
  

 

21 Φεβρουαρίου 2017 

ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

    Αλαθνηλώζεθε όηη ν Υπνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο Δεκήηξεο Παπαδεκεηξίνπ, έζεζε από 21-2-
107 θαη ώξα 17:00 ζε δεκόζηα ειεθηξνληθή δηαβνύιεπζε ην ζρέδην λόκνπ ππό ηνλ ηίηιν «Εξωδικαζηικόρ 
Μησανιζμόρ Ρύθμιζηρ Οθειλών Επισειπήζεων».  
 
 

    Όπσο εηζαγσγηθά ζεκεηώλεη ν Υπνπξγόο, «Με ηε λνκνζεηηθή απηή πξσηνβνπιία επηδηώθεηαη ε δεκηνπξ-
γία ελόο νινθιεξσκέλνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ ζα δηεπθνιύλεη ηελ επίηεπμε ξύζκηζεο ησλ ζπλνιηθώλ 
νθεηιώλ ησλ βηώζηκσλ επηρεηξήζεσλ ηόζν πξνο ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, όζν θαη πξνο ην Δεκόζην, ζηνρεύν-
ληαο δηά ηεο νξζνινγηθήο δηεπζέηεζεο ή αθόκε θαη απνκείσζεο ησλ ρξεώλ ησλ απηώλ ζηε ζπλέρηζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη εμπγηαίλνληαο ηαπηόρξνλα ην 
ηξαπεδηθό ζύζηεκα, ώζηε λα ζηεξηρζεί ζπλνιηθά ε νηθνλνκία. 
 

    Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ν Υπνπξγόο θαιεί όινπο ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο θαη θάζε ελδηαθε-
ξόκελν λα ζπκκεηάζρνπλ θαηαζέηνληαο πξνηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνύλ νη δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρε-
δίνπ. Η διαβούλεσζη θα διαρκέζει μέτρι ηην 03/03/2017 και ώρα 14:00, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνύλ 
ηα ζρόιηα ησλ θνξέσλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ θαη λα πξνσζεζεί ζπλαθόινπζα ην ππό δηαβνύιεπζε λνκν-
ζρέδην ζηελ ειιεληθή Βνπιή πξνο ςήθηζε, απνθεύγνληαο ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζα απέβαη-
λαλ εηο βάξνο ησλ νθεηιεηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο». 
 

   Επεηδή ην ζέκα απηό παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ (ε αλάξηεζε βξίζθεηαη ζηε δηεύζπλζε “” θαη πξν-

ζθέξεηαη γηα νπζηαζηηθή παξέκβαζε από ην ΕΣΚΕ ζε ζπλεξγαζία κε ην EIXE πνπ έρεη κεγάιε εμεηδίθεπζε 
ζηα πξνβιήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο ηξάπεδεο, θαινύκε όινπο ηνπο θίινπο νηθνλνκνιόγνπο, δηθεγό-
ξνπο θαη άιινπο ζε ζπληνληζκό γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηε δηαβνύιεπζε απηή  Γηα ηνλ 
ζθνπό απηό, επηζπλάπηνπκε ην ζρέδην λόκνπ ηνπ Υπνπξγνύ Αλάπηπμεο γηα ελεκέξσζε θαη κειέηε ώζηε λα 
ππνβάινπκε ηηο πξνηάζεηο καο ζην Υπνπξγείν εκπξόζεζκα κέρξη ηε ΠΑΡΑΚΕΥΗ 3 Μαπηίος 2017. Η ειε-
θηξνληθή δηεύζπλζε ηεο δηαβνύιεπζεο είλαη “http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8036” ζηελ ν-

πνία ήδε ππάξρνπλ ζρόιηα θαη επηζεκάλζεηο πνιηηώλ.  

    Τν πξστ ηεο Τξίηεο 28-2-2017 ζα ιάβεηε ειεθηξνληθά ηηο επηθξαηέζηεξεο πξνηάζεηο γηα ηειηθή ζπδήηεζε 

θαη έγθξηζε ζε ζπλάληεζε ηελ Τεηάρηη, 1η Μαρηίοσ 2017, ώρα 5:30’ ζηα Γξαθεία ηνπ EIXE, Σηαδίνπ 3, 
(3νο όξ.), Αζήλα. Όζνη δελ ζα κπνξέζνπλ λα παξεπξεζνύλ, κπνξνύλ λα ζηείινπλ απόςεηο θαη πξνηάζεηο 
κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ή κε θαμ (eixe@otenet.gr  210-9813609). Παξά ην αζθπθηηθό ρξνληθό πεξη-
ζώξην, ε δηαβνύιεπζε απηή απνηειεί κηα εμαηξεηηθή πξώηε επθαηξία λα ζπληνλίζνπκε, ζαλ ΕΣΚΕ, ηηο από-
ςεηο πνιιώλ θίισλ επηζηεκόλσλ κε δηάζεζε γηα θνηλσληθή ζπκβνιή ζε επηιεγκέλα ζέκαηα, θύξηα γύξσ 

από ηελ Οηθνλνκία. 

    Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ EIXE (www.eixe.gr θαη ζηελ Ελόηεηα 8) ππάξρεη εηζαγσγηθή θαη νξγαλσηηθή ελεκέ-
ξσζε γηα ην πώο κπνξνύκε λα απνθηήζνπκε κηα ηζρπξή θαη ππνινγίζηκε θνηλσληθή θσλή ζαλ Πνιίηεο 
πνπ λνκηκνπνηνύκαζηε λα ειέγρνπκε ηα πάληα κέζα ζηε Φώξα καο θαη λα αζθνύκε ζην αθέξαην ηα Σπληαγ-

καηηθά θαη όια ηα άιια δηθαηώκαηά καο, κε εύινγεο απαηηήζεηο αιιά θαη κε θνξπθαία ππεπζπλόηεηα. 

Με θιλικούς ταιρεηιζμούς, 

Κώζηας Πολιηάκης – Τάκης Χριζηοδοσλόποσλος                                                                                                

                                                                                                                               υνημμζνο:  Σο πλήρεσ κείμενο του ςχεδίου Νόμου 

 
 
 
 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  
 
 
 

Οικοσμενικό κένηρο εθνοκενηρικής ζκέυης, έρεσνας και δράζης αδέζμεσηφν Ελλήνφν Επιζηημόνφν 
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Άπθπο 01 – Σκοπόρ – οπιζμοί 
 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ξπζκίδνπλ ηε 

δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ πξνο 

νπνηνλδήπνηε πηζησηή, νη νπνίεο είηε πξνέξρνληαη 

απφ ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ νθεηιέηε, είηε απνηεινχλ νθεηιέο απφ άιιε 

αηηία, εθφζνλ ε ξχζκηζε ησλ ελ ιφγσ νθεηιψλ 

θξίλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε βησ-

ζηκφηεηα ηνπ νθεηιέηε. 

2. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο λφκνπ: 

α. Ωο «κεγάιεο επηρεηξήζεηο» λννχληαη φζεο, θαηά 

ηελ ηειεπηαία ρξήζε πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο, 

είραλ θχθιν εξγαζηψλ κεγαιχηεξν απφ δχν εθα-

ηνκκχξηα πεληαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ (2.500.000 

€) ή έρνπλ ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο 

(ιεμηπξφζεζκεο ή κε) πςειφηεξεο απφ δχν εθα-

ηνκκχξηα Δπξψ (2.000.000 €). 

β. Ωο «κηθξέο επηρεηξήζεηο» λννχληαη φζεο, θαηά 

ηελ ηειεπηαία ρξήζε πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο, 

είραλ θχθιν εξγαζηψλ έσο δχν εθαηνκκχξηα πε-

ληαθφζηεο ρηιηάδεο Δπξψ (2.500.000 €) θαη έρνπλ 

ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο (ιεμηπξφζεζκεο ή κε) έσο 

δχν εθαηνκκχξηα Δπξψ (2.000.000 €) . 

γ. Ωο «ζπλνθεηιέηεο» λνείηαη θάζε πξφζσπν πνπ 

επζχλεηαη αιιειεγγχσο εθ ηνπ λφκνπ ή σο απνηέ-

ιεζκα δηθαηνπξαμίαο, γηα ηελ εμφθιεζε κέξνπο ή 

ηνπ ζπλφινπ ησλ νθεηιψλ ηνπ νθεηιέηε. ηελ 

έλλνηα ηνπ ζπλνθεηιέηε πεξηιακβάλεηαη θαη ν εγ-

γπεηήο. Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ 

ζπλνθεηιέηε νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

δπλάκεη αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο κε ηνλ νθεηιέηε 

έρνπλ αλαιάβεη λα θαιχςνπλ ηελ παληφο είδνπο επ-

ζχλε ηνπ έλαληη ηξίησλ. 

δ. Ωο «ρξεκαηνδνηηθφο θνξέαο» λνείηαη θάζε πηζησ-

ηηθφ ή ρξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα, ζπκπεξηιακβαλνκέ-

λσλ θαη ησλ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε πηζησηηθψλ η-

δξπκάησλ, θάζε εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, 

θάζε εηαηξεία πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηή-

ζεσλ, θαζψο θαη θάζε εηαηξεία δηαρείξηζεο απαηηή-

ζεσλ απφ δάλεηα θαη πηζηψζεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

4354/2015 (Α’ 176), εθφζνλ ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεί-

α ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

ε. σο «πηζησηέο» λννχληαη ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφ-

ζσπα, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβα-

λνκέλνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ησλ Φνξέσλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ έρνπλ πάζεο θχζεσο 

ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο θαηά ηνπ νθεηιέηε. 

ζη. «απαξηία ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ» ππάξρεη 

φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία πηζησηέο 

(ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο) πνπ είλαη δηθαηνχρνη ηνπ-

ιάρηζηνλ ηνπ (50%) πελήληα ηνηο εθαηφ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε. Γελ ιακβάλν-

ληαη ππφςε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ απαξηίαο απαηηήζεηο 

πξνζψπσλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ νθεηιέηε θαη απαη-

ηήζεηο πηζησηψλ πνπ δελ δεζκεχνληαη απφ ηε ζχκβα-

ζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκε-

λα ζηηο παξαγξάθνπο 4, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ζην 

εδάθην ε’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4. 

δ. Ωο «πιεηνςεθία ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ» λνεί-

ηαη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ πνπ 

ζρεκαηίδεηαη κε βάζε πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ. Γελ ιακ-

βάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο πιεηνςεθί-

αο ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ απαηηήζεηο πξνζψπσλ 

ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ νθεηιέηε. 

ΕΞΩΔΙΚΑΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο Γεκήηξεο Παπαδεκεηξίνπ, ζέηεη απφ 21-2-107 θαη ψξα 

17:00 ζε δεκφζηα ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε ην ζρέδην λφκνπ ππφ ηνλ ηίηιν «Δμσδηθαζηηθφο Μερα-

ληζκφο Ρχζκηζεο Οθεηιψλ Δπηρεηξήζεσλ». Με ηε λνκνζεηηθή απηή πξσηνβνπιία επηδηψθεηαη ε δε-

κηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ επίηεπμε ξχζκηζεο ησλ 

ζπλνιηθψλ νθεηιψλ ησλ βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ ηφζν πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φζν θαη πξνο ην Γεκφζην, 

ζηνρεχνληαο δηά ηεο νξζνινγηθήο δηεπζέηεζεο ή αθφκε θαη απνκείσζεο ησλ ρξεψλ ησλ απηψλ ζηε ζπλέρη-

ζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη εμπγηαίλνληαο ηαπηφ-

ρξνλα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα ζηεξηρζεί ζπλνιηθά ε νηθνλνκία. 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ν Τπνπξγφο θαιεί φινπο ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη θάζε ελδηαθε-

ξφκελν λα ζπκκεηάζρνπλ θαηαζέηνληαο πξνηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρε-

δίνπ. Η δηαβνχιεπζε ζα δηαξθέζεη κέρξη ηελ 03/03/2017 θαη ψξα 14:00, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ 

ηα ζρφιηα ησλ θνξέσλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη λα πξνσζεζεί ζπλαθφινπζα ην ππφ δηαβνχιεπζε λν-

κνζρέδην ζηελ ειιεληθή Βνπιή πξνο ςήθηζε, απνθεχγνληαο ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζα απέ-

βαηλαλ εηο βάξνο ησλ νθεηιεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο. 

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

Γεκήηξεο Παπαδεκεηξίνπ 
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ε. Ωο «πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ κε εηδη-

θφ πξνλφκην» λνείηαη ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφ-

λησλ πηζησηψλ πνπ ζρεκαηίδεηαη επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ απαηηήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ 

πνπ εμαζθαιίδνληαη κε ππνζήθε, πξνζεκείσζε 

ππνζήθεο ή ελέρπξν ή άιιν εηδηθφ πξνλφκην. Γελ 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ πν-

ζνζηνχ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ κε εηδηθφ πξν-

λφκην απαηηήζεηο πξνζψπσλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ 

νθεηιέηε. 

ζ. Ωο «ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ» λνείηαη 

ε πνιπκεξήο δηθαηνπξαμία πνπ θαηαξηίδεηαη κεηα-

μχ ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ ζπκβαιινκέλσλ πηζησ-

ηψλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, έρεη σο αληηθείκελν ηελ αλαδηάξ-

ζξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ νθεηιψλ ηνπ 

νθεηιέηε θαη απνζθνπεί ζηελ ζπλέρηζε ηεο επαγ-

γεικαηηθήο ή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ νθεηιέηε. 

η. Ωο «πξφζσπα ζπλδεδεκέλα κε ηνλ νθεηιέηε» 

λννχληαη: 

(i) Όηαλ ν νθεηιέηεο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, νη 

ζχδπγνη, νη ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο 

κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφ-

ζσπα πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ νθεηιέηε. 

(ii) Όηαλ ν νθεηιέηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηα 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ειέγρνπλ ην λνκη-

θφ πξφζσπν ηνπ νθεηιέηε, θαζψο θαη νη ζχδπγνη 

θαη νη ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη 

ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ ησλ σο άλσ θπζηθψλ πξν-

ζψπσλ. Δπίζεο ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ειέγρν-

ληαη απφ ηνλ νθεηιέηε. 

Έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζεσξείηαη φηη α-

ζθεί έιεγρν φηαλ ζπληξέρεη κία απφ ηηο πεξηπηψ-

ζεηο ηνπ άξζξνπ 32 Ν. 4308/2014 (Α’ 251). 

ηα. Ωο «ζπκκεηέρσλ πηζησηήο» λνείηαη θάζε πη-

ζησηήο πνπ παξίζηαηαη ή εθπξνζσπείηαη ή ζπκκε-

ηέρεη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηε δηαδηθαζία 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε 

ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. 

ηβ. Ωο «ζπκβαιιφκελνο πηζησηήο» λνείηαη θάζε 

πηζησηήο πνπ ζπκβάιιεηαη ζηε ζχκβαζε αλα-

δηάξζξσζεο νθεηιψλ. 

ηγ. Ωο «κε ζπκβαιιφκελνο πηζησηήο» λνείηαη θά-

ζε πηζησηήο πνπ δελ ζπκβάιιεηαη ζηε ζχκβαζε 

αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ, αλεμαξηήησο εάλ ζπκ-

κεηείρε ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο. 

ηδ. Ωο «εκπεηξνγλψκνλαο» λνείηαη θάζε θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν πνπ πξνζθέξεη θαη’ επάγγεικα 

ππεξεζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνπιψλ ζρε-

ηηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε επηρεηξήζεσλ. 

ηε. Ωο «εθηηκεηήο αθηλήησλ» λνείηαη ν πηζηνπνηε-

κέλνο εθηηκεηήο αθηλήησλ πνπ έρεη θαηαρσξεζεί 

ζην Μεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Δθηηκεηψλ ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηά-

μεηο ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ λ. 4152/2013 (Α’ 107). 

ηζη. Ωο «νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην» λννχληαη νη απαη-

ηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ είλαη ήδε βεβαησκέλεο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (λ.δ. 356/1974, Α’ 90), ηνπ Κψδη-

θα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 4174/2013, Α’ 170) 

θαη ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, 

Α’ 265) θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, κε ηηο πξν-

ζαπμήζεηο ή ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά ην 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 4. 

ηδ. Ωο «νθεηιέο ππέξ ηξίησλ» λννχληαη νη θαηά ηελ 

31ε Γεθεκβξίνπ 2016 ήδε βεβαησκέλεο νθεηιέο ππέξ 

ηξίησλ πηζησηψλ, νη νπνίεο βεβαηψλνληαη θαη εη-

ζπξάηηνληαη απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ (λ.δ. 356/1974), κε ηηο πξνζαπμήζεηο ή ηφ-

θνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά ην ρξφλν ππνβν-

ιήο ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 4. 

