηθούν από την 

πτώχευση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

2. Όσοι έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός και αν υποβάλλουν 

δήλωση έναρξης εργασιών ή εάν είναι νομικό πρόσωπο αποφασιστεί η αναβίωση του 

πριν την υποβολή της αίτησης. 

3. Όσοι έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή. 

4. Όσοι έχουν νομιμοποιήσει έσοδα από παράνομες δραστηριότητες. 

5. Τα πιστωτικά, χρηματοδοτικά ιδρύματα και οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών καθώς 

και υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων ιδρυμάτων και παρόχων που λειτουργούν 



στην Ελλάδα. Επιπλέον οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, οι 

οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων και οι διαχειριστές αυτών, όπως και οι 

ασφαλιστικές εταιρίες. 

6. Τέλος τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτηση στο δικαστήριο για 

υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4307/2014 ή του πτωχευτικού κώδικα ή έχουν 

υπαχθεί στις παραπάνω διαδικασίες ή έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση για προβλεπόμενα στο νόμο αδικήματα.  

1.5 Ποιές οφειλές δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση 
• Στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που 

γεννήθηκαν μετά τις 31.12.17 ύστερα από την τροποποίηση του νόμου. 

• Δεν υπάγονται απαιτήσεις των μικρών πιστωτών της επιχείρησης. 

• Δεν υπάγονται οι απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου λόγω της ανάκτησης κρατικών 

ενισχύσεων. 

• Δεν υπάγονται οι απαιτήσεις των πελατών του εξωτερικού. 

1.6 Κριτήρια για ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων 
Το σχέδιο της ρύθμισης των 120 δόσεων για τα χρέη των αυτοαπασχολούμενων έως 125.000 

ευρώ προς τα ταμεία, μετά την τροποποίηση του νόμου, περιλαμβάνει 16 κριτήρια που 

αφορούν το ύψος του χρέους, του εισοδήματος και της περιουσίας. Με λίγα λόγια για να 

ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει:  

1. Να έχει χρέη έως 125.000 ευρώ και όχι πάνω από 125.000 ευρώ. 

2. Η δυνατότητα ρύθμισης σε 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αφορά χρέη από 3.001 έως 

125.000 ευρώ, όχι κάτω από 3.000. Τα χρέη από 3.000 ευρώ και κάτω μπορούν να 

ρυθμιστούν σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 

3. Οι 120 δόσεις για χρέη έως 125.000 ευρώ καθώς και οι 36 δόσεις για χρέη έως 3.000 

ευρώ είναι οι μέγιστες. Αν το 33% του εισοδήματος του οφειλέτη επαρκεί για την 

αποπληρωμή της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από τον μέγιστο αριθμό τότε ο αριθμός 

των δόσεων θα μειώνεται. Επομένως είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν πολύ 

λιγότερες δόσεις για κάθε περίπτωση οφειλετών. 

4. Προβλέπεται κούρεμα 85% στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα για την ρύθμιση χρεών 

από 3.001-125.000 ευρώ. Για χρέη κάτω των 3.000 ευρώ δεν προβλέπεται κανένα 

κούρεμα από τη στιγμή που ένας αυτοαπασχολούμενος ενταχθεί στη ρύθμιση. 



5. Η ρύθμιση αφορά χρέη προς τα ταμεία, τα οποία δημιουργήθηκαν έως τις 31/12/17 

μετά την τροποποίηση του νόμου, αλλά όχι από την 1/1/18 και έπειτα. Τα χρέη τα 

οποία δημιουργήθηκαν εντός του 2018, λόγω της επιβολής του νέου τρόπου 

υπολογισμού των εισφορών με βάση το καθαρό δηλωθέν εισόδημα του 2015 δεν 

μπορούν να ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση. 

6. Για να ρυθμίσει ένας αυτοαπασχολούμενος χρέη από 20.000 έως 125.000 ευρώ αφού 

έχουν διαγραφεί οι προσαυξήσεις και οι τόκοι, θα πρέπει αυτά να μην ξεπερνούν το 

8πλάσιο του εισοδήματος του. Αν τα ξεπερνούν τότε δεν μπορεί να υπαχθεί στη 

ρύθμιση. 

7. Για να ρυθμιστούν χρέη έως 20.000 ευρώ θα πρέπει ο οφειλέτης να εμφανίζει κέρδη 

κατά τα 3 τελευταία χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας του (2015-2017) για 

τουλάχιστον 1 χρόνο. 

8. Δεν μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση όποιος οφειλέτης έχει περιουσία κινητή ή ακίνητη 

που είναι 25πλάσια των χρεών του. 

9. Για να υπαχθεί ένας αυτοαπασχολούμενος στη ρύθμιση θα πρέπει οι οφειλές του προς 

τους πιστωτές να μην ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. Ειδάλλως χάνει τη ρύθμιση. 

10. Δεν μπορεί ένας οφειλέτης να υπαχθεί στην ρύθμιση αν τα χρέη του προς τα ταμεία 

ξεπερνούν το 85% των συνολικών οφειλών του. 

11. Χάνει τη ρύθμιση όποιος δεν καταβάλει ποσό για 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις. 

12. Όποιος έχει ενταχθεί στη ρύθμιση για χρέη που δημιουργήθηκαν έως 31/12/2017, 

αλλά δεν καταβάλει έως 31/3/18 τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τις 

31/12/18, τότε χάνει τη ρύθμιση. 

13. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με δικαστική απόφαση ή 

δικαστικό συμβιβασμό ακόμα και αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για 

οποιονδήποτε λόγο. 

14. Ενδεχόμενες οφειλές των ταμείων θα συμψηφίζονται με τα χρέη του 

αυτοαπασχολούμενου που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση. Έτσι ο οφειλέτης δεν θα μπορεί 

να λάβει για παράδειγμα επιστροφές εισφορών, αν αυτές είναι μικρότερες από τα χρέη 

τα οποία έχουν ρυθμιστεί. 

15. Τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη θα εγγράφονται ως υποθήκες αν δεν είναι 

ασφαλισμένα. 

16. Αν διαπιστωθεί πως υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων 

που δηλώθηκαν από τον οφειλέτη και εκείνων που πραγματικά υπάρχουν, τότε θα 

χάνεται η ρύθμιση και θα αναβιώνουν οι οφειλές πλην του τμήματος που έχει 



καταβληθεί. 

17. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές επιχειρήσεων από 125.000 έως 

2.000.0000 ευρώ, μόνο αν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν οφειλές τουλάχιστον σε δύο 

τράπεζες και στο δημόσιο είτε σε εφορία είτε στον ε.φ.κ.α. 

1.7 Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει μία επιχείρηση 

για την ένταξη της στον εξωδικαστικό μηχανισμό 
1. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων 5 περιόδων, οι οποίες πρέπει να 

είναι δημοσιευμένες εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση. 

2. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού 

καθολικού και της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτιση του. 

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του οφειλέτη για τις Ανώνυμες Εταιρίες, του διαχειριστή 

για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των 

ομόρρυθμων εταίρων για Προσωπικές Εταιρείες. 

4. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο πρωτοδικείο. 

5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο πρωτοδικείο. 

6. Πιστοποιητικό περί μη λύσης  της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, εφόσον ο οφειλέτης είναι 

νομικό πρόσωπο. 

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη και των διαχειριστών των 

εταιριών. 

8. Συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου ( ΑΑ ΓΗΣ), στην περίπτωση γήπεδο 

εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού φυσικών προσώπων, για το οποίο δεν 

προσδιορίζεται αξία ΕΝΦΙΑ και δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων. 

9. Πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων. 

10. Δικαιολογητικά των οποίων τα στοιχεία δεν θα ανακτηθούν αυτόματα από τις βάσεις 

δεδομένων. 

11. Περιγραφή δραστηριότητας. 

12. Περιγραφή οικονομικής κατάστασης. 

13. Λόγοι οικονομικής αδυναμίας. 

14. Προοπτικές επιχείρησης. 

15. Κατάλογος πιστωτών με πλήρη στοιχεία. 



16. Συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή. 

17. Πίνακας συνδεδεμένων φυσικών και νομικών προσώπων με τον οφειλέτη. 

18. Πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλέτη. 

19. Έκθεση εκτιμητή ακινήτων. 

20. Πίνακας μεταβιβάσεων/επιβαρύνσεων περιουσιακών στοιχείων των τελευταίων 5 

ετών. 

21. Πίνακας συναλλαγών των τελευταίων 24 μηνών. 

22. Έγγραφο τεκμηρίωσης διαδοχής επιχειρήσεων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Διαδικασία αίτησης εξωδικαστικού μηχανισμού για ρύθμιση 

χρεών 
Για να υπαχθεί ένας οφειλέτης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση χρεών θα πρέπει 

να προβεί σε μία διαδικασία, συλλέγοντας τα στοιχεία που του ζητούνται ώστε να υποβάλλει 

την αίτηση. Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης 

(Επωνυμία, Διεύθυνση, ΑΦΜ, Τηλέφωνο).Πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει τον κύκλο 

εργασιών κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης, την οικονομική του 

κατάσταση, περιγραφή της δραστηριότητας του, και τις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των 

πιστωτών του. Ο οφειλέτης πρέπει να δημιουργήσει ένα κατάλογο όλων των πιστωτών του με 

πλήρη στοιχεία, των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται 

έναντι κάθε πιστωτή. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται το ποσό που είναι σε θέση να 

καταβάλει ο οφειλέτης σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών του, 

βασιζόμενος στα έσοδα και έξοδα κατά τις επόμενες 3 χρήσεις. 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του 

οφειλέτη με αναφορά στην εμπορική τους αξία, ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί η αξία 

ρευστοποίησης της περιουσίας του, θα πρέπει να αναφέρει πλήρη περιγραφή των βαρών και 

λοιπών εξασφαλίσεων που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, 

καθώς και τα πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη. 

Με την αίτηση θα πρέπει να συνυποβληθεί υποχρεωτικά και η δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή 

επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε τα τελευταία 5 έτη πριν την 

υποβολή της αίτησης, αλλά και κάθε μεταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους 

μετόχους ή εταίρους που έγινε τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. 

Επίσης, είναι αναγκαίο να συνυποβληθούν και τα στοιχεία κάθε νομικού προσώπου 



συνδεδεμένου με τον συνοφειλέτη κατά τα 5 τελευταία χρόνια, αλλά και τα πλήρη στοιχεία 

ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους 

συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη από τις 01.01.2012 και έπειτα. Τέλος, 

πρέπει να συνυποβληθεί και ο κατάλογος με τα πρόσωπα που αμείβονται από τον οφειλέτη, 

όπως και η ανάλυση των αμοιβών αυτών τα τελευταία 2 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης. 

