3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
3.α Βασική προϋπόθεση για ρύθμιση οφειλών :
Συμμετοχή πιστωτών που κατέχουν >50% επί του συνόλου των οφειλών του
οφειλέτη (χωρίς τον υπολογισμό για το σύνολο των οφειλών που δεν εντάσσονται
για ρύθμιση). Οι πιστωτές που κατέχουν >50% επί του συνόλου των οφειλών και
συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση για ρύθμιση, ονομάζονται «Απαρτία Πιστωτών».

3.β Βήματα
Τα βήματα για την υπαγωγή σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και ρύθμιση οφειλών
είναι τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Αξιολόγηση επιλεξιμότητας ή μη, σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου
Δημιουργία Business Plan 3-ετίας με αποτύπωση μελλοντικών χρηματοροών
Αποτύπωση βαρών και προσημειώσεων επί του συνόλου των περιουσιακών
στοιχείων οφειλέτη και εγγυητών. Εκτίμηση αξίας περιουσίας.
Δημιουργία πρότασης αναδιάρθρωσης και ρύθμισης οφειλών
Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων του οφειλέτη και των
συνοφειλετών.
Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ ή έντυπα
Έλεγχος τς βιωσιμότητας της επιχείρησης από την ΕΓΔΙΧ
Ανάθεση της υπόθεσης σε Συντονιστή
Ενημέρωση των πιστωτών για την αίτηση του οφειλέτη
Διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας πιστωτών (>50% του συνόλου των οφειλών)
Αποστολή της πρότασης αναδιάρθρωσης και ρύθμισης οφειλών στους
συμμετέχοντες πιστωτές και πρόσκληση για υποβολή αντιπροτάσεων.
Πρόσκληση για ορισμό εμπειρογνώμονα (εξειδικευμένη εταιρία συμβούλων)
στις μικρές επιχειρήσεις (τζίρος <2,5 εκ. ευρώ), εφόσον δεν έχουν ήδη ορίσει
κάποιον. Υποχρεωτική εμπλοκή εμπειρογνώμονα για τις μεγάλες
Διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας με τους συμμετέχοντες
πιστωτές
Οριστική συμφωνία με τους πιστωτές και ρύθμιση της οφειλής
Υπογραφή της συμφωνίας ρύθμισης οφειλών.
Επικύρωση της συμφωνίας από το οικείο Πρωτοδικείο, εφόσον είναι
επιθυμητό.

3.γ Σημαντικές Διατάξεις επί της Διαδικασίας
1) Το Ελληνικό Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή οι χρηματοδοτικοί
φορείς δύνανται ως πιστωτές να κινήσουν από μόνοι τους τη διαδικασία
εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών κοινοποιώντας στον οφειλέτη με δικαστικό

επιμελητή ή με συστημένη επιστολή κλπ. έγγραφη δήλωση, με την οποία τον
καλούν να υπαχθεί στη διαδικασία του παρόντος νόμου υποβάλλοντας τη σχετική
αίτηση εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.
Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλει αίτηση για εκκίνηση της διαδικασίας εντός δύο (2)
μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παραπάνω εξώδικης έγγραφης
γνωστοποίησης έχει ως συνέπεια να μην δικαιούται να κινήσει ο ίδιος τη
διαδικασία υπαγωγής μεταγενέστερα, χωρίς να προσκληθεί εκ νέου από τους
πιστωτές.
2) Η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης
οφειλών δεν συνιστά σπουδαίο λόγο για την καταγγελία διαρκών συμβάσεων.
3) Η αναστολή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (195/1/29.7.2016 απόφαση της
επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, Β'
2376) που έχει θεσπισθεί κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013
(Α' 288) γίνεται με την ενημέρωση των πιστωτών από το Συντονιστή για την έναρξη
της διαδικασίας. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας στο πλαίσιο του παρόντος
νόμου, η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) του Κώδικα Δεοντολογίας δεν
αρχίζει εκ νέου, αλλά συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο είχε σταματήσει.

3.δ Διορισμός Συντονιστή
1) Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρείται στην
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και στο οποίο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι
διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010 (Α' 211) μετά από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος που δημοσιεύει ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους.
2) Η έδρα του συντονιστή πρέπει να βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας
στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης. Εάν δεν υπάρχει εγγεγραμμένος
συντονιστής στο μητρώο με έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία
έχει την έδρα του ο οφειλέτης, διορίζεται συντονιστής που εδρεύει εντός της
διοικητικής περιφέρειας της έδρας του οφειλέτη.
3) Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως συντονιστή του ιδίου προσώπου σε
περισσότερες από μία αιτήσεις, εάν προηγουμένως δεν έχει εξαντληθεί η
δυνατότητα διορισμού των λοιπών εγγεγραμμένων στο μητρώο της προηγούμενης
παραγράφου με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα ή τη διοικητική περιφέρεια, εντός
της οποίας λαμβάνει χώρα η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
4) Ο συντονιστής ειδοποιείται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για το διορισμό του και εντός
τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών υποχρεούται να αποποιηθεί εάν συντρέχουν στο
πρόσωπό του περιστάσεις που δύνανται να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του,
όπως:
(α) κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα

πιστωτή, (β) οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την
έκβαση της διαδικασίας.
Στην περίπτωση που ο συντονιστής αποποιηθεί τον διορισμό του κατά τα
παραπάνω ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει αμέσως νέο
συντονιστή.
5) Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. επιβλέπει το έργο των συντονιστών, μεριμνά για την κατάρτισή τους
και την περιοδική πιστοποίηση της απόδοσής τους. Για την εξειδίκευση των
υποχρεώσεων των συντονιστών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των
συνεπειών που επιφέρει η μη συμμόρφωσή τους σε αυτές θα εκδοθεί Οδηγός
Δεοντολογίας Συντονιστών από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

3.ε Έλεγχος πληρότητας αίτησης και κοινοποίησή της στους πιστωτές
1) Εφόσον ο συντονιστής δεν αποποιηθεί το διορισμό του, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. του
κοινοποιεί σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο της αίτησης και των συνοδευτικών
εγγράφων.
2) Ο συντονιστής ειδοποιεί την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την ανάληψη των καθηκόντων του,
ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων και σε
περίπτωση που ο φάκελος της αίτησης δεν είναι πλήρης καλεί τον οφειλέτη να
καταθέσει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τα έγγραφα που λείπουν.
3) Εάν ο φάκελος δεν συμπληρωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία θεωρείται
περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της
διαδικασίας το οποίο αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και στον αιτούντα.
4) Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας της αίτησης ή τη συμπλήρωση του φακέλου
ο συντονιστής εκδίδει υπογεγραμμένη βεβαίωση με την οποία πιστοποιεί την
πληρότητα της αίτησης και την αποστέλλει αυθημερόν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η ως άνω
βεβαίωση πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και κοινοποιείται
αυθημερόν στον οφειλέτη και στο συντονιστή.
5) Μόλις ο συντονιστής διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιεί μέσα
σε δύο (2) ημέρες απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές που
αναφέρονται σε αυτήν Το απόσπασμα αυτό περιλαμβάνει το περιεχόμενο των
περιπτώσεων α ,, γ ,και δ , της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και από το περιεχόμενο
της περίπτωσης β , μόνο τις πληροφορίες για την οφειλή του οφειλέτη έναντι του
κάθε ειδοποιούμενου πιστωτή, καθώς και το ύψος των οφειλών του οφειλέτη προς
τους χρηματοδοτικούς φορείς συνολικά, το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης και τους λοιπούς πιστωτές συνολικά. Με την εξαίρεση των πιστωτών της
παραγράφου 6 του άρθρου 2, στους πιστωτές κοινοποιείται επίσης πρόσκληση
συμμετοχής στη διαδικασία και υπόδειγμα έντυπης δήλωσης εμπιστευτικότητας
6) Σε περίπτωση μη συνυποβολής της αίτησης από έναν ή περισσότερους

συνοφειλέτες του οφειλέτη κατά τα οριζόμενα στην παράγραφό 3 του άρθρου 4, ο
συντονιστής πριν ακολουθήσει τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου,
ειδοποιεί τον πιστωτή ή τους πιστωτές έναντι των οποίων ευθύνονται οι
συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση και τους καλεί εντός πέντε (5) ημερών
να δηλώσουν εάν συναινούν στην έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης
οφειλών και:
(α) σε περίπτωση που ο πιστωτής ή οι πιστωτές με την πλειοψηφία των
απαιτήσεων για τις οποίες ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν
αίτηση συναινέσουν στην έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης
οφειλών, ο συντονιστής εκκινεί τη διαδικασία της παραγράφου 2 για όλους τους
πιστωτές, ή
(β) σε περίπτωση που ο πιστωτής ή οι πιστωτές με την πλειοψηφία των απαιτήσεων
για τις οποίες ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση δεν
συναινέσουν στην έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, ο
συντονιστής ενημερώνει τον οφειλέτη, του τάσσει προθεσμία πέντε (5) ημερών για
την τροποποίηση της πρότασης του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχείο (γ) και στη συνέχεια
εκκινεί τη διαδικασία της παραγράφου 2 για τους υπόλοιπους πιστωτές
αποστέλλοντάς τους και χωριστή ενημέρωση για τη μη συμμετοχή στη διαδικασία
του πιστωτή ή των πιστωτών έναντι των οποίων ευθύνονται οι συνοφειλέτες που
δεν συνυπέβαλαν αίτηση, το ύψος των οφειλών του οφειλέτη έναντι των πιστωτών
αυτών και την αδυναμία ρύθμισης των οφειλών αυτών με τη σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών.
7) Το εύλογο χρονικό διάστημα της παραγράφου 2 για την πρώτη περίοδο
εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου προσδιορίζεται σε δύο (2)
εργάσιμες ημέρες. Για λόγους διαχείρισης του φόρτου εργασίας των συντονιστών
και των εκπροσώπων των πιστωτών του δημόσιου τομέα και των χρηματοδοτικών
φορέων, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
δύναται να αναστέλλεται η διαδικασία της κοινοποίησης του αποσπάσματος της
αίτησης στους πιστωτές για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον
ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4. Η απόφαση του
προηγούμενου εδαφίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..
8) Εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι χρηματοδοτικοί φορείς και οι πιστωτές του
δημόσιου τομέα κοινοποιούν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, στην οποία θα γίνονται από τους συντονιστές όλες οι κοινοποιήσεις
σχετικά με τις αιτήσεις για την έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης
οφειλών.