ηε. Ωο «νθεηιέο πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθά-

ιηζεο» λννχληαη νη απαηηήζεηο ησλ Φνξέσλ Κνηλσλη-

θήο Αζθάιηζεο πνπ είλαη ήδε βεβαησκέλεο, ζχκθσ-

λα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ (λ.δ. 356/1974) θαη ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 

4172/2013 (Α΄ 167), θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, 

κε ηηο πξνζαπμήζεηο ή ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβν-

ιήο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 

4. 

Άπθπο 02 – Πεδίο Εθαπμογήρ 
 

1. Κάζε θπζηθφ πξφζσπν κε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα 

θαη θάζε λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν απνθηά εηζφδεκα 

απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4172/2013 (Α’ 167) θαη έρεη θνξν-

ινγηθή θαηνηθία ζηελ Διιάδα, δχλαηαη λα ππνβάιεη 

αίηεζε γηα ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο 

ξχζκηζεο νθεηιψλ, εθφζνλ: 

(α) θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 είρε πξνο ρξεκα-

ηνδνηηθφ θνξέα νθεηιή απφ δάλεην ζε θαζπζηέξεζε 

ηνπιάρηζηνλ 90 εκεξψλ ή νθεηιή πνπ ξπζκίζηεθε 

κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2016 ή είρε ιεμηπξφζεζκεο νθεη-

ιέο πξνο ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ή είρε ιεμηπξφζε-

ζκεο νθεηιέο πξνο Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή 

είρε βεβαησζεί ε κε πιεξσκή επηηαγψλ εθδφζεψο 

ηνπ ιφγσ κε επαξθνχο ππνινίπνπ θαηά ην άξζξν 40 

ηνπ λ. 5960/33 (ΦΔΚ 401 Α’) ή είραλ εθδνζεί δηαηα-

γέο πιεξσκήο ή δηθαζηηθέο απνθάζεηο ιφγσ ιεμη-

πξνζέζκσλ απαηηήζεσλ εηο βάξνο ηνπ, 

(β) νη ζπλνιηθέο πξνο ξχζκηζε νθεηιέο ηνπ μεπεξ-

λνχλ ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ θαη 

(γ) πιεξνί ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 3. 

2. Γελ δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ππαγσγή 

ζηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ νη 

αθφινπζνη: : 

(α) ηα πηζησηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα, θα-

ζψο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ πηζησηηθψλ 
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ή ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζηελ Διιάδα, 

(β) νη πάξνρνη επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη 

ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ παξφρσλ επελδπ-

ηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, 

(γ) νη Οξγαληζκνί πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ ζε 

Κηλεηέο Αμίεο (ΟΔΚΑ), θαζψο θαη νη Οξγαλη-

ζκνί Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ (ΟΔΔ) θαζψο 

θαη νη δηαρεηξηζηέο απηψλ θαη 

(δ) νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. 

3. Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ δχλαηαη λα θα-

ηαζέζεη αίηεζε γηα ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία εμσ-

δηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ εθφζνλ: 

(α) έρεη ππνβάιεη αίηεζε ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ 

δηθαζηεξίνπ γηα ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 62 επ. ηνπ λ. 4307/2014 (Α’ 246) ή, εθφ-

ζνλ έρεη πησρεπηηθή ηθαλφηεηα, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ. 3588/2007 (Α‘ 153), εθηφο εάλ έρεη ππάξμεη 

έγθπξε παξαίηεζή ηνπ απφ ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζί-

εο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

γηα ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζ-

κηζεο νθεηιψλ ή 

(β) έρεη εθδνζεί νξηζηηθή απφθαζε ππαγσγήο ηνπ 

νθεηιέηε ζε κία απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πξνε-

γνχκελε πεξίπησζε (α) δηαδηθαζίεο ή έρεη ζπδεηε-

ζεί ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ ε αίηεζε 

ππαγσγήο ηνπ ζηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο θαη εθ-

θξεκεί ε έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο ή 

(γ) έρεη δηαθφςεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηε-

ξηφηεηα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, βξί-

ζθεηαη ζε δηαδηθαζία ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο, ε-

θηφο εάλ απνθαζηζζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ε 

αλαβίσζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, πξηλ ηελ ππν-

βνιή ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία 

εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ ή 

(δ) έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε ην 

ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν ή ζηελ πεξίπησζε ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ νη πξφεδξνη, ή νη δηεπζχλν-

ληεο ζχκβνπινη, ή νη δηαρεηξηζηέο, ή νη εηαίξνη ή 

θαη θάζε πξφζσπν εληεηαικέλν είηε απφ ην λφκν, 

είηε απφ ηδησηηθή βνχιεζε, είηε κε δηθαζηηθή απφ-

θαζε ζηε δηαρείξηζε απηψλ γηα θνξνδηαθπγή 

(εμαηξνπκέλεο ηεο κε απφδνζεο θφξνπ πξνζηηζέ-

κελεο αμίαο, θφξνπ θχθινπ εξγαζηψλ, θφξνπ α-

ζθαιίζηξσλ, παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκε-

λσλ θφξσλ ηειψλ ή εηζθνξψλ ή θφξνπ πινίσλ), 

απάηε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Φνξέσλ Κνηλσ-

ληθήο Αζθάιηζεο ή γηα ην θαθνχξγεκα ηεο λνκη-

κνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηε-

ηεο, ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, 

ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο δσξνδνθίαο, ηεο δσξνιε-

ςίαο, ηεο ιαζξεκπνξίαο, ηεο θαηαδνιίεπζεο δα-

λεηζηψλ ή ηεο ρξενθνπίαο. 

Η θαηαδίθε ησλ πξφεδξσλ, ή ησλ δηεπζχλνλησλ 

ζχκβνπισλ, ή ησλ δηαρεηξηζηψλ, ή ησλ εηαίξσλ ή 

θαη θάζε πξφζσπνπ εληεηαικέλνπ είηε απφ ην λφκν, 

είηε απφ ηδησηηθή βνχιεζε, είηε κε δηθαζηηθή απφθα-

ζε ζηε δηαρείξηζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ηα 

αδηθήκαηα ηεο παξαπάλσ πεξίπησζεο ζα πξέπεη λα 

αθνξά ζε αμηφπνηλε πξάμε ηνπο πνπ λα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνκηθνχ πξν-

ζψπνπ πνπ αηηείηαη ηελ έληαμή ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ ηνπ παξφληνο λφ-

κνπ. 

4. ηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο ηνπ παξφ-

ληνο λφκνπ δελ ππάγνληαη νθεηιέο ηνπ νθεηιέηε πνπ 

έρνπλ γελλεζεί κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016. 

5. Γελ ππνβάιιεηαη αίηεζε ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία 

εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζε πε-

ξίπησζε πνπ νη απαηηήζεηο ελφο πηζησηή ππεξβαί-

λνπλ πνζνζηφ 85% ησλ ζπλνιηθψλ απαηηήζεσλ θαηά 

ηνπ νθεηιέηε. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη νη Φνξείο Κνηλσ-

ληθήο Αζθάιηζεο ινγίδνληαη σο δχν πηζησηέο. 

6. Πηζησηέο νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ (α) δελ ππεξ-

βαίλνπλ αηνκηθά γηα θάζε πηζησηή ην πνζφ ησλ δχν 

εθαηνκκπξίσλ (2.000.000) επξψ θαη πνζνζηφ 1,5% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο ηνπ νθεηιέηε θαη (β) δελ ππεξ-

βαίλνπλ αζξνηζηηθά ην πνζφ ησλ είθνζη εθαηνκκπξί-

σλ (20.000.000) επξψ θαη πνζνζηφ 15% ηνπ ζπλνιη-

θνχ ρξένπο ηνπ νθεηιέηε δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδη-

θαζία ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη δελ δεζκεχνληαη απφ 

ηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. ε πεξίπησζε 

πνπ νη απαηηήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην θξηηήξην ηνπ 

ζηνηρείνπ (α) ππεξβαίλνπλ αζξνηζηηθά ην θξηηήξην 

ηνπ ζηνηρείνπ (β), δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη δελ δεζκεχνληαη απφ ηε 

ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ νη πηζησηέο κε ηηο 

κηθξφηεξεο απαηηήζεηο έσο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πν-

ζνζηνχ ηνπ 15% ή ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη εθαηνκκπ-

ξίσλ (20.000.000) επξψ. Οη ινηπνί πηζησηέο, αθφκα 

θαη εάλ νη απαηηήζεηο ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηα θξηηή-

ξηα ηνπ ζηνηρείνπ (α), ζπκκεηέρνπλ θαλνληθά ζηε 

δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 

7. Γελ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ απαηηήζεηο απφ αλαθηήζεηο θξαηηθψλ εληζρχ-

ζεσλ ιφγσ παξαβίαζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο 

πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΛΔΔ), ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ λ.δ. 356/1974 (Κ.Δ.Γ.Δ.) 

  

Άπθπο 03 – Κπιηήπια επιλεξιμόηηηαρ 
  

1. Ο νθεηιέηεο πνπ ηεξεί απινγξαθηθφ ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

λ. 4308/2014 (Α’ 251) θξίλεηαη επηιέμηκνο γηα ππα-

γσγή ζηελ εμσδηθαζηηθή ξχζκηζε νθεηιψλ ηνπ παξφ-

ληνο λφκνπ, εθφζνλ έρεη ζεηηθφ θαζαξφ απνηέιεζκα 
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πξν θφξσλ ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ηειεπ-

ηαίεο ηξεηο (3) ρξήζεηο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 4. 

2. Ο νθεηιέηεο πνπ ηεξεί δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ λ. 4308/2014 (Α’ 251) θξίλεηαη επηιέμηκνο γηα 

ππαγσγή ζηελ εμσδηθαζηηθή ξχζκηζε νθεηιψλ 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ πιεξνί κία απφ ηηο 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο (3) ρξήζεηο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 4: 

(α) έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ, θφξσλ 

θαη απνζβέζεσλ, ή 

(β) έρεη ζεηηθή θαζαξή ζέζε (equity). 

 

Άπθπο 04 – Υποβολή αίηηζηρ 
 

1. Κάζε νθεηιέηεο εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπν-

ζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα άξζξα 2 θαη 3 

ηνπ παξφληνο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ηελ 

ππαγσγή ηνπ ζηελ δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζ-

κηζεο νθεηιψλ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018. Α-

πνθιείεηαη ε ππνβνιή δεχηεξεο αίηεζεο απφ ηνλ 

ίδην νθεηιέηε φζν εθθξεκεί ε πξψηε ή κεηά ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ πεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

απφ ην ζπληνληζηή θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 8 παξ. 16 ή πξαθηηθνχ απνηπρίαο γηα νπνη-

νλδήπνηε απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηνλ παξφ-

ληα λφκν ιφγνπο. 

2. Η αίηεζε γηα ηελ ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία εμσ-

δηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ ππνβάιιεηαη απφ 

ηνλ νθεηιέηε ειεθηξνληθά ζηελ Δηδηθή Γξακκα-

ηεία Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Υξένπο (Δ.Γ.Γ.Ι.Υ.) 

κε ηε ρξήζε εηδηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο, ε 

νπνία ζα ηεξείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Γ.Γ.Ι.Υ.. 

Τπφδεηγκα ηεο αίηεζεο επηζπλάπηεηαη σο Παξάξ-

ηεκα Α ηνπ παξφληνο λφκνπ. Σα δεδνκέλα ηνπ 

νθεηιέηε ζα ηεξνχληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο 

Δ.Γ.Γ.Ι.Υ. γηα ηξία (3) ρξφληα απφ ηε ιήμε ηεο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ 

ή απφ ηελ αθχξσζή ηεο ή απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο 

απφθαζεο πνπ απνξξίπηεη ηελ αίηεζε επηθχξσζήο 

ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε δελ 

θαηαιήμεη ζε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ 

ηα δεδνκέλα ηνπ δηαγξάθνληαη απφ ην ειεθηξνλη-

θφ αξρείν ηεο Δ.Γ.Γ.Ι.Υ. ηξία (3) έηε κεηά ηελ π-

πνβνιή ηνπο. 

3. ηελ πεξίπησζε χπαξμεο ζπλνθεηιεηψλ ζπλπ-

πνβάιιεηαη αίηεζε ππνρξεσηηθά θαη απφ απηνχο 

θαη ζπλνδεχεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηα δηθαηνινγε-

ηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2 ζηνηρεία (α) θαη (β) θαη 

ηεο παξαγξάθνπ 8 ζηνηρεία (α), (δ), (ε), (ζη), (ε) 

θαη (ζ) ηνπ άξζξνπ 5. 

ε πεξίπησζε κε ζπλππνβνιήο ηεο αίηεζεο απφ 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπλνθεηιέηεο ηνπ νθεηιέηε, 

ε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ δελ εθθηλείηαη, εθηφο εάλ ν πηζησηήο 

ή ε πιεηνςεθία ησλ πηζησηψλ έλαληη ησλ νπνίσλ επ-

ζχλνληαη νη ζπλνθεηιέηεο πνπ δελ ζπλππέβαιαλ αίηε-

ζε ζπλαηλέζνπλ ζηελ έλαξμή ηεο. 

Γελ επηηξέπεηαη ε κε ζπλππνβνιή απφ ζπλνθεηιέηεο 

πνπ είλαη νκφξξπζκνη εηαίξνη νκφξξπζκεο ή εηεξφξ-

ξπζκεο εηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο ή πνπ απφ άιιε αηηία επζχλνληαη εηο νιφ-

θιεξνλ θαη αιιειεγγχσο γηα ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ 

ηνπ νθεηιέηε, αθφκα θαη εάλ παξέρεηαη ε ζπλαίλεζε 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, αθφκα θαη φηαλ ν πηζησηήο ή ε 

πιεηνςεθία ησλ πηζησηψλ έλαληη ησλ νπνίσλ επζχ-

λνληαη νη ζπλνθεηιέηεο δελ ζπλαηλνχλ ζηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο, ε πιεηνςεθία ησλ ππφινηπσλ πη-

ζησηψλ δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ έλαξμή ηεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή νη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ πνπ δελ 

ζπλαίλεζαλ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε αλα-

δηάξζξσζεο νθεηιψλ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλνθεηιεηψλ πνπ ππνβάιινπλ 

απφ θνηλνχ κε ηνλ νθεηιέηε αίηεζε δελ ηζρχνπλ νη 

πεξηνξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1, 3 θαη 5 θαη ηνπ 

άξζξνπ 3. 

Γελ απαηηείηαη ζπλππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηελ πεξί-

πησζε πνπ ν ζπλνθεηιέηεο είλαη ην Διιεληθφ Γεκφ-

ζην, ην Δζληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλά-

πηπμεο (Δ.ΣΔ.ΑΝ. Α.Δ.), θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε 

άιινο θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα έρεη ρνξεγήζεη 

εγγχεζε γηα δάλεηα νπνηνπδήπνηε είδνπο. ηελ πεξί-

πησζε απηή ε δηαδηθαζία πξνρσξάεη σο εάλ ν ζπγθε-

θξηκέλνο ζπλνθεηιέηεο είρε ζπλππνβάιεη ηελ αίηεζε 

θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

4. Αίηεζε δχλαληαη λα ππνβάινπλ απφ θνηλνχ πεξηζ-

ζφηεξνη απφ έλαο νθεηιέηεο, εθφζνλ είλαη λνκηθά 

πξφζσπα γηα ηα νπνία ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

ππνρξεσηηθήο ελνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 

λ. 4308/2014 (Α’ 251). 

