Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης υπό τον τίτλο «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Σκοπός του Νόμου
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζουν τη διαδικασία
εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών προς οποιονδήποτε
πιστωτή, 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.

Ποιες επιχειρήσεις υπάγονται στον
εξωδικαστικό μηχανισμό;
Στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να υπαχθούν όλες οι επιχειρήσεις,
καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις.
Μεγάλες είναι οι επιχειρήσεις που κατά την τελευταία χρήση πριν από την
υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από δύο
εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (2.500.000 €) ή έχουν συνολικές
υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) υψηλότερες από δύο εκατομμύρια
Ευρώ (2.000.000 €)
Μικρές είναι οι επιχειρήσεις που κατά την τελευταία χρήση πριν από την
υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών έως δύο εκατομμύρια
πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (2.500.000 €) και έχουν συνολικές
υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) έως δύο εκατομμύρια Ευρώ (2.000.000
€) .

Πεδίο Εφαρμογής του Νόμου
Κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε
νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία
στην Ελλάδα, δύναται να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή
στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών
Ποιο θα πρέπει να είναι το ύψος των οφειλών;
Το συνολικό προς ρύθμιση χρέος θα πρέπει υπερβαίνει τις
20.000 ευρώ.

Ποιες οφειλές θα ρυθμίζονται;
*δάνεια που είναι σε καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών
κατά την 31/12/2016,
*δάνεια που ρυθμίστηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2016,
* ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία,
* ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία,
*οφειλές από επιταγές που σφραγίστηκαν,
*ληξιπρόθεσμες οφειλές από τρίτους, όπως για παράδειγμα
προμηθευτές.

Τι γίνεται σε ότι αφορά τα νέα χρέη που
δημιουργούνται μετά τις 31/12/2016
Οι οφειλές προς τις τράπεζες, την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους προμηθευτές που έχουν
δημιουργηθεί μετά τις 31/12/2016 δεν μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης
οφειλών επιχειρήσεων. 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.
Τι γίνεται σε περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των χρεών του
οφειλέτη;
Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%)
των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής
ρύθμισης μετά την υποβολή της στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.

Υποβολή αίτησης
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2018 γίνεται η υποβολή της
αίτησης. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής
ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά
στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία
θα τηρείται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
Αποκλείεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη
όσο εκκρεμεί η πρώτη ή μετά τη σύνταξη πρακτικού περαίωσης
της διαδικασίας από το συντονιστή ή πρακτικού αποτυχίας.

Τι γίνεται με τους συνοφειλέτες;
Σε περίπτωση μη συνυποβολής της αίτησης από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες του
οφειλέτη, η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν εκκινείται, εκτός εάν ο
πιστωτής έναντι του οποίου ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση ή οι
πιστωτές με την πλειοψηφία των απαιτήσεων για τις οποίες ευθύνονται οι συνοφειλέτες
που δεν συνυπέβαλαν αίτηση συναινέσουν στην έναρξή της.
Δεν επιτρέπεται η μη συνυποβολή από συνοφειλέτες που είναι ομόρρυθμοι εταίροι
ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή
που από άλλη αιτία ευθύνονται εις ολόκληρον και αλληλεγγύως για το σύνολο των οφειλών
του οφειλέτη, ακόμα και εάν παρέχεται η συναίνεση έναρξης διαδικασίας.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και όταν ο πιστωτής ή η πλειοψηφία των πιστωτών έναντι των
οποίων ευθύνονται οι συνοφειλέτες δεν συναινούν στην έναρξη της διαδικασίας, η
πλειοψηφία των υπόλοιπων πιστωτών δύναται να αποφασίσει την έναρξή της. Στην
περίπτωση αυτή οι απαιτήσεις των πιστωτών που δεν συναίνεσαν, δεν ρυθμίζονται από τη
σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Περιεχόμενο αίτησης
 1. Στην αίτηση του ο οφειλέτης αποτυπώνει υποχρεωτικά τα εξής:
 (α) πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΚΑΔ,

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, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλομένων
ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που τυχόν ευθύνονται έναντι
κάθε πιστωτή
 (γ) την πρόταση του για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, η οποία
περιέχει κατ’ ελάχιστον το ποσό που δύναται να καταβάλει σε μηνιαία ή
ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών του, βασίζεται στα
εκτιμώμενα έσοδα και έξοδα του οφειλέτη κατά τις επόμενες τρεις (3)
τουλάχιστον χρήσεις.
 (δ) τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς
του.

