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 Ιδιωτικό Χρέος, δηλ. των ΦΠ και ΝΠ: 

 Προς ΑΑΔΕ: ~100 δισεκ € 

 Προς ΕΦΚΑ: ~30 δισεκ € 

 Προς Τράπεζες: ~ 100 δισεκ € 

 Προς λοιπούς ιδιώτες: άγνωστο 



Σκοπός του νόμου 

 Ρύθμιση χρεών και συνέχιση λειτουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων 

 Εξυγίανση χαρτοφυλακίων δημόσιων και ιδιωτών πιστωτών  

     και ειδικά τραπεζών για να μπορούν να παρέχουν νέες  

     χρηματοδοτήσεις και μείωση επιτοκίων 
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Για το λόγο αυτό η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του οφειλέτη αποτελεί προϋπόθεση  

για την υπαγωγή στο Νόμο και την επίτευξη συμφωνίας ρύθμισης. 



Βασικά σημεία 

 Διαδικασία εξωδικαστική. Προβλέπεται και εθελοντική δικαστική επικύρωση (νομική 

δέσμευση των μη συμβαλλόμενων πιστωτών) 

 Επιτρέπει ρύθμιση οφειλών, δηλαδή διαγραφή οφειλής και αποπληρωμή σε 

μακροχρόνια σχήματα δόσεων 

 Λαμβάνει υπόψη την ικανότητα αποπληρωμής (εισόδημα) και την πραγματική αξία 

των περιουσιακών στοιχείων (κυρίως ακινήτων) 

 Αρχή μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών: κανένας πιστωτής δεν μπορεί να 

λάβει λιγότερα από όσα θα λάμβανε αν η γινόταν ρευστοποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων του οφειλέτη 

 Αξιοποίηση του θεσμού της διαμεσολάβησης του ν.3898/2010 (διορισμός 

Συντονιστών) 

 Συνεργασία πιστωτών – Συναίνεση σε μία κοινή λύση μέσω ψηφοφορίας 

 Αντικειμενικά κριτήρια στο πρόσωπο του οφειλέτη – τα στοιχεία επιλεξιμότητας και 

βιωσιμότητας 

 Ψηφιοποίηση της διαδικασίας – ηλεκτρονική επεξεργασία 
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Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού 
μηχανισμού 

 Ανήκει στην κυριότητα και τη διαχείριση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.  

 Διαφάνεια: διασύνδεση με υφιστάμενες βάσεις δεδομένων δημοσίου (ΑΑΔΕ και 

ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ) και τραπεζών  

 Εμπιστευτικότητα δεδομένων: Άδεια από Ανεξάρτητη Αρχή ΠΔΠΧ 

 Αξιοποίηση τεχνολογίας: διασφάλιση τήρησης κανόνων, ταχύτητα, μείωση 

γραφειοκρατίας, μείωση κόστους 
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Δεδομένα & Διεπαφές 
 

Πλατφόρμα 
OCW 

Οφειλέτες 

Λοιποί 
Πιστωτές 

Κ.Ε.Α.Ο
. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Eurobank 

Εθνική  
Τράπεζα 

Alpha Bank 

Τράπεζα  
Πειραιώς 

Μη συστημικές  
Τράπεζες 

Σύστημα Υποστήριξης OCW των Τραπεζών Νομικό Πλαίσιο OCW 

Α.Α.Δ.Ε. 



Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία (1/2) 

 Οφειλέτης        Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές  

                                επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική / πτωχευτική  

                                ιδιότητα 

 

 Πιστωτής         Φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν χρηματικές απαιτήσεις    

                                κατά του οφειλέτη. 

                                Περιλαμβάνονται: (i) το Ελληνικό Δημόσιο, (ii) οι Φορείς  

                                Κοινωνικής Ασφάλισης, (iii) τα πιστωτικά ιδρύματα, (iv) οι 

                                προμηθευτές, (v) οι εργαζόμενοι  

 

 Συντονιστής    Διορίζεται από το Μητρώο Συντονιστών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. 