2.2 Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης για Εξωδικαστική ρύθμιση 

οφειλών 
Για τους οφειλέτες: 

1. Έκθεση εκτιμητή ακινήτων της επιχείρησης. 

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του νόμιμου εκπροσώπου της 

επιχείρησης. 

3. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) των τελευταίων 5 φορολογικών ετών ( 

01.01.2012-31.12.17) του νόμιμου εκπροσώπου. 

4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) της επιχείρησης. 

5. Δήλωση φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ( Ν ή Ε5 ή 

Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων 5 φορολογικών ετών. 

6. Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών της επιχείρησης προς τη φορολογική διοίκηση με 

ημερομηνία έκδοσης 3 μήνες πριν την αίτηση. 

7. Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών της επιχείρησης προς τους φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης με ημερομηνία έκδοσης 3 μήνες πριν την αίτηση. 

8. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης (Ε3), ισολογισμοί και αποτελέσματα 

χρήσης των τελευταίων 5 φορολογικών ετών. 

9. Πίνακας ανάλυσης οφειλών της επιχείρησης έως σήμερα, που θα περιλαμβάνει τα 

στοιχεία του ατόμου στο οποίο οφείλουμε ( Επώνυμο, ΑΦΜ, ποσό οφειλής, πότε 

γεννήθηκε η οφειλή). 

10. Πίνακας μεταβιβάσεων/επιβαρύνσεων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά 

τα τελευταία 5 έτη. 

11. Πίνακας περιουσιακών στοιχείων και εξασφαλίσεων της επιχείρησης. 

12. Πίνακας συναλλαγών που έγιναν τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της 

αίτησης ( καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή 

άλλη συναλλαγή εκτός των τρέχουσων συναλλαγών της επιχείρησης). 



13. Πίνακας συνδεδεμένων φυσικών και νομικών προσώπων( μητρικές, θυγατρικές ή 

εταιρείες με τις οποίες για οποιοδήποτε λόγο τηρούν ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις). 

14. Παραστατικό διαδοχής σε περίπτωση διαδοχής επιχείρησης. 

15. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης. 

16. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της επιχείρησης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και 

περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης. 

17. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της επιχείρησης απο το Γ.Ε.ΜΗ. 

18. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α της επιχείρησης, του τελευταίου 

φορολογικού έτους (01.01.16-31.12.17). 

19. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) της 

επιχείρησης του τελευταίου φορολογικού έτους. 

20. Προσωρινό ισοζύγιο της επιχείρησης τελευταίου μηνός πριν την υποβολή. 

21. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών της επιχείρησης των 

τελευταίων 5 φορολογικών ετών. 

22. Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2) της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2016. 

Για τους συνοφειλέτες: 

1. Στοιχεία πιστωτών ( Επωνυμία, ΑΦΜ, ποσό οφειλής, στοιχεία τυχόν συνοφειλόμενων). 

2. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) των τελευταίων 5 φορολογικών ετών. 

3. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) της επιχείρησης. 

4. Εκκαθαριστικό τελευταίου φορολογικού έτους νόμιμου εκπροσώπου. 

5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α της επιχείρησης για το τελευταίο 

φορολογικό έτος. 

6. Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών της επιχείρησης προς τη Φορολογική Διοίκηση με 

ημερομηνία έκδοσης 3 μήνες πριν την αίτηση. 

7. Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών της επιχείρησης προς τους φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης με ημερομηνία έκδοσης 3 μήνες πριν την αίτηση. 

8. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης, Ε3) των 

τελευταίων 5 περιόδων. 



 

2.3 Σημαντικά σημεία εξωδικαστικού μηχανισμού 
 

Έχει παρατηρηθεί έντονη κινητικότητα και ενδιαφέρον από πλήθος επιχειρήσεων, οι οποίες 

επιθυμούν τον διακανονισμό των οφειλών τους και τη διατήρηση της βιωσιμότητας τους, 

εξακολουθούν όμως να έχουν πολλές απορίες και ζητήματα στα οποία ζητούν διασαφήσεις. 

Παρακάτω αναφέρονται ερωτήματα με τις απαντήσεις τους, ώστε να υπάρξει μία 

αποσαφηνισμένη εικόνα για τους υποψήφιους αιτούντες. 

Ποιούς από τους πιστωτές πρέπει ο οφειλέτης να συμπεριλάβει στην αίτηση του, ώστε να 

ενημερωθούν για την επιθυμία του ρύθμισης των οφειλών του; 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1β του νόμου 4469/17, αναφέρεται ότι η αίτηση του 

οφειλέτη πρέπει να περιλαμβάνει τον κατάλογο όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία, 

των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε 

πιστωτή. Όποιος αποφασίσει να υπαχθεί στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, είναι 

υποχρεωμένος να αναφέρει το σύνολο των πιστωτών του, μηδενός εξαιρουμένου, ανεξάρτητα 

από το ύψος οφειλής του καθενός. Στην περίπτωση όπου ο οφειλέτης διατηρεί επαγγελματικές 

σχέσεις με τον πιστωτή του, είναι σημαντικό να λαμβάνει υπόψη του τον κλονισμό 

εμπιστοσύνης που μπορεί μία τέτοια ενημέρωση να προκαλέσει στον πιστωτή όταν 

διαπιστώσει ότι ο πελάτης του έχει ανάγκη να προβεί σε διακανονισμό των οφειλών του. 

Μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να κάνουν χρήση εισοδημάτων από άλλες πηγές για τα 

τελευταία 3 έτη ώστε να κριθούν επιλέξιμοι και βιώσιμοι, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να 

ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό;  

 

Στο άρθρο 2 του νόμου 4469/17 αναφέρεται πως κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική 

ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος 

(4172/2013 Ά167), και το οποίο πρόσωπο έχει κατοικία στην Ελλάδα μπορεί να υποβάλει 

αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Ο οφειλέτης που τηρεί 

απλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του νόμου 

4308/2014, κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών του 

παρόντος νόμου, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 

σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες χρήσεις, πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 

4. Με λίγα λόγια ως κριτήριο τίθεται το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα, κατόπιν αφαίρεσης 

τόκων, φόρων και αποσβέσεων, δηλαδή ότι σχετίζεται με τα επιχειρηματικά έσοδα ( Ε3). 

Σύμφωνα με το νόμο προς το παρόν δεν συνυπολογίζονται έσοδα ελεύθερου επαγγελματία 

από άλλες πηγές για να κρίνουν την επιλεξιμότητα του για τον εξωδικαστικό μηχανισμό 



ρύθμισης οφειλών. 

Πόσο διαρκεί η διαδικασία μέχρι τη ρύθμιση οφειλών; 

Η διάρθρωση της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, αποτελείται 

από δομημένα στάδια, τα οποία περιλαμβάνουν προθεσμίες υποβολής εγγράφων και 

ανταπόκρισης στα αιτήματα του συντονιστή. Από την υποβολή της αίτησης και καθ’όλη τη 

διάρκεια των διαπραγματεύσεων , η διαδικασία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε 88 ημέρες 

και ο οφειλέτης να έχει στα χέρια του ένα διακανονισμό με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που 

προβλέπει ο νόμος 4469/17. Επειδή όμως οι διαπραγματεύσεις μπορεί να διαρκέσουν χρονικά 

ή επειδή μπορεί να ζητηθεί ο ορισμός εμπειρογνώμονα, τότε η διαδικασία έως την επόμενη 

συμφωνία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. 

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός άνοιξε τις πύλες του στις 03.08.2017, και δίνει τη δυνατότητα 

υποβολής αιτήσεων έως τις 31.12.18, και ύστερα απο την τροποποίηση του νόμου υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής αιτήσεως έως τις 31.12.2019. Επομένως, υφίσταται επαρκές χρονικό 

διάστημα για κάθε οφειλέτη να ζυγίσει σωστά τις επιλογές του και να προχωρήσει στις 

ορθότερες δυνατές ενέργειες ώστε η αίτηση του να είναι πλήρης. 

2.4 Στάδια διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης 

οφειλών επιχειρήσεων 
• Υποβολή αίτησης. 

• Διορισμός συντονιστή. 

• Ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας αίτησης. 

• Πρόσκληση συμμετοχής πιστωτών. 

• Απόφαση συμμετοχής πιστωτών. 

• Κοινοποίηση συνόλου αίτησης σε πιστωτές. 

• Αίτημα προαιρετικού διορισμού εμπειρογνώμονα. 

• Ψηφοφορία για επιλογή εμπειρογνώμονα. 

• Διορισμός εμπειρογνώμονα. 

• Εκπόνηση ανάλυσης βιωσιμότητας/σχέδιο αναδιάρθρωσης. 

• Αντιπροτάσεις επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης. 

• Αποστολή τροποποιήσεων στις αντιπροτάσεις. 



• Έγκριση αντιπροτάσεων. 

• Ψηφοφορία πρότασης αναδιάρθρωσης. 

• Υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. 

• Υλοποίηση πρότασης αναδιάρθρωσης. 

• Κατάθεση αίτησης επικύρωσης στο δικαστήριο. 

• Συζήτηση αίτησης στο δικαστήριο. 

• Δημοσίευση απόφασης δικαστηρίου. 

