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Άνοιξε η «πύλη» του εξωδικαστικού µηχανισµού για τις επιχειρήσεις 

Ρύθµιση οφειλών: Χαρτογράφηση του νόµου και επεξήγηση σηµείο προς σηµείο από 
την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών - Μέχρι 400.000 εταιρείες θα µπορέσουν να 
ωφεληθούν εκτιµά η κυβέρνηση - Επιφυλάξεις στο επιχειρείν για την 
αποτελεσµατικότητα  
 
Πέµπτη, 03 Αυγούστου 2017 

Επίσηµη πρώτη σήµερα για την ένταξη εταιρειών στη διαδικασία του εξωδικαστικού µηχανισµού 
ρύθµισης οφειλών, καθώς ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρµα στην οποία οι οφειλέτες θα 
υποβάλουν αίτηση προκειµένου να ρυθµίσουν τα χρέη τους προς τράπεζες, ∆ηµόσιο, 
ασφαλιστικά ταµεία και προµηθευτές.  

Σύµφωνα µε τον ειδικό γραµµατέα ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρµούση, µια 
επιχείρηση µπορεί να εισέλθει στην πλατφόρµα µε τους κωδικούς του Taxis και από κει και πέρα 
για µία µικρή επιχείρηση η διαδικασία µπορεί να διαρκέσει µερικές εβδοµάδες, ενώ για µία 
µεγάλη έως και 10 µήνες. Σύµφωνα µε τον ίδιο, δυνητικά επιλέξιµες είναι από 150.000 έως 
400.000 επιχειρήσεις, υπό προϋποθέσεις, τις οποίες είτε πληρούν ήδη σήµερα οι επιχειρήσεις, 
είτε θα τις πληρούν µέχρι τα τέλη του 2018, οπότε και θα είναι σε ισχύ ο µηχανισµός. Κύκλοι 
του επιχειρηµατικού κόσµου βέβαια εκτιµούν ότι, όπως έχει δοµηθεί το πλαίσιο του 
εξωδικαστικού µηχανισµού, τελικά θα είναι λίγες οι επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να 
ρυθµίσουν τα χρέη τους. Υπενθυµίζεται ότι η διαδικασία περιλαµβάνει επτά στάδια. Τα τέσσερα 
πρώτα σχετίζονται µε την υποβολή της αίτησης και τα υπόλοιπα µε την πρόταση εξυγίανσης και 
τη διαπραγµάτευση. Σηµειώνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν από σήµερα στις 9:00 το πρωί 
να εισέρχονται στην πλατφόρµα (µέσω της υπερ-σύνδεσης που υπάρχει στον διαδικτυακό χώρο 
της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr) και να υποβάλουν 
αίτηση υπαγωγής στον µηχανισµό. Μάλιστα, υπάρχει και σχετικό εγχειρίδιο που καθοδηγεί τις 
σχετικές κινήσεις. Παράλληλα, την κωδικοποίηση και επεξήγηση των βασικών σηµείων του 
εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων επιχειρεί η Ένωση Ελληνικών 
Τραπεζών, δηµοσιοποιώντας µια λίστα ερωταπαντήσεων. Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο 
αποτελεί έναν πρώτο πλοηγό του νόµου και συντάχθηκε από την αρµόδια Συντονιστική 
Επιτροπή NPLs σε συνεργασία µε τις τράπεζες µέλη και τα αρµόδια στελέχη της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών: 

Βασικά στοιχεία της διαδικασίας - Προϋποθέσεις υπαγωγής 

1. Τι είναι ο εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων; 

Ο εξωδικαστικός µηχανισµός αποτελεί µια νέα εξωδικαστική κατά βάση συλλογική διαδικασία 
ρύθµισης και διευθέτησης των οφειλών επιχειρήσεων. Με τον εξωδικαστικό µηχανισµό, όπως 
προβλέπεται στον Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α 62/3.5.2017), ρυθµίζεται για πρώτη φορά το σύνολο 
των χρηµατικών υποχρεώσεων βιώσιµων επιχειρήσεων, µέσω της κατάρτισης συµφωνίας 
ρύθµισης οφειλών µε την πλειοψηφία των πιστωτών τους (στους οποίους περιλαµβάνονται τόσο 
οι ιδιώτες πιστωτές όσο και ο δηµόσιος τοµέας, δηλ. το Ελληνικό ∆ηµόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης και τα λοιπά Ν.Π.∆.∆.). Η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία υποβάλλεται στην Ειδική 
Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (εφεξής «Ε.Γ.∆.Ι.Χ.»), µέσω ειδικής ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας που θα αναπτυχθεί για αυτό τον σκοπό. 

2. Ποια πρόσωπα µπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία του εξωδικαστικού 
µηχανισµού; 

∆υνατότητα να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής έχουν: 

Τα νοµικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε τα 
άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν. 4172/2013, Α’ 167), εφόσον 
διαθέτουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα (ενδεικτικά Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.). 
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Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική δραστηριότητα και διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα. 

Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του Νόµου οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και γενικά κάθε 
πρόσωπο που δεν διαθέτει πτωχευτική ικανότητα.  

3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Νόµο;  

Ο οφειλέτης σε µία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της 
αίτησης να έχει: 

* θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, στην περίπτωση που τηρεί 
απλογραφικό λογιστικό σύστηµα, 

* θετικά αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή καθαρή θετική θέση (equity), 
στην περίπτωση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα. 

Περαιτέρω, για να υπαχθούν στη διαδικασία του εξωδικαστικού µηχανισµού, τα παραπάνω 
πρόσωπα θα πρέπει κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 να συγκεντρώνουν µία τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

* Να είχαν οφειλή προς χρηµατοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση 
τουλάχιστον 90 ηµερών ή οφειλή που ρυθµίστηκε µετά την 1η Ιουλίου 2016. 

* Να είχαν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη Φορολογική ∆ιοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή προς άλλο Ν.Π.∆.∆. (περιλαµβανοµένων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης). 

* Ή να είχε βεβαιωθεί η µη πληρωµή επιταγών λόγω µη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 
του ν. 5960/1933. 

* Ή να είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωµής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσµων 
απαιτήσεων. 

Περαιτέρω, για να υπαχθεί µια επιχείρηση στο Νόµο θα πρέπει οι συνολικές προς ρύθµιση 
οφειλές να υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ. 

4. Ποιες προϋποθέσεις θέτει ο Νόµος για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης; 

Σκοπός του Νόµου είναι η διάσωση µόνο των βιώσιµων επιχειρήσεων. Από την άποψη αυτή η 
εξασφάλιση της βιωσιµότητας του οφειλέτη αποτελεί προϋπόθεση για την υπαγωγή στο Νόµο και 
την επίτευξη συµφωνίας ρύθµισης. 

Κατ’ ακολουθία, τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη βιωσιµότητα πρέπει να υποβάλλονται από τον 
οφειλέτη µε την αίτησή του και την περιλαµβανόµενη σε αυτή πρόταση ρύθµισης των οφειλών 
του. 

