2. ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ
2α. Όφειλες που ρυθμίζονται
Όλες οι οφειλές προς οποιονδήποτε πιστωτή (εκτός από τις εξαιρέσεις που
αναφέρονται παρακάτω), οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη
αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες
στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του
οφειλέτη

2β. Όφειλες που δεν ρυθμίζονται
(α) Στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης του παρόντος νόμου δεν υπάγονται
οφειλές του οφειλέτη που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016.
(β) Πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων (i) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε
πιστωτή το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ και ποσοστό 1,5% του
συνολικού χρέους του οφειλέτη και (ii) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των
είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους
του οφειλέτη, δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόμου και δεν
δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.
(γ) Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις που εμπίπτουν στο κριτήριο του στοιχείου (β.i)
παραπάνω, υπερβαίνουν αθροιστικά το κριτήριο του στοιχείου (β.ii) παραπάνω, δεν
συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόμου και δεν δεσμεύονται από τη
σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών οι πιστωτές με τις μικρότερες απαιτήσεις έως τη
συμπλήρωση του ποσοστού του 15% ή του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων
(20.000.000) ευρώ. Οι λοιποί πιστωτές, ακόμα και εάν οι απαιτήσεις τους δεν
υπερβαίνουν τα κριτήρια του στοιχείου (β.i), συμμετέχουν κανονικά στη διαδικασία
εξωδικαστικής ρύθμισης του παρόντος νόμου.
(δ) Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου απαιτήσεις από
ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με την
παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)

2γ. Οφειλές του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, 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, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις
2. Για την ένταξη οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
στο μηχανισμό ρύθμισης του νόμου, εφαρμόζονται επιπλέον οι παρακάτω
ειδικότεροι υποχρεωτικοί κανόνες.
3. Είναι άκυρος ο όρος σύμβασης αναδιάρθρωσης, ο οποίος προβλέπει:
α) Την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις.
β) Την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά χρονικά διαστήματα
που υπερβαίνουν το μήνα,
γ) Την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των πενήντα (50) ευρώ,
δ) Την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και
ε) Την ικανοποίηση απαιτήσεών του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού
ποσού.
4. Τυχόν υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο δυνάμει των νόμων
4152/2013 (Α' 107), 4174/2013 (Α' 170), 4305/2014 (Α' 237) και 4321/2015 (Α' 32),
εντάσσονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών όπως έχουν διαμορφωθεί κατά
την ημερομηνία έγκρισης της συμφωνίας. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η
τροποποίηση των ως άνω ρυθμίσεων στις περιπτώσεις και στον βαθμό που η
εφαρμογή τους καθιστά αδύνατη, βάσει της συνολικής δυνατότητας αποπληρωμής
του οφειλέτη, την αναδιάρθρωση των 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 βεβαρημένων υπέρ του περιουσιακών στοιχείων τρίτων, στο
πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η
τροποποίηση των υφισταμένων ρυθμίσεων πραγματοποιείται με αύξηση του
αριθμού των δόσεων κατά το απολύτως αναγκαίο μέτρο και έως το μέγιστο όριο
του υπό 3(α) παραπάνω.
5. 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 α) τη μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, β)
τη μέγιστη διάρκεια της ρύθμισης και γ) τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας
αξίας ρευστοποίησης του οφειλέτη .
6. Στις περιπτώσεις οφειλετών με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο
μέχρι 20.000 ευρώ (στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές από προσαυξήσεις
λόγω ρύθμισης κλπ.) εφαρμόζονται οι εξής ειδικότεροι κανόνες:
α) για βασικές οφειλές έως του ποσού των 3.000 ευρώ, η αποπληρωμή αυτών και
των επ' αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά
σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς
δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,
β) για βασικές οφειλές άνω του ποσού των 3.000 ευρώ, η αποπληρωμή αυτών και
των επ' αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά
σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς
δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.

Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Δημόσιο δεν συμμετέχει στις
διαπραγματεύσεις, ούτε υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών και οι
οφειλές προς αυτό προσμετρώνται στις θετικές ψήφους των συμμετεχόντων
πιστωτών, εφόσον στο τελικό σχέδιο αναδιάρθρωσης έχουν τηρηθεί οι κανόνες της
παραπάνω παραγράφου και των λοιπών υποχρεωτικών κανόνων, στο βαθμό που
συμβιβάζονται με τους ως άνω ειδικότερους κανόνες.
7. Αν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το
Δημόσιο, αυτή γίνεται κατά 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, εφάπαξ ή
σε δόσεις. Η διαγραφή των οφειλών του προηγούμενου εδαφίου τελεί υπό την
αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς
κάθε πιστωτή και της μη ακύρωσης ή ανατροπής της σύμβασης αναδιάρθρωσης.
8. Επί των οφειλών προς το Δημόσιο που ρυθμίζονται δυνάμει της σύμβασης
αναδιάρθρωσης δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των διατάξεων του
άρθρου 57 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.
9. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον οφειλέτη και τους
συνοφειλέτες που δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και των κανονιστικών
πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού. Η ρύθμιση οφειλών στα
πλαίσια του παρόντος νόμου θεωρείται ως ρύθμιση τμηματικής καταβολής για την
εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου. Για τη χορήγηση
αποδεικτικού ενημερότητας δεν λαμβάνονται υπόψιν τυχόν προς διαγραφή
οφειλές, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ως άνω σύμβαση.
10. Από την ημερομηνία υπογραφής από το Δημόσιο της εγκριθείσας σύμβασης
αναδιάρθρωσης ή, σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την κοινοποίηση στο
Δημόσιο της δικαστικής απόφασης με την οποία επικυρώθηκε σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών, για τις υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές:
α) 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.
β) αναστέλλεται η ποινική δίωξη του ποινικού αδικήματος του άρθρου 25 του ν.
1882/1990 (Α'43) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις
διατάξεις του άρθρου αυτού ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το
χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή
του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του
άρθρου 113 του ΠΚ.

11. Για την εφαρμογή των παραπάνω:
α) Ως «βασική οφειλή» νοείται το ποσό της οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς
τους τόκους ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβαρύνουν
κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 ή του ν.δ. 356/1974, όπως αυτό έχει
διαμορφωθεί, από το χρόνο καταχώρησης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων
εσόδων έως την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης, μετά από τυχόν
καταβολές, αναγκαστική είσπραξη ή διαγραφή βάσει νόμιμου τίτλου.
β) Ως «διαγραφή» νοείται η διαγραφή βασικής οφειλής καθώς και η απαλλαγή από
τόκους, προσαυξήσεις ή πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.
γ) Ως «προσαυξήσεις» ή «τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής» νοούνται οι
προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής κατ' άρθρο 53 του Κ.Φ.Δ. και άρθρο
6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
υπαγωγή στη διατάξεις του παρόντος νόμου.
12. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και για
οφειλές υπέρ τρίτων οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική
Διοίκηση.
13. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων
Υπουργών δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των
διατάξεων των ως άνω παραγράφων.
14. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπροσωπούνται στην εξωδικαστική ρύθμιση
οφειλών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων εφαρμόζονται αναλογικά και για τις
οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
15. Δεν επιτρέπεται η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατούμενων εισφορών
εργαζομένων προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
16. Η διαγραφή βασικής οφειλής προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επηρεάζει
τα ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων.
17. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας στον οφειλέτη και
τους συνοφειλέτες που δεσμεύονται από την απόφαση επικύρωσης σύμβασης
αναδιάρθρωσης οφειλών εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις των φορέων. Η
ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του παρόντος νόμου θεωρείται ως ρύθμιση
τμηματικής καταβολής για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου
εδαφίου. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας δεν λαμβάνονται υπόψη
τυχόν προς διαγραφή οφειλές, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ως άνω σύμβαση.
18. Από την ημερομηνία υπογραφής από το ΚΕΑΟ της δικαστικής απόφασης με την
οποία επικυρώθηκε σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, για τις υπαγόμενες στη
σύμβαση οφειλές:

α) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή
αυτή δεν ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης. Τα αποδιδόμενα ποσά
από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων πιστώνονται στις υπαγόμενες στη σύμβαση
οφειλές, με την κατά προτεραιότητα κάλυψη δόσης ή δόσεων της σύμβασης,
εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας των δόσεων και δεν πιστώνονται
διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.
β) αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του α.ν. 86/1967 (Α'136) και
αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου
αυτού ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της
αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς
να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του ΠΚ.
19. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων
των παραπάνω παραγράφων.
20. Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1
και την παράγραφο 5 του άρθρου 2 ή επειδή αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα
οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το ν.
4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, το Δημόσιο και οι Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθμισης οφειλών
ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας
εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του παρόντος. Με υπουργικές αποφάσεις μπορεί
να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας

2δ. Υποχρεωτικοί κανόνες αναδιάρθρωσης οφειλών
Οι πιστωτές και ο οφειλέτης, με την επιφύλαξη του (2.γ), δύνανται να
διαμορφώσουν ελεύθερα το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.
Τα δικαιώματα των προνομιούχων πιστωτών διατηρούνται υπέρ της απαίτησης
τους, όπως αυτή διαμορφώνεται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.
1) Η ελεύθερη διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης αναδιάρθρωσης
οφειλών υπόκειται στις ακόλουθες εξαιρέσεις (υποχρεωτικοί κανόνες):
(α) Οι ρυθμίσεις της σύμβασης εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης οφειλών δεν
επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε πιστωτή σε χειρότερη οικονομική θέση από
αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών
στοιχείων του οφειλέτη και των βεβαρημένων υπέρ του περιουσιακών στοιχείων
τρίτων, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο
977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
(β) Οι πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις ρυθμίζονται από τη σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών, λαμβάνουν τουλάχιστον ποσά και άλλα τυχόν

ανταλλάγματα ισάξια με τα ποσά που προβλέπεται ότι θα ελάμβαναν κατά τη
συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων σε περίπτωση ρευστοποίησης των
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών και των βεβαρημένων
υπέρ τους περιουσιακών στοιχείων τρίτων στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής
εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
(γ) Ποσά και άλλα ανταλλάγματα που απομένουν προς διανομή μετά την κατά
προτεραιότητα διανομή ποσών και άλλων ανταλλαγμάτων σύμφωνα με τις περιπτ.
(α) και (β), διανέμονται σε όλους τους πιστωτές συμμέτρως κατά το μέρος των
απαιτήσεών τους που απομένει ανεξόφλητο μετά την εφαρμογή των περιπτ. (α) και
(β).
(δ) Με την επιφύλαξη του υποχρεωτικού κανόνα του στοιχείου (α), για τον
υπολογισμό των ποσών και των τυχόν άλλων ανταλλαγμάτων διανομής μεταξύ των
πιστωτών, από τις απαιτήσεις των πιστωτών προαφαιρούνται:
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 και ποσοστό ογδόντα
πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Τα αναφερόμενα στα ως άνω εδάφια ποσά συνυπολογίζονται στη διανομή μόνο
στην περίπτωση και κατά την έκταση που το επιτρέπει η ικανότητα αποπληρωμής
του οφειλέτη και αποπληρώνονται, εν όλω ή εν μέρει, μόνο εφόσον έχουν
αποπληρωθεί πλήρως οι λοιπές απαιτήσεις των πιστωτών.
Σε αντίθετη περίπτωση τα ως άνω ποσά διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση
όλων των οφειλών με βάση τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.
2) Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να συμφωνηθεί με την πλειοψηφία των
συμμετεχόντων πιστωτών ότι οι απαιτήσεις οι οποίες: (α) γεννώνται ταυτόχρονα με
ή μετά την κατάρτιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και
(β) προέρχονται από χρηματοδοτήσεις του οφειλέτη οποιασδήποτε φύσεως ή από
παροχή αγαθών ή υπηρεσιών στον οφειλέτη και
(γ) αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συνέχισης της δραστηριότητας του οφειλέτη,
ικανοποιούνται προνομιακά σε σχέση με όλες τις απαιτήσεις που είχαν γεννηθεί
πριν από την κατάρτιση της σύμβασης εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης οφειλών,
προνομιούχων ή μη.
Αν ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές δεν συμφώνησαν διαφορετικά, το
προνόμιο αυτό δεν ισχύει για απαιτήσεις που προέρχονται από χρηματοδοτήσεις ή
παροχή αγαθών, υπηρεσιών ή οιασδήποτε φύσεως του οφειλέτη ή προσώπων
συνδεδεμένων με τον οφειλέτη.
3) Με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών μπορεί να ρυθμίζεται το δικαίωμα
πιστωτή να εγγράψει υποθήκη, προσημείωση υποθήκης ή ειδικό προνόμιο σε
περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή των συνοφειλετών για εξασφάλιση των