2.5 Ποιά διαδικασία ακολουθείται μετά την υποβολή της αίτησης 
Εντός 2 εργάσιμων ημερών μετά την υποβολή της αίτησης, η ΕΓΔΙΧ ορίζει ένα συντονιστή από 

το ειδικό μητρώο, ο οποίος καλείται να φέρει σε επαφή τον οφειλέτη και τους πιστωτές και να 

επιβλέψει ως το τέλος τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των οφειλών. Για να προχωρήσει η 

διαδικασία χρειάζεται να συμμετέχουν δικαιούχοι τουλάχιστον του 50% του συνόλου των 

απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Παρέχεται προθεσμία 4 εργάσιμων ημερών στο συντονιστή για 

να αποποιηθεί το διορισμό του. Υποχρεούται να αποποιηθεί το διορισμό του εάν συντρέχουν 

στο πρόσωπο του περιστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του. Εάν ο 

συντονιστής αποποιηθεί τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία διορισμού νέου από την ΕΓΔΙΧ. Σε 

περίπτωση που ο συντονιστής δεν αποποιηθεί το διορισμό του εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος, θεωρείται ότι τον αποδέχτηκε. Ο συντονιστής ειδοποιεί την ΕΓΔΙΧ για την 

ανάληψη των καθηκόντων του, ελέγχει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα και αν δεν 

είναι πλήρη ζητά από τον οφειλέτη τη συμπλήρωση τους, η οποία πρέπει να γίνει σε 5 

εργάσιμες ημέρες. Εάν δεν συμπληρωθεί ο φάκελος εμπρόθεσμα , συντάσσεται από το 

συντονιστή πρακτικό αποτυχίας, το οποίο αποστέλλεται στην ΕΓΔΙΧ και τον αιτούντα. Όταν ο 

συντονιστής διαπιστώσει πως ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιεί εντός 2 ημερών απόσπασμα 

της αίτησης σε όλους τους πιστωτές. Αν όμως κάποιος συνοφειλέτης του αιτούντος δεν 

συνυποβάλει την αίτηση, ο συντονιστής ειδοποιεί τον πιστωτή έναντι του οποίου ευθύνεται ο 

συνοφειλέτης που δεν συνυπέβαλε την αίτηση και τον καλεί εντός 5 ημερών να δηλώσουν αν 

συναινούν στην έναρξη της διαδικασίας. Εάν ο πιστωτής έναντι του οποίου υπάρχει 

συνοφειλέτης συμφωνήσει να συνεχίσει η διαδικασία χωρίς τον συνοφειλέτη τότε η διαδικασία 

συνεχίζεται και με αυτόν. Εάν όμως διαφωνήσει τότε ο συντονιστής ενημερώνει τον οφειλέτη 

να τροποποιήσει την υποβληθείσα πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών του εντός 5 ημερών. 

Οι πιστωτές εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης γνωστοποιούν στον 

συντονιστή ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και υποβάλλουν ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένη τη δήλωση εμπιστευτικότητας. Μετά τη λήξη των 10 ημερών ο συντονιστής 

διαπιστώνει εάν υπάρχει απαρτία. Εάν δεν έχει επιτευχθεί απαρτία ο συντονιστής συντάσσει 

πρακτικό αποτυχίας. Αν διαπιστώσει ο συντονιστής ότι το ποσό της απαίτησης που δήλωσε ο 

οφειλέτης δεν συμφωνεί με του πιστωτή, ζητά από τον οφειλέτη αποδεικτικά έγγραφα για το 



ύψος της απαίτησης, τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν εντός 5 ημερών. Εάν υπάρχει 

απαρτία τότε αρχίζει η διαδικασία διαπραγμάτευσης από τον συντονιστή, που αποστέλλει 

στους πιστωτές όλα τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλλει με την αίτηση του ο οφειλέτης. 

Όταν πρόκειται για μικρή επιχείρηση τάσσεται και προθεσμία 5 ημερών για τον διορισμό 

εμπειρογνώμονα. Σε περίπτωση όμως που δεν διοριστεί εμπειρογνώμονας, τάσσεται 

προθεσμία 1 μήνα για την αποστολή αντιπροτάσεων. Εάν υποβληθεί αίτημα διορισμού 

εμπειρογνώμονα από συμμετέχοντες πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του 1/3 των 

απαιτήσεων, προβλέπεται προθεσμία 1 μήνα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής 

εμπειρογνώμονα. Στην περίπτωση που διοριστεί εμπειρογνώμονας εντός 30 εργάσιμων 

ημερών πρέπει να υποβληθεί η έκθεση αξιολόγησης της βιωσιμότητας του οφειλέτη και το 

σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών, τα οποία κοινοποιούνται από τον συντονιστή στον οφειλέτη 

και τους πιστωτές, και εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση τίθεται προθεσμία 2 μηνών να 

ληφθεί απόφαση επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών ή να αποσταλούν αντιπροτάσεις 

από τους πιστωτές. Όταν συγκεντρωθούν οι αντιπροτάσεις των πιστωτών, μπορούν να 

διατυπωθούν παρατηρήσεις από όλους εντός 15 ημερών. Εντός 10 ημερών από τη λήξη της 

παραπάνω προθεσμίας ο οφειλέτης δηλώνει ποιες αντιπροτάσεις αποδέχεται και αυτές 

τίθενται σε ψηφοφορία. Υιοθετείται η πρόταση που συγκεντρώνει το 60% του συνόλου των 

απαιτήσεων των πιστωτών, στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνεται το 40% των ασφαλισμένων 

απαιτήσεων. Στη συνέχεια υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών εφόσον 

επιτευχθεί συμφωνία με ηλεκτρονικά μέσα ειδάλλως υπογράφεται πρακτικό αποτυχίας. Μετά 

την υπογραφή της συμβάσεως αναδιάρθρωσης, ο οφειλέτης ή ο πιστωτής μπορεί να ζητήσει 

απο το δικαστήριο την επικύρωση της συμφωνίας. Ο χρόνος επικύρωσης δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τους 5 μήνες . 

2.6 Αρμοδιότητες συντονιστή 
Ο συντονιστής αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα τον διορισμό του. Δεν επιβάλλει ούτε 

προτείνει λύσεις, αλλά συντονίζει τις διαπραγματεύσεις, ελέγχει την πληρότητα της αίτησης 

του οφειλέτη και των συνοδευτικών εγγράφων και εκδίδει τη βεβαίωση που πιστοποιεί την 

πληρότητα της αίτησης του οφειλέτη. Ελέγχει αν συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο ποσοστό 

απαρτίας συμμετεχόντων πιστωτών, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης, το 

ακριβές ύψος κάθε απαίτησης και διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ οφειλέτη και 

πιστωτών. Επίσης ελέγχει αν έχουν συνυποβάλει αίτηση όλοι οι συνοφειλέτες του οφειλέτη και 

στην περίπτωση της μη συνυποβολής ενημερώνει τους πιστωτές έναντι των οποίων ευθύνονται 

οι εν λόγω συνοφειλέτες. Συντάσσει το πρακτικό περαίωσης της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης, το υπογράφει και το κοινοποιεί στους πιστωτές, ενώ σε περίπτωση που η 

διαδικασία αποβεί άκαρπη συντάσσει πρακτικό αποτυχίας, το οποίο αποστέλλει ηλεκτρονικά 

στην ΕΓΔΙΧ, στον οφειλέτη και τους πιστωτές. Τέλος, χορηγεί παρατάσεις προθεσμιών εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. 



2.7 Προθεσμίες για το ρόλο του συντονιστή 
Προθεσμία 2 εργάσιμων ημερών, για να αποδεχτεί τον διορισμό του από την ΕΓΔΙΧ. 

Προθεσμία 4 εργάσιμων ημερών, για να αποποιηθεί τον διορισμό του από την ΕΓΔΙΧ. 

Προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών, για τη διόρθωση της πληρότητας της αίτησης. 

Προθεσμία 10 ημερών, για την κλήση τυχόν συνοφειλετών και τη σχετική ειδοποίηση 

πιστωτών. 

Προθεσμία 2 ημερών, για αποστολή αποσπάσματος της αίτησης σε όλους τους πιστωτές. 

Προθεσμία 10 ημερών, για ηλεκτρονική δήλωση ενδιαφέροντος των πιστωτών. 

Προθεσμία 5 ημερών, για έλεγχο ύπαρξης απαρτίας και ακρίβειας των πιστώσεων 50% από το 

συντονιστή. 

Προθεσμία 5 ημερών, για τυχόν πρόταση ορισμού εμπειρογνώμονα. 

 

2.8 Ποιός και πόσο πληρώνει τον συντονιστή 
Ο οφειλέτης και οι πιστωτές μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβή με το συντονιστή για τη 

συμμετοχή του στη διαδικασία αυτή. Αν δεν έχει οριστεί αμοιβή, τότε με βάση το άρθρο 10 του 

Νόμου 4469/2017, ορίζεται αυτόματα στο ποσό των 200 ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται 

στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων και στο ποσό των 400 ευρώ για οφειλέτες που 

εντάσσονται στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Αν ο οφειλέτης και οι πιστωτές δεν 

συμφώνησαν διαφορετικά, το ποσό της αμοιβής βαρύνει το μέρος που προκάλεσε την 

υποβολή αίτησης για έναρξη της διαδικασίας και προκαταβάλλεται στο συντονιστή πριν από 

τον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης για την υπαγωγή στη διαδικασία του εξωδικαστικού 

μηχανισμού. 

2.9 Επαγγελματική ιδιότητα συντονιστή 
Συντονιστής δεν μπορεί να είναι ο δικηγόρος ή ο οικονομολόγος μίας μεγάλης επιχείρησης, 

καθώς σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, ο συντονιστής υποχρεούται να αποποιηθεί τον 

διορισμό του αν συντρέχουν στο πρόσωπο του περιστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

την ανεξαρτησία του. Τέτοιες περιστάσεις είναι, κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με 

τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή, αλλά και οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον 

από την έκβαση της διαδικασίας. Με λίγα λόγια ο συντονιστής μπορεί να είναι είτε 

διαπιστευόμενος διαμεσολαβητής του Ν.3898/2010, ή να είναι δικηγόρος με τουλάχιστον 

πενταετή προϋπηρεσία μόνο στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις συντονιστών ανά 

περιφέρεια από διαπιστευόμενους διαμεσολαβητές και ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους απευθύνει σχετική πρόσκληση προς τους δικηγορικούς συλλόγους της 



περιφέρειας. 

2.10 Καθήκοντα και αρμοδιότητες εμπειρογνώμονα 
Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του οφειλέτη που 

αποτελεί μεγάλη επιχείρηση, ανατίθενται σε ειδικό εμπειρογνώμονα που θα προσφέρει 

χρηματοοικονομικές συμβουλές. Στις μεγάλες επιχειρήσεις το σχέδιο αναδιάρθρωσης των 

χρεών δεν το διαμορφώνουν ο οφειλέτης ή οι πιστωτές αλλά ο εμπειρογνώμονας. Η επιλογή 

και ο διορισμός του γίνεται με κοινή απόφαση του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των 

συμμετεχόντων πιστωτών, ενώ η αμοιβή του συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τον οφειλέτη. 

Στις μικρές επιχειρήσεις ο διορισμός εμπειρογνώμονα θεωρείται προαιρετικός και 

προσλαμβάνεται μετά από αίτημα των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι δικαιούχοι του 1/3 

του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στην διαδικασία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

το σχέδιο αναδιάρθρωσης είναι αυτό που καταθέτει ο οφειλέτης. Ωστόσο στον 

εμπειρογνώμονα μπορεί να ανατεθεί με τους ίδιους όρους η εκπόνηση σχεδίου 

αναδιάρθρωσης οφειλών. 