5. Σν Διιεληθφ Γεκφζην, νη Φνξείο Κνηλσληθήο Α-

ζθάιηζεο ή νη ρξεκαηνδνηηθνί θνξείο δχλαληαη σο 

πηζησηέο λα εθθηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηη-

θήο ξχζκηζεο νθεηιψλ θνηλνπνηψληαο ζηνλ νθεηιέηε 

κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή 

κε ηζνδχλακνπ ηχπνπ ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή απην-

πξφζσπε παξάδνζε, εθφζνλ δηαζθαιίδνληαη κε ηζν-

δχλακν ηξφπν ε επηβεβαίσζε απνζηνιήο, παξαιαβήο 

θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο, έγγξαθε δήισζε, κε ηελ ν-

πνία ηνλ θαινχλ λα ππαρζεί ζηε δηαδηθαζία ηνπ πα-

ξφληνο λφκνπ ππνβάιινληαο ηε ζρεηηθή αίηεζε. Η 

πξφζθιεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θνηλνπνηείηαη 

κε επηκέιεηα ηνπ πηζησηή θαη ζηελ Δ.Γ.Γ.Ι.Υ.. Η πα-

ξάιεηςε ηνπ νθεηιέηε λα ππνβάιεη αίηεζε γηα εθθί-

λεζε ηεο δηαδηθαζίαο εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο εμψδηθεο έγγξαθεο 

γλσζηνπνίεζεο έρεη σο ζπλέπεηα λα κελ δηθαηνχηαη 
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λα εθθηλήζεη ν ίδηνο ηε δηαδηθαζία ππαγσγήο κε-

ηαγελέζηεξα, ρσξίο λα πξνζθιεζεί εθ λένπ απφ 

ηνπο πηζησηέο ελψ αλ ππνβάιεη αίηεζε εκπξφζε-

ζκα, ν πξνζθαιέζαο πηζησηήο ινγίδεηαη σο ζπκ-

κεηέρσλ. 

6. Μέρξη ηε ιεηηνπξγία ηεο εηδηθήο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηεο παξαγξάθνπ 2, νη αηηήζεηο γηα 

ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο 

νθεηιψλ ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ςεθηαθή 

κνξθή ζηηο Γηεπζχλζεηο Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθε-

ξεηαθψλ Δλνηήησλ. Σα ζπλνδεπηηθά ηεο αίηεζεο 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απν-

θιεηζηηθά ζε ςεθηαθή κνξθή. 

7. Η ππνβνιή αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε δηαδηθα-

ζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ δελ ζπληζηά 

ζπνπδαίν ιφγν γηα ηελ θαηαγγειία δηαξθψλ ζπκ-

βάζεσλ. 

8. Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλαζηέιιεη ηε δηαδηθα-

ζία ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο Σξαπεδψλ (195/1/ 

29.7.2016 απφθαζε ηεο επηηξνπήο Πηζησηηθψλ 

θαη Αζθαιηζηηθψλ Θεκάησλ ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, Β’ 2376) πνπ έρεη ζεζπηζζεί θαη’ εθαξ-

κνγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4224/2013 

(Α’ 288). ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ζπκθσλίαο 

ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε Γηαδηθαζία 

Δπίιπζεο Καζπζηεξήζεσλ (ΓΔΚ) ηνπ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο δελ αξρίδεη εθ λένπ, αιιά ζπλερίδε-

ηαη απφ ην ζηάδην ζην νπνίν είρε ζηακαηήζεη. 

 

Άπθπο 05 – Πεπιεσόμενο αίηηζηρ 
 

1. ηελ αίηεζε ηνπ ν νθεηιέηεο απνηππψλεη ππν-

ρξεσηηθά ηα εμήο: 

(α) πιήξε ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (επσλπκία, 

δηεχζπλζε, ΑΦΜ, ΚΑΓ, ηειέθσλν, ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε), αλαθνξά ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ 

θαηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο θαη ζηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

έλαληη ησλ πηζησηψλ ηνπ, πεξηγξαθή ηεο δξαζηε-

ξηφηεηάο ηνπ, ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, 

ησλ ιφγσλ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ αδπλακίαο θαη 

ησλ πξννπηηθψλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ, 

(β) θαηάινγν φισλ ησλ πηζησηψλ ηνπ κε πιήξε 

ζηνηρεία (επσλπκία, δηεχζπλζε, ΑΦΜ, ηειέθσλν, 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ) θαη ησλ νθεηινκέλσλ 

πνζψλ αλά πηζησηή, 

(γ) ηελ πξφηαζε ηνπ γηα ηνλ ηξφπν ξχζκηζεο ησλ 

νθεηιψλ ηνπ, ε νπνία πεξηέρεη θαη’ ειάρηζηνλ ην 

πνζφ πνπ δχλαηαη λα θαηαβάιεη ζε κεληαία ή εηή-

ζηα βάζε γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ, 

βαζίδεηαη ζηα εθηηκψκελα έζνδα θαη έμνδα ηνπ 

νθεηιέηε θαηά ηηο επφκελεο ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ 

ρξήζεηο θαη είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ππνρξεσηη-

θνχο θαλφλεο ησλ άξζξσλ 9 θαη 15. 

(δ) ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγε-

ζε ηεο επηιεμηκφηεηάο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηε-

ξα νξηδφκελα ζην άξζξν 3. 

2. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη απφ: 

(α) θαηάινγν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεη-

ιέηε κε αλαθνξά ζηελ εθηηκψκελε εκπνξηθή αμία 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξη-

ζζεί ε αμία ξεπζηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. 

(β) πιήξε πεξηγξαθή ησλ βαξψλ (είδνο βάξνπο, πη-

ζησηήο, αζθαιηδφκελν πνζφ, ζεηξά, δεκφζην βηβιίν) 

πνπ είλαη εγγεγξακκέλα επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνη-

ρείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζηνηρείν (α) ηεο παξνχ-

ζαο. 

(γ) πιήξε ζηνηρεία θάζε ζπλνθεηιέηε (επσλπκία, 

πιήξε δηεχζπλζε, ΑΦΜ, ηειέθσλν, ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε). 

3. Με ηελ αίηεζε, επίζεο, ζπλππνβάιινληαη ππνρξε-

σηηθά: 

(α) δήισζε γηα θάζε κεηαβίβαζε ή επηβάξπλζε πεξη-

νπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ νθεηιέηε πνπ έγηλε εληφο 

ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) εηψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο θαη γηα θάζε θαηαβνιή κεξίζκαηνο απφ ηνλ 

νθεηιέηε πξνο ηνπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ή άιιε ζπ-

λαιιαγή εθηφο ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο επη-

ρείξεζεο πνπ έγηλε εληφο ησλ ηειεπηαίσλ είθνζη ηεζ-

ζάξσλ (24) κελψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, 

(β) ζηνηρεία θάζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζπλδεδεκέλνπ 

κε ηνλ νθεηιέηε κε εκεξνκελία ζχζηαζεο κεηαγελέ-

ζηεξε ηεο 1εο Ιαλνπαξίνπ 2011, θαζψο θαη πιήξε 

ζηνηρεία αθηλήησλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ ηπρφλ κεηαβηβάζηεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε ή ηνπο 

ζπλνθεηιέηεο ζε πξφζσπα ζπλδεδεκέλα κε ηνλ νθεη-

ιέηε κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 θαη εθεμήο. 

(γ) θαηάινγνο ησλ πξνζψπσλ πνπ ακείβνληαη απφ 

ηνλ νθεηιέηε θαη ηα νπνία απνηεινχλ ζπλδεδεκέλα 

πξφζσπα κε απηφλ θαζψο θαη αλάιπζε ησλ ακνηβψλ 

απηψλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) 

κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

4. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ππνρξεσηη-

θψλ ζηνηρείσλ, ν νθεηιέηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε ηνπ κε νπνηνδήπνηε άιιν 

έγγξαθν, ζηνηρείν ή πιεξνθνξία, ηελ νπνία ζεσξεί 

ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο. 

5. Η αμία ησλ αθηλήησλ ηα νπνία δειψλνληαη ζηελ 

αίηεζε ζα θαζνξίδεηαη κε βάζε έθζεζε εθηηκεηή αθη-

λήησλ, ηελ νπνία ζπλππνβάιιεη ν νθεηιέηεο κε ηελ 

αίηεζή ηνπ. Δάλ ν νθεηιέηεο δελ πξνζθνκίζεη 

έθζεζε απφ εθηηκεηή, σο αμία ησλ αθηλήησλ ζηελ 

αίηεζε δειψλεηαη ε αμία πνπ ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δληαίνπ Φφξνπ Ιδηνθηεζίαο 

Αθηλήησλ (λ. 4223/2013, Α’ 287). 

6. Με ηελ αίηεζε ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία παξέρε-

ηαη απφ ηνλ νθεηιέηε άδεηα γηα θνηλνπνίεζε ζην ζπ-

ληνληζηή θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο, επεμεξ-

γαζία θαη δηαζηαχξσζε απφ απηνχο ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε θαη ηα 
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ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, φζν θαη άιισλ δεδνκέλσλ 

ηνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ησλ ζπκκεηερφ-

λησλ πηζησηψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο 

εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ. Η άδεηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ άξζε ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ηνπ 

άξζξνπ 1 λ.δ. 1059/1971 (Α’ 270) θαη ηνπ θνξν-

ινγηθνχ απνξξήηνπ. 

7. Η αίηεζε ππέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ 

λ. 1599/1986 (Α’ 75) ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ αθξί-

βεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αί-

ηεζεο θαη ησλ ππνβιεζέλησλ εγγξάθσλ. Ο νθεη-

ιέηεο ελεκεξψλεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηε-

ζεο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ςεπδνχο ππεχζπλεο δή-

ισζεο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22 

παξ. 6 λ. 1599/1986. 

8. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη απφ ηα 

αθφινπζα έγγξαθα: 

(α) Γήισζε εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ 

(E.1) ή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ (Ν) ησλ ηειεπ-

ηαίσλ πέληε (5) θνξνινγηθψλ εηψλ. 

(β) Καηάζηαζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ επη-

ρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Δ.3) ησλ ηειεπηαίσλ 

πέληε (5) θνξνινγηθψλ εηψλ. 

(γ) πγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηψλ θαη 

πξνκεζεπηψλ ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) θνξνινγη-

θψλ εηψλ. 

(δ) Γήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ.9), εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο. 

(ε) Πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο. 

(ζη) Πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εληαί-

νπ θφξνπ ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ (ΔΝ.Φ.Ι.Α.) ηνπ 

ηειεπηαίνπ έηνπο. 

(δ) Σειεπηαία πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ (Φ2), εθφ-

ζνλ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο. 

(ε) Καηαζηάζεηο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ πξνο ηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαη πξνο ηνπο Φνξείο Κνη-

λσληθήο Αζθάιηζεο νη νπνίεο λα έρνπλ εθδνζεί 

εληφο ηξηψλ κελψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππν-

βνιήο ηεο αίηεζεο. 

(ζ) Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 

16 ηνπ λ. 4308/2014 (Α’ 251) ησλ ηειεπηαίσλ πέ-

ληε πεξηφδσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη δεκνζηεπ-

κέλεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη αληίζηνηρε ππνρξέσ-

ζε. 

(η) Πξνζσξηλφ ηζνδχγην ηειεπηαίνπ κελφο ηεηαξ-

ηνβαζκίσλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαιπηηθνχ θαζνιη-

θνχ ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη 

ε θαηάξηηζή ηνπ. 

(ηα) Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο 

ηνπ νθεηιέηε ή ηνπ πξφεδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ γηα 

αλψλπκεο εηαηξείεο, ηνπ δηαρεηξηζηή γηα εηαηξείεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο 

Δηαηξείεο, ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ θαη ησλ δηαρεη-

ξηζηψλ γηα πξνζσπηθέο εηαηξείεο. 

(ηβ) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πηψρεπζεο απφ ην αξκφ-

δην Πξσηνδηθείν. 

(ηγ) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο πηψ-

ρεπζεο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν. 

(ηδ) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο απφ 

ην Γ.Δ.ΜΗ., εθφζνλ ν νθεηιέηεο είλαη λνκηθφ πξφ-

ζσπν. 

(ηε) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

νθεηιέηε ή ηνπ πξφεδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιί-

νπ θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ γηα αλψλπκεο 

εηαηξείεο, ηνπ δηαρεηξηζηή γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέ-

λεο επζχλεο θαη ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο, 

ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα 

πξνζσπηθέο εηαηξείεο. 

9. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλά-

πηπμεο θαη Οηθνλνκηθψλ κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη 

θαη λέα δηθαηνινγεηηθά σο ππνρξεσηηθψο ζπλππν-

βαιιφκελα κε ηελ αίηεζε ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ παξφληνο λφκνπ έγγξαθα ή θαη λα ηξνπνπνηνχ-

ληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξά-

θνπ.  

Άπθπο 06 – Διοπιζμόρ ζςνηονιζηή-Δικαίωμα 

αποποίηζηρ 
1. Δληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηάζε-

ζε ηεο αίηεζεο ε Δ.Γ.Γ.Ι.Υ. δηνξίδεη ζπληνληζηή ηεο 

δηαδηθαζίαο απφ ην κεηξψν ζπληνληζηψλ πνπ ηεξεί-

ηαη ζηελ Δ.Γ.Γ.Ι.Υ. θαη ζην νπνίν εγγξάθνληαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο ηνπ 

λ. 3898/2010 (Α’ 211) κεηά απφ πξφζθιεζε εθδήισ-

ζεο ελδηαθέξνληνο πνπ δεκνζηεχεη ν Δηδηθφο Γξακ-

καηέαο Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Υξένπο, θαηά ηα εηδη-

θφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5. Η έδξα 

ηνπ ζπληνληζηή πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο ηεο Πεξη-

θεξεηαθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηνπ ν 

νθεηιέηεο. Δάλ δελ ππάξρεη εγγεγξακκέλνο ζπληνλη-

ζηήο ζην κεηξψν κε έδξα εληφο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο, ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηνπ ν νθεηιέηεο, 

δηνξίδεηαη ζπληνληζηήο πνπ εδξεχεη εληφο ηεο δηνηθε-

ηηθήο πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ηνπ νθεηιέηε. 

2. Γελ επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο σο ζπληνληζηή ηνπ 

ηδίνπ πξνζψπνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία αηηήζεηο, 

εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη εμαληιεζεί ε δπλαηφηεηα 

δηνξηζκνχ ησλ ινηπψλ εγγεγξακκέλσλ ζην κεηξψν 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κε έδξα ηελ Πεξηθε-

ξεηαθή Δλφηεηα ή ηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνχκε-

λεο παξαγξάθνπ, εληφο ηεο νπνίαο ιακβάλεη ρψξα ε 

δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ. 

3. Ο ζπληνληζηήο εηδνπνηείηαη απφ ηελ Δ.Γ.Γ.Ι.Υ. γηα 

ην δηνξηζκφ ηνπ θαη εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

ππνρξενχηαη λα απνπνηεζεί εάλ ζπληξέρνπλ ζην πξφ-
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ζσπφ ηνπ πεξηζηάζεηο πνπ δχλαληαη λα επεξεά-

ζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. Σέηνηεο πεξηζηάζεηο 

είλαη ηδίσο: 

(α) θάζε πξνζσπηθή ή επαγγεικαηηθή ζρέζε κε 

ηνλ νθεηιέηε ή ζπκκεηέρνληα πηζησηή, 

(β) νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ ή άιιν ζπκθέξνλ, 

άκεζν ή έκκεζν, απφ ηελ έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπληνληζηήο απνπνηεζεί 

ηνλ δηνξηζκφ ηνπ θαηά ηα παξαπάλσ ε Δ.Γ.Γ.Ι.Υ. 

δηνξίδεη ακέζσο λέν ζπληνληζηή. 

4. Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ 

Υξένπο δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δ.Γ.Γ.Ι.Υ. θαη ζηε Γηαχγεηα πξφζθιεζε εθδήισ-

ζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν 

πληνληζηψλ. ην κεηξψν εγγξάθνληαη θαηά πξν-

ηεξαηφηεηα δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο ηνπ λ. 

3898/2010 (Α’ 211) κεηά απφ αίηεζή ηνπο πνπ 

ππνβάιιεηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκε-

ξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο θαηά ηα 

αλσηέξσ. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α’ 75), κε ηελ νπνία ν 

ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο 

δηαπηζηεπκέλνπ δηακεζνιαβεηή ηνπ λ. 3898/2010 

(Α’ 211). 

5. ην κεηξψν ζπληνληζηψλ εγγξάθνληαη: 

α) Δθαηφλ είθνζη (120) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζν-

ιαβεηέο κε έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

β) Πελήληα (50) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο 

κε έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

γ) Δίθνζη (20) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε 

έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. 

δ) Δίθνζη (20) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε 

έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. 

ε) Δίθνζη (20)δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε 

έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. 

ζη) Δίθνζη (20)δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε 

έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. 

δ) Γέθα (10) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε 

έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο. 

ε) Γέθα (10) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε 

έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

ζ) Γέθα (10) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε 

έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ. 