                                Κυρίως διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν.3898/2010 

                                Εποπτεία και προώθηση όλων των σταδίων της διαδικασίας 
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Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία (2/2) 

 Εμπειρογνώμονας  Εκπόνηση έκθεσης βιωσιμότητας και σχεδίου αναδιάρθρωσης 

                                       Προαιρετικός ή υποχρεωτικός διορισμός ανάλογα με το ύψος   

                                       της οφειλής 

 

 Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.                 Σχεδιασμός και διαχείριση ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

                                        Κατάρτιση / διαχείριση μητρώου συντονιστών 

                                        Υποδοχή της αίτησης του οφειλέτη 

 

 Δικαστήριο               Ο οφειλέτης 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 
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Ποιους αφορά 
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 Κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο 

αποκτά εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική 

κατοικία στην Ελλάδα μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στην διαδικασία 

εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών 

 

 Από  το πεδίο εφαρμογής του ν.4469/2017 εξαιρούνται: 

• Τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα με συνολικές 

προς ρύθμιση οφειλές προς κάτω των 20.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής 

της αίτησης 

• Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, ανεξάρτητα από το 

ύψος της οφειλής τους 

• Οι οφειλέτες για τους οποίους οι απαιτήσεις του ΕΦΚΑ υπερβαίνουν το 85% των 

συνολικών απαιτήσεων όλων των πιστωτών και για τους οποίους ακολουθείται 

διαδικασία διμερούς διαπραγμάτευσης 



 Υποβολή αίτησης 

 Όλες οι επιχειρήσεις 

- μικρές 

- μεσαίες 

- μεγάλες 

 

 

 

 

 Εξαιρούμενοι  

     (Ελεύθεροι επαγγελματίες  

      – αυτοαπασχολούμενοι, οφειλές < 20.000) 
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Αίτηση στην 
ηλεκτρονική 
πλατφόρμα 
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. 

 

Αίτηση στην 
ηλεκτρονική 
πλατφόρμα 
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. 

 



Προϋποθέσεις υπαγωγής 
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 ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - η ύπαρξη πτωχευτικής ικανότητας (Θεμελιώδης προϋπόθεση)  

 ΥΨΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ -Οι συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές (δημόσιο και 

ιδιώτες) είναι άνω των 20.000 ευρώ 

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ - Κατά την 31/12/2016 :  

 είχε οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 

μηνών ή 

 είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, άλλα ΝΠΔΔ 

συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ) ή 

 είχε εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2016 ή 

 έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω 

ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές) 

 Σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της 

αίτησης ο οφειλέτης είχε: α) θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή 

β) θετική καθαρή θέση (equity) 



Δεν έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης 

οφειλών: 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους 

ή 

Νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός 

Εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασιστεί 

η αναβίωση του ν.π. πριν από την υποβολή της αίτησης στον εξωδικαστικό 

μηχανισμό 

11 

Εξαιρέσεις 



Οφειλές του ΕΦΚΑ που εντάσσονται  
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 Οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/2016 και είναι κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και 

του άρθρου 101 του ν.4172/2013, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις ή 

οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής 

 Εφόσον υπάρχουν οφειλές που υπάγονται σε ενεργή ρύθμιση, οι ρυθμίσεις αυτές, όπως 

έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης, 

εντάσσονται σε αυτήν αυτούσιες, όσον αφορά τον αριθμό και το ύψος των 

ανεξόφλητων δόσεων 

 Μπορεί, εάν προταθεί, να γίνει τροποποίηση της υφιστάμενης ρύθμισης εφόσον: 

 Η προτεινόμενη τροποποίηση περιορίζεται σε αύξηση του αριθμού των δόσεων της 

υφιστάμενης ρύθμισης, βάσει των κανόνων που την διέπουν, έως το μέγιστο των 

120 δόσεων 

 Το ύψος της δόσης που οφείλεται βάσει της υφιστάμενης ρύθμισης υπερβαίνει τη 

μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη 



Πως ρυθμίζονται οι οφειλές 
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 Οι ρυθμίσεις της σύμβασης δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε πιστωτή σε 

χειρότερη θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης 

των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο πλαίσιο της αναγκαστικής 

εκτέλεσης 

 

 Διαγραφή οφειλής 

• Προστίμων  

• Προσαυξήσεων 

• Κύριας εισφοράς 

• Κύριου φόρου 

• Αρχικού κεφαλαίου δανείου 

 

 Δημόσιο + Ασφαλιστικά ταμεία: 120 δόσεις 

 Τράπεζες + λοιποί ιδιώτες: δόσεις χωρίς όριο 

 

Εξαιρούνται  

από τη διαγραφή 

οι παρακρατούμενες εισφορές 

εργαζομένων προς τους ΦΚΑ 



Η συμμετοχή του Δημοσίου και των ΦΚΑ  
Ειδικές προϋποθέσεις για τη ρύθμιση οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και 
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Άρθρο 15) 
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 Μέχρι 120 δόσεις 

