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Τι είναι ο εξωδικαστικός µηχανισµόςΤι είναι ο εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων 

� Ο εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων (Νόµος 4469/2017), είναι µια σηµαντική

µεταρρύθµιση που επιχειρεί να δώσει ολοκληρωµένη λύση για τη διευθέτηση όλων των χρεών των βιώσιµων

επιχειρήσεων.

� Σκοπός του Εξωδικαστικού Μηχανισµού είναι να δώσει την ευκαιρία στους οφειλέτες - επιχειρηµατίες να ρυθµίσουν

συνολικά τα χρέη τους ταυτόχρονα προς όλους τους πιστωτές τους, δηλαδή τις τράπεζες, τις ∆ΟΥ, τα ασφαλιστικά

ταµεία, τους ΟΤΑ, τους προµηθευτές τους.

Ποιοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τον εξωδικαστικό µηχανισµόΠοιοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τον εξωδικαστικό µηχανισµό

Α. Στον Νόµο εξωδικαστικού µηχανισµού µπορούν να υπαχθούν όλες οι επιχειρήσεις, µικρές, µεσαίες και µεγάλες,

καθώς και οι ατοµικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα µε εµπορική / πτωχευτική ιδιότητα, εφόσον πληρούν

αθροιστικά τις 3 προϋποθέσεις:

�- έχουν συνολικό ύψος οφειλών, προς όλους τους πιστωτές (δηµόσιο και ιδιώτες), άνω των 20.000 €

�- διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα σε µία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, πριν υποβάλουν την αίτησή

τους (δηλ. 2016 ή 2015 ή 2014):

α) θετικά αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή

β) θετική καθαρή θέση (equity).



� έχουν ένα από τα ακόλουθα:

α) οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία) σε τράπεζα µε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ηµερών, κατά την 31/12/2016 ή

β) οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) που ρυθµίστηκε µετά την 1η Ιουλίου 2016 ή

γ) ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο (ΑΑ∆Ε, ΕΦΚΑ, άλλα ΝΠ∆∆ συµπεριλαµβανοµένων των ΟΤΑ) και δεν έχουν

φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, κατά την 31/12/2016 ή

δ) εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2016 ή

ε) έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωµής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από

τρίτους (π.χ. προµηθευτές) κατά την 31/12/2016.

Επισήµανση :

α} Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες {γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, µηχανικοί κλπ} εξαιρούνται του πεδίου εφαρµογής του εν

λόγω Νόµου, ωστόσο µε ΚΥΑ που αναµένεται σύντοµα η έκδοσή της θα µπορούν να ρυθµίσουν τις οφειλές τους προς

∆ΟΥ, ΚΕΑΟ και ΕΦΚΑ µέχρι 120 δόσεις σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θα θέτει η ΚΥΑ.

β} Εντούτοις όµως ελεύθεροι επαγγελµατίες που έχουν δευτερεύων ΚΑ∆ βάσει του οποίου αποκτούν εισόδηµα από

επιχειρηµατική δραστηριότητα εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του Νόµου



∆ιαδικασία∆ιαδικασία

� Η διαδικασία του Νόµου περιλαµβάνει διαπραγµάτευση µεταξύ της επιχείρησης και των πιστωτών της. Μόνο µε τη

συναίνεση της πλειοψηφίας 60% των πιστωτών µπορεί να επιτευχθεί µια βιώσιµη λύση, η οποία επιβάλλεται στη

µειοψηφία. Ο Νόµος ορίζει και συγκεκριµένη διαδικασία εθελοντικής δικαστικής επικύρωσης, έτσι ώστε η

επιχείρηση να µπορεί να αποταθεί στο δικαστήριο, εφόσον το επιθυµεί, µε σκοπό να αντιµετωπίσει τη µειοψηφία των

πιστωτών που διαφωνούν µε τη συνολική ρύθµιση των χρεών και τελικά οδηγούν την επιχείρηση σε οικονοµικό

αδιέξοδού.

Ποιος εκκινεί τη διαδικασία Ποιος εκκινεί τη διαδικασία 

� Ο οφειλέτης, µε την υποβολή αίτησης στην πλατφόρµα της Ε.Γ.∆.Ι.Χ.

� Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου,

περιλαµβανοµένων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι χρηµατοδοτικοί φορείς µπορούν επίσης να

εκκινήσουν τη διαδικασία ως πιστωτές.