η) Γέθα (10) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε 

έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ. 

ηα Γέθα (10) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε 

έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο. 

ηβ) Γέθα (10) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε 

έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ. 

ηγ) Γέθα (10) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε 

έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο εγγξαθήο ζην Με-

ηξψν ππεξβνχλ ζε αξηζκφ ηηο ππφ θάιπςε ζέζεηο 

ζπληνληζηψλ αλά Πεξηθέξεηα, δηελεξγείηαη θιή-

ξσζε κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ. Μεηαμχ ησλ κε 

θιεξσζέλησλ δηελεξγείηαη λέα θιήξσζε γηα λα θα-

ζνξηζζεί ε ζεηξά ησλ επηιαρφλησλ. Οη επηιαρφληεο 

εγγξάθνληαη ζην κεηξψν ακέζσο κεηά ηε δηαγξαθή 

απφ ην κεηξψν κέινπο κε έδξα ζηελ ίδηα Πεξηθέξεη-

α. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζνχλ νη ζέζεηο ζπληνλη-

ζηψλ αλά Πεξηθέξεηα, ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Γηαρεί-

ξηζεο Ιδησηηθνχ Υξένπο απεπζχλεη εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβν-

ιήο αηηήζεσλ πξφζθιεζε πξνο ηνπο Γηθεγνξηθνχο 

πιιφγνπο κε έδξα ηελ Πεξηθέξεηα απηή κε ηε δηαδη-

θαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. ηελ πεξί-

πησζε απηή ζην κεηξψν εγγξάθνληαη δηθεγφξνη κε 

πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία κεηά ηε ιήςε ηεο 

άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο. Δάλ νη αηηήζεηο εγ-

γξαθήο ππεξβνχλ ζε αξηζκφ ηηο ππφ θάιπςε ζέζεηο, 

αθνινπζείηαη δηαδηθαζία θιήξσζεο θαηά ηα παξαπά-

λσ νξηδφκελα. 

6. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αλάγθε ζπκπιήξσ-

ζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπληνληζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλε 

Πεξηθέξεηα, ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο Ιδησ-

ηηθνχ Υξένπο κε απφθαζή ηνπ κπνξεί λα εγγξάςεη 

ζην κεηξψν ζπληνληζηψλ λέα κέιε απφ ηελ θαηάζηα-

ζε επηιαρφλησλ αλά Πεξηθέξεηα. Δάλ ν αξηζκφο ησλ 

επηιαρφλησλ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλα-

γθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πεξηθέξεηαο, ν Δηδηθφο 

Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Υξένπο δεκν-

ζηεχεη θνηλή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

γηα ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν πληνληζηψλ δηαπη-

ζηεπκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ θαη δηθεγφξσλ αθνινπ-

ζψληαο θαηά ηα ινηπά ηελ δηαδηθαζία ησλ παξαγξά-

θσλ 4 θαη 5. 

7. Η Δ.Γ.Γ.Ι.Υ. επηβιέπεη ην έξγν ησλ ζπληνληζηψλ, 

κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο θαη ηελ πεξηνδηθή 

πηζηνπνίεζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Με απφθαζε ηνπ 

Δηδηθνχ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Υξένπο 

δηαγξάθνληαη απφ ην Μεηξψν νη ζπληνληζηέο πνπ 

δελ θέξνπλ ζε πέξαο ην έξγν ηνπο εκπξνζέζκσο ή 

εθπιεξψλνπλ πιεκκειψο ηα θαζήθνληα ηνπο. Γηα 

ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπληνληζηψλ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ επηθέξεη ε κε ζπκκφξθσζή ηνπο ζε 

απηέο εθδίδεηαη Οδεγφο Γενληνινγίαο πληνληζηψλ 

απφ ηελ Δ.Γ.Γ.Ι.Υ.. 

 

Άπθπο 07 – Έλεγσορ πληπόηηηαρ αίηηζηρ 

και κοινοποίηζή ηηρ ζηοςρ πιζηωηέρ 
 

1. Δθφζνλ ν ζπληνληζηήο δελ απνπνηεζεί ην δηνξηζκφ 

ηνπ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3, ε 

Δ.Γ.Γ.Ι.Υ. ηνπ θνηλνπνηεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή α-

ληίγξαθν ηεο αίηεζεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξά-

θσλ. Ο ζπληνληζηήο ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ηεο αίηε-
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ζεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ θαη ζε πεξί-

πησζε πνπ ν θάθεινο ηεο αίηεζεο δελ είλαη πιή-

ξεο θαιεί ηνλ νθεηιέηε λα θαηαζέζεη εληφο πέληε 

(5) εξγαζίκσλ εκεξψλ ηα έγγξαθα πνπ ιείπνπλ. 

Δάλ ν θάθεινο δελ ζπκπιεξσζεί εκπξφζεζκα ε 

δηαδηθαζία ζεσξείηαη πεξαησζείζα σο άθαξπε θαη 

ν ζπληνληζηήο ζπληάζζεη πξαθηηθφ απνηπρίαο ηεο 

δηαδηθαζίαο ην νπνίν απνζηέιιεη ειεθηξνληθά 

ζηελ Δ.Γ.Γ.Ι.Υ. θαη ζηνλ αηηνχληα. Μεηά ηε δηα-

πίζησζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο αίηεζεο ή ηε ζπ-

κπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ν ζπληνληζηήο εθδίδεη 

ππνγεγξακκέλε βεβαίσζε κε ηελ νπνία πηζηνπνηεί 

ηελ πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο θαη ηελ απνζηέιιεη 

απζεκεξφλ ζηελ Δ.Γ.Γ.Ι.Υ.. Η σο άλσ βεβαίσζε 

πηζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά απφ ηελ Δ.Γ.Γ.Ι.Υ. θαη 

θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ νθεηιέηε θαη ζην 

ζπληνληζηή.  

2. Δληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε 

ιήςε ηεο αίηεζεο κε πιήξε θάθειν ή ηεο ζπ-

κπιήξσζεο απηήο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 

ειιείςεηο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1, ν ζπ-

ληνληζηήο θνηλνπνηεί ζε φινπο ηνπο πηζησηέο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη θαηαζέζεη ν 

νθεηιέηεο ειεθηξνληθά ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία κε ειεθηξνληθά 

κέζα, κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή ή κε ηζνδχλακνπ ηχπνπ ηαρπδξνκηθή 

επηζηνιή ή απηνπξφζσπε παξάδνζε, εθφζνλ δηα-

ζθαιίδνληαη κε ηζνδχλακν ηξφπν ε επηβεβαίσζε 

απνζηνιήο, παξαιαβήο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο, 

αληίγξαθν ηεο αίηεζεο. Με ηελ εμαίξεζε ησλ πη-

ζησηψλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 2, ζηνπο 

πηζησηέο θνηλνπνηείηαη επίζεο πξφζθιεζε ζπκκε-

ηνρήο ζηε δηαδηθαζία θαη ππφδεηγκα έληππεο δή-

ισζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. 

3. Σν εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ γηα ηελ πξψηε πεξίνδν εθαξκνγήο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνζδηνξίδε-

ηαη ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο. Γηα ιφγνπο δηα-

ρείξηζεο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ ζπληνληζηψλ 

θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ πηζησηψλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θνξέσλ, κε απφ-

θαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Ιδησηη-

θνχ Υξένπο δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη ην παξαπά-

λσ ρξνληθφ δηάζηεκα. Η απφθαζε ηνπ πξνεγνχ-

κελνπ εδαθίνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δ.Γ.Γ.Ι.Υ.. 

4. Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξ-

λήζεσο, νη ρξεκαηνδνηηθνί θνξείο θαη νη πηζησηέο 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θνηλνπνηνχλ ζηελ Δ.Γ.Γ.Ι.Υ. 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηελ ν-

πνία ζα γίλνληαη απφ ηνπο ζπληνληζηέο φιεο νη 

θνηλνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο γηα ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο 

νθεηιψλ. 

Άπθπο 08 – Διαδικαζία διαππαγμάηεςζηρ – 

Υποσπεώζειρ εσεμύθειαρ και ειλικπίνειαρ 

 

1. Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνη-

λνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7, νη πηζησηέο απνζηέι-

ινπλ ζην ζπληνληζηή ζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ 

ηνπο έρεη θνηλνπνηήζεη δήισζε γηα ηελ πξφζεζή ηνπο 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία. Οη πηζησηέο πνπ 

πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ απνζηέιινπλ ειεθηξν-

ληθά, λνκίκσο ππνγεγξακκέλε ηε δήισζε εκπηζηεπ-

ηηθφηεηαο. Οη πηζησηέο πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα 

δειψλνπλ ζην ζπληνληζηή ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ 

είλαη εμνπζηνδνηεκέλν λα ηνπο εθπξνζσπήζεη ζηε 

δηαδηθαζία θαη ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηη-

θά έγγξαθα. 

2. Καηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ν ζπληνληζηήο ειέγρεη εάλ ζπγθεληξψ-

ζεθε ην απαηηνχκελν πνζνζηφ απαξηίαο ζπκκεηερφ-

λησλ πηζησηψλ. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο έιιεηςεο 

απαξηίαο, ε δηαδηθαζία ζεσξείηαη πεξαησζείζα σο 

άθαξπε θαη ν ζπληνληζηήο ζπληάζζεη πξαθηηθφ απν-

ηπρίαο ηεο δηαδηθαζίαο ην νπνίν απνζηέιιεη ειεθηξν-

ληθά ζηελ Δ.Γ.Γ.Ι.Υ., ζηνλ αηηνχληα θαη ζηνπο πη-

ζησηέο. 

3. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε χπαξμε απαξηίαο, 

ν ζπληνληζηήο θνηλνπνηεί ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρν-

ληεο πηζησηέο ηα ζπλνδεπηηθά ηεο αίηεζεο έγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθά θαη ζηελ πεξίπησζε νθεηιέηε 

πνπ ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο κηθξήο επηρείξεζεο 

ηάζζεη πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ γηα ηελ ππνβνιή 

πξφηαζεο δηνξηζκνχ εκπεηξνγλψκνλα θαηά ηα πξν-

βιεπφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11. Σαπηφρξνλα 

ελεκεξψλεη ηνλ νθεηιέηε γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθα-

ζίαο δηαπξαγκάηεπζεο. 

4. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ηεο πξνεγνχ-

κελεο παξαγξάθνπ ν ζπληνληζηήο ηάζζεη πξνζεζκία 

ελφο (1) κελφο γηα ηελ απνζηνιή αληηπξνηάζεσλ απφ 

ηνπο πηζησηέο. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο 

δηνξηζκνχ εκπεηξνγλψκνλα θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ή ζε πεξίπησζε ππνρξεσ-

ηηθνχ νξηζκνχ εκπεηξνγλψκνλα, ζχκθσλα κε ηα πξν-

βιεπφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11, ε πξνζεζκία 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηάζζεηαη γηα ηελ νιν-

θιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο εκπεηξνγλψκνλα. 

5. Η αληηπξφηαζε πνπ ζπληάζζεη πηζησηήο πξέπεη 

θαη’ ειάρηζηνλ λα πεξηέρεη: 

(α) ηελ αμία ξεπζηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνη-

ρείσλ ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ ζπλνθεηιεηψλ πνπ έρνπλ 

ππνβάιεη ηελ αίηεζε απφ θνηλνχ κε ηνλ νθεηιέηε, 

εθφζνλ ν πηζησηήο πνπ ππνβάιιεη ηελ αληηπξφηαζε 

δελ ζπλαηλεί κε ηελ αμία ξεπζηνπνίεζεο πνπ έρεη δε-

ισζεί απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο ζπλνθεηιέηεο, 
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(β) ην πνζφ πνπ πξνηείλεηαη λα θαηαβάιιεη ν ν-

θεηιέηεο γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ, 

θαζψο θαη ην πνζφ πνπ πξνηείλεηαη λα θαηαβάι-

ινπλ νη ζπλνθεηιέηεο γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ 

νθεηιψλ γηα ηηο νπνίεο επζχλνληαη, ζε πεξίπησζε 

απφ θνηλνχ ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κε ηνλ νθεηιέ-

ηε, εθφζνλ ν πηζησηήο πνπ ππνβάιιεη ηελ αληη-

πξφηαζε δελ ζπλαηλεί κε ηα πνζά πνπ πξνηάζε-

θαλ απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο ζπλνθεηιέηεο θαη 

(γ) ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πξέπεη λα πιεξσζεί ζε 

θάζε πηζησηή κε ηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο ν-

θεηιψλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ ππνρξεσηηθψλ θαλφ-

λσλ ηνπ άξζξνπ 9 θαη ηνπ άξζξνπ 15, βάζεη ζπ-

λεκκέλνπ πίλαθα θαηάηαμεο. 

Σν σο άλσ ειάρηζην πεξηερφκελν, θαζψο θαη αηηη-

νιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηάο 

ηνπ, πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη ζηελ πξφηαζε 

ηνπ νθεηιέηε ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο νθεηιψλ 

πξνο ην Γεκφζην, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ 

ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 θαη ηεο παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 15. 

6. Οη αληηπξνηάζεηο ησλ πηζησηψλ θνηλνπνηνχληαη 

ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο θαη ηνλ 

νθεηιέηε, νη νπνίνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνηεί-

λνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο εληφο πξνζε-

ζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Δληφο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξνε-

γνχκελνπ εδαθίνπ ν νθεηιέηεο δειψλεη εάλ απν-

δέρεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αληηπξνηάζεηο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο εγθξίλεη κία ή πε-

ξηζζφηεξεο απφ ηηο αληηπξνηάζεηο, απηέο ηίζεληαη 

ηαπηφρξνλα ζε ςεθνθνξία απφ ηνπο ζπκκεηέρν-

ληεο πηζησηέο. ε πεξίπησζε πνπ νη αληηπξνηάζεηο 

πνπ ηέζεθαλ ζε ςεθνθνξία ππεξβαίλνπλ ηηο δχν 

(2), ρσξίο θάπνηα απφ απηέο λα ζπγθεληξψζεη ην 

πνζνζηφ πιεηνςεθίαο ηεο παξαγξάθνπ 8, νη δχν 

(2) αληηπξνηάζεηο πνπ ζπγθέληξσζαλ ην κεγαιχ-

ηεξν πνζνζηφ ςήθσλ ηίζεληαη εθ λένπ ζε ςεθν-

θνξία. ε πεξίπησζε πνπ νη αληηπξνηάζεηο πνπ 

ηέζεθαλ εμαξρήο ή εθ λένπ ζε ςεθνθνξία είλαη 

δχν (2), ρσξίο θάπνηα απφ απηέο λα ζπγθεληξψζεη 

ην πνζνζηφ πιεηνςεθίαο ηεο παξαγξάθνπ 8, ε 

αληηπξφηαζε πνπ ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ςήθσλ ζηελ ςεθνθνξία ηνπ πξνεγνχκε-

λνπ εδαθίνπ ηίζεηαη εθ λένπ ζε ςεθνθνξία γηα λα 

δηαπηζησζεί εάλ ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία 

ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ ηεο παξαγξάθνπ 8. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιήζεθε θακία αληηπξφηα-

ζε απφ ηνπο πηζησηέο ή πνπ θακία αληηπξφηαζε 

απφ απηέο πνπ ππνβιήζεθαλ ή ην ζρέδην αλαδηάξ-

ζξσζεο νθεηιψλ ηνπ εκπεηξνγλψκνλα δελ εγθξί-

ζεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε, ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο ε αξρηθή πξφ-

ηαζε ηνπ νθεηιέηε. 

7. ε πεξίπησζε ππνρξεσηηθνχ δηνξηζκνχ εκπεη-

ξνγλψκνλα, γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί ηνπ ζρεδίνπ 

αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ ηνπ εκπεηξνγλψκνλα ή γηα 

ηελ απνζηνιή αληηπξνηάζεσλ απφ ηνπο πηζησηέο ε-

θαξκφδνληαη νη πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 3. 