Κατά τα λοιπά, η βιωσιµότητα της επιχείρησης του οφειλέτη θα ελεγχθεί από τους πιστωτές, οι 
οποίοι, εφόσον συγκεντρώνουν το 1/3 του συνόλου των απαιτήσεων, µπορούν να αναθέσουν 
τον έλεγχο σε εµπειρογνώµονα. Στην περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση έχει συνολικές 
οφειλές άνω των 2.000.000 ευρώ ή κύκλο εργασιών, κατά την προηγούµενη της υποβολής της 
αίτησης χρήση, άνω των 2.500.000 ευρώ, ο διορισµός εµπειρογνώµονα είναι υποχρεωτικός. 

5. Ποιοι δικαιούνται να εκκινήσουν τη διαδικασία του εξωδικαστικού µηχανισµού 
ρύθµισης οφειλών; 

Ο οφειλέτης, µε την υποβολή αίτησης στην πλατφόρµα της Ε.Γ.∆.Ι.Χ. 
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Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 
δικαίου, περιλαµβανοµένων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι 
χρηµατοδοτικοί φορείς µπορούν επίσης να εκκινήσουν τη διαδικασία ως πιστωτές. 

Στη δεύτερη περίπτωση η διαδικασία ξεκινάει µε την κοινοποίηση στον οφειλέτη (µε δικαστικό 
επιµελητή ή µε συστηµένη επιστολή ή µε ισοδύναµου τύπου ταχυδροµική επιστολή ή µε 
αυτοπρόσωπη παράδοση) έγγραφης δήλωσης οποιουδήποτε πιστωτή που τον καλεί να υπαχθεί 
στις διατάξεις του Νόµου, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια του τελευταίου και στην Ε.Γ.∆.Ι.Χ. 
Η αίτηση του οφειλέτη θα πρέπει να υποβληθεί εντός δύο µηνών από την ως άνω κοινοποίηση.  

6. Μπορεί να υποβληθεί δεύτερη αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του εξωδικαστικού 
µηχανισµού από την ίδια επιχείρηση; 

Όχι. Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και η υποβολή δεύτερης αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη 
αποκλείεται. 

7. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση αν έχει τελεστεί ποινικό αδίκηµα από τον οφειλέτη ή 
τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης; 

∆εν µπορεί να υποβληθεί αίτηση όταν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για: 

* Φοροδιαφυγή, πλην των περιπτώσεων µη απόδοσης φόρου προστιθέµενης αξίας, φόρου 
κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούµενων φόρων, τελών ή εισφορών ή φόρου 
πλοίων. 

* Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, 
δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεµπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία ή απάτη. 

Αν ο οφειλέτης είναι εταιρεία ή νοµικό πρόσωπο, τα ανωτέρω αδικήµατα αρκεί να έχουν τελεστεί 
από τον νόµιµο εκπρόσωπο, λ.χ. τον διευθύνοντα σύµβουλο, τον διαχειριστή και γενικά από 
κάθε πρόσωπο που είναι εντεταλµένο στη διαχείριση των υποθέσεων του νοµικού προσώπου 
από το καταστατικό, το νόµο ή από δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η ποινική 
καταδίκη πρέπει να αφορά σε αξιόποινη πράξη που συνδέεται µε την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα του νοµικού προσώπου, το οποίο ζητεί την ένταξή του στη διαδικασία 
εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών. 

8. Ποιες απαιτήσεις υπάγονται στη ρύθµιση; Προβλέπονται εξαιρέσεις; 

Στη ρύθµιση υπάγονται όλες οι χρηµατικές απαιτήσεις των πιστωτών της επιχείρησης. Επίσης 
προβλέπονται στο Νόµο συγκεκριµένες κατηγορίες απαιτήσεων, οι οποίες εξαιρούνται από τη 
διαδικασία του εξωδικαστικού µηχανισµού, όπως αυτές που έχουν δηµιουργηθεί µετά την 31η 
∆εκεµβρίου 2016.  

Περαιτέρω, εξαιρούνται οι απαιτήσεις των λεγόµενων “µικρών πιστωτών” της επιχείρησης. Ως 
µικροί πιστωτές θεωρούνται οι δανειστές της επιχείρησης, µε απαιτήσεις οι οποίες: (α) δεν 
υπερβαίνουν ατοµικά για κάθε πιστωτή το ποσό των 2.000.000 ευρώ και ποσοστό 1,5% του 
συνολικού χρέους του οφειλέτη, (β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 20.000.000 ευρώ 
και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη. Όµως, αν οι απαιτήσεις των µικρών 
πιστωτών υπερβαίνουν αθροιστικά είτε το ποσό των 20.000.000, είτε συνολικό ποσοστό 15% 
του χρέους του οφειλέτη, θα συµµετάσχουν στη ρύθµιση οι πιστωτές µε τις µεγαλύτερες κατά 
σειρά απαιτήσεις µέχρι το ως άνω όριο. Για παράδειγµα, αν σε µια επιχείρηση υπάρχουν 
απαιτήσεις από τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας (λ.χ. καθυστερούµενα µισθώµατα, οφειλές 
λογαριασµών κοινής ωφέλειας, καθυστερούµενες αποδοχές εργαζοµένων), οι οποίες δεν 
υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 20 εκατ. ευρώ ή το 15% του συνολικού χρέους τους 
οφειλέτη, οι απαιτήσεις αυτές δεν θα συµµετάσχουν στη διαδικασία και δεν θα δεσµεύονται από 
τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Αντίθετα, αν οι παραπάνω απαιτήσεις υπερβαίνουν 
αθροιστικά ένα από τα παραπάνω κριτήρια (20 εκατ. ευρώ ή 15% του συνολικού χρέους), θα 
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συµµετάσχουν κανονικά οι µεγαλύτερες κατά ποσό απαιτήσεις που υπερβαίνουν το όριο των 
20.000.000 ευρώ ή το ποσοστό του 15% του συνολικού χρέους της επιχείρησης.  

Τέλος, δεν µπορούν να ρυθµιστούν στο πλαίσιο του εξωδικαστικού µηχανισµού οι απαιτήσεις του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων. 

Οι εξαιρούµενες απαιτήσεις πιστωτών: (α) δεν συµµετέχουν στη διαδικασία του εξωδικαστικού 
µηχανισµού, ούτε λαµβάνουν σχετική πρόσκληση για να συµµετάσχουν, (β) δεν συµµετέχουν 
στην απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται για την επίτευξη συµφωνίας, (γ) δεν ρυθµίζονται µε 
τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών που καταρτίζεται µεταξύ του οφειλέτη και της πλειοψηφίας 
των πιστωτών. 

9. Προβλέπεται υποχρέωση των πιστωτών να συµµετάσχουν στη διαδικασία; 

∆εν προβλέπεται υποχρέωση των πιστωτών να συµµετάσχουν στη διαδικασία. Ο εξωδικαστικός 
µηχανισµός ρύθµισης οφειλών έχει συναινετικό χαρακτήρα και στηρίζεται στην κοινή βούληση 
οφειλέτη και πιστωτών να ρυθµίσουν τις οφειλές της επιχείρησης. Συνεπώς, οι πιστωτές έχουν 
τη διακριτική ευχέρεια να συµµετάσχουν στη διαδικασία, λαµβάνοντας υπόψη τη βιωσιµότητα 
της επιχείρησης του οφειλέτη και τις συνέπειες που θα είχε για αυτούς µια ενδεχόµενη 
συµφωνία για την αναδιάρθρωση των οφειλών του. 