3.στ Διαδικασία διαπραγμάτευσης - Υποχρεώσεις εχεμύθειας και
ειλικρίνειας
1. Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης από
τον Συντονιστή, οι πιστωτές αποστέλλουν στο συντονιστή σε ηλεκτρονική

διεύθυνση που τους έχει κοινοποιήσει, δήλωση για την πρόθεσή τους να
συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι πιστωτές που προτίθενται να συμμετάσχουν
αποστέλλουν ηλεκτρονικά, νομίμως υπογεγραμμένη και τη δήλωση
εμπιστευτικότητας και ενημερώνουν το συντονιστή για το ποσό της συνολικής
απαίτησής τους κατά του οφειλέτη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του
άρθρου 4. Οι πιστωτές που είναι νομικά πρόσωπα δηλώνουν στο συντονιστή το
φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να τους εκπροσωπήσει στη
διαδικασία και υποβάλλουν τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.
2. Κατά τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου ο συντονιστής
ελέγχει εάν συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο ποσοστό απαρτίας συμμετεχόντων
πιστωτών. Αν ο συντονιστής διαπιστώσει ότι το ποσό απαίτησης που έχει δηλωθεί
από τον οφειλέτη είναι διαφορετικό από το ποσό που βεβαιώθηκε από τον πιστωτή
και ότι αυτή η διαφορά δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, ζητεί από
τον οφειλέτη και τον πιστωτή αποδεικτικά έγγραφα για το ύψος της απαίτησης,
εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών. Αν δεν προκύπτει από τα προσκομιζόμενα
έγγραφα το ακριβές ύψος της απαίτησης, ο συντονιστής προσμετρά στα ποσοστά
της απαρτίας και της πλειοψηφίας μόνο το μέρος της απαίτησης που δεν αμφισβητείται Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης απαρτίας, η διαδικασία θεωρείται
περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της
διαδικασίας το οποίο αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., στον αιτούντα και
στους πιστωτές.
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, ο συντονιστής κοινοποιεί σε
όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές το πλήρες περιεχόμενο της αίτησης και τα
συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα και δικαιολογητικά και στην περίπτωση οφειλέτη
που υπάγεται στην κατηγορία της μικρής επιχείρησης τάσσει προθεσμία πέντε (5)
ημερών για την υποβολή πρότασης διορισμού εμπειρογνώμονα.
Ταυτόχρονα ο συντονιστής, ενημερώνει τον οφειλέτη για την έναρξη της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
4. Σε περίπτωση που το business plan και η πρόταση ρύθμισης που
περιλαμβάνονται στην αίτηση του οφειλέτη δεν έχει εκπονηθεί από εξειδικευμένο
σε αναδιάρθρωση εμπειρογνώμονα σύμβουλο, η εκπόνηση αξιολόγησης της
βιωσιμότητας του μπορεί να ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα με σχετικό αίτημα από
συμμετέχοντες πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3)
του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία (προαιρετικός
διορισμός εμπειρογνώμονα). Στον εμπειρογνώμονα αυτόν μπορεί να ανατεθεί με
τους ίδιους όρους και η εκπόνηση νέου σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών. Σε αυτή
την περίπτωση, η επιλογή και ο διορισμός του εμπειρογνώμονα γίνεται με
απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών.
5. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 5 ημερών της προηγούμενης
παραγράφου(3) και ο οφειλέτης δεν ορίσει εμπειρογνώμονα, ο συντονιστής τάσσει
προθεσμία ενός (1) μηνός για την αποστολή αντιπροτάσεων από τους πιστωτές.
Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος διορισμού εμπειρογνώμονα ή σε περίπτωση