8. Γηα ηελ έγθξηζε πξφηαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεη-

ιψλ απαηηείηαη ζπκθσλία ηνπ νθεηιέηε θαη πιεηνςε-

θία ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησ-

ηψλ, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζνζηφ δχν 

πέκπησλ (2/5) ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ κε εηδη-

θφ πξνλφκην. Δθφζνλ εγθξηζεί ε πξφηαζε αλαδηάξ-

ζξσζεο νθεηιψλ ππνγξάθεηαη κε επηκέιεηα ηνπ ζπ-

ληνληζηή κεηαμχ ησλ ζπλαηλνχλησλ πηζησηψλ ε ζχκ-

βαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. Η ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο κε κεραληθφ κέζν ή ειε-

θηξνληθφ ηξφπν είλαη επαξθήο. Ο ζπληνληζηήο απν-

ζηέιιεη αληίγξαθν ηεο ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο 

αλαδηάξζξσζεο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζησ-

ηέο θαη ζηνλ νθεηιέηε. 

9. Δθφζνλ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία κεηά ην πέξαο 

ησλ ςεθνθνξηψλ ηεο παξαγξάθνπ 6, ε δηαδηθαζία 

ζεσξείηαη πεξαησζείζα σο άθαξπε θαη ν ζπληνληζηήο 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ απνηπρίαο ηεο δηαδηθαζίαο, ην 

νπνίν απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ζηνλ αηηνχληα θαη 

ζηνπο πηζησηέο. 

10. πκκεηέρνληεο πηζησηέο πνπ θαηαςεθίδνπλ ε-

γθξηλφκελε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ δχλα-

ληαη λα ππνβάιινπλ εγγξάθσο ζηνλ ζπληνληζηή ελ-

ζηάζεηο θαηά ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Ο 

ζπληνληζηήο θπιάζζεη ηα αληίγξαθα ησλ ελζηάζεσλ 

θαη ρνξεγεί αληίγξαθα ζε νηνλδήπνηε ζεκειηψλεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ. 

11. Κάζε ζπκκεηέρσλ πηζησηήο έρεη δηθαίσκα λα δε-

ηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πξφ-

ζζεηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία απφ ηνλ νθεηιέηε, εθφ-

ζνλ απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο 

ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. Ο νθεηιέηεο δχ-

λαηαη λα αξλεζεί ηελ παξνρή πξφζζεησλ εγγξάθσλ 

θαη ζηνηρείσλ φηαλ ην ζρεηηθφ αίηεκα ππνβάιιεηαη 

απφ πηζησηή πνπ εθπξνζσπεί πνζνζηφ ησλ ζπλνιη-

θψλ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε κηθξφηεξν ηνπ 

είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) θαη εθηηκάηαη φηη θαηά 

ηε ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ πξαγκάησλ δηα ηεο πα-

ξνρήο ησλ πξφζζεησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ζα 

απνθαιπθζνχλ επηρεηξεκαηηθά απφξξεηα ηνπ νθεηιέ-

ηε κε ζπλέπεηα ηελ νπζηψδε βιάβε ηνπ. ε πεξίπησ-

ζε δηαθσλίαο ιακβάλεηαη απφθαζε απφ ηνπο ζπκκε-

ηέρνληεο πηζησηέο κε πιεηνςεθία 60% ησλ ζπκκεηε-

ρφλησλ πηζησηψλ. Αλ ν νθεηιέηεο αξλεζεί εθ λένπ 

ηελ παξνρή πξφζζεησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ε 

δηαδηθαζία ζεσξείηαη πεξαησζείζα σο άθαξπε θαη ν 

ζπληνληζηήο ζπληάζζεη πξαθηηθφ απνηπρίαο ηεο δηα-

δηθαζίαο. 

12. Η δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ 

ηνπ παξφληνο λφκνπ δηελεξγείηαη κε αληαιιαγή ειε-

θηξνληθήο ή άιινπ ηχπνπ αιιεινγξαθίαο ή ηειεθσ-
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ληθή ή άιιε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ζπληνληζηή, 

ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ πηζησηψλ, ρσξίο λα απαηηεί-

ηαη ν νξηζκφο ζπλάληεζεο κε θπζηθή παξνπζία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Με αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη 

απφ ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο πνπ είλαη δηθαηνχρνη 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ηνπ ζπλφινπ 

ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

κπνξεί λα δεηεζεί απφ ην ζπληνληζηή νξηζκφο ζπ-

λάληεζεο ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην αίηεκα. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαπξαγκάηεπζε 

δελ νινθιεξσζεί ζε κία ζπλάληεζε, ν ζπληνλη-

ζηήο δχλαηαη λα νξίζεη επαλαιεπηηθέο ζπλαληή-

ζεηο. 

13. Οη πξνζεζκίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 11 επηκεθχλνληαη θαη ζε πεξί-

πησζε πνπ έρεη νξηζηεί ζπλάληεζε θαηά ηα πξν-

βιεπφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν απηή 

αλαβάιιεηαη φηαλ: 

(α) ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα πηζησηήο, ν νπνίνο 

αηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξφληνο θαη ζπλαηλεί ζην 

αίηεκά ηνπ ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ, ή 

(β) ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ 

ζπλαηλεί ζε αίηεκα επηκήθπλζεο πξνζεζκίαο ή 

αλαβνιήο ηεο ζπλάληεζεο νηνπδήπνηε ζπκκεηέρν-

ληνο, ή 

(γ) ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ην Γεκφζην, ζηηο πε-

ξηπηψζεηο πνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί πξνηάζεηο 

απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή δελ έρεη δηνξηζηεί ε-

κπεηξνγλψκνλαο θαηά ην άξζξν 11. 

Σα αηηήκαηα γηα ηελ παξάηαζε πξνζεζκηψλ πεξη-

ιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά θαη ην ρξφλν ηεο παξά-

ηαζεο, ν νπνίνο ζπλνιηθά δελ κπνξεί λα ππεξβαί-

λεη ην ρξφλν ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο, αθφκα θαη 

φηαλ ππνβάιινληαη πεξηζζφηεξα, ηαπηφρξνλα ή 

δηαδνρηθά, αηηήκαηα γηα παξάηαζε ηεο ίδηαο πξν-

ζεζκίαο. ε πεξίπησζε αλαβνιήο ζπλάληεζεο, ν 

ζπληνληζηήο νξίδεη λέα ζπλάληεζε ππνρξεσηηθά 

εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ο ζπληνλη-

ζηήο ελεκεξψλεη ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο ζπκκεηέ-

ρνληεο πηζησηέο γηα ηελ παξάηαζε πξνζεζκίαο θαη 

ηελ αλαβνιή ζπλάληεζεο κε ηελ απνζηνιή ζρεηη-

θήο εηδνπνίεζεο. 

14. ε πεξίπησζε νθεηιέηε πνπ ππάγεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ηεο κεγάιεο επηρείξεζεο θαη κε απφ-

θαζε ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφ-

λησλ πηζησηψλ, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κεηά 

ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3, ν ζπληνληζηήο πνπ δηνξίζηεθε κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 κπνξεί λα αληηθαηαζηα-

ζεί απφ ζπληνληζηή ηεο επηινγήο ησλ πηζησηψλ. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε νη πηζησηέο κπνξνχλ λα νξί-

δνπλ θαη άιιν πξφζσπν, κε εγγεγξακκέλν ζην 

Μεηξψν πληνληζηψλ γηα λα ζπλεπηθνπξεί ην λέν 

ζπληνληζηή ζηα θαζήθνληά ηνπ. 

15. Η εθπξνζψπεζε ηνπ νθεηιέηε ή θάζε ζπκκεηέρν-

ληνο πηζησηή απφ δηθεγφξν είλαη πξναηξεηηθή. 

16. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ν ζπληνληζηήο 

θαηαξηίδεη πξαθηηθφ πεξαίσζήο ηεο ζην νπνίν αλα-

θέξεη ππνρξεσηηθά: 

(α) Σελ χπαξμε απαξηίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησ-

ηψλ. 

(β) Σπρφλ πξφζζεηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ ρνξε-

γήζεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πη-

ζησηέο. 

(γ) Σε ζχκθσλε γλψκε ηνπ νθεηιέηε ζηα ζρέδηα 

ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ πνπ ηέζεθαλ ζε 

ςεθνθνξία. 

(δ) Σα ζρέδηα ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ 

πνπ ηέζεθαλ ζε ςεθνθνξία. 

(ε) Σα πνζνζηά πιεηνςεθίαο γηα ηελ ιήςε απφθαζεο 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο ζρεηηθά κε ηελ 

έγθξηζε ζπκβάζεσο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. 

(ζη) Γηαβεβαίσζε ηνπ ζπληνληζηή φηη θαηά ηελ δηαδη-

θαζία δηαπξαγκάηεπζεο ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ 

θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ. 

(δ) Σπρφλ ελζηάζεηο ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ πνπ 

θαηαςήθηζαλ. 

Σν πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ ην ζπληνληζηή θαη α-

πνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο θαη θπιάζζεηαη απφ ην ζπ-

ληνληζηή. Κάζε κέξνο πνπ κεηείρε ζηελ δηαδηθαζία, 

θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε κε ζπκκεηέρσλ πηζησηήο ή 

ζπλνθεηιέηεο δηθαηνχηαη λα ιάβεη απφ ην ζπληνληζηή 

αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ πεξαίσζεο ηεο δηαπξαγκά-

ηεπζεο. 

17. Ο νθεηιέηεο, νη ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο θαη ν 

ζπληνληζηήο θέξνπλ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο σο πξνο 

ηελ χπαξμε θαη ην πεξηερφκελν ησλ δηαπξαγκαηεχζε-

σλ. Ο νθεηιέηεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο θέ-

ξνπλ ππνρξέσζε εηιηθξίλεηαο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία κε θαιή πίζηε. Η δεκνζίεπζε ή θάζε 

άιιε θνηλνπνίεζε ζε ηξίηνπο εκπηζηεπηηθψλ πιεξν-

θνξηψλ ή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δηαπξαγκαηεχ-

ζεηο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαπξαγκάηεπζε 

απαγνξεχεηαη. Η παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο εκπη-

ζηεπηηθφηεηαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαπξαγ-

κάηεπζε ζπλεπάγεηαη, πέξαλ ησλ φζσλ πξνβιέπν-

ληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2472/1997 (Α’ 50), θαη ηελ 

ππνρξέσζε απνδεκίσζεο θαη ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίε-

ζεο ηνπ παζφληνο θαηά ηα άξζξα 914 επ. ΑΚ. Οη 

πξνηάζεηο θαη νη αληηπξνηάζεηο ξχζκηζεο νθεηιψλ 

πνπ ζπληάρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία ξχζκηζεο ή δηεθδί-

θεζεο ηεο νθεηιήο.  
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Άπθπο 09 – Υποσπεωηικοί κανόνερ ζύμβα-

ζηρ αναδιάπθπωζηρ οθειλών 
 

1. Οη πηζησηέο θαη ν νθεηιέηεο, κε ηελ επηθχιαμε 

ηνπ άξζξνπ 15, δχλαληαη λα δηακνξθψζνπλ ειεχ-

ζεξα ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσ-

ζεο νθεηιψλ. Σα δηθαηψκαηα ησλ πξνλνκηνχρσλ 

πηζησηψλ δηαηεξνχληαη ππέξ ηεο απαίηεζεο ηνπο, 

φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κε ηε ζχκβαζε αλα-

δηάξζξσζεο νθεηιψλ. 

2. Η ειεχζεξε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ ππφθεηηαη ζηηο 

αθφινπζεο εμαηξέζεηο (ππνρξεσηηθνί θαλφλεο): 

(α) Οη ξπζκίζεηο ηεο ζχκβαζεο εμσδηθαζηηθήο 

αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ δελ επηηξέπεηαη λα θέ-

ξνπλ νπνηνλδήπνηε κε ζπκβαιιφκελν πηζησηή ζε 

ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή ζέζε απφ απηήλ ζηελ νπνία 

ζα βξηζθφηαλ ζε πεξίπησζε ξεπζηνπνίεζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ 

βεβαξεκέλσλ ππέξ ηνπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηξίησλ, ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο. 

(β) Οη πξνλνκηνχρνη πηζησηέο, δηα ησλ ξπζκίζεσλ 

ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ, ιακβά-

λνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα πνζά θαη άιια ηπρφλ 

αληαιιάγκαηα ηζάμηα κε ηα πνζά πνπ πξνβιέπε-

ηαη φηη ζα ειάκβαλαλ θαηά ηε ζπλεζηζκέλε πνξεί-

α ησλ πξαγκάησλ ζε πεξίπησζε ξεπζηνπνίεζεο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε θαη 

ησλ βεβαξεκέλσλ ππέξ ηνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνη-

ρείσλ ηξίησλ ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο αλαγθαζηη-

θήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 977 ηνπ Κψ-

δηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 

(γ) Πνζά θαη άιια αληαιιάγκαηα πνπ απνκέλνπλ 

πξνο δηαλνκή κεηά ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα δηα-

λνκή πνζψλ θαη άιισλ αληαιιαγκάησλ ζχκθσλα 

κε ηηο πεξηπη. α’ θαη β’, δηαλέκνληαη ζε φινπο ηνπο 

πηζησηέο ζπκκέηξσο θαηά ην κέξνο ησλ απαηηή-

ζεψλ ηνπο πνπ απνκέλεη αλεμφθιεην κεηά ηελ ε-

θαξκνγή ησλ πεξηπη. α’ θαη β’. 

«(δ) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ ππνρξεσηηθνχ θαλφλα 

ηνπ ζηνηρείνπ (α), γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζψλ 

θαη ησλ ηπρφλ άιισλ αληαιιαγκάησλ δηαλνκήο 

κεηαμχ ησλ πηζησηψλ, νη θάησζη απαηηήζεηο ησλ 

πηζησηψλ δελ ζπλππνινγίδνληαη: 

αα) ην ζχλνιν ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο ησλ πηζησ-

ηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

ββ) κέξνο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ 

Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απφ πξφζηηκα 

θαη απφ πξνζαπμήζεηο ή ηφθνπο εθπξφζεζκεο θα-

ηαβνιήο, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη κε απφθαζε 

ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο Κνη-

λσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχ-

εο. 

Σα αλαθεξφκελα ζηα σο άλσ εδάθηα πνζά ζπλππν-

ινγίδνληαη ζηε δηαλνκή κφλν ζηελ πεξίπησζε θαη 

θαηά ηελ έθηαζε πνπ ην επηηξέπεη ε ηθαλφηεηα απν-

πιεξσκήο ηνπ νθεηιέηε θαη απνπιεξψλνληαη, ελ φισ 

ή ελ κέξεη, κφλν εθφζνλ έρνπλ απνπιεξσζεί πιήξσο 

νη ινηπέο απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε ηα σο άλσ πνζά δηαγξάθν-

ληαη κεηά ηελ νινζρεξή εμφθιεζε φισλ ησλ νθεηιψλ 

κε βάζε ηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο. 

3. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη λα ζπκθσλεζεί κε ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 8 ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πηζησηψλ φηη νη απαηηήζεηο νη νπνίεο: 

(α) γελλψληαη ηαπηφρξνλα κε ή κεηά ηελ θαηάξηηζε 

ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ θαη 

(β) πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ νθεηιέηε 

νπνηαζδήπνηε θχζεσο ή απφ παξνρή αγαζψλ ή ππε-

ξεζηψλ ζηνλ νθεηιέηε θαη 

(γ) απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νθεηιέηε 

ηθαλνπνηνχληαη πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε φιεο ηηο α-

παηηήζεηο πνπ είραλ γελλεζεί πξηλ απφ ηελ θαηάξηηζε 

ηεο ζχκβαζεο εμσδηθαζηηθήο αλαδηάξζξσζεο νθεη-

ιψλ, πξνλνκηνχρσλ ή κε. 

Αλ ν νθεηιέηεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο δελ 

ζπκθψλεζαλ δηαθνξεηηθά, ην πξνλφκην απηφ δελ η-

ζρχεη γηα απαηηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαην-

δνηήζεηο ή παξνρή αγαζψλ, ππεξεζηψλ ή νηαζδήπνηε 

θχζεσο ηνπ νθεηιέηε ή πξνζψπσλ ζπλδεδεκέλσλ κε 

ηνλ νθεηιέηε. 

4. Με ηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ δχλαηαη 

λα ξπζκίδεηαη ην δηθαίσκα πηζησηή λα εγγξάςεη ππν-

ζήθε, πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή εηδηθφ πξνλφκην ζε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε ή ησλ ζπλνθεηιε-

ηψλ γηα εμαζθάιηζε ησλ ξπζκηδφκελσλ κε ηε ζχκβα-

ζε απαηηήζεσλ. Με ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ 

ζην πξνεγνχκελν εδάθην, κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκ-

βαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ θαη γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απηή εμππεξεηείηαη απφ ηνλ νθεηιέηε θαη 

ηνπο ζπλνθεηιέηεο, απαγνξεχεηαη ε εγγξαθή λένπ 

βάξνπο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε ή ησλ 

ζπλνθεηιεηψλ γηα εμαζθάιηζε ησλ ξπζκηζκέλσλ κε 

ηε ζχκβαζε απαηηήζεσλ. 