� Στη δεύτερη περίπτωση η διαδικασία ξεκινάει µε την κοινοποίηση στον οφειλέτη (µε δικαστικό επιµελητή ή µε

συστηµένη επιστολή ή µε ισοδύναµου τύπου ταχυδροµική επιστολή ή µε αυτοπρόσωπη παράδοση), έγγραφης

δήλωσης. οποιουδήποτε πιστωτή που τον καλεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Νόµου, η οποία κοινοποιείται µε

επιµέλεια του τελευταίου και στην Ε.Γ.∆.Ι.Χ.

� Η αίτηση του οφειλέτη θα πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) µηνών από την ως άνω κοινοποίηση. Ο πιστωτής που

προσκάλεσε τον οφειλέτη να εκκινήσει τη διαδικασία, λογίζεται ως συµµετέχων σε αυτή.Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει

αίτηση εντός του διµήνου, δεν δικαιούται να εκκινήσει ο ίδιος τη διαδικασία υπαγωγής του στον Νόµο µεταγενέστερα,

εκτός εάν προσκληθεί εκ νέου από τους πιστωτές. Πάντως, η πορεία της διαδικασίας δεν διαφοροποιείται είτε η

αίτηση υποβληθεί απευθείας από τον οφειλέτη, είτε κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης των πιστωτών.



∆ικαιολογητικά αίτησης∆ικαιολογητικά αίτησης

Α} Η αίτηση του οφειλέτη περιέχει υποχρεωτικά τα εξής :

α) πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυµία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑ∆, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά

στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές

υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονοµικής του κατάστασης, των

λόγων της οικονοµικής του αδυναµίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,

β) κατάλογο όλων των πιστωτών του µε πλήρη στοιχεία (επωνυµία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική

διεύθυνση), των οφειλοµένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή,

γ) την πρότασή του για τον τρόπο ρύθµισης των οφειλών του, όπου αναφέρει τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να

καταβάλει σε µηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωµή των οφειλών του, βασίζεται στα εκτιµώµενα έσοδα καικαταβάλει σε µηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωµή των οφειλών του, βασίζεται στα εκτιµώµενα έσοδα και

έξοδα του οφειλέτη κατά τις επόµενες τρεις τουλάχιστον χρήσεις.

Β} Από τι πρέπει να συνοδεύεται

� Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από:

α) κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη µε αναφορά στην εκτιµώµενη εµπορική αξία τους, έτσι ώστε να

µπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του,

β) πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόµενο ποσό,

σειρά, δηµόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραµµένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,

γ) πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυµία, πλήρη διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).



Γ} Με την αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά και τα εξής:

α) δήλωση για κάθε µεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων

πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή µερίσµατος από τον οφειλέτη προς τους

µετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των

τελευταίων 24 µηνών πριν από την υποβολή της αίτησης,

β) στοιχεία κάθε νοµικού προσώπου συνδεδεµένου µε τον οφειλέτη µε ηµεροµηνία σύστασης µεταγενέστερη της 1ης

Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν µεταβιβάστηκαν

από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεµένα µε τον οφειλέτη µετά την 1η Ιανουαρίου 2012,

γ) κατάλογος των προσώπων που αµείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεµένα πρόσωπα µε αυτόν,

καθώς και ανάλυση των αµοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 µήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.καθώς και ανάλυση των αµοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 µήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

δ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο το οποίο δύναται να θεωρηθεί σηµαντικό για την επιτυχία της διαδικασίας.

ε) Υπογραµµίζεται επίσης ότι η αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση καθορίζεται µε βάση έκθεση

εκτιµητή ακινήτων, την οποία συνυποβάλλει ο οφειλέτης µε την αίτησή του. Αν ο οφειλέτης δεν προσκοµίσει έκθεση

από εκτιµητή, ως αξία των ακινήτων στην αίτηση δηλώνεται η αξία που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ν. 4223/2013, Α΄ 287).