Διορισμός συντονιστή-Δικαίωμα
αποποίησης
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,

Έλεγχος πληρότητας αίτησης και
κοινοποίησή της στους πιστωτές
Εφόσον ο συντονιστής δεν αποποιηθεί το διορισμό του εντός 4
εργασίμων ημερών η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. του κοινοποιεί σε ηλεκτρονική μορφή
αντίγραφο της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων. 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.
Εάν ο φάκελος δεν συμπληρωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία
θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει
πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας.

Διαδικασία διαπραγμάτευσης Υποχρεώσεις εχεμύθειας και ειλικρίνειας
Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης, 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
τη δήλωση εμπιστευτικότητας και ενημερώνουν το συντονιστή για το ποσό της συνολικής
απαίτησής τους κατά του οφειλέτη.
Κατά τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου ο συντονιστής ελέγχει εάν
συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο ποσοστό απαρτίας συμμετεχόντων πιστωτών. 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.
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.

Αντιπροτάσεις:
Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 5
ημερών ο συντονιστής τάσσει προθεσμία ενός
(1) μηνός για την αποστολή αντιπροτάσεων
από τους πιστωτές.
Η αντιπρόταση που συντάσσει πιστωτής πρέπει
κατ’ ελάχιστον να περιέχει:
αιτιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης
του οφειλέτη

Έγκριση Πρότασης:
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.

Υποχρεωτικοί κανόνες σύμβασης
αναδιάρθρωσης οφειλών
(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, 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.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Με την επιφύλαξη του υποχρεωτικού κανόνα ότι ο πιστωτής δεν πρέπει να έλθει σε χειρότερη
οικονομική θέση από αυτή που θα βρισκόταν αν ρευστοποιώταν η περιουσία του οφειλέτη, για
τον υπολογισμό των ποσών και των τυχόν άλλων ανταλλαγμάτων διανομής μεταξύ των
πιστωτών, από τις απαιτήσεις των πιστωτών ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:
α) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, πχ τόκοι
υπερημερίας δόσεων τραπεζικών δανείων
β) ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα
που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση (παραβάσεις για μη έκδοση
αποδείξεων) και ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου
και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής.
Με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών δύναται 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.

Σε πόσες δόσεις θα μπορεί να αποπληρώσει κάποιος τις οφειλές
τους, εφόσον καταφέρει να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Η αποπληρωμή οφειλών προς σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία
σε περισσότερες από 120 δόσεις. Κατ’ εξαίρεση, για οφειλές προς
το Δημόσιο οι οποίες υπερβαίνουν τα 2.000.000 ευρώ, η
αποπληρωμή των οφειλών μπορεί να γίνεται σε περισσότερες
δόσεις, εφόσον συναινεί το Δημόσιο και υπό την προϋπόθεση ότι η
μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής. δικαιολογείται από την
συνολική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, έχει ως
αποτέλεσμα την αποπληρωμή συνολικά μεγαλύτερου μέρους της
οφειλής προς το Δημόσιο, και δεν ξεπερνά τη διάρκεια
αποπληρωμής οφειλών προς άλλους πιστωτές με μεγαλύτερη
απαίτηση από αυτή του Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση η κάθε
μηνιαία δόση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 50 ευρώ.

Επικύρωση της συμφωνίας:
Εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία για την επικύρωση της είναι αρμόδιο
το Πολυμελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο
οφειλέτης. 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.

Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου, ο οφειλέτης
προστατεύεται από αναγκαστικά μέτρα είσπραξης;
Από την ημερομηνία της αίτησης μέχρι την έκδοση της απόφασης
αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη.

Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας –
ανατροπή ή ακύρωση
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

Τι θα γίνει με όσους έχουν οφειλές έως 20.000 ευρώ και δεν
μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Για οφειλές έως 3.000 ευρώ, η αποπληρωμή κεφαλαίου και
προσαυξήσεων μπορεί να γίνει σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, με
ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής
κανενός ποσού. Για οφειλές από 3.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ, η
αποπληρωμή μπορεί να γίνει σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, με
επίσης ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα
διαγραφής βασικής οφειλής.
Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Δημόσιο δεν
συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, ούτε υποβάλλει πρόταση
αναδιάρθρωσης οφειλών.

Πότε θα βρίσκεται σε ισχύ ο νόμος;
3 μήνες μετά την δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως

Σας Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας!
Κατερίνα Φραγκάκη