5. Κάζε ξχζκηζε ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο ν-

θεηιψλ επλντθή γηα ηνλ νθεηιέηε ηζρχεη ππέξ θάζε 

ζπλνθεηιέηε, κε εγγπεηή, πνπ έρεη ζπλππνβάιεη αί-

ηεζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

4, θαη ππέξ θάζε εγγπεηή πνπ έρεη παξάζρεη εγγχεζε 

γηα ξπζκηδφκελε κε ηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο ν-

θεηιψλ απαίηεζε. 

6. Η ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ δεκηνπξγεί 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ απφ ηελ θαηάξηηζή ηεο. Ο νθεηιέηεο θαηαβάι-

ιεη πνζά θαη άιια αληαιιάγκαηα ζε κε ζπκβαιιφκε-

λνπο πηζησηέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. 
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7. Οη εγγπήζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ππέξ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηνπ Δζληθνχ Σακείνπ Δπη-

ρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Δ.ΣΔ.ΑΝ. 

Α.Δ.), θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα πνπ έρεη ρνξεγήζεη εγγχεζε γηα 

δάλεηα νπνηνπδήπνηε είδνπο, αθνινπζνχλ ηηο α-

παηηήζεηο ππέξ ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθαλ, φπσο νη 

απαηηήζεηο απηέο ξπζκίδνληαη κε ηε ζπκθσλία. Αλ 

δελ ηεξεζεί ε ζπκθσλία αλαδηάξζξσζεο απφ ηνλ 

νθεηιέηε, νη θνξείο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

επζχλνληαη κφλν γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνη-

ρνπ εγγπεκέλνπ πνζνζηνχ ηνπ αλεμφθιεηνπ θε-

θαιαίνπ. 

8. Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο αλα-

δηάξζξσζεο, ηπρφλ αληαπαίηεζε ηνπ νθεηιέηε 

έλαληη ησλ πηζησηψλ ηνπ ζπκςεθίδεηαη ζε φιε 

ηελ έθηαζε ηεο αξρηθήο νθεηιήο, θαιχπηνληαο 

θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο νθεηιέο εθηφο ηεο 

ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ θαη δφζεηο ηεο 

ζχκβαζεο απηήο, εθφζνλ ε γελεζηνπξγφο αηηία 

ηεο σο άλσ αληαπαίηεζεο αλάγεηαη ζε ρξφλν πξν-

γελέζηεξν ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 10 – Αμοιβή ηος ζςνηονιζηή 
 

1. Αλ ν νθεηιέηεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο 

δελ ζπκθψλεζαλ κεγαιχηεξε ακνηβή, ε ακνηβή 

ηνπ ζπληνληζηή νξίδεηαη: 

(α) ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ (200) επξψ γηα νθεη-

ιέηεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κη-

θξψλ επηρεηξήζεσλ, 

(β) ζην πνζφ ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) επξψ γηα ν-

θεηιέηεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. 

2. Αλ ν νθεηιέηεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο 

δελ ζπκθψλεζαλ δηαθνξεηηθά, ηα πνζά ηεο πξνε-

γνχκελεο παξαγξάθνπ βαξχλνπλ ην κέξνο πνπ 

πξνθάιεζε ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη πξνθαηαβάιιεηαη ζην ζπληνληζηή 

πξηλ ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ηεο αίηεζεο θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 παξ. 1. 

  

Άπθπο 11 – Διοπιζμόρ εμπειπογνώμονα 
 

1. Η εθπφλεζε αμηνιφγεζεο βησζηκφηεηαο ηνπ 

νθεηιέηε κπνξεί λα αλαηεζεί ζε εκπεηξνγλψκνλα 

εθφζνλ ππνβάιιεηαη ζρεηηθφ αίηεκα απφ ζπκκε-

ηέρνληεο πηζησηέο πνπ είλαη δηθαηνχρνη ηνπιάρη-

ζηνλ ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ απαη-

ηήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

(πξναηξεηηθφο δηνξηζκφο εκπεηξνγλψκνλα). 

ηνλ εκπεηξνγλψκνλα κπνξεί λα αλαηεζεί κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο θαη ε εθπφλεζε ζρεδίνπ αλαδηάξ-

ζξσζεο νθεηιψλ. Η επηινγή θαη ν δηνξηζκφο ηνπ 

εκπεηξνγλψκνλα γίλεηαη κε απφθαζε ηεο απφιπηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ. Η ακνη-

βή ηνπ εκπεηξνγλψκνλα ζπκθσλείηαη ειεχζεξα θαη 

βαξχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο πνπ ππέβαιαλ 

ην ζρεηηθφ αίηεκα δηνξηζκνχ. ε πεξίπησζε θαηάξηη-

ζεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ κε βάζε ζρέ-

δην αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ πνπ εθπνλήζεθε απφ 

ηνλ εκπεηξνγλψκνλα, ε ακνηβή ηνπ ηειεπηαίνπ βαξχ-

λεη ηνλ νθεηιέηε. 

2. Η εθπφλεζε αμηνιφγεζεο βησζηκφηεηαο θαη ηνπ 

ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ ηνπ νθεηιέηε πνπ 

απνηειεί κεγάιε επηρείξεζε αλαηίζεηαη ππνρξεσηηθά 

ζε εκπεηξνγλψκνλα (ππνρξεσηηθφο δηνξηζκφο εκπεη-

ξνγλψκνλα). Η επηινγή θαη ν δηνξηζκφο ηνπ εκπεηξν-

γλψκνλα γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ νθεηιέηε θαη 

ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ πη-

ζησηψλ. Η ακνηβή ηνπ εκπεηξνγλψκνλα ζπκθσλείηαη 

ειεχζεξα θαη βαξχλεη ηνλ νθεηιέηε. 

3. ε θάζε πεξίπησζε ν εκπεηξνγλψκνλαο ππνβάιιεη 

ζην ζπληνληζηή ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο βησζηκφηε-

ηαο ηνπ νθεηιέηε θαη, εθφζνλ ηνπ έρεη αλαηεζεί, ζρέ-

δην αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ εληφο ηξηάληα (30) εξ-

γαζίκσλ εκεξψλ απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ θαη ηελ παξα-

ιαβή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρεί-

σλ. Ο ζπληνληζηήο θνηλνπνηεί ηελ έθζεζε θαη ην ζρέ-

δην ζηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο 

θαη ζε πεξίπησζε νθεηιέηε πνπ απνηειεί κεγάιε επη-

ρείξεζε νξίδεη πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ηε-

ιεπηαία θνηλνπνίεζε γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί ηνπ 

ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ ηνπ εκπεηξνγλψκν-

λα ή γηα ηελ απνζηνιή αληηπξνηάζεσλ απφ ηνπο πη-

ζησηέο. Κάζε ζρέδην αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ πνπ 

έρεη εθπνλεζεί απφ εκπεηξνγλψκνλα εγθξίλεηαη απφ 

ηνλ νθεηιέηε πξηλ ηεζεί ζε ςεθνθνξία γηα έγθξηζε 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο. Καηά ηα ινηπά 

εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη νη πξνζεζκίεο ηνπ 

άξζξνπ 8. 

4. Η αλάζεζε ζε εκπεηξνγλψκνλα ηεο αμηνιφγεζεο 

βησζηκφηεηαο ηνπ νθεηιέηε ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

κπνξεί λα παξαιεηθζεί, εθφζνλ έρεη εθπνλεζεί απφ 

νπνηνλδήπνηε πηζησηή αμηνιφγεζε βησζηκφηεηαο ηνπ 

νθεηιέηε εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δψδεθα (12) κελψλ 

πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζηελ εμσδη-

θαζηηθή δηαδηθαζία ξχζκηζεο νθεηιψλ θαη ζπκθσλεί 

ζηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδη-

θαζίαο ηνπ παξφληνο λφκνπ ε απφιπηε πιεηνςεθία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ.  

 

Άπθπο 12 – Επικύπωζη από ηο δικαζηήπιο 
 

1. Ο νθεηιέηεο ή ζπκκεηέρσλ πηζησηήο δχλαηαη λα 

ππνβάιιεη ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν, ζηελ πεξη-

θέξεηα ηνπ νπνίνπ έρεη έδξα ν νθεηιέηεο, αίηεζε επη-

θχξσζεο ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. Η 
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ππφζεζε εθδηθάδεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εθνχ-

ζηαο δηθαηνδνζίαο. Οη παξεκβάζεηο, πξφζζεηεο ή 

θχξηεο, αζθνχληαη απνθιεηζηηθά κε θαηάζεζε 

πξνηάζεσλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ζην 

αθξναηήξην ρσξίο ηήξεζε πξνδηθαζίαο. 

2. Με ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο επηθχξσζεο ζπ-

λππνβάιινληαη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξί-

νπ ππνρξεσηηθά ηα αθφινπζα έγγξαθα: 

(α) αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο ν-

θεηιψλ, 

(β) πξαθηηθφ πεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο, 

(γ) απνδεηθηηθά ηεο θιήηεπζεο ησλ πηζησηψλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 2, 

(δ) αληίγξαθν ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε δηαδη-

θαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ καδί κε 

φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 4, θαζψο θαη ηπρφλ πξφζζεηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο, 

(ε) ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο βησζηκφηεηαο ηνπ 

νθεηιέηε, εάλ έρεη εθπνλεζεί, 

(ζη) ηηο ελζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ 

πνπ έρνπλ ηπρφλ ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 

8 παξ. 10. 

Οπνηνζδήπνηε ζεκειηψλεη έλλνκν ζπκθέξνλ δχ-

λαηαη λα ιάβεη αληίγξαθα ηεο αίηεζεο επηθχξσ-

ζεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ απφ ηελ 

Γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

3. Απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο επηθχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ θαη κέρξη ηελ 

έθδνζε απφθαζεο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην γηα 

ηελ επηθχξσζε ή κε ηεο ζπκθσλίαο αλαδηάξζξσ-

ζεο, αλαζηέιινληαη απηνδηθαίσο ηα κέηξα, εθθξε-

κή ή κε, αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο θαηά ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί πξηλ ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο 

ξχζκηζεο νθεηιψλ. Καηά ηελ σο άλσ δηάξθεηα α-

παγνξεχεηαη ε ιήςε νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ 

κέηξνπ θαηά ηνπ νθεηιέηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο εγγξαθήο πξνζεκείσζεο ππνζήθεο, εθηφο αλ 

ηέηνην κέηξν πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε αλαδηάξ-

ζξσζεο νθεηιψλ ή αλ κε ην κέηξν απηφ επηδηψθε-

ηαη ε απνηξνπή ηεο απνκάθξπλζεο ή αθαίξεζεο ή 

κεηαθίλεζεο θηλεηψλ πξαγκάησλ ηεο επηρείξεζεο 

ή ελ γέλεη εμνπιηζκνχ πνπ δελ έρεη ζπκθσλεζεί 

θαη ελέρεη θίλδπλν απαμίσζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

νθεηιέηε. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ην ρξφλν θαηά-

ζεζεο ηεο αίηεζεο επηθχξσζεο εθθξεκεί ελαληίνλ 

ηνπ νθεηιέηε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο ή δηνηθεηη-

θήο εθηέιεζεο, απηή αλαζηέιιεηαη κε ηελ θνηλν-

πνίεζε εθ κέξνπο ηνπ νθεηιέηε ζηα φξγαλα εθηέ-

ιεζεο ηεο αίηεζεο επηθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο α-

λαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. 

4. Η ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο πξνζδηνξίδεηαη εληφο 

δχν (2) κελψλ απφ ηελ θαηάζεζε. Η απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ δεκνζηεχεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπδήηεζεο. 

5. Δθφζνλ ν νθεηιέηεο είλαη πξφζσπν εγγεγξακκέλν 

ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν ζχκθσλα κε ηηο δηα-

ηάμεηο ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297), ε αίηεζε επηθχξσ-

ζεο ππνβάιιεηαη πξνο θαηαρψξηζε θαη δεκνζηεχεηαη 

ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΓΔ.Μ.Η. κε επηκέιεηα θαη 

δαπάλεο ηνπ αηηνχληνο, εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ζην δηθαζηήξην, επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ. Γηα ηνπο ινηπνχο νθεηιέηεο ε αλσηέξσ 

δεκνζίεπζε γίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Γ.Γ.Ι.Υ.. 

Ο αξκφδηνο δηθαζηήο δχλαηαη θαηά ην άξζξν 748 πα-

ξάγξαθνο 3 Κ.Πνι.Γ. λα δηαηάμεη ηελ θιήηεπζε ελφο 

ή πεξηζζφηεξσλ πηζησηψλ ηνπ νθεηιέηε, νξίδνληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ηελ πξνζεζκία ηεο θιήηεπζεο. Δθφ-

ζνλ ππάξρνπλ ρξέε ηνπ νθεηιέηε πξνο ην δεκφζην ή 

πξνο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, δηαηάζζεηαη π-

πνρξεσηηθά ε θιήηεπζε ηνχησλ. 

6. Σν αξκφδην δηθαζηήξην εμεηάδεη φιεο ηηο ελζηάζεηο 

πνπ ππνβιήζεθαλ εγγξάθσο θαηά ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαπξαγκάηεπζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε έλζηαζε πνπ 

πξνβάιιεηαη θαηά ηα αλσηέξσ θαη απνξξίπηεη ηελ 

αίηεζε επηθχξσζεο κφλν εθφζνλ ζπληξέρεη κία απφ 

ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α) Δθφζνλ παξαβηάζζεθαλ νη ππνρξεσηηθνί θαλφλεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 9 θαη 15. 

(β) Δθφζνλ παξαβηάζζεθαλ άιινη θαλφλεο ηεο δηαδη-

θαζίαο θαη ε παξάβαζε πξνθάιεζε βιάβε ζε ζπκκε-

ηέρνληα ή κε πηζησηή. 

(γ) Δθφζνλ δελ θιεηεχζεθαλ ζηελ δηαδηθαζία δηα-

πξαγκάηεπζεο πηζησηέο πνπ είλαη δηθαηνχρνη πνζν-

ζηνχ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ ν-

θεηιέηε, ηθαλνχ λα αλαηξέςεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβα-

ζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. 

7. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ην δηθαζηήξην επηθπξψ-

λεη ηελ ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. Καηά ηεο 

απφθαζεο πνπ απνξξίπηεη ηελ αίηεζε επηθχξσζεο 

επηηξέπεηαη ε άζθεζε εθέζεσο θαηά ηηο θνηλέο δηα-

ηάμεηο. 

8. Η απφθαζε επηθχξσζεο θαηαιακβάλεη ην ζχλνιν 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε πνπ ξπζκίδνληαη ζηελ 

ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ θαη δεζκεχεη ηνλ 

νθεηιέηε θαη ην ζχλνιν ησλ πηζησηψλ, αλεμαξηήησο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ δηαπξαγκάηεπζε ή ηελ ζχκβα-

ζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. Η απφθαζε επηθχξσζεο 

απνηειεί ηίηιν εθηειεζηφ. Δθφζνλ ν νθεηιέηεο είλαη 

πξφζσπν εγγεγξακκέλν ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Με-

ηξψν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 

297), ε απφθαζε επηθχξσζεο ππνβάιιεηαη πξνο θα-

ηαρψξηζε θαη δεκνζηεχεηαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ ΓΔ.Μ.Η. κε επηκέιεηα θαη δαπάλεο ηνπ αηηνχ-

ληνο. Γηα ηνπο ινηπνχο νθεηιέηεο ε αλσηέξσ δεκνζί-

επζε γίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Γ.Γ.Ι.Υ.. 

9. Απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ 
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άξζξνπ 4 θαη έσο ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ησλ 

νθεηιψλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε αλα-

δηάξζξσζεο ή ηελ αθχξσζή ηεο θαηά ην άξζξν 

14, αλαζηέιιεηαη ε παξαγξαθή ησλ ξπζκηδφκελσλ 

νθεηιψλ.  