2.11 Αμοιβή εμπειρογνώμονα 
Σε περίπτωση διορισμού εμπειρογνώμονα σε μία μικρή επιχείρηση και κατάρτιση σύμβασης 

αναδιάρθρωσης οφειλών με βάση σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που εκπονήθηκε από τον 

εμπειρογνώμονα, η αμοιβή του βαρύνει τον οφειλέτη. Σε περίπτωση όμως διορισμού 

εμπειρογνώμονα σε μία μικρή επιχείρηση με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των 

συμμετεχόντων πιστωτών για την εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών ή και την 

επαλήθευση απαιτήσεων, η ύπαρξη ή το ύψος των οποίων αμφισβητείται από τον οφειλέτη ή 

απο συμμετέχοντες πιστωτές συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τους συμμετέχοντες πιστωτές 

που υπέβαλαν το αίτημα διορισμού. Τέλος, στην περίπτωση του υποχρεωτικού διορισμού 

εμπειρογνώμονα, η επιλογή και ο διορισμός του εμπειρογνώμονα γίνεται με κοινή απόφαση 

του οφειλέτη και της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών. Η αμοιβή του 

συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τον οφειλέτη. 

2.12 Υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών 
Αφού μελετήσουν την πρόταση του οφειλέτη για τη ρύθμιση των οφειλών του , οι πιστωτές 

δικαιούνται να κάνουν αντιπρόταση, η οποία όμως πρέπει να περιέχει: 

• Τα βασικά συμπεράσματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης του οφειλέτη. 

• Την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των 

συνοφειλετών που έχουν υποβάλλει την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη. 

• Το ποσό που προτείνεται να καταβάλλει ο οφειλέτης για την αποπληρωμή των οφειλών 

του αλλά και το ποσό που προτείνεται να καταβάλλουν οι συνοφειλέτες για την 



αποπληρωμή των οφειλών για τις οποίες ευθύνονται. 

• Το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε πιστωτή με τη σύμβαση 

αναδιάρθρωσης οφειλών. 

2.13 Τι ποσοστό απαιτείται για την έγκριση σύμβασης 

αναδιάρθρωσης 
Απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, 

στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, 

ήτοι υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο ή άλλο προνόμιο. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση 

αναδιάρθρωσης, υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών από τον οφειλέτη και τους 

συναινούντες πιστωτές, διαφορετικά η διαδικασία θεωρείται ως άκαρπη. 

2.14 Πότε είναι άκυρη η σύμβαση αναδιάρθρωσης για το δημόσιο 
Η σύμβαση αναδιάρθρωσης θεωρείται άκυρη για το δημόσιο όταν προβλέπει: 

i. Την αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις. 

ii. Την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο ανά διαστήματα που 

υπερβαίνουν τον μήνα. 

iii. Την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των 50 ευρώ. 

iv. Την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο. 

v. Την ικανοποίηση απαιτήσεων του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού. 

2.15 Συνεπής τήρηση της σύμβασης αναδιάρθρωσης του 

οφειλέτη 
Ο οφειλέτης ωφελείται πολλαπλώς από τη συνεπή τήρηση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης 

οφειλών του, καθώς: 

1. Δεν διατρέχει κίνδυνο ακύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον 

καταβάλλει κανονικά τις συμφωνηθείσες δόσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 

παράγραφος 1. 

2. Θα επωφεληθεί της συμφωνηθείσας διαγραφής επί των οφειλών του βάσει της 

σύμβασης αναδιάρθρωσης, εάν επιτευχθεί η ολοσχερής εξόφληση όλων των οφειλών, 

σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2. 

3. Ενισχύει το επιχείρημα του περί βιωσιμότητας της επιχείρησης του και επιβεβαιώνει τη 

φερεγγυότητα και αξιοπιστία του σχεδίου αποπληρωμών του με αποτέλεσμα να 



αποκτά μία ισχυρότερη διαπραγματευτικά θέση απέναντι στους άλλους πιστωτές του, 

οι οποίοι εξασφαλίζονται ώστε να στηρίξουν χρηματοδοτικά τον συνεπή δανειολήπτη, 

χορηγώντας σε αυτόν την κρίσιμη ένεση ρευστότητας που χρειάζεται για την 

ανάκαμψη του και να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις πιθανών μελλοντικών οφειλών του 

συνεπούς δανειολήπτη. 

4. Διασφαλίζει τη διατήρηση της αυτοδίκαιης αναστολής των μέτρων ατομικής και 

συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, που είχαν ληφθεί εις βάρος του, για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων που ρυθμίζονται από τη σύμβαση, δεδομένο εξέχουσας 

σημασίας για τη συνέχιση της λειτουργικής του δραστηριότητας. 

2.16 Συμφωνία επιχείρησης και πιστωτών μετά τη σύναψη της 

σύμβασης αναδιάρθρωσης 
Η επιχείρηση και οι πιστωτές της, μετά την σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης μπορούν να 

συμφωνήσουν : 

i. Για τη μεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων και την εξόφληση τους σε 

περισσότερες δόσεις. 

ii. Για τη μείωση του επιτοκίου. 

iii. Για την εξάρτηση καταβολής τόκων από το ύψος των κερδών της επιχείρησης. 

iv. Για τη διαγραφή μέρους των απαιτήσεων. 

v. Για την κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων με έκδοση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων . 

vi. Για την απονομή περιόδου χάριτος στον οφειλέτη. 

vii. Για την εκποίηση επί μέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σε πιστωτή ή τρίτο 

πρόσωπο. 

viii. Για τα δικαιώματα των προνομιούχων πιστωτών να διατηρούνται υπέρ της απαίτησης 

τους, όπως αυτή διαμορφώνεται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. 

2.17 Έναρξη ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης για το δημόσιο 
Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα 

συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή τα δεσμεύει από την υπογραφή της χωρίς να απαιτείται 

δικαστική επικύρωση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4469/2017. Σε περιπτώσεις 

όπου το δημόσιο συμμετέχει στην πλειοψηφία των συναινούντων πιστωτών που υπέγραψαν 

τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, ή οι ψήφοι του προσμετρούνται στις θετικές ψήφους από την 

υπογραφή της σύμβασης, επέρχονται ορισμένες συνέπειες. Αν η δικαστική επικύρωση δεν 

είναι προϋπόθεση για την έναρξη ισχύος της σύμβασης έναντι του δημοσίου, η μη επικύρωση 



της οδηγεί στην ανατροπή της σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που κατατεθεί 

αίτηση για τη δικαστική επικύρωση της υπογραφείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης και η αίτηση 

αυτή απορριφθεί από το δικαστήριο, η υπογραφείσα σύμβαση παύει να ισχύει έναντι όλων 

των συμβαλλόμενων πιστωτών και του δημοσίου, και επέρχεται η ανατροπή αυτής. 

Σε περίπτωση που το δημόσιο δεν συμμετέχει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ή καταψήφισε 

την πρόταση αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

πιστωτών, η υπογραφείσα σύμβαση καθίσταται δεσμευτική για το δημόσιο από τη δικαστική 

επικύρωση της. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 12, το δημόσιο κλητεύεται 

υποχρεωτικά στη δίκη της επικύρωσης, με κοινοποίηση αντιγράφου της αίτησης στο οποίο 

σημειώνεται ο προσδιορισμός της δικασίμου, όταν υπάρχουν χρέη του οφειλέτη προς αυτό και 

έχει τη δυνατότητα να ασκήσει κύρια παρέμβαση στη δίκη προς απόρριψη της αίτησης 

επικύρωσης. Επισημαίνεται ότι η ισχύς της σύμβασης αναδιάρθρωσης καταλαμβάνει μόνο τον 

οφειλέτη που υπέβαλε την αίτηση του άρθρου 4 του νόμου και ευθυνόμενα με αυτόν 

πρόσωπα που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, ενώ δεν ευνοεί συνοφειλέτες 

που δεν συνέπραξαν στην αίτηση. 

2.18 Υπολογισμός της αξίας ρευστοποίησης των ακινήτων του 

οφειλέτη 
Για τον υπολογισμό της αξίας ρευστοποίησης των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του 

οφειλέτη, το δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης ελέγχουν και λαμβάνουν υπόψη 

τους: 

1. Την εκτιμητή έκθεση ακινήτων, επιλέγοντας όμως την πιο πρόσφατη σε περίπτωση που 

προσκομίζονται από τον οφειλέτη, συνοφειλέτη ή πιστωτές περισσότερες εκθέσεις 

εκτιμητών.  

2. Την εκτίμηση αξίας ακινήτων που περιλαμβάνεται σε έκθεση εμπειρογνώμονα, η οποία 

λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν βασίζεται σε έκθεση εκτιμητή ακινήτων.  

3. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων, ελέγχεται να 

λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α από την 

τελευταία συντεθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α και  η αντικειμενική αξία των ακινήτων για τα 

οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Οικονομολόγος και ορκωτός λογιστής 
Ο οικονομολόγος και ο ορκωτός λογιστής απαιτούνται για την αξιολόγηση της αξίας 

ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών του. Για 

περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του 



οφειλέτη ή συνοφειλέτη, όπως ενσώματα ή άυλα πάγια, αποθέματα, χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία, την αγοραία αξία, όπως προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση 

οικονομολόγου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 

και 1.500.000 ευρώ ή απλογραφικά βιβλία, είτε από έκθεση ορκωτού ελεγκτή για οφειλέτη που 

τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 1.500.000 ευρώ. 

3.2 Μελέτη βιωσιμότητας 
Η έννοια της βιωσιμότητας κατέχει σημαντική θέση στη διαδικασία του εξωδικαστικού 

μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Κύριος στόχος της είναι η διάσωση των βιώσιμων 

επιχειρήσεων, δηλαδή εκείνων που έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν την επιχειρηματική 

τους δραστηριότητα στην αγορά και να επιτύχουν λειτουργική κερδοφορία στο μέλλον. 

Επομένως, δεν απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν είναι βιώσιμες από οικονομική άποψη. 

Εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας για μικρές επιχειρήσεις: 

Η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη που αποτελεί μικρή επιχείρηση, μπορεί 

να ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα και είναι προαιρετική, αφήνοντας στους συμμετέχοντες 

πιστωτές να επιλέξουν αν θα εκτιμήσουν από μόνοι τους τη βιωσιμότητα του οφειλέτη και την 

ικανότητα αποπληρωμής αυτού ή αν θα επιμείνουν στο διορισμό εμπειρογνώμονα. Μετά από 

αίτημα από συμμετέχοντες πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) 

του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στην διαδικασία και με απόφαση της 

απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών μπορεί να ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα 

η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη, καθώς και η εκπόνηση σχεδίου 

αναδιάρθρωσης οφειλών. 

Εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας για μεγάλες επιχειρήσεις: 

Αντιθέτως η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών 

του οφειλέτη που αποτελεί μεγάλη επιχείρηση ανατίθεται υποχρεωτικά σε εμπειρογνώμονα. 

Στον εμπειρογνώμονα μπορεί να ανατεθεί και η επαλήθευση απαιτήσεων, η ύπαρξη ή το ύψος 

των οποίων αμφισβητείται από τον οφειλέτη ή από συμμετέχοντες πιστωτές. Η επιλογή και ο 

διορισμός του εμπειρογνώμονα γίνεται με κοινή απόφαση του οφειλέτη και της απόλυτης 

πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι ο επιλεγόμενος 

εμπειρογνώμονας απολαύει της εμπιστοσύνης τόσο του οφειλέτη, όσο και της πλειοψηφίας 

των συμμετεχόντων πιστωτών και να μεγιστοποιείται η πιθανότητα αποδοχής της έκθεσης του. 

3.3 Συμμετοχή του δημοσίου και των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης 
Για την ένταξη οφειλών προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στον 

μηχανισμό ρύθμισης του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ειδικοί υποχρεωτικοί κανόνες. Το 

δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης μπορούν να προβούν στο πλαίσιο του παρόντος 



νόμου σε αναδιάρθρωση οφειλών προς αυτούς συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας 

διαγραφής μέρους αυτών. Ο όρος σύμβασης αναδιάρθρωσης θεωρείται άκυρος όταν 

προβλέπει: 

i. Την αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις. 

ii. Την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο ανά χρονικά διαστήματα που 

υπερβαίνουν τον μήνα. 

iii. Την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των 50 ευρώ. 

iv. Την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο. 

v. Την ικανοποίηση απαιτήσεων του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού. 

Επιτρέπεται η τροποποίηση των ρυθμίσεων οφειλών στις περιπτώσεις και στο βαθμό που η 

εφαρμογή τους καθιστά αδύνατη, βάσει της συνολικής δυνατότητας αποπληρωμής του 

οφειλέτη, την αναδιάρθρωση οφειλών προς τους λοιπούς πιστωτές, χωρίς αυτοί να 

περιέρχονται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε 

περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών.  

Ο αριθμός και το ύψος των δόσεων καταβολής του ποσού που προσδιορίζεται στη σύμβαση 

αναδιάρθρωσης για την αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο, καθορίζονται με κριτήριο τη 

μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, τη μέγιστη διάρκεια της ρύθμισης και τον 

υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας. 

Το δημόσιο δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, ούτε υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης 

οφειλών και οι οφειλές προς αυτό προσμετρούνται στις θετικές ψήφους των συμμετεχόντων 

πιστωτών. Αν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το δημόσιο, 

αυτή γίνεται με σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο 

το χρόνο καταχώρησης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και όχι το χρόνο λήξης της 

νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις. 

Αν η υποβληθείσα πρόταση του δημοσίου δεν τίθεται σε ψηφοφορία σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 του άρθρου 8, το δημόσιο ψηφίζει υπέρ της συμφερότερης για εκείνο πρότασης, 

εφόσον διαπιστώνει την ορθή εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων του άρθρου 9 και του 

παρόντος άρθρου. Αν όμως τίθεται σε ψηφοφορία μία μόνο πρόταση, το δημόσιο ψηφίζει 

υπέρ αυτής, μόνο αν διαπιστώνει την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω υποχρεωτικών κανόνων. 

Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες που 

δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, εφαρμόζεται το άρθρο 12 του κώδικα 

φορολογικής διαδικασίας νόμου 4174/2013 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται 

κατ'εξουσιοδότηση αυτού. Η ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του παρόντος νόμου θεωρείται ως 

ρύθμιση τμηματικής καταβολής για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. 



Από την ημερομηνία υπογραφής από το δημόσιο της εγκριθείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης ή 

σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η 

συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά 

του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης. 

Αναστέλλεται επίσης η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του νόμου 1882/1990 και 

αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής  που επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ή εφόσον 

άρχισε η εκτέλεση της διακόπτεται. 

3.4 Πώς θα υπαχθούν στη ρύθμιση οι μεγάλες επιχειρήσεις 
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, επισημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να πάρουν σοβαρά το θέμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, χωρίς 

όμως να βιαστούν να κάνουν την αίτηση κυρίως χωρίς τη βοήθεια ενός λογιστή ή 

οικονομολόγου ή δικηγόρου. Αναφέρει πως ο επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει κατά νου ότι 

θα βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με την εφορία, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εξηγεί πως 

πρέπει να γίνει πρώτα μία μελέτη βιωσιμότητας, ώστε να δει ο επιχειρηματίας τι μπορεί να 

διεκδικήσει, από το πιθανό κούρεμα οφειλών μέχρι και τις δόσεις. 

Πώς θα υπαχθεί στον εξωδικαστικό μία μεγάλη επιχείρηση : 

Υποβολή αίτησης: 

• Εισαγωγή κωδικών TAXIS στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

• Παροχή στοιχείων από την επιχείρηση. 

• Αυτόματος έλεγχος επιλεξιμότητας από την πλατφόρμα. 

• Συνυποβολή αιτήσεως από συνοφειλέτες, εφόσον υπάρχουν. 

• Προώθηση της αίτησης στον πιστωτή που κατέχει το 85% και άνω των συνολικών 

απαιτήσεων, στην οποία ακολουθεί διμερής διαπραγμάτευση. 

Διορισμός Συντονιστή : 

• Στις μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει δικαίωμα αντικατάστασης του με απόφαση 

πλειοψηφίας συμμετεχόντων πιστωτών και δικαίωμα ορισμού συνεπίκουρου του 

συντονιστή. 

• Έλεγχος πληρότητας της αίτησης. 

• Κοινοποίηση αίτησης και πρόσκληση συμμετοχής στους πιστωτές. 

• Απόφαση συμμετοχής πιστωτών, ορισμός εκπροσώπων των πιστωτών. 

• Διαπίστωση απαρτίας ( απαιτήσεις τουλάχιστον του 50% των συνολικών οφειλών). 



Εάν δεν υπάρχει απαρτία συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας. Εάν όμως υπάρχει απαρτία, 

ακολουθεί διαπραγμάτευση οφειλέτη- πιστωτών και σύνταξη σχεδίου αναδιάρθρωσης 

οφειλών. 

Κοινοποίηση έκθεσης βιωσιμότητας και σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών σε οφειλέτη και 

συμμετέχοντες πιστωτές : 

• Αν υπάρξει αποδοχή του σχεδίου αναδιάρθρωσης από την επιχείρηση και τους 

πιστωτές, γίνεται ψηφοφορία και αν εγκριθεί υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης 

οφειλών. 

• Αν δεν γίνει αποδεκτό το σχέδιο αναδιάρθρωσης, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Αν 

υπάρξει υποβολή αντιπροτάσεων από τους πιστωτές, τότε γίνεται κοινοποίηση στους 

λοιπούς συμμετέχοντες και υποβολή τροποποιήσεων από πιστωτές και επιχείρηση Αν 

υπάρξει αποδοχή της αντιπρότασης των πιστωτών από την επιχείρηση γίνεται 

ψηφοφορία των πιστωτών επί της αποδεκτής αντιπρότασης. Αν όμως δεν γίνει 

αποδεκτή, γίνεται ψηφοφορία πιστωτών επί της αρχικής πρότασης της επιχείρησης, 

καθώς ακολουθείται η ίδια διαδικασία ψηφοφορίας με αποτέλεσμα είτε τη συμφωνία 

και υπογραφή σύμβασης είτε την διαφωνία και το πρακτικό αποτυχίας. 

• Υπάρχει και το ενδεχόμενο για αυτόβουλη υποβολή αντιπροτάσεων από πιστωτές, στο 

οποίο ακολουθείται περίπου η παραπάνω διαδικασία ( κοινοποίηση στους λοιπούς 

συμμετέχοντες, υποβολή τροποποιήσεων, διαδικασία απόφασης). 

Υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών/έναρξη υλοποίησης: 

a. Στο σενάριο συμφωνίας, η σύμβαση πρέπει να κοινοποιηθεί στο σύνολο των πιστωτών. 

b. Υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής δικαστικής επικύρωσης, με πρωτοβουλία του 

οφειλέτη ή συμμετέχοντος πιστωτή. Είναι δεσμευτική για τον οφειλέτη, τους 

συμμετέχοντες και τους μη πιστωτές και συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή 

εκτελεστικών και ασφαλιστικών μέτρων κατά οφειλέτη για στοιχεία εκτός σύμβασης. 

c. Στο σενάριο υλοποίησης της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της έρχεται η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

d. Στο σενάριο μη υλοποίησης όρων της σύμβασης (καθυστέρηση καταβολής ποσού) 

ανέρχεται ακύρωση της σύμβασης έναντι του δημοσίου και των ταμείων. Ακολουθεί η 

έκδοση απορριπτικής δικαστικής απόφασης και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά 

του οφειλέτη. Επίσης, υπάρχει δικαίωμα δικαστικής προσφυγής του πιστωτή για 

ακύρωση της συμφωνίας. 

3.5 Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας 
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό στον πιστωτή 



σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των 90 ημερών, ο πιστωτής δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας ως 

προς όλους, καταθέτοντας αίτηση στο δικαστήριο. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της 

εκούσιας δικαιοδοσίας. 

Με την ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών αναβιώνουν οι απαιτήσεις των 

πιστωτών κατά του οφειλέτη και των συνοφειλετών. Ποσά που καταβλήθηκαν σε εκτέλεση της 

σύμβασης αναδιάρθρωσης αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν. 

Μετά την άσκηση της αίτησης ακύρωσης της συμφωνίας κάθε πιστωτής μπορεί να ζητήσει από 

το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας εντός της οποίας έχει έδρα ο οφειλέτης , να 

ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, εφόσον πιθανολογείται ανεπανόρθωτη βλάβη του αιτούντος 

πιστωτή. Αν η αίτηση υποβάλλεται από την πλειοψηφία των πιστωτών, το δικαστήριο 

διατάσσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. 