10. Είναι υποχρεωτικό να συµµετάσχει στη διαδικασία ένας ελάχιστος αριθµός 
πιστωτών; 

Για να προχωρήσει η διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθµισης, ο Νόµος θέτει ως προϋπόθεση ένα 
ελάχιστο ποσοστό απαρτίας πιστωτών, το οποίο ανέρχεται σε 50% των συνολικών απαιτήσεων 
έναντι της επιχείρησης. 

Ωστόσο, αν εκδηλώσουν ενδιαφέρον συµµετοχής στη διαδικασία πιστωτές που εκπροσωπούν το 
50% των απαιτήσεων της επιχείρησης, η διαδικασία προχωρά κανονικά και υπάρχει το 
ενδεχόµενο κατάρτισης δεσµευτικής συµφωνίας ακόµα και για τις απαιτήσεις πιστωτών που δεν 
συµµετείχαν στη διαδικασία.  

Για τον υπολογισµό της ως άνω απαρτίας δεν λαµβάνονται υπόψη απαιτήσεις προσώπων 
συνδεδεµένων µε τον οφειλέτη (ενδεικτικά: σύζυγοι, συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι 
του δευτέρου βαθµού, ελέγχοντες µέτοχοι νοµικών προσώπων). Επίσης, δεν λαµβάνονται 
υπόψη οι απαιτήσεις που εξαιρούνται από τη διαδικασία του εξωδικαστικού µηχανισµού. 

Ειδικά, πάντως, για τις απαιτήσεις των συνδεδεµένων προσώπων µε τον οφειλέτη, διευκρινίζεται 
ότι αυτές δεν συµµετέχουν στην απαρτία, αλλά µπορούν να ρυθµίζονται µε τη σύµβαση 
αναδιάρθρωσης οφειλών. 

Η υποβολή αίτησης εκ µέρους του οφειλέτη και η εξέλιξη της διαδικασίας 

1. Πού υποβάλλεται η αίτηση του οφειλέτη; 

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά και µόνο ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓ∆ΙΧ), µε χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας (βλ. άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 
4469/2017). ∆εν είναι επιτρεπτή η υποβολή της αιτήσεως σε Τραπεζικό Κατάστηµα ή στην έδρα 
Πιστωτικού Ιδρύµατος ή η επίδοσή της µε δικαστικό επιµελητή. 

2. Ποιο είναι το ελάχιστο περιεχόµενο της αίτησης του οφειλέτη; 

Η αίτηση του οφειλέτη περιέχει υποχρεωτικά στοιχεία που εξατοµικεύουν την επιχείρηση, 
προσδιορίζουν την οικονοµική κατάσταση αυτής και αναπτύσσουν τις προοπτικές της. 

Πέραν αυτών µε την αίτησή του ο οφειλέτης πρέπει να συνυποβάλει: 
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* Κατάλογο όλων των πιστωτών του µε πλήρη στοιχεία, των οφειλοµένων ποσών ανά πιστωτή 
και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή. 

* Την πρόταση της επιχείρησης για τον τρόπο ρύθµισης των χρεών της. Συγκεκριµένα, ο 
οφειλέτης θα πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλει σε 
µηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωµή των οφειλών του, µε βάση τα εκτιµώµενα έσοδα και 
έξοδα κατά τις επόµενες τρεις τουλάχιστον χρήσεις. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση της επιλεξιµότητας του οφειλέτη ως προς την ύπαρξη µιας τουλάχιστον χρήσης µε 
λειτουργική κερδοφορία. Την πληρότητα της αιτήσεως εξετάζει ο συντονιστής που ορίζεται από 
την ΕΓ∆ΙΧ, αλλά η τελική και ουσιαστική αξιολόγηση της αιτήσεως γίνεται από τους 
συµµετέχοντες πιστωτές. 

3. Ποια δικαιολογητικά συνοδεύουν την αίτηση; 

Με την αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία: 

* Κατάλογος όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη µε αναφορά στην εκτιµώµενη 
εµπορική αξία τους, έτσι ώστε να µπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας 
του. 

* Πλήρης περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, 
πιστωτής, ασφαλιζόµενο ποσό, σειρά, δηµόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραµµένα επί των 
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. 

* Πλήρη στοιχεία για κάθε συνοφειλέτη (επωνυµία, πλήρη διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, 
ηλεκτρονική διεύθυνση). 

* ∆ήλωση για κάθε µεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που έγινε 
εντός των τελευταίων πέντε ετών πριν από την υποβολή της αίτησης. 

* Στοιχεία κάθε νοµικού προσώπου συνδεδεµένου µε τον οφειλέτη µε ηµεροµηνία σύστασης 
µεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων 
περιουσιακών στοιχείων που τυχόν µεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε 
πρόσωπα συνδεδεµένα µε τον οφειλέτη µετά την 1η Ιανουαρίου 2012. 

* Κατάλογος των προσώπων που αµείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν 
συνδεδεµένα πρόσωπα µε αυτόν. 

* ∆ήλωση εισοδήµατος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος νοµικών 
προσώπων και νοµικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) 
φορολογικών ετών. 

* Κατάσταση οικονοµικών στοιχείων από επιχειρηµατική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων 
πέντε (5) φορολογικών ετών. 

* Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προµηθευτών των τελευταίων πέντε (5) 
φορολογικών ετών. 

* ∆ηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται σχετική υποχρέωση υποβολής. 

* Πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου εισοδήµατος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου 
φορολογικού έτους. 

* Πράξη διοικητικού προσδιορισµού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του 
τελευταίου φορολογικού έτους. 

* Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της. 
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* Καταστάσεις βεβαιωµένων οφειλών προς τη Φορολογική ∆ιοίκηση και προς τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών µηνών 
πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 

* Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι 
δηµοσιευµένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση. 

* Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου µηνός τεταρτοβάθµιων λογαριασµών του αναλυτικού 
καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του. 

* Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού 
συµβουλίου και του διευθύνοντος συµβούλου για ανώνυµες εταιρείες, του διαχειριστή για 
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των οµόρρυθµων 
εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες 

* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη (ή του πρόεδρου κ.α.) 

* Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης από το αρµόδιο Πρωτοδικείο. 

* Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρµόδιο Πρωτοδικείο. 

* Πιστοποιητικό περί µη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νοµικό 
πρόσωπο. 

4. Προβλέπεται άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου; 

Ναι.  

5. Τι ισχύει για τους συνοφειλέτες και τους εγγυητές; Είναι υποχρεωµένοι να 
συνυποβάλουν αίτηση ρύθµισης από κοινού µε τον οφειλέτη οι συνυπόχρεοι έναντι 
συγκεκριµένου πιστωτή; 

Εάν δεν συνυποβληθεί αίτηση από έναν η περισσότερους συνοφειλέτες (-εγγυητές), η 
διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης µπορεί να προχωρήσει µόνον εφόσον συναινεί ο πιστωτής 
υπέρ του οποίου έχει παρασχεθεί η εγγύηση και γενικά υπάρχει συνοφειλέτης. Αν υπάρχουν 
περισσότεροι πιστωτές, υπέρ των οποίων ευθύνεται ο συγκεκριµένος συνοφειλέτης, θα πρέπει 
να συµφωνήσουν οι πιστωτές µε την πλειοψηφία των απαιτήσεων για τις οποίες έχει δοθεί 
εγγύηση.  