 Δόση όχι μικρότερη των 50 ευρώ 

 Υποχρεωτικά μηνιαίες δόσεις 

 Όχι άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού 

 Μη παροχή περιόδου χάριτος 

Η ρύθμιση είναι εξατομικευμένη για κάθε οφειλέτη με παραμέτρους  

Την περιουσία και το εισόδημά του  

 

Ο αριθμός και το ύψος των δόσεων και οι τυχόν διαγραφές, καθορίζονται με κριτήρια: 

Τη μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη –εισόδημα 

Την αξία ρευστοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας και  

Την κατάταξη του ΕΦΚΑ κατά το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

Α
ρ

χ
έ
ς
 



 Υποχρεωτικά στοιχεία που εξατομικεύουν την επιχείρηση, 

προσδιορίζουν  την οικονομική της κατάσταση  και αναπτύσσουν τις 

προοπτικές της. 

 

 Πέραν αυτών με την αίτησή του ο οφειλέτης πρέπει να συνυποβάλει: 

 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. 

 Την πρόταση της επιχείρησης για τον τρόπο ρύθμισης των χρεών της.  
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Ελάχιστο περιεχόμενο της αίτησης του οφειλέτη 



1. Κατάλογος όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην 

εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία 

ρευστοποίησης της περιουσίας του. 

2. Πλήρης 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. 

3. Πλήρη στοιχεία για κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, Α.Φ.Μ., 

τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). 

4. Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων 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. 
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Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση (1) 



5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 
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Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση (2) 



8. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των 

τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών. 

9. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε 

(5) φορολογικών ετών. 

10.Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται σχετική υποχρέωση 

υποβολής. 

11. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του 

τελευταίου φορολογικού έτους. 

12. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους. 

13. Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση 

υποβολής της. 
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Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση (3) 



14.Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση 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. 

15.Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251) 

των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον 

προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση. 

16.Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του 

αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του. 

17. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης 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. 
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Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση (4) 



18.Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. 

 

18.Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο. 

 

18.Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο 

οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο. 

 

18.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. 

 

 
20 

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση (5) 



 

 

Απλοποιημένη διαδικασία (Άρθρο 16 παρ. 3) 
υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό 
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ΚΥΑ 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 4158) 
 

Ποιους αφορά: 

Οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές από 20.000 – 50.000 

ευρώ που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για υπαγωγή στον εξωδικαστικό 

μηχανισμό 
 

Πρόσθετα κριτήρια για υπαγωγή στην απλοποιημένη διαδικασία: 

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

χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης 

Ο λόγος του συνόλου των οφειλών μετά την αφαίρεση του 85% των απαιτήσεων του 

δημοσίου και των ΦΚΑ από προσαυξήσεις ή τόκους προς το καθαρό αποτέλεσμα προ 

φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να είναι ίσος ή μικρότερος από 8.  

Ως EBITDA λαμβάνεται  το μεγαλύτερο ποσό από τη σύγκριση του EBITDA της 

τελευταίας χρήσης και του μέσου όρου των δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις με το 

μεγαλύτερο EBITDA 



Απλοποιημένη διαδικασία (Άρθρο 16 παρ. 3) 
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Πως ρυθμίζονται οι οφειλές προς ΦΚΑ στην απλοποιημένη διαδικασία: 

Μέχρι 120 δόσεις 

Δόση όχι μικρότερη των 50 ευρώ 

Αφαιρούμενα ποσά: 85% των απαιτήσεων από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης 

καταβολής 

Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται βάσει της ικανότητας αποπληρωμής η οποία 

προσδιορίζεται στο 2,75% του ποσού που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της 

βιωσιμότητας του οφειλέτη. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στη δόση που πρέπει να καταβληθεί 

και ο αριθμός των δόσεων προσαρμόζεται ανάλογα.   

Για τον υπολογισμό των δόσεων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor 

τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

Δεν γίνεται ρύθμιση με την απλοποιημένη διαδικασία όταν η συνολική αξία της περιουσίας 

του οφειλέτη είναι τουλάχιστον 25 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική προς ρύθμιση 

οφειλή. 