Η ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών αποτελεί μαχητό τεκμήριο για την παύση 

πληρωμών του οφειλέτη. 

Επέρχεται ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης έναντι του δημοσίου ή των φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης και αναβίωση των απαιτήσεων τους , με συνέπεια να καθίσταται 

ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.  

3.6 Ο οφειλέτης έχει δεύτερη ευκαιρία σε περίπτωση αποτυχίας 

εξωδικαστικού μηχανισμού 
Σε περίπτωση που εκκρεμεί η υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής 

ρύθμισης οφειλών ή έχει περαιωθεί με σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από το συντονιστή 

ή αν η διαπραγμάτευση με τους πιστωτές δεν οδηγήσει σε συμφωνία και ο συντονιστής 

συντάξει πρακτικό αποτυχίας, ο οφειλέτης δεν έχει δικαίωμα να υποβάλλει εκ νέου αίτηση. Εάν 

όμως το δικαστήριο είναι αυτό που θα απορρίψει τη συμφωνία αναδιάρθρωσης, τότε ο 

οφειλέτης έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση. 

3.7 Προσδοκίες οφειλετών από το νόμο 
• Η ρύθμιση των οφειλών τους συνολικά στο δημόσιο και τα πιστωτικά ιδρύματα. 

• Να επωφεληθούν από το ενδεχόμενο κούρεμα ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την 

δραστηριότητα τους. 

• Η εξασφάλιση της ρευστότητας τους, με ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο αποπληρωμής 

των οφειλών τους. 



• Η διασφάλιση και η διάσωση της προσωπικής και επιχειρηματικής περιουσίας τους. 

• Η επέκταση της επιχειρηματικότητας τους με άντληση νέων κεφαλαίων. 

3.8 Επιδιώξεις πιστωτών από το νόμο 
• Η βασική επιδίωξη των τραπεζών είναι η ελάφρυνση του χαρτοφυλακίου τους. 

• Να διευθετήσουν τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια. 

• Να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια χωρίς όμως να ζημιωθούν. 

• Να εκκαθαρίσουν τις πραγματικές επισφάλειες τους. 

• Να πωλήσουν ορισμένα βιώσιμα δάνεια. 

• Η κατάσχεση λογαριασμών από το δημόσιο για τις μη ρυθμιζόμενες οφειλές. 

• Να καλύψουν τα ασφαλιστικά ταμεία τα ταμειακά τους ελλείμματα. 

• Να εξασφαλίσουν οι ιδιώτες πιστωτές τις απαιτήσεις τους. 

3.9 Υπολογισμός ικανότητας αποπληρωμής 
Η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και των συνοφειλετών που υπέγραψαν την αίτηση 

από κοινού με τον οφειλέτη, από το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

υπολογίζεται για: 

• Τα νομικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που 

υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, με βάση τα κέρδη προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας πριν την 

υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, την υποχρέωση αποπληρωμής φόρων, την ανάγκη 

για πραγματοποίηση επενδύσεων απαραίτητων για τη συνέχιση λειτουργίας της 

επιχείρησης, καταθέσεις καθώς και ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση 

λειτουργίας της επιχείρησης. 

• Τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν ατομική επιχείρηση είτε πρόκειται για τον οφειλέτη 

είτε για τον συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, με 

βάση τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της πιο κερδοφόρας χρήσης της 

τελευταίας τριετίας, πριν την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, έσοδα από άλλες 

πηγές, τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οφειλές που προέρχονται από άλλη αιτία εκτός 

της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, καταθέσεις καθώς και ελάχιστο 

αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης. 

• Τα φυσικά πρόσωπα, όταν πρόκειται για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από 



κοινού με τον οφειλέτη και δεν έχει ατομική επιχείρηση, με βάση τα έσοδα από κάθε 

πηγή, όπως δηλώθηκαν στην τελευταία φορολογική δήλωση, πριν την υποβολή της 

αίτησης του οφειλέτη, εύλογες δαπάνες διαβίωσης καθώς και τυχόν καταθέσεις. 

Τί είναι και πώς εφαρμόζεται το 2,75%; 

Το 2,75% καθορίζει την κατώτερη μηνιαία δόση της ρύθμισης. Αν το μέρος του ποσοστού 2,75% 

των κερδών του οφειλέτη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων που αντιστοιχεί στο λόγο των 

οφειλών προς το δημόσιο, προς τις συνολικές οφειλές του οφειλέτη, είναι μεγαλύτερο από τη 

συνολική αρχική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται ώστε να ισούται με αυτό το ποσό και ο 

αριθμός των δόσεων μειώνεται αναλόγως. 

3.10 "Κούρεμα" βασικής οφειλής για εφορία και ασφαλιστικά 

ταμεία 
Η νέα απόφαση του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει κούρεμα χρεών έως και 85% από το 

αρχικό κεφάλαιο, εάν οι οφειλές ξεπερνούν τις 125.000 ευρώ, ύστερα από την τροποποίηση 

του Νόμου. Με τη συγκεκριμένη απόφαση επέρχονται αλλαγές στο φάσμα της διευθέτησης 

οφειλών προς τα ταμεία. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα για κούρεμα 

οφειλών, εφόσον συμφωνήσουν οι πιστωτές που κατέχουν τουλάχιστον το 60% των οφειλών. 

Πριν το κούρεμα όμως, θα εξετάζονται και οι δυνατότητες που υπάρχουν να εισπραχθούν 

χρήματα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Αν μετά την αξιοποίηση περιουσιακών 

στοιχείων υπάρχει οφειλή που δεν μπορεί να αποπληρωθεί, τότε αυτή κουρεύεται. Εκτός από 

τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, βασική ρήτρα υλοποίησης του κουρέματος είναι η συνεπής 

καταβολή των 120 δόσεων, καθώς η οριστική κύριας οφειλής και προσαυξήσεων, επέρχεται 

μετά την αποπληρωμή της τελευταίας δόσης. Δηλαδή εάν κάποιος για παράδειγμα σταματήσει 

στις 70 δόσεις, επιβαρύνεται με το σύνολο των προσαυξήσεων και αναγεννάτε η κύρια οφειλή. 

Η καταβαλλόμενη δόση δε θα μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ προς κάθε πιστωτή και 

θα έχει επιτόκιο προεξόφλησης τριμήνου προσαυξημένο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, ώστε να 

εξασφαλίζει τους πιστωτές ότι θα λάβουν στο τέλος της αποπληρωμής των δόσεων το σύνολο 

του ποσού που οφείλεται σήμερα. Τέλος, η επιχείρηση που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση θα 

πρέπει να ρυθμίσει τυχόν οφειλές της από 01.01.2018 και μετά, αλλά θα πρέπει επίσης να 

τηρεί τις ρυθμίσεις αυτές και τις τρέχουσες υποχρεώσεις προς το δημόσιο. 

3.11 Λειτουργίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Η διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας 

ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, που αναπτύσσεται από τη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 

Οικονομικών σε συνεργασία με την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει τις παρακάτω 

λειτουργίες: 

• Ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μέσω των μοναδικών κωδικών για 



χρήση των εφαρμογών του συστήματος TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών. 

• Υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική 

μορφή. 

• Αυτοματοποιημένο σύστημα ανάθεσης υπόθεσης σε συντονιστή. 

• Σύστημα επικοινωνίας μεταξύ συντονιστών και Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. 

• Πρόσβαση συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών στο περιεχόμενο της 

αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη και στα συνοδευτικά έγγραφα. 

• Σύστημα επικοινωνίας, κοινοποίησης και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ συντονιστή, 

οφειλέτη και πιστωτών. 

• Έκδοση πιστοποιημένων εγγράφων. 

• Υπολογιστικές εφαρμογές. 

• Διασύνδεση ηλεκτρονικών και ψηφιακών αρχείων για τη διασταύρωση και 

επαλήθευση των στοιχείων που υποβάλλονται από τον οφειλέτη. 

• Παραγωγή στατιστικών αναφορών και εκθέσεων, οι οποίες αξιοποιούνται για το 

σχεδιασμό της εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους υπό την 

προϋπόθεση ψευδωνυμοποίησης των υποκειμένων των δεδομένων. 

3.12 Οδηγίες για είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
Υποβολή αίτησης από οφειλέτη ή εκπρόσωπό του: 

• Εισερχόμαστε στον δικτυακό τόπο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ (www.keyd.gov.gr), επιλέγουμε την 

υπερσύνδεση "Αιτηθείτε στον εξωδικαστικό μηχανισμό" , κάνουμε εισαγωγή των 

προσωπικών μας κωδικών taxisnet και επιλέγουμε "συνέχεια". 

• Επιλέγουμε ρόλο χρήστη: α) οφειλέτης ή β) εκπρόσωπος οφειλέτη. 

• Επιλέγουμε "ενημέρωση", ώστε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του 

οφειλέτη και στη συνέχεια "ενημέρωση" 

• Παροχή εξουσιοδότησης για αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων του οφειλέτη, 

επιλέγουμε στο checkbox και στη συνέχεια "επιβεβαίωση στοιχείων". 

• Η εφαρμογή μας μεταφέρει στα επιπρόσθετα στοιχεία, ώστε να ξεκινήσουμε την 

συμπλήρωση της αίτησης. 

• Συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα πεδία και όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση επιλέγουμε 

"αποθήκευση" και "επόμενο βήμα". 

www.keyd.gov.gr


• Επιλέγουμε "έλεγχος online κριτηρίων", όπου ενημερώνεται αυτόματα για τυχόν 

οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και στη συνέχεια επιλέγουμε στα checkbox κριτηρίων. 

Τέλος επιλέγουμε "αποθήκευση" και "επόμενο βήμα". 

• Επιλέγουμε "εισαγωγή/έλεγχος οφειλών", συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα 4 πεδία και 

επιλέγουμε "αποθήκευση". 

• Επιλέγουμε "επιπρόσθετα στοιχεία", ώστε να ελέγξουμε την ορθότητα των 

προσυμπληρωθέντων στοιχείων της αίτησης. Επιλέγουμε "επισυναπτόμενα αρχεία", 

ώστε να προχωρήσουμε στην επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών". 

Επιλέγουμε "δεδομένα οφειλών" και συμπληρώνουμε τον πίνακα πιστωτών. Στη 

συνέχεια επιλέγουμε "συνοφειλέτες", ώστε να προσθέσουμε τυχόν συνοφειλέτες. 