∆} Ποια έγγραφα πρέπει να τη «συνοδεύουν» υποχρεωτικά

� Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα ακόλουθα έγγραφα :

α) δήλωση εισοδήµατος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών

οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,

β) κατάσταση οικονοµικών στοιχείων από επιχειρηµατική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε φορολογικών

ετών,



γ) συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προµηθευτών των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών,

δ) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,

ε) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου εισοδήµατος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους,

στ) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου

φορολογικού έτους,

ζ) τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,

η) καταστάσεις βεβαιωµένων οφειλών προς τη Φορολογική ∆ιοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,

οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) µηνών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της

αίτησης,

θ) χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του άρθρου 16 Ν. 4308/2014 των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες

πρέπει να είναι δηµοσιευµένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση,πρέπει να είναι δηµοσιευµένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση,

ι) προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου µηνός τεταρτοβάθµιων λογαριασµών του αναλυτικού καθολικού της γενικής

λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του,

ια) αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του ∆.Σ και του διευθύνοντος

συµβούλου για ανώνυµες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικές

κεφαλαιουχικές εταιρείες, των οµόρρυθµων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες,

ιβ) πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης από το αρµόδιο Πρωτοδικείο,

ιγ) πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρµόδιο Πρωτοδικείο,

ιδ) πιστοποιητικό περί µη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νοµικό πρόσωπο,

ιε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συµβουλίου και του

διευθύνοντος συµβούλου για ανώνυµες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και

ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των οµόρρυθµων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.



� Η επιχείρηση και οι πιστωτές της δύνανται να συµφωνήσουν :

1. Τη µεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων και τη εξόφληση τους σε περισσότερες δόσεις

2.2. ΤηΤη µείωσηµείωση επιτοκίουεπιτοκίου

3.3. ΤηνΤην εξάρτησηεξάρτηση καταβολήςκαταβολής τόκωντόκων απόαπό τοτο ύψοςύψος τωντων κερδώνκερδών τηςτης επιχείρησηςεπιχείρησης

4.4. ΤηΤη διαγραφήδιαγραφή µέρουςµέρους τωντων απαιτήσεωναπαιτήσεων

5.5. ΤηνΤην κεφαλαιοποίησηκεφαλαιοποίηση τωντων απαιτήσεωναπαιτήσεων µεµε έκδοσηέκδοση µετοχώνµετοχών ήή εταιρικώνεταιρικών µεριδίωνµεριδίων

6.6. ΤηνΤην απονοµήαπονοµή περιόδουπεριόδου χάριτοςχάριτος

ΤηνΤην εκποίησηεκποίηση επίεπί µέρουςµέρους περιουσιακώνπεριουσιακών στοιχείωνστοιχείων τουτου οφειλέτηοφειλέτη σεσε πιστωτήπιστωτή ήή τρίτοτρίτο πρόσωποπρόσωπο

∆υνατότητες συµφωνίας ∆υνατότητες συµφωνίας 

7.7. ΤηνΤην εκποίησηεκποίηση επίεπί µέρουςµέρους περιουσιακώνπεριουσιακών στοιχείωνστοιχείων τουτου οφειλέτηοφειλέτη σεσε πιστωτήπιστωτή ήή τρίτοτρίτο πρόσωποπρόσωπο

8.8. ΤαΤα δικαιώµαταδικαιώµατα τωντων προνοµιούχωνπρονοµιούχων πιστωτώνπιστωτών διατηρούνταιδιατηρούνται υπέρυπέρ τηςτης απαίτησηςαπαίτησης όπωςόπως αυτήαυτή διαµορφώνεταιδιαµορφώνεται µεµε τητη

σύµβασησύµβαση αναδιάρθρωσηςαναδιάρθρωσης οφειλώνοφειλών

Ο Νόµος επιτρέπει ρητά τις ρυθµίσεις (µέχρι 120 δόσεις) και διαγραφές οφειλών (µέχρι και κεφαλαίου) των επιχειρήσεων

προς δηµόσιο και ασφαλιστικά ταµεία (ΑΑ∆Ε και ΕΦΚΑ), τράπεζες και µεγάλους προµηθευτές. Με εξαίρεση την κύρια

οφειλή που έχει προκύψει από τη µη απόδοση παρακρατούµενων οφειλών για φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Οι µικροί

πιστωτές, όπως οι εργαζόµενοι και οι µικροπροµηθευτές, προστατεύονται από «κούρεµα» οφειλής και έτσι µέσω του Νόµου

διασφαλίζεται η πλήρης εξόφλησή τους.