υποχρεωτικού ορισμού εμπειρογνώμονα, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο (4), η προθεσμία των 5 ημερών προστίθεται στον 1 μήνα, για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής εμπειρογνώμονα.
6. Σε περίπτωση αντιπρότασης από πιστωτή στην πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη,
αυτή πρέπει κατ' ελάχιστο να περιέχει:
(α) αιτιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης του οφειλέτη,
(β) την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των
συνοφειλετών που έχουν υποβάλει την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, εφόσον
ο πιστωτής που υποβάλλει την αντιπρόταση δεν συναινεί με την αξία
ρευστοποίησης που έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες,
(γ) το ποσό που προτείνεται να καταβάλλει ο οφειλέτης για την αποπληρωμή των
οφειλών του, καθώς και το ποσό που προτείνεται να καταβάλλουν οι συνοφειλέτες
για την αποπληρωμή των οφειλών για τις οποίες ευθύνονται, σε περίπτωση από
κοινού υποβολής της αίτησης με τον οφειλέτη, εφόσον ο πιστωτής που υποβάλλει
την αντιπρόταση δεν συναινεί με τα ποσά που προτάθηκαν από τον οφειλέτη και
τους συνοφειλέτες και
(δ) το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε πιστωτή με τη σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών, κατ' εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων ρύθμισης
οφειλών (βλ. link “Οφειλές που ρυθμίζονται»), βάσει συνημμένου πίνακα
κατάταξης.
Το ως άνω ελάχιστο περιεχόμενο, πρέπει να περιλαμβάνεται και στην πρόταση του
οφειλέτη στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών προς το Δημόσιο ή τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης.
7. Οι αντιπροτάσεις των πιστωτών κοινοποιούνται στους λοιπούς συμμετέχοντες
πιστωτές και τον οφειλέτη, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να προτείνουν
συγκεκριμένες τροποποιήσεις εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Εντός
δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου ο
οφειλέτης δηλώνει εάν αποδέχεται μία ή περισσότερες από τις αντιπροτάσεις. Σε
περίπτωση που ο οφειλέτης εγκρίνει μία ή περισσότερες από τις αντιπροτάσεις,
αυτές τίθενται ταυτόχρονα σε ψηφοφορία από τους συμμετέχοντες πιστωτές. Σε
περίπτωση που οι αντιπροτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία υπερβαίνουν τις δύο
(2), χωρίς κάποια από αυτές να συγκεντρώσει το ποσοστό πλειοψηφίας της
παραγράφου 9 παρακάτω, οι δύο (2) αντιπροτάσεις που συγκέντρωσαν το
μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων τίθενται εκ νέου σε ψηφοφορία. Σε περίπτωση που οι
αντιπροτάσεις που τέθηκαν εξαρχής ή εκ νέου σε ψηφοφορία είναι δύο (2), χωρίς
κάποια από αυτές να συγκεντρώσει το ποσοστό πλειοψηφίας της παραγράφου 9
παρακάτω, η αντιπρόταση που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων στην
ψηφοφορία του προηγούμενου εδαφίου τίθεται εκ νέου σε ψηφοφορία για να
διαπιστωθεί εάν συγκεντρώνει την πλειοψηφία συμμετεχόντων πιστωτών της
παραγράφου 9. Σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκε καμία αντιπρόταση από τους
πιστωτές ή που καμία αντιπρόταση από αυτές που υποβλήθηκαν ή το σχέδιο
αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα δεν εγκρίθηκαν από τον οφειλέτη,
τίθεται σε ψηφοφορία από τους συμμετέχοντες πιστωτές η αρχική πρόταση του
οφειλέτη.

8. Σε περίπτωση υποχρεωτικού διορισμού εμπειρογνώμονα, για τη λήψη απόφασης
επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα ή για την αποστολή
αντιπροτάσεων από τους πιστωτές εφαρμόζονται οι προθεσμίες που αφορούν την
εμπλοκή εμπειρογνώμονα (βλ. σχετικό link «Διορισμός Εμπειρογνώμονα»).
9. Για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του
οφειλέτη και πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των συμμετεχόντων πιστωτών,
στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δύο πέμπτων (2/5) των συμμετεχόντων
πιστωτών με ειδικό προνόμιο. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης
οφειλών υπογράφεται με επιμέλεια του συντονιστή μεταξύ των συναινούντων
πιστωτών η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Η υπογραφή της σύμβασης
αναδιάρθρωσης με μηχανικό μέσο ή ηλεκτρονικό τρόπο είναι επαρκής. Ο
συντονιστής αποστέλλει αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης
αναδιάρθρωσης σε όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές και στον οφειλέτη.
10. Εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία μετά το πέρας των ψηφοφοριών της
παραγράφου 7 παραπάνω, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο
συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας, το οποίο αποστέλλει
ηλεκτρονικά στον αιτούντα και στους πιστωτές.
11. Συμμετέχοντες πιστωτές που καταψηφίζουν εγκρινόμενη σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών δύνανται να υποβάλλουν εγγράφως στον συντονιστή
ενστάσεις κατά της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Ο συντονιστής φυλάσσει τα
αντίγραφα των ενστάσεων και χορηγεί αντίγραφα σε οιονδήποτε θεμελιώνει
έννομο συμφέρον.
12. Κάθε συμμετέχων πιστωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία από τον οφειλέτη, εφόσον αυτά
σχετίζονται με την διαπραγμάτευση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Ο
οφειλέτης δύναται να αρνηθεί την παροχή πρόσθετων εγγράφων και στοιχείων
όταν το σχετικό αίτημα υποβάλλεται από πιστωτή που εκπροσωπεί ποσοστό των
συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη μικρότερο του είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) και εκτιμάται ότι κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων δια της
παροχής των πρόσθετων εγγράφων και στοιχείων θα αποκαλυφθούν
επιχειρηματικά απόρρητα του οφειλέτη με συνέπεια την ουσιώδη βλάβη του. Σε
περίπτωση διαφωνίας λαμβάνεται απόφαση από τους συμμετέχοντες πιστωτές με
πλειοψηφία 60% των συμμετεχόντων πιστωτών. Αν ο οφειλέτης αρνηθεί εκ νέου
την παροχή πρόσθετων εγγράφων και στοιχείων η διαδικασία θεωρείται
περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της
διαδικασίας.
13. Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του παρόντος νόμου
διενεργείται με ανταλλαγή ηλεκτρονικής ή άλλου τύπου αλληλογραφίας ή
τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία μεταξύ του συντονιστή, του οφειλέτη και των
πιστωτών, χωρίς να απαιτείται ο ορισμός συνάντησης με φυσική παρουσία των
συμμετεχόντων. Με αίτημα που υποβάλλεται από συμμετέχοντες πιστωτές που

είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων
που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορεί να ζητηθεί από το συντονιστή ορισμός
συνάντησης σε τόπο και χρόνο που περιλαμβάνεται στο αίτημα. Σε περίπτωση που
η διαπραγμάτευση δεν ολοκληρωθεί σε μία συνάντηση, ο συντονιστής δύναται να
ορίσει επαναληπτικές συναντήσεις.
14. Οι παραπάνω προθεσμίες επιμηκύνονται και σε περίπτωση που έχει οριστεί
συνάντηση κατά τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο αυτή
αναβάλλεται όταν:
(α) υποβάλει σχετικό αίτημα πιστωτής, ο οποίος αιτείται συμπληρωματικά έγγραφα
σύμφωνα με την παράγραφο 12 παραπάνω και συναινεί στο αίτημά του
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των συμμετεχόντων πιστωτών, ή
(β) η πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών συναινεί σε αίτημα επιμήκυνσης
προθεσμίας ή αναβολής της συνάντησης οιουδήποτε συμμετέχοντος, ή
(γ) υποβάλει σχετικό αίτημα το Δημόσιο, στις περιπτώσεις που δεν έχουν
υποβληθεί προτάσεις από πιστωτικά ιδρύματα ή δεν έχει διοριστεί
εμπειρογνώμονας.
Τα αιτήματα για την παράταση προθεσμιών περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και το
χρόνο της παράτασης, ο οποίος συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο της
αρχικής προθεσμίας, ακόμα και όταν υποβάλλονται περισσότερα, ταυτόχρονα ή
διαδοχικά, αιτήματα για παράταση της ίδιας προθεσμίας. Σε περίπτωση αναβολής
συνάντησης, ο συντονιστής ορίζει νέα συνάντηση υποχρεωτικά εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών. Ο συντονιστής ενημερώνει τον οφειλέτη και τους
συμμετέχοντες πιστωτές για την παράταση προθεσμίας και την αναβολή
συνάντησης με την αποστολή σχετικής ειδοποίησης.
15. Σε περίπτωση οφειλέτη που υπάγεται στην κατηγορία της μεγάλης επιχείρησης
και με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών, όπως
αυτή διαμορφώνεται μετά τη διαπίστωση απαρτίας κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3 παραπάνω, ο συντονιστής που διορίστηκε από τν ΕΓΔΙΧ μπορεί να
αντικατασταθεί από συντονιστή της επιλογής των πιστωτών. Με την ίδια απόφαση
οι πιστωτές μπορούν να ορίζουν και άλλο πρόσωπο, μη εγγεγραμμένο στο Μητρώο
Συντονιστών για να συνεπικουρεί το νέο συντονιστή στα καθήκοντά του.
16. Η εκπροσώπηση του οφειλέτη ή κάθε συμμετέχοντος πιστωτή από δικηγόρο
είναι προαιρετική.
17. Μετά το πέρας της διαδικασίας ο συντονιστής καταρτίζει πρακτικό περαίωσής
της στο οποίο αναφέρει υποχρεωτικά:
(α) Την ύπαρξη απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών.
(β) Τυχόν πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία που χορηγήθηκαν από τον οφειλέτη
στους συμμετέχοντες πιστωτές.
(γ) Τη σύμφωνη γνώμη του οφειλέτη στα σχέδια σύμβασης αναδιάρθρωσης
οφειλών που τέθηκαν σε ψηφοφορία.
(δ) Τα σχέδια σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών που τέθηκαν σε ψηφοφορία.
(ε) Τα ποσοστά πλειοψηφίας για την λήψη απόφασης από τους συμμετέχοντες

πιστωτές σχετικά με την έγκριση συμβάσεως αναδιάρθρωσης οφειλών.
(στ) Διαβεβαίωση του συντονιστή ότι κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης
τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού
κανονιστικών πράξεων.
(ζ) Τυχόν ενστάσεις συμμετεχόντων πιστωτών που καταψήφισαν.
Το πρακτικό υπογράφεται από το συντονιστή και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον
οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές και φυλάσσεται από το συντονιστή.
Κάθε μέρος που μετείχε στην διαδικασία, καθώς και οποιοσδήποτε μη συμμετέχων
πιστωτής ή συνοφειλέτης δικαιούται να λάβει από το συντονιστή αντίγραφο του
πρακτικού περαίωσης της διαπραγμάτευσης.
18. Ο οφειλέτης, οι συμμετέχοντες πιστωτές και ο συντονιστής φέρουν υποχρέωση
εχεμύθειας ως προς την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Ο
οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές φέρουν υποχρέωση ειλικρίνειας και
συμμετέχουν στη διαδικασία με καλή πίστη. Η δημοσίευση ή κάθε άλλη
κοινοποίηση σε τρίτους εμπιστευτικών πληροφοριών ή πληροφοριών σχετικά με τις
διαπραγματεύσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του συνόλου των
συμμετεχόντων στη διαπραγμάτευση απαγορεύεται. Οι προτάσεις και οι
αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που συντάχθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας
του νόμου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία
ρύθμισης ή διεκδίκησης της οφειλής.