Επιλέγουμε "οφειλές", ώστε να συμπληρώσουμε τον πίνακα οφειλών. Τέλος, 

επιλέγουμε "υπεύθυνη δήλωση", κάνουμε checkbox και επιλέγουμε "αποθήκευση", η 

αίτηση αποθηκεύεται προσωρινά έως ότου συνυποβάλλουν αίτηση οι συνοφειλέτες. 

• Επιλέγουμε οριστική υποβολή της αίτησης με αποτέλεσμα την αυτόματη ανάθεσή της 

σε συντονιστή. 

Συνυποβολή αίτησης από συνοφειλέτη: 

• Εισερχόμαστε στο www.keyd.gov.gr/ocw , κάνουμε εισαγωγή των προσωπικών μας 

κωδικών taxisnet, επιλέγουμε "συνέχεια" , επιλέγουμε ρόλο και "είσοδο". 

• Κάνουμε checkbox για παροχή εξουσιοδότησης αυτεπάγγελτης αναζήτησης των 

δεδομένων του συνοφειλέτη και στη συνέχεια "βεβαίωση στοιχείων". Συμπληρώνουμε 

τα αντίστοιχα πεδία που μας ζητά η εφαρμογή, κάνουμε checkbox για τα κριτήρια 

υπαγωγής και επιλέγουμε "αποθήκευση" , επιβεβαιώνουμε με "συνέχεια". 

• Συνυποβάλουμε τα στοιχεία του συνοφειλέτη και επισυνάπτουμε τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά καθώς και τα δεδομένα οφειλών. 

• Ο συνοφειλέτης συμπληρώνει τους πιστωτές του, τυχόν συνοφειλέτες του και τις 

οφειλές του. 

• Αφού ολοκληρωθεί από τον οφειλέτη η συμπλήρωση της αιτησής του, επιβεβαιώνει 

για την οριστική υποβολή και η εφαρμογή ενημερώνει για την επιτυχή υποβολή και τον 

οφειλέτη, ώστε να εισέλθει στην εφαρμογή για να προχωρήσει σε οριστική υποβολή. 

 

 

 

 

www.keyd.gov.gr/ocw


 

 

 

3.13 Συμπεράσματα 
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο που 

αναμένεται να ελαφρύνει επιχειρήσεις που είναι υγιείς και οι οποίες εξαιτίας της διαρκούσης 

ακόμη και σήμερα οικονομικής κρίσης έχουν σωρεύσει οφειλές. Μερικές από τις ρυθμίσεις του 

νόμου, όπως η δυνατότητα διαγραφής οφειλών προς το δημόσιο ή η θεσμοθετημένη πλέον 

διαγραφή τόκων υπερημερίας και προσαυξήσεων αναμένεται να δώσουν σημαντική "ανάσα" 

στην Ελληνική αγορά. Πρόκειται για μία αυστηρά διαρθρωμένη διαδικασία που τέλει υπό την 

καθοδήγηση του συντονιστή και αποβλέπει στον συγκερασμό των συμφερόντων όλων των 

μερών. Οι αυστηρές ωστόσο προθεσμίες που θέτει ο νόμος και η όλη τυπικότητα της 

διαδικασίας προυποθέτουν πολύ καλή προετοιμασία από πλευράς του οφειλέτη πριν την 

υποβολή της αιτησής του.  

 

3.14 Παραδείγματα 

Παρακάτω αναφέρονται 2 παραδείγματα σχετικά με το ποσό διαγραφής οφειλών είτε προς το 

δημόσιο είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 
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• ARTION, ενημερωτικό σεμινάριο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 

και ρύθμιση οφειλών για χρέη σε ταμεία και εφορία σε έως 120 δόσεις (Μάρτιος 2018), 

εισηγητές: : Δαλιάνης Γιώργος, Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος, Δημητρόπουλος 

Αναστάσης, Διαμαντώνη Έλενα. 

• Άρθρο:" Η συμμετοχή του δημοσίου στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 

επιχειρήσεων" (Οκτώβριος 2017), Πρινιωτάκη Μαρία, Νομικός. 

• Άρθρο: "Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων", (Οκτώβριος 

2017) Μαριάννα Ψαρουδάκη, Δικηγόρος. 

• Άρθρο:" Πώς θα λειτουργήσει το μητρώο εμπειρογνωμόνων" (22.08.2018), 

http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1631537/exodikastikos-pos-tha-leitoyr

ghsei-to-mhtroo-empei.html 

• Άρθρο:" Ρύθμιση οφειλών έως 250.000 ευρώ προς ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ" (22.08.2018), 

http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1620951/exodikastikos-rythmish-ofeil

on-eos-250000-eyro-pro.html 

• Άρθρο:" Πώς θα γίνεται η ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό"(22.08.2018), 

http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1554636/pos-tha-ginetai-h-entaxh-sto

n-exodikastiko-.html 

• Άρθρο:" Σημαντικά sos σημεία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών" 

(28.08.2017) 

http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/330022-Shmantika-(SOS)-shmeia-toy-exwd

ikastikoy-mhchanismoy-rythmishs-ofeilwn 

• Άρθρο:" Εξωδικαστικός μηχανισμός, οι 25 επικείμενες αλλαγές" (22.05.2018), 

http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/354281-Exwdikastikos-mhchanismos-Oi-25

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40953
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http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/354281-Exwdikastikos-mhchanismos-Oi-25-epikeimenes-allages


-epikeimenes-allages 

• Epsilon, Άρθρο:" Ποιους σώζει και ποιους καταδικάζει η νέα ρύθμιση οφειλών"( Ιούλιος 

2017), επιμέλεια: Γιάννης Παχουλάκης, Δημοσιογράφος. 

• Epsilon, Άρθρο:" Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, 

επιγραμματική παρουσίαση του νόμου", (Οκτώβριος 2017) Παναγίωτα Μιχαλοπούλου 

Δικηγόρος, Δημήτριος Τσαπάρας Δικηγόρος. 

• Epsilon, Άρθρο: " Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών ως δεύτερη ευκαιρία 

επανεκκίνησης για τις υπερχρεωμένες βιώσιμες επιχειρήσεις" (Φεβρουάριος 2018), 

Δημήτριος Παπαδόπουλος ομότιμος καθηγητής τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής Πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

• Άρθρο: "Ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών προς το δημόσιο και τα 

ασφαλιστικά ταμεία", Ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, 

http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_v01_pedio-01-eleutheroiepagg/ 

• Άρθρο: " Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων", Ειδική 

γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_home/ 

• Newsroom CNN,Greece "Ξεκίνησε η ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων έως 50.000 ευρώ 

μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού" (29.11.2017) 

https://www.cnn.gr/oikonomia/story/107682/xekinise-i-rythmisi-ofeilon-epixeiriseon-e

os-50-000-eyro-meso-toy-exodikastikoy-mixanismoy 

• Newsroom CNN,Greece "Ποιοι δικαιούνται μειώσεις προστίμων και 120 δόσεις" 

(01.12.2017) 

https://www.cnn.gr/oikonomia/story/107817/poioi-dikaioyntai-meioseis-prostimon-kai

-120-doseis 

• Newsroom CNN,Greece "Πώς θα ρυθμίζονται επιχειρηματικά χρέη έως 50.000 ευρώ 

προς το Δημόσιο" (29.12.2017) 

https://www.cnn.gr/oikonomia/story/111568/pos-tha-rythmizontai-epixeirimatika-xrei-

eos-50-000-eyro-pros-to-dimosio 

• Newsroom CNN,Greece " Στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλές εμπόρων έως 20.000 

ευρώ" (08.02.2018) 

https://www.cnn.gr/oikonomia/story/116798/ston-exodikastiko-mixanismo-ofeiles-em

poron-eos-20-000-eyro 

• Newsroom CNN,Greece " Δεύτερη ευκαιρία για την ρύθμιση οφειλών μέσω 

εξωδικαστικού μηχανισμού" (14.07.2018) 

https://www.cnn.gr/oikonomia/story/138720/deyteri-eykairia-gia-ti-rythmisi-ofeilon-m

eso-exodikastikoy-mixanismoy 
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• Newsroom CNN,Greece "Όλες οι αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά 

ταμεία" (20.07.2018) 

https://www.cnn.gr/oikonomia/story/139399/oles-oi-allages-sti-rythmisi-ofeilon-pros-t

a-asfalistika-tameia 

• Άρθρο, "Έτσι θα γίνεται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για τα χρέη επιχειρήσεων" 

(03.04.2017) 

http://www.enikonomia.gr/my-money/148242,etsi-tha-ginetai-o-exodikastikos-symviva

smos-gia-ta-chrei-epichei.html 

• Άρθρο εξωδικαστικός:" Πώς θα τρέξει ταχύτερα ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τις 

επιχειρήσεις" (14.04.2018) 

http://www.enikonomia.gr/economy/185529,pos-tha-trexei-tachytera-o-exodikastikos-

michanismos-gia-tis-epic.html 

• Άρθρο εξωδικαστικός: "Μπαίνουν και οι αγρότες στις 120 δόσεις" (04.05.2018) 

http://www.enikonomia.gr/rural/187213,exodikastikos-symvivasmos-bainoun-kai-oi-agr

otes-stis-120-doseis.html 

• Άρθρο εξωδικαστικός: "Περισσότεροι και με μεγαλύτερα χρέη στη ρύθμιση των 120 

δόσεων" (08.06.2018) 

http://www.enikonomia.gr/my-money/189881,exodikastikos-perissoteroi-kai-me-ypsilo

tera-chrei-sti-rythmisi-t.html 

• Άρθρο εξωδικαστικός:" Όλες οι αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων-Ποιοι 

εντάσσονται και ποιοι κόβονται" (17.07.2018) 

http://www.enikonomia.gr/my-money/192801,exodikastikos-oles-oi-allages-sti-rythmisi

-ton-120-doseon-poioi-e.html. 
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3.16 Αυτοματοποιημένη διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού 
 

Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν 

συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής 

τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων 

και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)». 

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-04-2014 κοινής υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ 1156/Β΄) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου 

ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές 

αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. 

Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων 

και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και 

περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό», όπως ισχύει. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 130060 (1) Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών 

επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ 

(50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός 

Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)» . 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 ν.  4469/2017 (Α΄ 62) «Εξωδικαστικός 

Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

2. Του αρ. 27 (παρ. 2 ε, περίπτ. iv) του ν. 1558/1985 (Α΄ 137) «Κώδικας Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 

π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» (98 Α΄). 