Λύσεις ρύθμισης για τους εξαιρούμενους 
(Άρθρο 15 παρ. 21) 
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ΥΑ 62134/41100/29-12-2017 (ΦΕΚ Β’ 4640) 
 

Ποιους αφορά: 

A. Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή Νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα 

από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και 

έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και 

 Με συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ ή/και 

 Με οφειλές προς ΦΚΑ άνω του 85% των συνολικών οφειλών (διμερής 

διαπραγμάτευση) 

B. Φυσικά Πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα 

με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και 

 Με οφειλές προς ΦΚΑ  έως 50.000 ευρώ 

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Άρθρου 3 του 

Ν.4469/17 για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό και δεν συντρέχουν οι εξαιρέσεις 

των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 (ενεργές επιχειρήσεις) 



Λύσεις ρύθμισης για τους εξαιρούμενους 
(Άρθρο 15 παρ. 21) 
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Α.   Για οφειλές προς ΦΚΑ έως 3.000 ευρώ: 

 Έως 36 μηνιαίες δόσεις 

 Ελάχιστη δόση 50 ευρώ 

 Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού 

 

Β.   Για οφειλές προς ΦΚΑ από 3.001 έως 20.000 ευρώ: 

 Έως 120 μηνιαίες δόσεις 

 Ελάχιστη δόση 50 ευρώ 

 Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής 

 Διαγραφή ποσοστού 85% των προσαυξήσεων / τόκων εκπρόθεσμης καταβολής 

 Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται βάσει της ικανότητας αποπληρωμής η οποία 

προσδιορίζεται στο 2,75% του ποσού που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση 

της βιωσιμότητας του οφειλέτη. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στη δόση που πρέπει να 

καταβληθεί και ο αριθμός των δόσεων προσαρμόζεται ανάλογα.  



Λύσεις ρύθμισης για τους εξαιρούμενους 
(Άρθρο 15 παρ. 21) 
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Γ.   Για οφειλές προς ΦΚΑ από 20.000 έως 50.000 ευρώ: 

 

Προϋπόθεση βιωσιμότητας: Ο λόγος του συνόλου των οφειλών μετά την 

αφαίρεση του 85% των απαιτήσεων του δημοσίου και των ΦΚΑ από προσαυξήσεις ή 

τόκους προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 

να είναι ίσος ή μικρότερος από 8.  

 

Έως 120 μηνιαίες δόσεις 

Ελάχιστη δόση 50 ευρώ 

Διαγραφή ποσοστού 85% των προσαυξήσεων / τόκων εκπρόθεσμης καταβολής 

Ο αριθμός των δόσεων μειώνεται και το ύψος της μηνιαίας δόσης 

αναπροσαρμόζεται βάσει της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη 



Προβλήματα 
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 Διστακτικότητα των υπαλλήλων (εκπροσώπων του ΕΦΚΑ) λόγω της αυξημένης ευθύνης 

κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης: Η υποβολή προτάσεων και αντιπροτάσεων και η 

ψήφος για ζητήματα όπως μείωση (κούρεμα βασικής οφειλής) από τους υπαλλήλους που 

εκπροσωπούν τον ΕΦΚΑ στη διαδικασία διαπραγμάτευσης εκφεύγει των ορίων της δέσμιας 

αρμοδιότητας στα οποία κινείται η Δημόσια Διοίκηση    

 Υψηλός βαθμός δυσκολίας κατά τον υπολογισμό των ειδικών προϋποθέσεων / 

κριτηρίων για την ρύθμιση των οφειλών προς τους ΦΚΑ και το δημόσιο καθώς δεν 

υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα και η τεχνογνωσία που απαιτείται για την εξαγωγή τους 

από πλήθος φορολογικών στοιχείων και οικονομικών καταστάσεων (υπολογισμός αξίας 

ρευστοποίησης και κατανομή αυτής βάσει Κ.Π.Δικ., διαπίστωση μη χειροτέρευσης της θέσης 

του φορέα, υπολογισμός της ικανότητας αποπληρωμής, εκτίμηση βιωσιμότητας του οφειλέτη 

έχουν εξαιρετικά υψηλό βαθμό δυσκολίας)  

 Καθυστερήσεις λόγω εσφαλμένης δήλωσης οφειλών, ελλιπούς καταχώρησης στοιχείων και 

δικαιολογητικών από τους οφειλέτες 

 Καθυστερήσεις λόγω μη επαρκών ελέγχων ορθότητας εκ μέρους των συντονιστών 

 Δεν έχει ολοκληρωθεί η πλήρης αυτοματοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.  



Ευχαριστώ! 
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