Κούρεµα οφειλών 



Σχεδιάγραµµα διαδικασίας µικρών επιχειρήσεωνΣχεδιάγραµµα διαδικασίας µικρών επιχειρήσεων



Σχεδιάγραµµα διαδικασίας µεγάλων επιχειρήσεωνΣχεδιάγραµµα διαδικασίας µεγάλων επιχειρήσεων



Βήµα 1 :

Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών µπορεί να υποβάλλει:

α) κάθε φυσικό πρόσωπο µε πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή κάθε ατοµική επιχείρηση

β) κάθε νοµικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα

που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόµου

Βήµα 2 :

� Κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση µπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή της στη διαδικασία εξωδικαστικής

ρύθµισης οφειλών έως την 31η ∆εκεµβρίου 2018.

� Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη

ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.∆.Ι.Χ.) µε τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής

Τα επτά βήµατα του εξωδικαστικού µηχανισµούΤα επτά βήµατα του εξωδικαστικού µηχανισµού

πλατφόρµας, η οποία θα τηρείται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.∆.Ι.Χ.

Βήµα 3 :

� Συντονιστές και Ηλεκτρονική Πλατφόρµα ως συντελεστές της διαδικασίας

� ∆ιορίζεται ανεξάρτητο πρόσωπο που θα τηρήσει τη διαδικασία: για κάθε αιτούµενη επιχείρηση διορίζεται από την Ειδική

Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους µε πολύ µικρό κόστος ένα ανεξάρτητο πρόσωπο που αναλαµβάνει καθήκοντα

συντονιστή. Εντός συγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων, ο Συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της αίτησης της επιχείρησης

και φροντίζει για την αποκατάσταση λαθών, κοινοποιεί την αίτηση στους πιστωτές και εξασφαλίζει την παραλαβή της,

βεβαιώνει ότι οι πιστωτές επεξεργάζονται την πρόταση ρύθµισης οφειλών της επιχείρησης και φροντίζει για την ψήφιση από

τους πιστωτές προτάσεων ρύθµισης της αιτούµενης επιχείρησης ή αντιπροτάσεων που κατατίθενται, συγκεντρώνει τυχόν

ενστάσεις και, µε το πέρας της διαπραγµάτευσης, συντάσσει το σχετικό πρακτικό που την ολοκληρώνει. Αξιολογείται δε για

την επάρκεια του και την επιτυχία της παρέµβασης του από κρατικό φορέα, αρµόδιο για την επιτυχή εφαρµογή του

Εξωδικαστικού Μηχανισµού, την Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.



� Γίνεται χρήση των καινοτόµων τεχνολογιών που θα συνεπικουρήσει τη συνεννόηση µεταξύ της αιτούµενης επιχείρησης,

του Συντονιστή και των Πιστωτών: Η αίτηση υπαγωγής στον Μηχανισµό και η κατάθεση των συνοδευτικών της

εγγράφων, η ανάθεση του φακέλου σε Συντονιστή, το σύστηµα επικοινωνίας, κοινοποίησης και ανταλλαγής εγγράφων

µεταξύ του Συντονιστή της αιτούµενης επιχείρησης και των πιστωτών, το σύστηµα της ψηφοφορίας προτάσεων

ρύθµισης οφειλών και η έκδοση πιστοποιητικών, θα διεξάγεται µε ηλεκτρονικό τρόπο

Βήµα 4 :

∆ιαδικασίας ∆ιαπραγµάτευσης στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισµού

� Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης για τη ρύθµιση των οφειλών των µικρών επιχειρήσεων είναι για όλους τους

συµµετέχοντες βραχύχρονη και διεξάγεται σε 12 ευδιάκριτα στάδια µε σαφώς ορισµένες, ελάχιστες προθεσµίες 88

ηµερών.

� Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών διενεργείται κυρίως µε ανταλλαγή ηλεκτρονικής ή άλλου τύπου� Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών διενεργείται κυρίως 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 και χωρίς η ενδιαφερόµενη επιχείρηση να

επιβαρύνεται µε διοικητικό κόστος στην αναζήτηση και την επικοινωνία µε το σύνολο των πιστωτών της. Με βάση τις

προβλέψεις του Εξωδικαστικού Μηχανισµού είναι δυνατόν δε και να αποφευχθεί η απευθείας συνεννόηση της

αιτούµενης επιχείρησης µε τους πιστωτές της καθώς πάντοτε µεσολαβεί διαδικαστικά ο διορισµένος συντονιστής.