ρυθμιζόμενων με τη σύμβαση απαιτήσεων. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο
προηγούμενο εδάφιο, μετά τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και
για όσο χρονικό διάστημα αυτή εξυπηρετείται από τον οφειλέτη και τους
συνοφειλέτες, απαγορεύεται η εγγραφή νέου βάρους σε περιουσιακά στοιχεία του
οφειλέτη ή των συνοφειλετών για εξασφάλιση των ρυθμισμένων με τη σύμβαση
απαιτήσεων.
4) Κάθε ρύθμιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ευνοϊκή για τον οφειλέτη
ισχύει υπέρ κάθε συνοφειλέτη, μη εγγυητή, που έχει συνυποβάλει αίτηση και υπέρ
κάθε εγγυητή που έχει παράσχει εγγύηση για ρυθμιζόμενη με τη σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών απαίτηση.
5) Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις
των συμβαλλομένων μερών από την κατάρτισή της. Ο οφειλέτης μπορεί να
καταβάλλει ποσά και άλλα ανταλλάγματα σε μη συμβαλλόμενους πιστωτές
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.
6) Οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων, του Εθνικού
Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε.), καθώς και
οποιουδήποτε άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που έχει χορηγήσει εγγύηση για
δάνεια οποιουδήποτε είδους, ακολουθούν τις απαιτήσεις υπέρ των οποίων
χορηγήθηκαν, όπως οι απαιτήσεις αυτές ρυθμίζονται με τη συμφωνία. Αν δεν
τηρηθεί η συμφωνία αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη, οι φορείς του
προηγούμενου εδαφίου ευθύνονται μόνο για την καταβολή του αντίστοιχου
εγγυημένου ποσοστού του ανεξόφλητου κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους της
χορήγησης της εγγύησης. Η παραγραφή των δικαιωμάτων των πιστωτών κατά του
Ελληνικού Δημοσίου, ως εγγυητή, καθώς και η οριζόμενη στις οικείες υπουργικές
αποφάσεις προθεσμία υποβολής αιτημάτων κατάπτωσης, αναστέλλονται από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 4 μέχρι τη σύνταξη από τον
συντονιστή πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας για οποιονδήποτε από τους
προβλεπόμενους στον παρόντα νόμο λόγους ή για όσο χρονικό διάστημα η
σύμβαση αναδιάρθρωσης είναι σε ισχύ.
7) Μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης, τυχόν ανταπαίτηση του
οφειλέτη έναντι των πιστωτών του συμψηφίζεται σε όλη την έκταση της αρχικής
οφειλής, καλύπτοντας κατά σειρά προτεραιότητας οφειλές εκτός της σύμβασης
αναδιάρθρωσης οφειλών και δόσεις της σύμβασης αυτής, εφόσον η γενεσιουργός
αιτία της ως άνω ανταπαίτησης ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης
ισχύος της σύμβασης.