 

Άπθπο 13 – Αναζηολή εκηελέζεωρ 
 

1. Απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξφζθιε-

ζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 θαη γηα ρξν-

ληθφ δηάζηεκα εβδνκήληα (70) εκεξψλ αλαζηέι-

ινληαη απηνδηθαίσο ηα κέηξα, εθθξεκή ή κε, αην-

κηθήο θαη ζπιινγηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 

θαηά ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαη-

ηήζεσλ, ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε εμσδηθαζηηθή ξχζ-

κηζε, θαζψο θαη ε ιήςε νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηη-

θνχ κέηξνπ θαηά ηνπ νθεηιέηε, ζπκπεξηιακβαλν-

κέλεο ηεο εγγξαθήο πξνζεκείσζεο ππνζήθεο, ε-

θηφο εάλ κε απηφ επηδηψθεηαη ε απνηξνπή ηεο α-

πνκάθξπλζεο ή αθαίξεζεο ή κεηαθίλεζεο θηλε-

ηψλ πξαγκάησλ ηεο επηρείξεζεο ή ελ γέλεη εμνπιη-

ζκνχ πνπ δελ έρεη ζπκθσλεζεί θαη ελέρεη θίλδπλν 

απαμίσζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε. Πξάμεηο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ 

πηζησηέο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο αληη-

γξάθνπ ηεο αίηεζεο ππαγσγήο απφ ην ζπληνληζηή 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 είλαη 

άθπξεο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ην ρξφλν θαηάζε-

ζεο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ 

νθεηιέηε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, 

απηή αλαζηέιιεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε εθ κέξνπο 

ηνπ νθεηιέηε ηεο πηζηνπνηεκέλεο απφ ηελ 

Δ.Γ.Γ.Ι.Υ. βεβαίσζεο ηνπ ζπληνληζηή γηα ηελ 

πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζηα φξγαλα ε-

θηέιεζεο, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα 

έπεηαη ρξνληθά ηεο απνζηνιήο ηεο πξφζθιεζεο 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7.  

2. Η απηνδίθαηε αλαζηνιή ηεο πξνεγνχκελεο πα-

ξαγξάθνπ αίξεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησ-

ζε φηαλ: 

(α) ε δηαδηθαζία πεξαησζεί σο άθαξπε είηε ιφγσ 

έιιεηςεο απαξηίαο είηε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν 

ιφγν, ή 

(β) ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε ηεο απφιπηεο πιεην-

ςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ. 

3. Ο νθεηιέηεο δχλαηαη λα αηηεζεί απφ ην Μνλν-

κειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ, παξάηαζε ηεο 

αλαζηνιήο ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα κέγηζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) επηπιένλ κελψλ, θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 686 επ. ηνπ Κψδηθα Πνιη-

ηηθήο Γηθνλνκίαο. Αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο πα-

ξάηαζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο απνηειεί ε ζπλαί-

λεζε ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφ-

λησλ πηζησηψλ. Η ζπλαίλεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ δίλεηαη είηε εγγξάθσο, είηε πξνθνξηθά κε 

δήισζε ησλ πηζησηψλ ζην αθξναηήξην. 

4. Κάζε πηζησηήο δχλαηαη λα αηηεζεί απφ ην Μνλν-

κειέο Πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο εληφο ηεο νπνίαο 

έρεη έδξα ν νθεηιέηεο, ηελ πξφσξε παχζε ηεο αλα-

ζηνιήο ηεο παξαγξάθνπ 1, εθφζνλ πηζαλνινγείηαη 

φηη ε αλαζηνιή εθηέιεζεο ζα επηθέξεη αλεπαλφξζσ-

ηε βιάβε ζηνλ αηηνχληα πηζησηή. Η αίηεζε εθδηθά-

δεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 686 επ. ηνπ 

Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ πηζησ-

ηψλ, ην αξκφδην δηθαζηήξην αίξεη ηελ αλαζηνιή ε-

θηέιεζεο ππνρξεσηηθά. 

5. Η αλαζηνιή εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επά-

γεηαη απηνδίθαηα ηελ απαγφξεπζε ηεο δηάζεζεο ή ηεο 

επηβάξπλζεο ησλ αθηλήησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε ή θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ 

ηνπ ζηνηρείσλ, ε δηάζεζε ησλ νπνίσλ δελ εληάζζεηαη 

ζηε ζπλήζε επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. 

6. Η αλαζηνιή εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ 

ζίγεη ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα αλαγθαζηηθή εθηέιεζε 

ησλ ζπκθσληψλ παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθά-

ιεηαο.  

 

Άπθπο 14 – Σςνέπειερ μη ηήπηζηρ ηηρ ζςμ-

θωνίαρ – αναηποπή ή ακύπωζη 
 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 6, ε κε θαηαβνιή απφ 

ηνλ νθεηιέηε πξνο νπνηνλδήπνηε πηζησηή νπνηνπδή-

πνηε νθεηιφκελνπ πνζνχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ γηα ρξνληθφ δηά-

ζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ελελήληα (90) εκεξψλ, παξέ-

ρεη ζε απηφλ ηνλ πηζησηή ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ 

αθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο σο πξνο φινπο, θαηαζέην-

ληαο αίηεζε ζην δηθαζηήξην πνπ επηθχξσζε ηε ζχκ-

βαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ ή ζην Πνιπκειέο 

Πξσηνδηθείν, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ έρεη έδξα 

ν νθεηιέηεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζχκβαζε αλα-

δηάξζξσζεο νθεηιψλ δελ έρεη επηθπξσζεί κε ηε δηα-

δηθαζία ηνπ άξζξνπ 12. Η αίηεζε εθδηθάδεηαη θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. 

2. Με ηελ αθχξσζε ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο 

νθεηιψλ αλαβηψλνπλ νη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ 

θαηά ηνπ νθεηιέηε. Πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ ζε ε-

θηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο αθαηξνχληαη 

απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαβίσζαλ. 

3. Μεηά ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηεο ζπκ-

θσλίαο, θάζε πηζησηήο δχλαηαη λα αηηεζεί απφ ην 

Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο εληφο ηεο 

νπνίαο έρεη έδξα ν νθεηιέηεο, λα επηηξαπεί ε ιήςε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ζχκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε 

πνπ ππήξρε πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ππφ αθχξσζε ζπκ-

θσλίαο, εθφζνλ πηζαλνινγείηαη αλεπαλφξζσηε βιά-

βε ηνπ αηηνχληα πηζησηή. Η αίηεζε εθδηθάδεηαη θαηά 
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ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 686 επ. ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηε-

ζε ππνβάιιεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ πηζησ-

ηψλ, ην αξκφδην δηθαζηήξην επηηξέπεη ππνρξεσηη-

θά ηε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 

4. Δμαηξνχληαη ηεο πησρεπηηθήο αλάθιεζεο, θαηά 

ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 41 επ. ηνπ Πησρεπηηθνχ 

Κψδηθα, πξάμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε εθπιήξσζε 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. 

5. ε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο αλα-

δηάξζξσζεο νθεηιψλ ηεθκαίξεηαη καρεηά ε παχζε 

πιεξσκψλ ηνπ νθεηιέηε. 

6. Η κε θαηαβνιή δφζεσλ ή ε κεξηθή θαηαβνιή 

δφζεσλ απφ ηνλ νθεηιέηε πξνο ηε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε ή ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο , 

φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε αλα-

δηάξζξσζεο νθεηιψλ, έσο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε ηξεηο (3) δφζεηο ή ε πα-

ξάιεηςε ηνπ νθεηιέηε λα ππνβάιιεη ηηο πξνβιεπφ-

κελεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη θφ-

ξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζψο θαη ηελ πξνβιε-

πφκελε Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (Α.Π.Γ.), 

εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο ή λα εμνθιήζεη ή λα 

ηαθηνπνηήζεη κε λφκηκν ηξφπν, κε αλαζηνιή εί-

ζπξαμεο ή ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, ηηο 

νθεηιέο ηνπ είηε πξνο ην Γεκφζην ή ππέξ ηξίησλ 

πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

είηε πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νη 

νπνίεο βεβαηψζεθαλ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2016, εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ εκεξν-

κελία έλαξμεο ηζρχνο ή, ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο 

επηθχξσζεο, απφ ηελ εκεξνκελία επηθχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο, ή, πξνθεηκέλνπ γηα 

νθεηιέο πνπ θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκεο κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ή ηελ επηθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, 

εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο λφκη-

κεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπο, έρεη σο ζπλέπεηα 

ηελ απηνδίθαηε αλαηξνπή ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξ-

ζξσζεο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Φνξέσλ Κνη-

λσληθήο Αζθάιηζεο. Σν Γεκφζην θαη νη Φνξείο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ππνρξενχληαη λα γλσζην-

πνηήζνπλ ακειιεηί ηελ επέιεπζε ηεο σο άλσ 

έλλνκεο ζπλέπεηαο ζε φινπο ηνπο πηζησηέο. Με 

απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη ε δηαδηθα-

ζία θαη νη εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε γλσ-

ζηνπνίεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Δληφο 

ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε απηή 

νπνηνζδήπνηε πηζησηήο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ 

αθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο σο πξνο φινπο ηνπο πη-

ζησηέο. 

 

Άπθπο 15 – Σςμμεηοσή ηος Δημοζίος και 

ηων Φοπέων Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ 
 

1. Γηα ηελ έληαμε νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην θαη ηνπο 

Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζην κεραληζκφ ξχζ-

κηζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθαξκφδνληαη επηπιένλ 

νη εηδηθφηεξνη ππνρξεσηηθνί θαλφλεο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ, ην 

Γεκφζην θαη νη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο δχλα-

ληαη λα πξνβνχλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

ζε αλαδηάξζξσζε νθεηιψλ πξνο απηνχο, ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο δηαγξαθήο κέ-

ξνπο απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 

θαη ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

3. Γελ επηηξέπεηαη ε δηαγξαθή βαζηθήο νθεηιήο πξνο 

ην Γεκφζην πνπ αθνξά πεξηνξηζηηθά ηα θαησηέξσ 

είδε νθεηιψλ: 

α) θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, 

β) παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο, 

γ) πνζά απφ θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ ρν-

ξεγεζεί ζε δάλεηα κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ. 

4. Γελ είλαη έγθπξνο φξνο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο, 

ν νπνίνο πξνβιέπεη: 

α) Σελ απνπιεξσκή νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 120 δφζεηο. Καη’ εμαίξεζε, γηα 

νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα 

2.000.000 επξψ, ε απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ κπνξεί 

λα γίλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο δφζεηο, εθφζνλ ζπλαηλεί 

ην Γεκφζην θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κεγαιχηε-

ξε δηάξθεηα απνπιεξσκήο (η) δηθαηνινγείηαη απφ ηελ 

ζπλνιηθή δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ νθεηιέηε, 

(ηη) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνπιεξσκή ζπλνιηθά 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην, 

θαη (ηηη) δελ μεπεξλά ηε δηάξθεηα απνπιεξσκήο νθεη-

ιψλ πξνο άιινπο πηζησηέο κε κεγαιχηεξε απαίηεζε 

απφ απηή ηνπ Γεκνζίνπ. 

β) Σελ ηκεκαηηθή απνπιεξσκή νθεηιψλ πξνο ην Γε-

κφζην αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ην 

κήλα, 

γ) Σελ θαηαβνιή κεληαίαο δφζεο κηθξφηεξεο ησλ 

πελήληα (50) επξψ, 

δ) Σελ παξνρή πεξηφδνπ ράξηηνο γηα ηελ απνπιεξσ-

κή νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην θαη 

ε) Σελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεψλ ηνπ κε άιια αληαι-

ιάγκαηα αληί ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

5. Σπρφλ πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο νθεηιψλ πξνο ην 

Γεκφζην δπλάκεη ησλ λφκσλ 4152/2013 (Α’ 107), 

4174/2013 (Α’ 170), 4305/2014 (Α’ 237) θαη 

4321/2015 (Α’ 32), εληάζζνληαη ζην ζρέδην αλαδηάξ-

ζξσζεο νθεηιψλ σο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ 

εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο ζπκθσλίαο. Καη’ εμαίξεζε, 

επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ σο άλσ ξπζκίζεσλ 
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ζηηο πεξηπηψζεηο θαη ζηνλ βαζκφ πνπ ε εθαξκνγή 

ηνπο θαζηζηά αδχλαηε, βάζεη ηεο ζπλνιηθήο δπλα-

ηφηεηαο απνπιεξσκήο ηνπ νθεηιέηε, ηελ αλαδηάξ-

ζξσζε ησλ νθεηιψλ πξνο ηνπο ινηπνχο πηζησηέο 

ρσξίο απηνί λα πεξηέξρνληαη ζε ρεηξφηεξε νηθνλν-

κηθή ζέζε απφ απηήλ ζηελ νπνία ζα βξίζθνληαλ 

ζε πεξίπησζε ξεπζηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ βεβαξεκέλσλ π-

πέξ ηνπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηξίησλ, ζην 

πιαίζην δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε 

ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ ξπζκίζεσλ πξαγ-

καηνπνηείηαη κε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δφζεσλ 

θαηά ην απνιχησο αλαγθαίν κέηξν θαη έσο ην κέ-

γηζην φξην ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. α ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

6. Ο αξηζκφο θαη ην χςνο ησλ δφζεσλ θαηαβνιήο 

ηνπ πνζνχ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε αλα-

δηάξζξσζεο γηα ηελ απνπιεξσκή νθεηιψλ πξνο 

ην Γεκφζην, θαη’ εθαξκνγή ησλ ππνρξεσηηθψλ 

θαλφλσλ ηνπ άξζξνπ 9, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη κε 

ηελ επηθχιαμε ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζνξίδν-

ληαη κε θξηηήξην α) ηε κεληαία δπλαηφηεηα απν-

πιεξσκήο ηνπ νθεηιέηε, β) ηε κέγηζηε δηάξθεηα 

ηεο ξχζκηζεο θαη γ) ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο 

παξνχζαο αμίαο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 

2 ζηνηρεία (α) θαη (β) ηνπ άξζξνπ 9.. 

7. ηηο πεξηπηψζεηο νθεηιεηψλ κε ζπλνιηθφ πνζφ 

βαζηθήο νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην κέρξη 20.000 

επξψ, ζην νπνίν δελ πξνζκεηξψληαη ηπρφλ νθεη-

ιέο ηεο παξαγξάθνπ 5, εθαξκφδνληαη νη εμήο εηδη-

θφηεξνη θαλφλεο: 

α) γηα βαζηθέο νθεηιέο έσο ηνπ πνζνχ ησλ 3.000 

επξψ, ε απνπιεξσκή απηψλ θαη ησλ επ’ απηψλ 

πξνζαπμήζεσλ ή ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο 

γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε έσο 36 κεληαίεο δφζεηο, κε 

ειάρηζηε κεληαία δφζε πελήληα (50) επξψ, ρσξίο 

δπλαηφηεηα δηαγξαθήο θαλελφο πνζνχ, 

β) γηα βαζηθέο νθεηιέο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ 3.001 

επξψ, ε απνπιεξσκή απηψλ θαη ησλ επ’ απηψλ 

πξνζαπμήζεσλ ή ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο 

γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε έσο 120 κεληαίεο δφζεηο, κε 

ειάρηζηε κεληαία δφζε πελήληα (50) επξψ, ρσξίο 

δπλαηφηεηα δηαγξαθήο βαζηθήο νθεηιήο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ην 

Γεκφζην δελ ζπκκεηέρεη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, 

νχηε ππνβάιιεη πξφηαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ 

θαη νη νθεηιέο πξνο απηφ πξνζκεηξψληαη ζηηο ζε-

ηηθέο ςήθνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ, εθφ-

ζνλ ζην ηειηθφ ζρέδην αλαδηάξζξσζεο έρνπλ ηε-

ξεζεί νη θαλφλεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

ησλ ινηπψλ ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ, ζην βαζκφ 

πνπ ζπκβηβάδνληαη κε ηνπο σο άλσ εηδηθφηεξνπο 

θαλφλεο. 

8. ε πεξίπησζε πνπ ζηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσ-

ζεο πξνβιέπεηαη δηαγξαθή νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζη-

ν, απηή γίλεηαη θαηά ζεηξά παιαηφηεηαο, απφ ηελ πα-

ιαηφηεξε νθεηιή πξνο ηε λεψηεξε, κε θξηηήξην ην 

ρξφλν θαηαρψξεζεο ηεο νθεηιήο ζηα βηβιία εηζπξα-

θηέσλ εζφδσλ θαη φρη ην ρξφλν ιήμεο ηεο λφκηκεο 

πξνζεζκίαο θαηαβνιήο απηήο, εθάπαμ ή ζε δφζεηο. Η 

δηαγξαθή ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

ηειεί ππφ ηελ αλαβιεηηθή αίξεζε ηεο νινζρεξνχο 

απνπιεξσκήο ησλ ξπζκηδφκελσλ νθεηιψλ πξνο θάζε 

πηζησηή θαη ηεο κε αθχξσζεο ή αλαηξνπήο ηεο ζχκ-

βαζεο αλαδηάξζξσζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

14. 