Σε κάθε περίπτωση και οι συνοφειλέτες είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν πλήρη στοιχεία 
αναφορικά µε την περιουσιακή τους κατάσταση και την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών 
τους στοιχείων. 

6. Ποια είναι τα βασικά βήµατα της διαδικασίας; 

Τα στάδια της ηλεκτρονικής διαδικασίας είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 

Στάδιο 1ο: Εντός δύο εργασίµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης ορίζεται ο συντονιστής 
αυτόµατα από το σύστηµα της ΕΓ∆ΙΧ, που πρέπει να βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα της 
κατοικίας ή έδρας του οφειλέτη. 

Στάδιο 2ο: Παρέχεται προθεσµία τεσσάρων επίσης εργασίµων ηµερών στον συντονιστή για να 
αποποιηθεί το διορισµό του.  

Στάδιο 3ο: Εάν ο συντονιστής δεν αποποιηθεί τον διορισµό του εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήµατος θεωρείται ότι τον αποδέχθηκε και η ΕΓ∆ΙΧ τού κοινοποιεί ηλεκτρονικά την αίτηση 
και τα συνοδευτικά έγγραφα. 
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Στάδιο 4ο: Ο συντονιστής ειδοποιεί την ΕΓ∆ΙΧ για την ανάληψη των καθηκόντων του, ελέγχει 
την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα και εάν δεν είναι πλήρη ζητά από τον οφειλέτη τη 
συµπλήρωσή τους, που πρέπει να γίνει µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες.  

Στάδιο 5ο: Μόλις ο συντονιστής διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιεί εντός δύο 
ηµερών απόσπασµα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές που αναφέρονται σε αυτή.  

Στάδιο 6ο: Αν ένας ή περισσότεροι συνοφειλέτες του αιτούντος δεν συνυποβάλουν την αίτηση, 
ο συντονιστής πριν από την κοινοποίηση του αποσπάσµατος κατά τα ανωτέρω ειδοποιεί τον 
πιστωτή ή τους πιστωτές έναντι των οποίων ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν 
την αίτηση και τους καλεί εντός πέντε ηµερών να δηλώσουν αν συναινούν στην έναρξη της 
διαδικασίας µε το δεδοµένο αυτό. Εάν ο πιστωτής ή οι πιστωτές έναντι των οποίων υπάρχει 
συνοφειλέτης (που δεν έχει υποβάλει αίτηση) συµφωνήσουν να προχωρήσει και χωρίς τον 
συνοφειλέτη η διαδικασία, τότε η διαδικασία συνεχίζεται και µε αυτούς. Εάν διαφωνήσουν, τότε 
ο συντονιστής ενηµερώνει σχετικά τον οφειλέτη και τάσσει προθεσµία πέντε ηµερών για να 
τροποποιήσει την υποβληθείσα πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών του. 

Εάν τελικά δεν υποβληθεί αίτηση από συνοφειλέτη και δεν συναινούν να προχωρήσουν χωρίς 
αυτόν οι δανειστές έναντι των οποίων αυτός ευθύνεται η διαδικασία (απαρτία και 
διαπραγµάτευση) γίνεται µεταξύ οφειλέτη και λοιπών πιστωτών και οι απαιτήσεις των µη 
συναινούντων δανειστών δεν ρυθµίζονται. 

Στάδιο 7ο: Οι πιστωτές σε δέκα ηµερολογιακές ηµέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
γνωστοποιούν στον συντονιστή τη δήλωσή τους ότι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία 
και υποβάλλουν επίσης ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη τη δήλωση εµπιστευτικότητας. 

Στάδιο 8ο: Μετά τη λήξη των δέκα ηµερών ο συντονιστής διαπιστώνει εάν υπάρχει απαρτία. 
Εάν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν έχει επιτευχθεί απαρτία η διαδικασία θεωρείται άκαρπη και ο 
συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας.  

Στάδιο 9ο: Εάν υπάρχει απαρτία, τότε αρχίζει η διαδικασία διαπραγµάτευσης από τον 
συντονιστή, που αποστέλλει στους πιστωτές όλα τα δικαιολογητικά, που έχει υποβάλει µε την 
αίτησή του ο οφειλέτης.  

Στάδιο 10ο: Εάν δεν διοριστεί εµπειρογνώµονας (στην περίπτωση της µικρής επιχείρησης), 
τάσσεται από τον συντονιστή στους δανειστές προθεσµία ενός (1) µήνα για την αποστολή 
αντιπροτάσεων. 

Στάδιο 11ο: Εάν υποβληθεί αίτηµα διορισµού εµπειρογνώµονα από συµµετέχοντες πιστωτές 
που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του 1/3 των απαιτήσεων (προαιρετικός διορισµός, µικρή 
επιχείρηση) ή πρόκειται για µεγάλη επιχείρηση οπότε ο διορισµός του εµπειρογνώµονα είναι 
υποχρεωτικός, προβλέπεται και πάλι προθεσµία ενός (1) µήνα για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας επιλογής εµπειρογνώµονα. 

Στάδιο 12ο: Στην περίπτωση που διοριστεί εµπειρογνώµονας, είτε πρόκειται για µικρή είτε για 
µεγάλη επιχείρηση, υποβάλλεται από αυτόν εντός 30 εργάσιµων ηµερών από τον διορισµό του 
και κατόπιν της παραλαβής του συνόλου των απαιτούµενων εγγράφων προς τον συντονιστή η 
έκθεση αξιολόγησης της βιωσιµότητας του οφειλέτη και το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών, 
εφόσον του είχε ανατεθεί η εκπόνησή του. 

Στάδιο 13ο: Το σχέδιο αναδιάρθρωσης και η έκθεση βιωσιµότητας κοινοποιούνται από τον 
συντονιστή προς τον οφειλέτη και τους συµµετέχοντες πιστωτές και, αν πρόκειται για µεγάλη 
επιχείρηση, τίθεται προθεσµία δύο µηνών από το χρονικό σηµείο που έλαβε χώρα η τελευταία 
κοινοποίηση προκειµένου να ληφθεί απόφαση επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών ή να 
αποσταλούν αντιπροτάσεις από τους πιστωτές. 
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Στάδιο 14ο: Από τον χρόνο που θα συγκεντρωθούν οι αντιπροτάσεις των πιστωτών, 
συζητούνται από κοινού και µε τον οφειλέτη και µπορούν να διατυπωθούν παρατηρήσεις από 
όλους εντός 15 ηµερών. 