Βήµα 5 :

Αποτέλεσµα της ∆ιαπραγµάτευσης

� Μετά το πέρας της προθεσµίας της διαπραγµάτευσης των 88 ηµερών που περιγράφεται αναλυτικά στο προηγούµενο

βήµα, η αιτούµενη στον Εξωδικαστικό Μηχανισµό επιχείρηση είναι δυνατόν να έχει προβεί σε µία αµοιβαίως αποδεκτή

και επωφελή λύση µε τους πιστωτές της ή να έχει καταψηφιστεί η πρόταση της και οι αντιπροτάσεις που αποδέχτηκε.

� Για τον σκοπό της πιστής αποτύπωσης της διαδικασίας και της εξασφάλισης των συναινετικών δεσµεύσεων αλλά και

της ρητής καταγραφής των σηµείων απόκλισης, ο συντονιστής καταρτίζει πρακτικό περαίωσής της διαπραγµάτευσης.



Βήµα 6 :

Σύµβαση Αναδιάρθρωσης Οφειλών

� Εφόσον µετά από τη διαδικασία των 10 σταδίων και τον 88 ηµερών επιτευχθεί συµφωνία και συνταχθεί το πρακτικό

περαίωσης της διαπραγµάτευσης από τον Συντονιστή, αυτή επισφραγίζεται µε τη Σύµβαση Αναδιάρθρωσης Οφειλών η

οποία καταρτίζεται αµέσως µετά τη συµφωνία.

� Η σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών δύναται να επικυρωθεί και δικαστικά, γεγονός που όπως προβλέπεται και από τις

διατάξεις αυτού του Νόµου απαιτεί χρονικό διάστηµα πέντε µηνών. Παρόλα αυτά, η δυνατότητα δικαστικής

επικύρωσης δεν είναι δυνατόν να καθυστερήσει την εφαρµογή της συµφωνίας. Η σύµβαση αναδιάρθρωσης τίθεται σε

άµεση ισχύ κατά το χρόνο της κατάρτισής της, ανεξάρτητα από το εάν στη συνέχεια θα επιδιωχθεί η δικαστική

επικύρωσή της. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο οφειλέτης θα ξεκινήσει άµεσα τις καταβολές προς όλους τους πιστωτές,

συµβαλλόµενους ή µη, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Η άµεση ισχύς εφαρµόζεται και

για οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις τυχόν αναλαµβάνονται από τα συµβαλλόµενα µέρη.

Βήµα 7 :

∆ικαστική Επικύρωση Σύµβασης Αναδιάρθρωσης

� Ο Νόµος µε τη διαδικασία της δικαστικής επικύρωσης της σύµβασης έχει προνοήσει και για τη δέσµευση της µερίδας

των πιστωτών που δεν συµµετείχε και για την παράλληλη προστασία της επιχείρησης από τα καταδιωκτικά µέτρα

(κατασχέσεις, πλειστηριασµούς, ασφ. µέτρα κοκ) που µπορούν να ασκήσουν οι µη συµµετέχοντες πιστωτές.

� Η επιχείρηση που έχει επιτύχει συµφωνία µε τους πιστωτές της σύµφωνα µε τη διαδικασία του Εξωδικαστικού

Μηχανισµού, που έχει συµβληθεί µε τους συµµετέχοντες πιστωτές µε σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, ή ο

συµµετέχων πιστωτής µπορεί να υποβάλει στο Πολυµελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο

οφειλέτης, αίτηση για την επικύρωση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.



Με τον Νόµο επιδιώκεται τόσο η ταχεία συζήτηση της αίτησης επικύρωσης όσο και η ταχεία έκδοση απόφασης επ’ αυτής. Η

συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται εντός δύο (2) µηνών από την κατάθεση της αίτησης. Η επικύρωση της συµφωνίας από

το Πολυµελές Πρωτοδικείο γίνεται µε την ταχεία διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και απόφαση του

δικαστηρίου δηµοσιεύεται εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της συζήτησης.

Ποια νοµικά και φυσικά πρόσωπα δεν εντάσσονται στον εξωδικαστικό µηχανισµό 

� Στη διαδικασία δεν δύναται να υπαχθούν :

1. Πιστωτικά ιδρύµατα, χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και υποκαταστήµατα

αλλοδαπών τέτοιων ιδρυµάτων και παρόχων που λειτουργούν στην Ελλάδα,

2. Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Οργανισµοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, και οι διαχειριστές2. Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Οργανισµοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, και οι διαχειριστές

αυτών,

3. Ασφαλιστικές εταιρείες,

4. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4307/2014

(αναφορικά µε την έκτακτη διαδικασία ρύθµισης υποχρεώσεων εµπόρων) ή του Πτωχευτικού Κώδικα, ή έχουν

υπαχθεί στις ως άνω διαδικασίες, ή έχουν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, ή βρίσκονται σε

διαδικασία λύσης/εκκαθάρισης, ή έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα

προβλεπόµενα στον νόµο αδικήµατα (π.χ. φοροδιαφυγή, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,

υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, κ.λπ.).