3.ζ Διορισμός εμπειρογνώμονα
1. Η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη που αποτελεί μικρή
επιχείρηση μπορεί να ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα εφόσον υποβάλλεται σχετικό
αίτημα από συμμετέχοντες πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός
τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία
(προαιρετικός διορισμός εμπειρογνώμονα).
Στον εμπειρογνώμονα μπορεί να ανατεθεί με τους ίδιους όρους και η εκπόνηση
σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών ή 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 απόφαση της απόλυτης
πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα
συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τους συμμετέχοντες πιστωτές που υπέβαλαν το
σχετικό αίτημα διορισμού. Σε περίπτωση κατάρτισης σύμβασης αναδιάρθρωσης
οφειλών με βάση σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που εκπονήθηκε από τον
εμπειρογνώμονα, η αμοιβή του τελευταίου βαρύνει τον οφειλέτη.
2. Η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών
του οφειλέτη που αποτελεί μεγάλη επιχείρηση ανατίθεται υποχρεωτικά σε
εμπειρογνώμονα (υποχρεωτικός διορισμός εμπειρογνώμονα). Η επιλογή και ο
διορισμός του εμπειρογνώμονα γίνεται με κοινή απόφαση του οφειλέτη και της
απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών. Η αμοιβή του
εμπειρογνώμονα συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τον οφειλέτη.

3. Σε κάθε περίπτωση ο εμπειρογνώμονας υποβάλλει στο συντονιστή την έκθεση
αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη και, εφόσον του έχει ανατεθεί, σχέδιο
αναδιάρθρωσης οφειλών εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τον διορισμό
του και την παραλαβή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων. Ο
συντονιστής κοινοποιεί την έκθεση και το σχέδιο στον οφειλέτη και τους
συμμετέχοντες πιστωτές και σε περίπτωση οφειλέτη που αποτελεί μεγάλη
επιχείρηση ορίζει προθεσμία δύο (2) μηνών από την τελευταία κοινοποίηση για τη
λήψη απόφασης επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα ή
για την αποστολή αντιπροτάσεων από τους πιστωτές. Κάθε σχέδιο αναδιάρθρωσης
οφειλών που έχει εκπονηθεί από εμπειρογνώμονα εγκρίνεται από τον οφειλέτη
πριν τεθεί σε ψηφοφορία για έγκριση από τους συμμετέχοντες πιστωτές.
4. Η ανάθεση σε εμπειρογνώμονα της αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη του
παρόντος άρθρου μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον έχει εκπονηθεί από
οποιονδήποτε πιστωτή αξιολόγηση βιωσιμότητας του οφειλέτη εντός των
τελευταίων δώδεκα (12) μηνών πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην
εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών και συμφωνεί στη χρησιμοποίησή της
για τους σκοπούς της διαδικασίας του παρόντος νόμου η απόλυτη πλειοψηφία των
συμμετεχόντων πιστωτών.

3.η Επικύρωση από το δικαστήριο
1. Ο οφειλέτης ή συμμετέχων πιστωτής δύναται να υποβάλλει στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης, αίτηση
επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Η υπόθεση εκδικάζεται κατά
τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι παρεμβάσεις, πρόσθετες ή κύριες,
ασκούνται αποκλειστικά με κατάθεση προτάσεων κατά τη συζήτηση της αίτησης
στο ακροατήριο χωρίς τήρηση προδικασίας.
2. Με την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης συνυποβάλλονται στην Γραμματεία
του Δικαστηρίου υποχρεωτικά τα ακόλουθα έγγραφα:
(α) αντίγραφο της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών,
(β) πρακτικό περαίωσης της διαδικασίας,
(γ) αποδεικτικά της κλήτευσης των πιστωτών
(δ) αντίγραφο της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης
οφειλών μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και τυχόν πρόσθετα έγγραφα
και στοιχεία που χορηγήθηκαν από τον οφειλέτη στους συμμετέχοντες πιστωτές,
(ε) την έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη, εάν έχει εκπονηθεί,
(στ) τις ενστάσεις των συμμετεχόντων πιστωτών που έχουν τυχόν υποβληθεί.
Οποιοσδήποτε θεμελιώνει έννομο συμφέρον δύναται να λάβει αντίγραφα της
αίτησης επικύρωσης και των συνοδευτικών εγγράφων από την Γραμματεία του
Δικαστηρίου.
3. Από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης

οφειλών και μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο για την
επικύρωση ή μη της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα
μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του
οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν την υποβολή
αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Κατά την ως
άνω διάρκεια απαγορεύεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του
οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, εκτός αν
τέτοιο μέτρο προβλέπεται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών ή αν με το μέτρο
αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης
κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εν γένει εξοπλισμού που δεν έχει
συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη. Σε
περίπτωση που κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης επικύρωσης εκκρεμεί
εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής ή διοικητικής εκτέλεσης, αυτή
αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη στα όργανα εκτέλεσης
της αίτησης επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Όταν η
διαδικασία επισπεύδεται από τη φορολογική διοίκηση με βάση τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όργανο εκτέλεσης είναι η αρμόδια για την
επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.
4. Η συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση.
Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από την
ημερομηνία της συζήτησης.
5. Εφόσον ο οφειλέτης είναι πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005 (Α' 297), η αίτηση επικύρωσης
υποβάλλεται προς καταχώριση και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του
ΓΕ.Μ.Η. με επιμέλεια και δαπάνες του αιτούντος, εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την κατάθεση στο δικαστήριο, επί ποινή απαραδέκτου. Για τους
λοιπούς οφειλέτες η ανωτέρω δημοσίευση γίνεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Ο
αρμόδιος δικαστής δύναται κατά το άρθρο 748 παράγραφος 3 Κ.Πολ.Δ. να διατάξει
την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη, ορίζοντας ταυτόχρονα
και την προθεσμία της κλήτευσης. Εφόσον υπάρχουν χρέη του οφειλέτη προς το
δημόσιο ή προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, διατάσσεται υποχρεωτικά η
κλήτευση τούτων.
6. Το αρμόδιο δικαστήριο εξετάζει όλες τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν εγγράφως
κατά της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, καθώς και κάθε άλλη ένσταση που
προβάλλεται κατά τα ανωτέρω και απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης μόνο εφόσον
συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Εφόσον παραβιάσθηκαν οι υποχρεωτικοί κανόνες που προβλέπονται αναφορικά
με τις οφειλές προς το Δημόσιο και τη σειρά ικανοποίησης πιστωτών.
(β) Εφόσον παραβιάσθηκαν άλλοι κανόνες της διαδικασίας και η παράβαση
προκάλεσε βλάβη σε συμμετέχοντα ή μη πιστωτή η οποία δεν μπορεί να
αποκατασταθεί διαφορετικά.
(γ) Εφόσον δεν κλητεύθηκαν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης πιστωτές που είναι
δικαιούχοι ποσοστού επί του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, ικανού
να ανατρέψει τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

δ) αποδεικνύεται ότι ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει τις χρηματικές υποχρεώσεις του,
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.
Αν η αίτηση επικύρωσης απορριφθεί τελεσίδικα, η σύμβαση αναδιάρθρωσης παύει
να ισχύει έναντι όλων και εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 14.
7. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου που επικυρώνει τη σύμβαση δεν
επιτρέπεται άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή τριτανακοπής. Κατά της
απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης επιτρέπεται η άσκηση εφέσεως
κατά τις κοινές διατάξεις.
8. Η απόφαση επικύρωσης καταλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη
που ρυθμίζονται στην σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσμεύει τον
οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στην
διαπραγμάτευση ή την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Η απόφαση επικύρωσης
αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Εφόσον ο οφειλέτης είναι πρόσωπο εγγεγραμμένο στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005 (Α' 297), η
απόφαση επικύρωσης υποβάλλεται προς καταχώριση και δημοσιεύεται στον
διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.Μ.Η. με επιμέλεια και δαπάνες του αιτούντος. Για τους
λοιπούς οφειλέτες η ανωτέρω δημοσίευση γίνεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..
9. Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του οφειλέτη και έως την ολοσχερή
εξόφληση των οφειλών που ρυθμίζονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης ή την
ακύρωσή της, αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών.

3.θ Αναστολή εκτελέσεως
1. Από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης συμμετοχής από τον συντονιστή
προς τους πιστωτές και για χρονικό διάστημα εβδομήντα (70) ημερών
αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων,
των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε
ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής
προσημείωσης υποθήκης, εκτός εάν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της
απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή
εν γένει εξοπλισμού που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της
επιχείρησης του οφειλέτη. Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργούνται από
πιστωτές μετά την κοινοποίηση σε αυτούς αντιγράφου της αίτησης υπαγωγής από
το συντονιστή είναι άκυρες. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο κατάθεσης της
αίτησης υπαγωγής εκκρεμεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής
εκτέλεσης, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη της
πιστοποιημένης από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. βεβαίωσης του συντονιστή για την πληρότητα της
αίτησης υπαγωγής στα όργανα εκτέλεσης, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να
έπεται χρονικά της αποστολής της πρόσκλησης του συντονιστή.

2. Η αυτοδίκαιη αναστολή της προηγούμενης παραγράφου αίρεται αυτοδικαίως σε
κάθε περίπτωση όταν:
(α) η διαδικασία περαιωθεί ως άκαρπη είτε λόγω έλλειψης απαρτίας είτε για
οποιονδήποτε άλλο λόγο, ή
(β) ληφθεί σχετική απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων
πιστωτών.
3. Ο οφειλέτης δύναται να αιτηθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του,
παράταση της αναστολής της παραγράφου 1 παραπάνω, για μέγιστο χρονικό
διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών, κατά την διαδικασία των άρθρων 686 επ.
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αναγκαία προϋπόθεση της παράτασης
αναστολής εκτέλεσης αποτελεί η συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας των
συμμετεχόντων πιστωτών. Η συναίνεση του προηγούμενου εδαφίου δίνεται είτε
εγγράφως, είτε προφορικά με δήλωση των πιστωτών στο ακροατήριο.
4. Κάθε πιστωτής δύναται να αιτηθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της
περιφέρειας εντός της οποίας έχει έδρα ο οφειλέτης, την πρόωρη παύση της
αναστολής της παραγράφου 1, εφόσον πιθανολογείται ότι η αναστολή εκτέλεσης
θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα πιστωτή. Η αίτηση εκδικάζεται
κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σε
περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από την πλειοψηφία των πιστωτών, το
αρμόδιο δικαστήριο αίρει την αναστολή εκτέλεσης υποχρεωτικά.
5. Η αναστολή εκτέλεσης του παρόντος άρθρου επάγεται αυτοδίκαια την
απαγόρευση της διάθεσης ή της επιβάρυνσης των ακινήτων και του εξοπλισμού της
επιχείρησης του οφειλέτη ή και άλλων περιουσιακών του στοιχείων, η διάθεση των
οποίων δεν εντάσσεται στη συνήθη επιχειρηματική του δραστηριότητα.
6. Η αναστολή εκτέλεσης του παρόντος άρθρου δεν θίγει τις ειδικές ρυθμίσεις για
αναγκαστική εκτέλεση των συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