Στάδιο 15ο: Εντός 10 ηµερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας ο οφειλέτης δηλώνει 
ποια ή ποιες αντιπροτάσεις αποδέχεται και αυτές τίθενται σε ψηφοφορία. Υιοθετείται η 
αντιπρόταση που συγκεντρώνει το 60% του συνόλου των απαιτήσεων των συµµετεχόντων 
πιστωτών, στις οποίες πρέπει να περιλαµβάνεται το 40% των εµπραγµάτως ασφαλισµένων 
απαιτήσεων. Εάν δεν υπάρχει αντιπρόταση ή καµία δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία ή το 
σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που εκπονήθηκε από τον εµπειρογνώµονα δεν εγκρίθηκε από 
τον οφειλέτη, σε ψηφοφορία τίθεται η πρόταση του οφειλέτη που χρειάζεται και αυτή την ως 
άνω πλειοψηφία. 

Στάδιο 16ο: Υπογράφεται η σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον επιτευχθεί συµφωνία 
και µε ηλεκτρονικά µέσα, διαφορετικά υπογράφεται πρακτικό αποτυχίας.  

Στάδιο 17ο: Μετά την υπογραφή της συµβάσεως αναδιάρθρωσης ο οφειλέτης ή οποιοσδήποτε 
συµµετέχων πιστωτής µπορεί να ζητήσει από το ∆ικαστήριο (Πολυµελές Πρωτοδικείο, διαδικασία 
εκούσιας δικαιοδοσίας) την επικύρωση της συµφωνίας.  

7. Ποιες είναι οι αρµοδιότητες του συντονιστή στο πλαίσιο του εξωδικαστικού 
µηχανισµού ρύθµισης οφειλών; 

Ο συντονιστής πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Συντονιστών, αποτελεί ανεξάρτητο 
τρίτο, ο οποίος διορίζεται αυτοµατοποιηµένα από την ΕΓ∆ΙΧ, µε βασική αρµοδιότητα τον 
συντονισµό και την πρόοδο της διαδικασίας. Ο συντονιστής έχει τις ακόλουθες βασικές 
αρµοδιότητες: 

* Ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων. 

* Προσκαλεί τους πιστωτές να συµµετάσχουν στη διαδικασία, συντονίζει και επιµελείται την 
επικοινωνία του οφειλέτη και των πιστωτών στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού 
συµβιβασµού. 

* Ελέγχει την επίτευξη των απαιτούµενων ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας απαιτήσεων που 
απαιτεί ο Νόµος για την κατάρτιση συµφωνίας. 

* Συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας, εφόσον αυτή αποβεί άκαρπη (λ.χ. επειδή δεν 
υπήρξε το απαιτούµενο ποσοστό απαρτίας). 

* Μεριµνά για την υπογραφή της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών από την πλειοψηφία των 
πιστωτών και τον οφειλέτη. 

* Παρέχει διαβεβαίωση ότι κατά τη διαδικασία διαπραγµάτευσης των πιστωτών τηρήθηκαν οι 
διατάξεις του Νόµου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων. 

8. Ο Νόµος παρέχει στους πιστωτές το δικαίωµα να ζητήσουν από τον οφειλέτη 
πρόσθετες πληροφορίες ή πρόσθετα στοιχεία; 

Ναι. Κάθε πιστωτής έχει δικαίωµα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πρόσθετα 
έγγραφα και στοιχεία από τον οφειλέτη, εφόσον αυτά σχετίζονται µε τη διαπραγµάτευση της 
σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Η επιχείρηση είναι πάντοτε υποχρεωµένη να χορηγεί τα 
επιπλέον ζητούµενα στοιχεία αν το σχετικό αίτηµα υποβληθεί από πιστωτές που εκπροσωπούν 
ποσοστό µεγαλύτερο του 25% ή στην περίπτωση που δεν τίθενται ζητήµατα προστασίας 
επιχειρηµατικού απορρήτου, µε µόνη προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που ζητούνται σχετίζονται µε 
τη διαδικασία διαπραγµάτευσης. 

Αναγκαστικά µέτρα 
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Προβλέπεται στον Νόµο αναστολή λήψης µέτρων ατοµικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της 
περιουσίας του οφειλέτη; 

Ναι. Εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα της αίτησης, από το χρονικό σηµείο της αποστολής της 
πρόσκλησης συµµετοχής στη διαδικασία από τον συντονιστή στους πιστωτές και για διάστηµα 
εβδοµήντα ηµερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα µέτρα, εκκρεµή ή µη, ατοµικής και 
συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε 
ασφαλιστικού µέτρου. Η ως άνω αναστολή δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστηµα 
τεσσάρων επιπλέον µηνών, µε την υποβολή αίτησης του οφειλέτη ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου της έδρας του. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της αναστολής αποτελεί η συναίνεση 
της απόλυτης πλειοψηφίας των συµµετεχόντων πιστωτών, η οποία παρέχεται είτε εγγράφως, 
είτε προφορικά µε δήλωσή τους στο ακροατήριο. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ως άνω αναστολή αίρεται αυτοδικαίως στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

i. η διαδικασία περαιωθεί ως άκαρπη είτε λόγω έλλειψης απαρτίας είτε για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο, ή 

ii. ληφθεί σχετική απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συµµετεχόντων πιστωτών. 

Τέλος, σηµειώνεται ότι κάθε πιστωτής δύναται να ζητήσει από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της 
περιφέρειας εντός της οποίας έχει έδρα ο οφειλέτης την πρόωρη παύση της αναστολής, εφόσον 
πιθανολογείται ότι η αναστολή εκτέλεσης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα 
πιστωτή. Αν την αίτηση συνυπογράφει η πλειοψηφία των πιστωτών, το δικάζον ∆ικαστήριο κάνει 
υποχρεωτικώς δεκτή την αίτηση. 

Η κατάρτιση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και οι κανόνες που τη διέπουν 

1. Ποια είναι η απαραίτητη πλειοψηφία πιστωτών για την κατάρτιση σύµβασης 
αναδιάρθρωσης οφειλών; 

Η σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών καταρτίζεται µε βάση συγκεκριµένη πρόταση ρύθµισης που 
υποβάλλει ο οφειλέτης ή µε βάση αντιπροτάσεις που υποβάλλουν οι πιστωτές. Για την έγκριση 
συγκεκριµένης πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται η σύµφωνη γνώµη ποσοστού 
τουλάχιστον 60% (3/5) επί του συνόλου των απαιτήσεων των συµµετεχόντων πιστωτών 
(δηλαδή µεταξύ των πιστωτών, που έχουν σχηµατίσει απαρτία), στο οποίο συµπεριλαµβάνεται 
ποσοστό 40% (2/5) επί του συνόλου των απαιτήσεων που εξασφαλίζονται µε ειδικό προνόµιο 
πάνω σε περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (υποθήκη, προσηµείωση υποθήκης, ενέχυρο ή 
άλλο ειδικό προνόµιο) [βλ. άρθρο 8 παρ. 8 του Ν. 4469/2017, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 
παρ. 2 περ. ζ’ & η’]. Αν εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών µε τα παραπάνω ποσοστά 
πλειοψηφίας, η σχετική σύµβαση υπογράφεται µεταξύ του οφειλέτη και των συναινούντων 
πιστωτών. 