3. Τις διατάξεις του π.δ.  116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του π.δ.  111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Α΄ 

178)». 

5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 



και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», (Α΄ 208). 

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών», (Α΄ 116). 

7. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1105/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 

των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του 

εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και 

των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το 

Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των 

παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017». 

9. Την υπ’ αριθ. 32320/184/11-07-2017 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μεθοδολογίας και των 

κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και 

για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής 

ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017». 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την 

εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

και άλλες διατάξεις». 

11. Τις με αριθ. Υ155/11-7-2016 (ΥΟΔΔ 362) και 120938/ Ζ1 (ΥΟΔΔ 408) αποφάσεις του 

Πρωθυπουργού περί διορισμού του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

12. Την ανάγκη θέσπισης απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών των 

επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 29 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4158 51651 51652 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4158/29.11.2017 το ποσό των πενήντα 

χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο της υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017. 

13. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 Αντικείμενο Ρύθμισης Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση 

απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών επιχειρήσεων που υπάγονται στο 

πεδίο εφαρμογής του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά συνολικά 

το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €). 

Άρθρο 2 Απλοποιημένη Διαδικασία Υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 4469/2017 Η 

αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής 



Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) www.keyd.gov.gr με τη 

διαδικασία που ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 116821/25.10.2017 

(ΦΕΚ 3909/Β΄/6.11.2017) «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 

62)» και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (εφεξής το Σύστημα). Στο μέτρο 

που η παρούσα απόφαση δεν ορίζει διαφορετικά, εφαρμόζονται οι ουσιαστικές και 

διαδικαστικές διατάξεις του ν. 4469/2017, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 

εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων. 

Άρθρο 3 

Τυποποιημένος Τρόπος 

Αξιολόγησης Βιωσιμότητας 

1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας απόφασης, προκειμένου ένας 

οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να 

πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια: 

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία 

χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της 

αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, 

και β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των ποσών της περίπτ. α΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 4, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων να είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ (8). Για την εφαρμογή της παρούσας 

προϋπόθεσης λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση 

των εξής ποσών: 

αα) του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας 

χρήσης 

και ββ) του μέσου όρου των δύο (2) πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ 

φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις. 

Οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το 

δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις 

εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα 

αποπληρωμής του οφειλέτη. 

Εάν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, 

εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν προτείνεται καμία ρύθμιση των οφειλών 

στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας. 

Άρθρο 4 



Πρόταση τυποποιημένης λύσης 

1. Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 και 

μετά τη διαπίστωση απαρτίας, τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που 

υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές, παράγονται με τυποποιημένο τρόπο 

και υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες: 

α) Αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά ανά πιστωτή: 

αα) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα. 

ββ) ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από 

πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. 

γγ) ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των 

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. 

Τα ποσά των υποπεριπτ. ββ) και γγ) αφαιρούνται με την επιφύλαξη της παρ. 6 του 

άρθρου 15 του ν. 4469/2017. 

β) Ο οφειλέτης καταβάλει ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, που δεν 

επιτρέπεται να είναι κατώτερες από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή. 

γ) Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των χρηματοδοτικών φορέων, 

κατά την έννοια της περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017, του 

Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής θεσμικών πιστωτών) δεν 

επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120), ενώ για τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές 

δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις είκοσι τέσσερις (24). Κατ' εξαίρεση, αν οι οφειλές 

προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου, οι δόσεις δεν 

επιτρέπεται να ξεπερνούν τις έξι (6). Ο αριθμός των δόσεων είναι κοινός για κάθε μία 

από τις ανωτέρω κατηγορίες πιστωτών, με την επιφύλαξη των περιπτ. β΄ και ε΄. 

δ) Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο 

με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και 

κατά την εισφορά του ν. 128/1975 κατά περίπτωση, αν είχε προγενέστερα συμφωνηθεί 

ότι η εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο για τους 

χρηματοδοτικούς φορείς και αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο, με έναρξη την 

ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Για τους υπόλοιπους 

πιστωτές το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης. Εναλλακτικά, ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει να καταβάλει την οφειλή του 

σε όλους τους θεσμικούς πιστωτές σε δώδεκα (12) ή λιγότερες άτοκες δόσεις. Στην 

περίπτωση αυτή, επί υπερημερίας του οφειλέτη, οι δόσεις που οφείλονται προς τους 

χρηματοδοτικούς φορείς βαρύνονται με το επιτόκιο του πρώτου εδαφίου. 

ε) Αν η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν 



ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) ανά πιστωτή, στο οποίο Τεύχος Β’ 

4158/29.11.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51653 δεν προσμετρώνται τυχόν 

οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του 

ν. 4469/2017, ο αριθμός των δόσεων προς τον εν λόγω πιστωτή δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36). Στην περίπτωση αυτή, δεν υφίσταται η υποχρέωση 

προσφοράς κοινού αριθμού δόσεων για όλους τους θεσμικούς πιστωτές. 

στ) Αν ποσοστό 2,75% του θετικού καθαρού αποτελέσματος του οφειλέτη προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση, όπως 

αυτή προκύπτει από τις περιπτ. α΄ έως ε΄, τότε η συνολική μηνιαία δόση 

αναπροσαρμόζεται, ώστε να ισούται με αυτό το ποσό. Το επιπλέον ποσό κατανέμεται 

συμμέτρως στους θεσμικούς πιστωτές, ανάλογα με την απαίτηση του καθενός, και ο 

αριθμός των δόσεων μειώνεται, ώστε το σύνολο της καθαρής παρούσας αξίας αυτών, 

λαμβανομένου υπόψη του επιτοκίου της περιπτ. δ΄, να ισούται με το σύνολο της 

οφειλής προς αυτούς, μειωμένης κατά τα ποσά της περιπτ. α΄. Για την εφαρμογή της 

παρούσας περίπτωσης λαμβάνεται υπόψη το ποσό της περιπτ. β΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 3, που λήφθηκε υπόψη για την κατάφαση της βιωσιμότητας. 

2. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης επιτρέπεται να υποβάλλουν 

προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1. 

Επιπλέον, οφείλουν να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1. 

3. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν 

προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης 

οφειλών που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1, αν η 

συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φορές 

μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση. 

Άρθρο 5 Εφαρμογή της τακτικής διαδικασίας 

1. Η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 8 

του ν. 4469/2017 και στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 116821/25.10.2017 

(ΦΕΚ 3909/Β΄/6.11.2017) «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 

62)» στις εξής περιπτώσεις: 

α) αν ο οφειλέτης δεν πληροί τα κριτήρια του τυποποιημένου τρόπου αξιολόγησης 

βιωσιμότητας της παρ. 1 του άρθρου 3, 

β) αν η πρόταση τυποποιημένης λύσης δεν γίνεται δεκτή από τον οφειλέτη, 

γ) αν η πλειοψηφία των πιστωτών υποβάλει αντιπροτάσεις διαφορετικές σε σχέση με 

την πρόταση τυποποιημένης λύσης. 



2. Κατά την τακτική διαδικασία, ο οφειλέτης μπορεί να προσκομίσει μελέτη, 

προκειμένου να τεκμηριώσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του ή μία διαφορετική 

πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών. 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις από το στάδιο, στο οποίο αυτές 

βρίσκονται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2017 

Αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1177187 ΕΞ 2017 

Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-04-2014 κοινής υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ 1156/Β΄) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου 

ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές 

αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. 

Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων 

και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και 

περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό», όπως ισχύει. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.  2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 

(ΦΕΚ 265/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 320 του 

ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - 

Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α΄). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 

265/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/27-1-2017 απόφασης 

Διοικητή ΑΑΔΕ, «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (ΦΕΚ 

810/Β΄). 

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/ 31-07-2017 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 

2744/Β΄) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου 



αποθηκευτή προϊόντων υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης». 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/ 02-08-2017 απόφασης Διοικητή 

Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2745/Β΄) 51654 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 

4158/29.11.2017 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας 

φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 

98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 

7. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου 

Οικονομικών». 

8. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή 

αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 

9. Τις διατάξεις του π.δ.  111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 

Α΄178/2014 και Α΄ 25/ 2015 για διόρθωση σφάλματος). 

10. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών», όπως ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας». 

12. Τις διατάξεις του π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Διορισμός του Αλέξιου Π. Τσίπρα, ως 

Πρωθυπουργού». 

13. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) « Ανασύσταση Υπουργείων μεταφορά 

Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού». 

14. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

15. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116), «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

16. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 

μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 



17. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 απόφασης του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ Β΄ 3696). 

18. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ197/16-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού, 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β΄ 3722), όπως ισχύει. 

19. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 

εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94) περί Σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

και ιδίως των άρθρων 2 και 41 αυτού. 

20. Την αριθ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 

Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ/20-1-2016) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν. 

21. Την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 

2014/30-04-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1156/Β΄), όπως τροποποιήθηκε 

με την υπ’ αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 5025506 ΕΞ2015/ 08-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση 

(ΦΕΚ 2692/Β΄) για την αποσαφήνιση της ευθύνης που φέρει ο φορέας της άδειας 

λειτουργίας μιας εγκατάστασης καθώς και ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ή διαχειριστής 

αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος 

εισροών εκροών. 

22. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/ 

30-04-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1156/Β΄), όπως ισχύει 

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 

2014/30-04-2014 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως 

ακολούθως: 

«2. Στις περιπτώσεις μη τήρησης των προβλεπομένων στην παρούσα κοινή υπουργική 

απόφαση καθώς και στις περιπτώσεις που στα πλαίσια των ελέγχων, προκύπτουν 

στοιχεία τα οποία καθιστούν απαιτητές τις φορολογικές επιβαρύνσεις ή/και επισύρουν 

την επιβολή κυρώσεων, ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄), όπως 

ισχύει. 

3. Για τη σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος εισροών - εκροών της 



παραγράφου 2 του άρθρου 9, ευθύνεται ο φορέας της άδειας λειτουργίας της 

εγκατάστασης. Για την ορθή εισαγωγή και ενημέρωση των στοιχείων για την έκδοση 

των συναφών δελτίων του άρθρου 12, ευθύνονται κατά περίπτωση, ο φορέας της 

άδειας λειτουργίας ή/και ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ή διαχειριστής της αποθήκης 

τελωνειακής αποταμίευσης». 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2017 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

 

Υφυπουργός Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ 

 

 

 

 