3.ι Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας - ανατροπή ή ακύρωση
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 παρακάτω, η μη καταβολή από τον οφειλέτη προς
οποιονδήποτε πιστωτή οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
ενενήντα (90) ημερών, παρέχει σε αυτόν τον πιστωτή το δικαίωμα να ζητήσει την
ακύρωση της συμφωνίας ως προς όλους, καταθέτοντας αίτηση στο δικαστήριο που
επικύρωσε τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών ή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο,
στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης, στις περιπτώσεις που η
σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών δεν έχει επικυρωθεί. Η αίτηση εκδικάζεται κατά
τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.
2. Με την ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών αναβιώνουν οι
απαιτήσεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη. Ποσά που καταβλήθηκαν σε εκτέλεση

της σύμβασης αναδιάρθρωσης αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.
3. Μετά την άσκηση της αίτησης ακύρωσης της συμφωνίας, κάθε πιστωτής δύναται
να αιτηθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας εντός της οποίας έχει
έδρα ο οφειλέτης, να επιτραπεί η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με την
κατάσταση που υπήρχε πριν τη σύναψη της υπό ακύρωση συμφωνίας, εφόσον
πιθανολογείται ανεπανόρθωτη βλάβη του αιτούντα πιστωτή. Η αίτηση εκδικάζεται
κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σε
περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από την πλειοψηφία των πιστωτών, το
αρμόδιο δικαστήριο επιτρέπει υποχρεωτικά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.
4. Εξαιρούνται της πτωχευτικής ανάκλησης, κατά την έννοια των άρθρων 41 επ. του
Πτωχευτικού Κώδικα, πράξεις που έλαβαν χώρα σε εκπλήρωση όρων της σύμβασης
αναδιάρθρωσης οφειλών.
5. Σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών τεκμαίρεται
μαχητά η παύση πληρωμών του οφειλέτη.
6. Επέρχεται αυτοδικαίως ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης έναντι του
Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αναβίωση των απαιτήσεών
τους, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως 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, στις εξής περιπτώσεις:
α) μη καταβολή δόσεων ή μερική καταβολή δόσεων από τον οφειλέτη προς τη
Φορολογική Διοίκηση ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτές
προσδιορίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, έως τη συμπλήρωση του
ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις,
β) παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και την προβλεπόμενη
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση
της προθεσμίας υποβολής τους, και
γ) παράλειψη του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με
αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τις οφειλές του είτε προς το
Δημόσιο ή υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση είτε προς
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου
2016, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή, σε
περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την ημερομηνία επικύρωσης της σύμβασης
αναδιάρθρωσης ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά
την έναρξη ισχύος ή την επικύρωση της σύμβασης, εντός εξήντα (60) ημερών από τη
λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν
αμελλητί την επέλευση της ως άνω έννομης συνέπειας σε όλους τους πιστωτές. Με
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία και οι
ειδικότερες λεπτομέρειες για τη γνωστοποίηση του προηγούμενου εδαφίου. Εντός

τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή οποιοσδήποτε πιστωτής μπορεί να
ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας ως προς όλους τους πιστωτές.

3. ια Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
οφειλών
1. Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών που περιγράφεται στον παρόντα
νόμο διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και
διαχείρισης αιτήσεων που θα αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. με τη
συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής
Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. ΥΠ.ΟΙΚ.). Η ηλεκτρονική
πλατφόρμα θα έχει κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες και εφαρμογές:
(α) ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μέσω των μοναδικών κωδικών
για χρήση των εφαρμογών του συστήματος TAXISnet του Υπουργείου Οικονομικών,
(β) υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ψηφιακή ή
ηλεκτρονική μορφή,
(γ) αυτοματοποιημένο σύστημα ανάθεσης υπόθεσης σε συντονιστή,
(δ) σύστημα επικοινωνίας μεταξύ συντονιστών και Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.,
(ε) πρόσβαση συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών στο περιεχόμενο
της αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη και στα συνοδευτικά έγγραφα,
(στ) σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ συντονιστή, οφειλέτη
και συμμετεχόντων πιστωτών,
(ζ) έκδοση πιστοποιημένων εγγράφων,
(η) υπολογιστικές εφαρμογές.
2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί να
θεσπισθεί, για πρόσωπα, των οποίων οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές δεν
ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, απλοποιημένη διαδικασία
ρύθμισης των οφειλών τους, κατά την οποία η πρόταση ρύθμισης, καθώς και η
αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, θα παράγονται με αυτοματοποιημένο
τρόπο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