2. ∆εσµεύονται οι πιστωτές που διαφωνούν µε τη συµφωνία αναδιάρθρωσης; 

Αν η σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών συγκεντρώσει την ανωτέρω πλειοψηφία (60%/40%) 
δεσµεύει όλους τους πιστωτές που έλαβαν µέρος στη διαδικασία, έστω και αν διαφώνησαν µε 
την πρόταση ρύθµισης που ψηφίστηκε. Αν η σύµβαση στη συνέχεια επικυρωθεί από το 
Πολυµελές Πρωτοδικείο της έδρας του οφειλέτη, δεσµεύει όλους τους πιστωτές. 

3. Προβλέπονται στο Νόµο κανόνες για τα ελάχιστα ποσά που πρέπει να λαµβάνει κάθε 
πιστωτής από τη συµφωνία αναδιάρθρωσης οφειλών; 

Καταρχήν, ο οφειλέτης και η πλειοψηφία των πιστωτών µπορούν να διαµορφώσουν το 
περιεχόµενο της σύµβασης αναδιάρθρωσης, καθορίζοντας ελεύθερα το περιεχόµενο της 
ρύθµισης. Εποµένως, ισχύει η αρχή της συµβατικής ελευθερίας των συµβαλλοµένων. 
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Ωστόσο, σύµφωνα µε το Νόµο, οι όροι της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών δεν επιτρέπεται 
να φέρουν οποιονδήποτε πιστωτή σε χειρότερη οικονοµική θέση, σε σύγκριση µε αυτή που θα 
βρισκόταν σε περίπτωση αναγκαστικής ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της 
επιχείρησης. Πρόκειται για την αρχή της µη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών.  

Αντίστοιχη θα πρέπει να είναι η ρύθµιση της συµφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών για τους 
πιστωτές που δεν διαθέτουν εµπράγµατη εξασφάλιση.  

4. Προβλέπονται στο Νόµο ειδικές προϋποθέσεις για τη ρύθµιση οφειλών προς το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης; 

Οποιαδήποτε συµφωνία ρύθµισης των χρεών της επιχείρησης προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο (που 
εκπροσωπείται στο πλαίσιο του παρόντος Νόµου από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, 
Α.Α.∆.Ε.) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (που εκπροσωπούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος Νόµου από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, Κ.Ε.Α.Ο.) πρέπει να πληροί 
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

* ∆εν επιτρέπεται να προβλέπει την αποπληρωµή οφειλών προς το ∆ηµόσιο σε περισσότερες 
από 120 µηνιαίες δόσεις. 

* ∆εν µπορεί να προβλέπει την τµηµατική αποπληρωµή οφειλών προς το ∆ηµόσιο ανά χρονικά 
διαστήµατα που υπερβαίνουν το µήνα. 

* ∆εν επιτρέπεται να προβλέπει την καταβολή µηνιαίας δόσης µικρότερης των 50 ευρώ. 

* ∆εν επιτρέπεται να προβλέπει περίοδο χάριτος. 

* ∆εν επιτρέπεται να προβλέπει ικανοποίηση απαιτήσεών του µε άλλα ανταλλάγµατα, αντί 
χρηµατικού ποσού. 

Ειδικότερους κανόνες περιλαµβάνει εν προκειµένω το άρθρο 15 παρ. 6 του Ν. 4469/2017 για 
συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το ∆ηµόσιο που δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Για το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο, ως «βασική οφειλή» νοείται το ποσό της οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε, 
χωρίς τους τόκους ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που την επιβαρύνουν, σύµφωνα 
µε τον Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (Ν. 4174/2013) ή τον Κ.Ε.∆.Ε. (βλ. άρθρο 15 παρ. 12 
Ν. 4469/2017). Εφόσον η βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, 
εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες (βλ. άρθρο 15 παρ. 6 Ν. 4469/2017): 

* για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ, η αποπληρωµή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων 
ή τόκων εκπρόθεσµης καταβολής θα γίνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 36 µηνιαίες δόσεις, µε 
ελάχιστη µηνιαία δόση τα 50 ευρώ και χωρίς τη δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού, 

* για βασικές οφειλές από 3.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ, η αποπληρωµή αυτών και των επ’ 
αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσµης καταβολής θα γίνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 120 
µηνιαίες δόσεις, µε ελάχιστη µηνιαία δόση τα 50 ευρώ και χωρίς τη δυνατότητα διαγραφής 
βασικής οφειλής. 

Στη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών που καταρτίζεται στο πλαίσιο του Ν. 4469/2017 
εντάσσονται οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α. που γεννήθηκαν µέχρι 31.12.2016 και είναι κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωµένες σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων 
Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.) και τον άρθρο 101 Ν. 4172/2013, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι 
προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής. Επιπλέον, ο Νόµος περιέχει εν µέρει 
διαφορετικές ρυθµίσεις, ανάλογα µε το αν το χρέος υφίσταται προς το ∆ηµόσιο ή προς Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης, λαµβάνοντας υπόψη τον ειδικότερο χαρακτήρα κάθε φορέα.  

Υφιστάµενες ρυθµίσεις οφειλών προς το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τους Ν. 4152/2013, Ν. 
4174/2013, N. 4305/2014 και Ν. 4321/2015, εντάσσονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών 
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όπως έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της σύµβασης αναδιάρθρωσης 
οφειλών.  

5. Προβλέπεται ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο για την αντιπρόταση που 
υποβάλλει ο πιστωτής στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγµάτευσης; 

Ναι. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 4469/2017, η αντιπρόταση του πιστωτή πρέπει να 
περιέχει τουλάχιστον: 

* Βασικά συµπεράσµατα σχετικά µε τη βιωσιµότητα της επιχείρησης του οφειλέτη. 

* Την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών που 
τυχόν έχουν συνυποβάλει την αίτηση από κοινού µε τον οφειλέτη, εφόσον ο πιστωτής που 
υποβάλλει την αντιπρόταση δεν συναινεί µε την αξία ρευστοποίησης που έχει δηλωθεί από τον 
οφειλέτη και τους συνοφειλέτες. 

* Τα ποσά που προτείνεται να καταβάλει ο οφειλέτης για την αποπληρωµή των οφειλών του, 
καθώς και το ποσό που προτείνεται να καταβάλουν οι συνοφειλέτες που έχουν συνυποβάλει 
αίτηση για την αποπληρωµή των οφειλών για τις οποίες ευθύνονται, εφόσον ο πιστωτής που 
υποβάλλει την αντιπρόταση δεν συναινεί µε τα ποσά που προτάθηκαν από τον οφειλέτη και τους 
συνοφειλέτες. 

* Το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε πιστωτή µε τη σύµβαση αναδιάρθρωσης 
οφειλών, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της µη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών και τους 
λοιπούς κανόνες του άρθρου 9 Ν. 4469/2017, καθώς και τους υποχρεωτικούς κανόνες για τη 
ρύθµιση των οφειλών προς δηµόσιους φορείς βάσει του άρθρου 15 Ν. 4469/2017. Μάλιστα, το 
άρθρο 8 παρ. 5 περ. δ’ Ν. 4469/2017 ορίζει ότι στην αντιπρόταση του πιστωτή πρέπει να 
επισυνάπτεται πίνακας κατάταξης για τη διανοµή των ανωτέρω ποσών. 

6. Ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση µη τήρησης της συµφωνίας αναδιάρθρωσης 
οφειλών από την επιχείρηση; 

Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει προς οποιονδήποτε πιστωτή τα ποσά που οφείλονται από τη 
σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των ενενήντα (90) 
ηµερών, ο πιστωτής δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συµφωνίας ως προς όλους, 
καταθέτοντας αίτηση στο δικαστήριο που επικύρωσε τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Αν η 
σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών δεν έχει επικυρωθεί, η αίτηση ακύρωσης κατατίθεται στο 
Πολυµελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης. Με την ακύρωση 
της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών αναβιώνουν οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά του 
οφειλέτη και των συνοφειλετών, ως είχαν πριν από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Ποσά 
που καταβλήθηκαν σε εκτέλεση της σύµβασης αναδιάρθρωσης αφαιρούνται από τις απαιτήσεις 
που αναβίωσαν. 

Αναφορικά µε τις ρυθµισµένες οφειλές προς το ∆ηµόσιο, σηµειώνεται ότι µη καταβολή προς 
αυτό ποσών που ισούνται µε το άθροισµα τριών µηνιαίων δόσεων οδηγεί σε ακύρωση της 
σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. 

Τέλος, η ακύρωση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών αποτελεί µαχητό τεκµήριο για την 
παύση πληρωµών του οφειλέτη. Συνεπώς, ο τελευταίος θα µπορεί πλέον να κηρυχθεί σε 
κατάσταση πτώχευσης, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από πιστωτή ή πιστωτές της 
επιχείρησης. 

7. Προβλέπεται στο Νόµο διαδικασία επικύρωσης της σύµβασης αναδιάρθρωσης 
οφειλών; 

Στο Νόµο προβλέπεται προαιρετική διαδικασία δικαστικής επικύρωσης της σύµβασης 
αναδιάρθρωσης οφειλών, που εκκινεί µε πρωτοβουλία του οφειλέτη ή συµµετέχοντα πιστωτή και 
την κατάθεση σχετικής αίτησης στο Πολυµελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει 
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έδρα ο οφειλέτης. Πάντως, η δικαστική επικύρωση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών είναι 
απαραίτητη για να επέλθει η νοµική δέσµευση των µη συµβαλλόµενων πιστωτών. Η υπόθεση 
εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας. Πάντως, όπως υπογραµµίζεται και στην 
αιτιολογική έκθεση του νόµου ανεξάρτητα από τη διαδικασία δικαστικής επικύρωσης, ο 
οφειλέτης είναι υποχρεωµένος να ανταποκριθεί στους όρους της ρύθµισης αµέσως µετά την 
υπογραφή της συµβάσεως. 

Με την κατάθεση της αίτησης συνυποβάλλονται στη γραµµατεία του ∆ικαστηρίου τα ακόλουθα 
διαδικαστικά έγγραφα της εξωδικαστικής διαδικασίας: 

i. Αντίγραφο της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. 

ii. Πρακτικό περαίωσης της διαδικασίας, το οποίο συντάσσεται από τον συντονιστή. 

iii. Αποδεικτικά της κλήτευσης των πιστωτών, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 7. 

iv. Αντίγραφο της αίτησης του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη διαδικασία του εξωδικαστικού 
µηχανισµού, µαζί µε το σύνολο των συνοδευτικών της εγγράφων, καθώς και όσων εγγράφων 
προσκοµίσθηκαν στη συνέχεια κατόπιν αιτήµατος συµµετεχόντων στη διαδικασία πιστωτών. 

v. Έκθεση αξιολόγησης της βιωσιµότητας του οφειλέτη, αν έχει εκπονηθεί. 

vi. Ενστάσεις των συµµετεχόντων πιστωτών που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας. 

Σηµειώνεται ότι οποιοσδήποτε θεµελιώνει έννοµο συµφέρον µπορεί να λάβει από τη γραµµατεία 
του ∆ικαστηρίου αντίγραφο της κατατεθείσας αίτησης επικύρωσης και των ανωτέρω 
συνοδευτικών της εγγράφων. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά µπορούν να ελεγχθούν και από µη 
συµβαλλόµενους στη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών πιστωτές. 

Η έκταση του ελέγχου της συµφωνίας που ασκείται από το ∆ικαστήριο είναι περιορισµένη και 
δεν εκτείνεται σε έλεγχο σκοπιµότητας. Στο Νόµο καθορίζονται ρητά οι περιπτώσεις που 
εκδίδεται απορριπτική απόφαση από το ∆ικαστήριο ως ακολούθως: 

i. Παραβίαση των υποχρεωτικών κανόνων που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 15 του Νόµου. 

ii. Παραβίαση λοιπών κανόνων της διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η βλάβη που 
προκλήθηκε από την εν λόγω παραβίαση σε συµµετέχοντα ή µη συµµετέχοντα πιστωτή δεν 
µπορεί να αποκατασταθεί µε άλλο τρόπο. 

iii. Μη κλήτευση στη διαδικασία διαπραγµάτευσης πιστωτών οι απαιτήσεις των οποίων 
αντιστοιχούν σε ποσοστό απαιτήσεων ικανό να ανατρέψει τη σύναψη της σύµβασης 
αναδιάρθρωσης οφειλών. 

iv. Σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει τις χρηµατικές υποχρεώσεις 
του, όπως αυτές καθορίζονται στην υπό επικύρωση σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. 

v. Σε περίπτωση που µη συµβαλλόµενοι πιστωτές αµφισβητούν το ποσό της απαίτησής τους, 
όπως αυτό έχει προσδιοριστεί από τον οφειλέτη, τον συντονιστή ή τον εµπειρογνώµονα, και 
προκύπτει ότι το µέρος της απαίτησης που αµφισβητείται αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του 
συνόλου των απαιτήσεων ικανό να ανατρέψει τη σύναψη της σύµβασης αναδιάρθρωσης 
οφειλών και αποδεικνύεται εκ µέρους του ∆ικαστηρίου η βασιµότητα της αξίωσης του πιστωτή 
σε ό,τι αφορά στο αµφισβητούµενο αυτής. 

Αν δεν συντρέχει κάποια εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, η σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών 
επικυρώνεται από το ∆ικαστήριο. Η απόφαση για την επικύρωση αποτελεί τίτλο εκτελεστό, 
καταλαµβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθµίζονται µε τη σύµβαση 
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αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσµεύει τον οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως 
συµµετοχής τους στη διαδικασία διαπραγµάτευσης ή στη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. 