Ποιες οφειλές δεν εντάσσονται στον εξωδικαστικό µηχανισµό

� Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν γεννηθεί µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2016, απαιτήσεις από

ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 6 του ΚΕ∆Ε πιστωτές της επιχείρησης, των οποίων οι απαιτήσεις

δεν υπερβαίνουν τα προβλεπόµενα από τον νόµο ποσά ή/και ποσοστά (µικροί πιστωτές).

� Επίσης, εκτός διαδικασίας τίθεται και µια επιχείρηση στην οποία οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85%

των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία προωθείται στον εν λόγω

πιστωτή για διµερή διαπραγµάτευση.

Ειδικές επισηµάνσειςΕιδικές επισηµάνσεις

� Η συγκέντρωση και η ορθή υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών αποτελεί την πλέον κρίσιµη παράµετρο για την

αποδοχή της αίτησης.

� Ο οφειλέτης είναι προτιµότερο να απευθύνεται σε ειδικούς συµβούλους {οικονοµολόγους, λογιστές, δικηγόρους κλπ} για

την καλύτερη και πληρέστερη υποβολή της πρότασης ένταξης στον εξωδικαστικό µηχανισµό.

� Για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών 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 του άρθρου 976 του ΚΠολ∆. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση

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

διαφορετικά η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη.

� ∆εν επιτρέπεται πιστωτής να περιέλθει σε χειρότερη οικονοµική θέση από αυτή που θα βρισκόταν σε περίπτωση

ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη.



Αποτελέσµατα &συνέπειες µετά την επίτευξη συµφωνίας

∆εσµευτικότητα της απόφασης επικύρωσης :

� Η απόφαση επικύρωσης καταλαµβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθµίζονται στη σύµβαση

αναδιάρθρωσης και δεσµεύει τον οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους στη

διαπραγµάτευση ή τη σύµβαση. Η απόφαση επικύρωσης δεν υπόκειται σε ένδικο µέσο. Αντίθετα, κατά της

απορριπτικής απόφασης επιτρέπεται η άσκηση έφεσης.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες η συµφωνία αναδιάρθρωσης καταπίπτει

Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό σε πιστωτή σύµφωνα µε τη σύµβαση αναδιάρθρωσης για διάστηµα

µεγαλύτερο των 90 ηµερών, ο πιστωτής δικαιούται να ζητήσει από το δικαστήριο την ακύρωση της συµφωνίας ως προςµεγαλύτερο των 90 ηµερών, ο πιστωτής δικαιούται να ζητήσει από το δικαστήριο την ακύρωση της συµφωνίας ως προς

όλους. Επίσης, επέρχεται αυτοδικαίως ανατροπή της σύµβασης αναδιάρθρωσης έναντι του ∆ηµοσίου ή των Φορέων

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και αναβίωση των απαιτήσεών τους στις εξής περιπτώσεις :

� Μη καταβολή ή µερική καταβολή δόσεων προς τη Φορολογική ∆ιοίκηση ή τους ΦΚΑ, όπως προσδιορίζονται στη 

σύµβαση αναδιάρθρωσης, έως τη συµπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε 3 δόσεις.

� Παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, ΦΠΑ και ΑΠ∆ εντός 3 

µηνών από την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής τους, και\

� Παράλειψη του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει µε νόµιµο τρόπο, µε αναστολή είσπραξης ή ρύθµιση 

τµηµατικής καταβολής, τις οφειλές του είτε προς το ∆ηµόσιο ή υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική 

∆ιοίκηση ή προς τους ΦΚΑ, οι οποίες βεβαιώθηκαν µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2016, εντός 90 ηµερών από την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης ή, σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την ηµεροµηνία επικύρωσης 

της σύµβασης, ή προκειµένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες µετά την έναρξη ισχύος ή την επικύρωση 

της σύµβασης, εντός 60 ηµερών από τη λήξη της νόµιµης προθεσµίας καταβολής τους.