9. Δπί ησλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην πνπ ξπζκίδν-

ληαη δπλάκεη ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο δελ ππν-

ινγίδνληαη πεξαηηέξσ ηφθνη ή πξνζαπμήζεηο εθπξφ-

ζεζκεο θαηαβνιήο. ε πεξίπησζε αθχξσζεο ή αλα-

ηξνπήο ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο, θαζίζηαηαη 

άκεζα ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ ην ζχλνιν ηνπ 

ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο πνπ παξακέλεη αλεμφθιεην, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο αξρηθήο βεβαίσζεο. Α-

πφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 

αλαδηάξζξσζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, 

δελ ππνινγίδνληαη ηα πξφζηηκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 57 ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Κ.Δ.Γ.Δ. 

10. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηπρφλ ππνβιεζείζα πξφ-

ηαζε ηνπ Γεκνζίνπ δελ ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία ζχκ-

θσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 8, ην 

Γεκφζην ςεθίδεη ππέξ ηεο ζπκθεξφηεξεο γηα εθείλν 

πξφηαζεο, εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη ε νξζή εθαξκνγή 

ησλ ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ ηνπ άξζξνπ 9 θαη ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κία κφλν 

πξφηαζε ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία, ην Γεκφζην ςεθίδεη 

ππέξ απηήο, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη 

ε νξζή εθαξκνγή ησλ ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ. 

11. Γηα ηε ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο 

ζηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο ζπλνθεηιέηεο πνπ δεζκεχν-

ληαη απφ ηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ εθαξ-

κφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 

4174/2013 θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδί-

δνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ. Η ξχζκηζε νθεη-

ιψλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο λφκνπ ζεσξείηαη σο 

ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Γηα ηε 

ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο δελ ιακβάλν-

ληαη ππφςηλ ηπρφλ πξνο δηαγξαθή νθεηιέο, φπσο απ-

ηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ σο άλσ ζχκβαζε. 

12. Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο απφ ην Γεκφζην 

ηεο εγθξηζείζαο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο ή, ζε πε-

ξίπησζε δηθαζηηθήο επηθχξσζεο, απφ ηελ θνηλνπνίε-

ζε ζην Γεκφζην ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ 

νπνία επηθπξψζεθε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεη-

ιψλ, γηα ηηο ππαγφκελεο ζηε ζχκβαζε νθεηιέο: 

α) αλαζηέιιεηαη ε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ θαη ε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 
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επί θηλεηψλ θαη αθηλήησλ θαηά ηνπ νθεηιέηε. Η 

αλαζηνιή απηή δελ ηζρχεη γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο 

δφζεηο ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη γηα ηηο θαηαζρέ-

ζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηα ρέξηα ηξίησλ, ηα α-

πνδηδφκελα φκσο πνζά απφ απηέο πηζηψλνληαη 

ζηηο ππαγφκελεο ζηε ζχκβαζε νθεηιέο, κε ηελ θα-

ηά πξνηεξαηφηεηα θάιπςε δφζεο ή δφζεσλ ηεο 

ζχκβαζεο, εθφζνλ θαηαβάιινληαη εληφο ηεο πξν-

ζεζκίαο ησλ δφζεσλ θαη δελ πηζηψλνληαη δηαθν-

ξεηηθά θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

β) αλαζηέιιεηαη ε πνηληθή δίσμε ηνπ πνηληθνχ α-

δηθήκαηνο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1882/1990 

(Α΄43) θαη αλαβάιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο 

πνπ επηβιήζεθε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

απηνχ ή, εθφζνλ άξρηζε, ε εθηέιεζή ηεο δηαθφ-

πηεηαη. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο 

ηεο πνηληθήο δίσμεο αλαζηέιιεηαη ε παξαγξαθή 

ηνπ αδηθήκαηνο, ρσξίο λα ηζρχεη ν ρξνληθφο πεξην-

ξηζκφο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ 

ΠΚ. 

13. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ: 

α) Ωο «βαζηθή νθεηιή» λνείηαη ην πνζφ ηεο νθεη-

ιήο πνπ αξρηθά βεβαηψζεθε, ρσξίο ηνπο ηφθνπο ή 

ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πνπ 

ηελ επηβαξχλνπλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4174/2013 ή ηνπ λ.δ. 356/1974, φπσο απηφ έρεη 

δηακνξθσζεί, απφ ην ρξφλν θαηαρψξεζεο ηεο ν-

θεηιήο ζηα βηβιία εηζπξαθηέσλ εζφδσλ έσο ηελ 

επηθχξσζε ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο, κεηά 

απφ ηπρφλ θαηαβνιέο, αλαγθαζηηθή είζπξαμε ή 

δηαγξαθή βάζεη λφκηκνπ ηίηινπ. 

β) Ωο «δηαγξαθή» λνείηαη ε δηαγξαθή βαζηθήο 

νθεηιήο θαζψο θαη ε απαιιαγή απφ ηφθνπο, πξν-

ζαπμήζεηο ή πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 

γ) Ωο «πξνζαπμήζεηο» ή «ηφθνη εθπξφζεζκεο θα-

ηαβνιήο» λννχληαη νη πξνζαπμήζεηο ή ηφθνη εθ-

πξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη’ άξζξν 53 ηνπ Κ.Φ.Γ. 

θαη άξζξν 6 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., φπσο έρνπλ δηακνξθσ-

ζεί ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα π-

παγσγή ζηε δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

14. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα νθεηιέο ππέξ ηξί-

ησλ νη νπνίεο βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη 

απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. 

15. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

θαη ησλ θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ Τπνπξγψλ δχ-

λαηαη λα θαζνξίδεηαη θάζε εηδηθφηεξν ζέκα γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ σο άλσ παξα-

γξάθσλ. 

16. Οη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο εθπξνζσ-

πνχληαη ζηελ εμσδηθαζηηθή ξχζκηζε νθεηιψλ απφ 

ην Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ 

(ΚΔΑΟ). 

Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 έσο 10 εθαξκφ-

δνληαη αλαινγηθά θαη γηα ηηο νθεηιέο πξνο ηνπο 

Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

α) Ωο «βαζηθή νθεηιή» λνείηαη ην πνζφ ηεο νθεηιήο 

πνπ αξρηθά βεβαηψζεθε, ρσξίο ηνπο ηφθνπο ή ηηο 

πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πνπ ηελ επη-

βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, φπσο 

απηφ έρεη δηακνξθσζεί απφ ην ρξφλν πνπ ε νθεηιή 

θαηέζηε ιεμηπξφζεζκε έσο ηελ επηθχξσζε ηεο ζχκ-

βαζεο αλαδηάξζξσζεο, κεηά απφ ηπρφλ θαηαβνιέο, 

αλαγθαζηηθή είζπξαμε ή δηαγξαθή βάζεη λφκηκνπ 

ηίηινπ. 

β) Ωο «δηαγξαθή» λνείηαη ε δηαγξαθή βαζηθήο νθεη-

ιήο κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξά-

θνπ 17, θαζψο θαη ε απαιιαγή απφ ηφθνπο, πξνζαπ-

μήζεηο ή πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 

γ) Ωο «πξνζαπμήζεηο» ή «ηφθνη εθπξφζεζκεο θαηα-

βνιήο» λννχληαη νη πξνζαπμήζεηο ή ηφθνη εθπξφζε-

ζκεο θαηαβνιήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013, 

(άξζξν πξψην, παξ. ΙΑ ππνπαξ. ΙΑ.2 πεξ.11), ή ηνπ 

λ.δ. 356/1974, θαη άξζξν 6 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., φπσο έρνπλ 

δηακνξθσζεί ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

γηα ππαγσγή ζηε δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

17. Γελ επηηξέπεηαη ε δηαγξαθή βαζηθήο νθεηιήο πα-

ξαθξαηνχκελσλ εηζθνξψλ εξγαδνκέλσλ πξνο θνξείο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

18. Η δηαγξαθή βαζηθήο νθεηιήο πξνο θνξείο θνηλσ-

ληθήο αζθάιηζεο δελ επεξεάδεη ηα αζθαιηζηηθά δη-

θαηψκαηα ηξίησλ. 

19. Γηα ηε ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ αζθαιηζηηθήο ε-

λεκεξφηεηαο ζηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο ζπλνθεηιέηεο 

πνπ δεζκεχνληαη απφ ηελ απφθαζε επηθχξσζεο ζχκ-

βαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ εθαξκφδνληαη νη νη-

θείεο δηαηάμεηο ησλ θνξέσλ. Η ξχζκηζε νθεηιψλ κε 

δηθαζηηθά επηθπξσκέλε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο 

ζεσξείηαη σο ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθί-

νπ. Γηα ηε ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο δελ 

ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ηπρφλ πξνο δηαγξαθή νθεηιέο, 

φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ σο άλσ ζχκβαζε. 

20. Απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζην ΚΔΑΟ ηεο δηθαζηηθήο 

απφθαζεο κε ηελ νπνία επηθπξψζεθε ζχκβαζε αλα-

δηάξζξσζεο νθεηιψλ, γηα ηηο ππαγφκελεο ζηε ζχκβα-

ζε νθεηιέο: 

α) αλαζηέιιεηαη ε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ θαη ε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 

επί θηλεηψλ θαη αθηλήησλ θαηά ηνπ νθεηιέηε. Η αλα-

ζηνιή απηή δελ ηζρχεη γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο 

ηεο ζχκβαζεο. Σα απνδηδφκελα πνζά απφ θαηαζρέ-

ζεηο εηο ρείξαο ηξίησλ πηζηψλνληαη ζηηο ππαγφκελεο 

ζηε ζχκβαζε νθεηιέο, κε ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα 

θάιπςε δφζεο ή δφζεσλ ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ θα-

ηαβάιινληαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ δφζεσλ θαη 

δελ πηζηψλνληαη δηαθνξεηηθά θαηά ηηο θείκελεο δηα-

ηάμεηο. 

β) αλαζηέιιεηαη ε πνηληθή δίσμε γηα ηα αδηθήκαηα 

ηνπ α.λ. 86/1967 (Α΄136) θαη αλαβάιιεηαη ε εθηέιε-
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ζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ απηνχ ή, εθφζνλ άξρηζε, ε εθηέιεζή 

ηεο δηαθφπηεηαη. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

αλαζηνιήο ηεο πνηληθήο δίσμεο αλαζηέιιεηαη ε 

παξαγξαθή ηνπ αδηθήκαηνο, ρσξίο λα ηζρχεη ν 

ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 113 ηνπ ΠΚ. 

21. Με απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσ-

ληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαζνξίδεηαη θάζε εηδηθφηεξν ζέκα γηα ηελ εθαξ-

κνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 16 έσο 20. 

22. Σν Γεκφζην θαη νη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθά-

ιηζεο, κεηά απφ αίηεζε νθεηιεηψλ ηνπο πνπ εμαη-

ξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε (β) 

ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ 

άξζξνπ 2, δχλαληαη λα πξνηείλνπλ ζε απηνχο ιχ-

ζεηο ξχζκηζεο νθεηιψλ αλάινγεο κε απηέο πνπ 

απνδέρνληαη ή αληηπξνηείλνπλ ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ ηνπ 

παξφληνο θαη ζχκθσλα κε ηηο εζσηεξηθέο ηνπο 

δηαδηθαζίεο.  

  

Άπθπο 16 – Ηλεκηπονική πλαηθόπμα εξω-

δικαζηικού μησανιζμού πύθμιζηρ οθει-

λών 
1. Η δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξφληα λφκν δηεμάγεηαη 

κέζσ ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο ππν-

βνιήο θαη δηαρείξηζεο αηηήζεσλ πνπ ζα αλαπηπ-

ρζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Γ.Γ.Ι.Υ. κε ηε ζπλεξ-

γαζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Γ.Γ.Π.. θαη Γ.Τ. 

ΤΠ.ΟΙΚ.). Η ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ζα έρεη θπ-

ξίσο ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο θαη εθαξκνγέο: 

(α) ηαπηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθα-

ζία κέζσ ησλ κνλαδηθψλ θσδηθψλ γηα ρξήζε ησλ 

εθαξκνγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο TAXISnet ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

(β) ππνβνιή αίηεζεο ππαγσγήο θαη ζπλνδεπηηθψλ 

εγγξάθσλ ζε ςεθηαθή ή ειεθηξνληθή κνξθή, 

(γ) απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα αλάζεζεο ππφζε-

ζεο ζε ζπληνληζηή, 

(δ) ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζπληνληζηψλ 

θαη Δ.Γ.Γ.Ι.Υ., 

(ε) πξφζβαζε ζπληνληζηή, νθεηιέηε θαη ζπκκεηε-

ρφλησλ πηζησηψλ ζην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο 

ππαγσγήο ηνπ νθεηιέηε θαη ζηα ζπλνδεπηηθά 

έγγξαθα, 

(ζη) ζχζηεκα επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο εγ-

γξάθσλ κεηαμχ ζπληνληζηή, νθεηιέηε θαη ζπκκε-

ηερφλησλ πηζησηψλ, 

(δ) έθδνζε πηζηνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ, 

(ε) ππνινγηζηηθέο εθαξκνγέο. 

2. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλά-

πηπμεο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζί-

εο, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο νη 

νπνίεο απνηεινχλ ηηο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο εμσδηθαζηηθνχ κεραλη-

ζκνχ ξχζκηζεο νθεηιψλ. 

3. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλά-

πηπμεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Α-

ζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κπνξεί λα 

ζεζπηζζεί, γηα πξφζσπα, ησλ νπνίσλ νη ζπλνιηθέο 

πξνο ξχζκηζε νθεηιέο δελ μεπεξλνχλ ην πνζφ ησλ 

πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ, απινπνηεκέλε δηα-

δηθαζία ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ ηνπο, θαηά ηελ νπνία 

ε πξφηαζε ξχζκηζεο, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

βησζηκφηεηαο ηνπ νθεηιέηε, ζα παξάγνληαη κε απην-

καηνπνηεκέλν ηξφπν απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξ-

κα. 

 

Άπθπο 17 – Λοιπέρ διαηάξειρ 
 

Όηαλ πεξηζζφηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ρξεκαηνδν-

ηηθά ηδξχκαηα ή εηαηξίεο δηαρείξηζεο ή απφθηεζεο 

απαηηήζεσλ απφ δάλεηα θαη πηζηψζεηο (Δ.Γ.Α.Γ.Π. ή 

Δ.Α.Α.Γ.Π.) ηνπ λ. 4354/2015 θαηέρνπλ ή δηαρεηξίδν-

ληαη ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ ίδηνπ νθεη-

ιέηε, σο πξνο ηνλ νπνίν ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη βξί-

ζθεηαη ζε παξνχζα ή επαπεηινχκελε αδπλακία εθ-

πιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ απηά 

δχλαληαη λα ζπλεξγάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα επεμεξ-

γαζηνχλ θαη λα ππνβάιινπλ ζηνλ νθεηιέηε θνηλή 

πξφηαζε, κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε βηψζηκεο ιχζεο. 

Πξνο ην ζθνπφ ηνχην, ηα σο άλσ πξφζσπα δχλαληαη 

λα αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο φζεο πιεξνθνξίεο α-

παηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηε βησζη-

κφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε θαη λα δηακνξ-

θψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο θνηλήο πξφηαζεο, ηελ νπνία 

ζα ππνβάιινπλ, ζην πιαίζην ηνπ ηζρχνληνο θαλνλη-

ζηηθνχ πιαηζίνπ. 

 

Άπθπο 18 – Έναπξη ιζσύορ 
 

1. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ: α) 5 παξ. 9, β) 6 παξ. 4 

έσο 7, γ) 7 παξ. 3 εδ. β΄ θαη γ΄ θαη 4, δ) 9 παξ. 2 πεξ. 

δ΄ ππνπεξ. ββ΄, ε) 14 παξ. 6 εδ. γ΄, ζη) 15 παξ. 15, 21 

θαη 22, δ) 16 θαη ε) 17, ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηε δεκν-

ζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλή-

ζεσο. 

2. Οη ππφινηπεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ηίζεληαη ζε 

ηζρχ ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 