Τέλος, αναφορικά µε το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία επικύρωσης προβλέπεται ότι η συζήτηση της αίτησης για την επικύρωση της 
σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών προσδιορίζεται εντός δύο µηνών από την κατάθεση της 
αίτησης και η απόφαση του ∆ικαστηρίου δηµοσιεύεται εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία 
της συζήτησης  

8. Προβλέπεται στο Νόµο αναστολή λήψης µέτρων ατοµικής και αναγκαστικής 
εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη µετά την κατάθεση της αίτησης για την 
επικύρωση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών; 

Ναι. Από το χρονικό σηµείο της κατάθεσης της αίτησης για την επικύρωση της σύµβασης 
αναδιάρθρωσης οφειλών και έως ότου εκδοθεί η σχετική απόφαση από το αρµόδιο ∆ικαστήριο 
αναστέλλονται αυτοδικαίως τα µέτρα, εκκρεµή ή µη, ατοµικής και συλλογικής αναγκαστικής 
εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που αποτελούν αντικείµενο 
ρύθµισης στο πλαίσιο της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. 

Μόνη εξαίρεση από την ανωτέρω αναστολή αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η λήψη 
ασφαλιστικού µέτρου κατά του οφειλέτη προβλέπεται στην ίδια τη σύµβαση αναδιάρθρωσης 
οφειλών (λ.χ. εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης), καθώς και η περίπτωση κατά την οποία µε τη 
λήψη του ασφαλιστικού µέτρου επιδιώκεται η αποτροπή της αποµάκρυνσης ή αφαίρεσης ή 
µετακίνησης κινητών πραγµάτων της επιχείρησης, η οποία δεν έχει συµφωνηθεί και ενέχει τον 
κίνδυνο απαξίωσής της. Στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή η λήψη 
ασφαλιστικών µέτρων. 

Τέλος, αναφορικά µε τις περιπτώσεις εκκρεµούς διαδικασίας διοικητικής ή αναγκαστικής 
εκτέλεσης προβλέπεται ότι το ανασταλτικό αποτέλεσµα δεν επέρχεται µε µόνη την κατάθεση της 
αίτησης επικύρωσης της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, αλλά µε την κοινοποίηση στα 
όργανα εκτέλεσης της εν λόγω αίτησης.  

Τι ισχύει για εγγυητές 

Ποια είναι τα αποτελέσµατα της σύµβασης αναδιάρθρωσης για τους εγγυητές; 

Το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4469/2017 ορίζει τα ακόλουθα: 

«Κάθε ρύθµιση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ευνοϊκή για τον οφειλέτη ισχύει υπέρ 
κάθε συνοφειλέτη, µη εγγυητή, που έχει συνυποβάλει αίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 
άρθρου 4, και υπέρ κάθε εγγυητή που έχει παράσχει εγγύηση για ρυθµιζόµενη µε τη σύµβαση 
αναδιάρθρωσης οφειλών απαίτηση». 

Με την ανωτέρω διάταξη, ορίζεται ότι κάθε ευνοϊκή ρύθµιση της σύµβασης αναδιάρθρωσης 
οφειλών (λ.χ. αποµείωση, επιµήκυνση, παράταση αποπληρωµής) ισχύει και για τον εγγυητή. 
Εµµέσως, η διάταξη επιβεβαιώνει ότι η εγγύηση ακολουθεί πλέον τη ρυθµισµένη απαίτηση, όπως 
διαµορφώθηκε µε τους όρους της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. 

Ο πιστωτής, προκειµένου να διατηρήσει τα δικαιώµατά του κατά του εγγυητή µπορεί να επιλέξει 
να µη συµµετάσχει στη σύµβαση, εάν ο εγγυητής δεν έχει συνυποβάλει την αίτηση. Προϋπόθεση 
για να υπάρξει ευνοϊκή ρύθµιση υπέρ του εγγυητή που δεν έχει συνυποβάλει την αίτηση είναι η 
παροχή συναίνεσης από την πλειοψηφία των απαιτήσεων που ασφαλίζονται µε την εγγύηση. Αν 
δεν υπάρξει τέτοια συναίνεση, η απαίτηση δεν ρυθµίζεται µε τη σύµβαση αναδιάρθρωσης όχι 
µόνο έναντι του εγγυητή, αλλά και έναντι του οφειλέτη. Αυτό σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη 
απαίτηση: (α) δεν προσµετράται στον σχηµατισµό απαρτίας, (β) δεν εµπίπτει στην αναστολή των 
µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, (γ) δεν αποτελεί περιεχόµενο της σύµβασης αναδιάρθρωσης.  

Ο οδικός χάρτης για την κατάρτιση της µελέτης βιωσιµότητας 
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ΕΓ∆ΙΧ: Θα πρέπει να προσδιορίζονται η εξασφάλιση θετικών ταµειακών ροών και οι 
προοπτικές σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα  
 
 
 
 

Η εξασφάλιση ρευστότητας µέσω θετικών ταµειακών ροών, αλλά και η προβλεψιµότητα για την 
πορεία σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα αποτελούν τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να 
προσδιορίζονται στη µελέτη βιωσιµότητας, η οποία, σύµφωνα µε την Ειδική Γραµµατεία 
∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓ∆ΙΧ), αποτελεί βασικό προαπαιτούµενο ώστε να ενταχθεί µια 
εταιρεία στον εξωδικαστικό µηχανισµό ρύθµισης χρεών. Μάλιστα, όπως σηµειώνεται, κύριο 
στοιχείο είναι η εστίαση της µελέτης όχι µόνο στην τρέχουσα χρηµατοοικονοµική κατάσταση της 
επιχείρησης, αλλά να έχει σαν κύριους στόχους: 

* τον επανασχεδιασµό της οργανωτικής δοµής - λειτουργίας της επιχείρησης,  

* την αναδιάρθρωση της παραγωγής και των διαδικασιών πωλήσεων,  

* την αξιολόγηση της βάσης προϊόντων (κερδοφορία ανά προϊόν και προοπτικές),  

* την αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητάς της µέσω πελατοκεντρικής λειτουργίας της 
επιχείρησης, 

* τη µείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης, 

* την εστίαση βάσει της στρατηγικής της επιχείρησης στον πυρήνα των κερδοφόρων κύριων 
λειτουργικών της δραστηριοτήτων - προϊόντων που παρουσιάζουν ευκαιρίες περαιτέρω 
ανάπτυξης, 

* τον προσδιορισµό µη λειτουργικών παγίων ή ζηµιογόνων κλάδων δραστηριότητας και τις 
σχετικές προτάσεις αποεπένδυσης (π.χ., ρευστοποίηση τυχόν µη λειτουργικών επενδύσεων σε 
µηχανήµατα ή ακίνητα, πώληση θυγατρικών επιχειρήσεων ή µη στρατηγικών κλάδων 
δραστηριότητας). 

Για την αξιολόγηση της βιωσιµότητας της επιχείρησης και την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά 
µε την ελκυστικότητα της αναδιάρθρωσης προς τους πιστωτές της, εκπονείται ολοκληρωµένο 
χρηµατοοικονοµικό µοντέλο προβλέψεων των οικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης για 
τουλάχιστον 3 έτη.  

Ειδικότερα θα εξετάζονται αναλυτικά τα στοιχεία της επιχείρησης και του κλάδου / αγοράς που 
δραστηριοποιείται όπως 

* Χαρακτηριστικά και µέγεθος αγοράς 

* Ανταγωνισµός - Μερίδια Αγοράς - Τάσεις 

* Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης Επιχείρησης 

* Ανάλυση SWOT (∆υνατά και Αδύνατα Σηµεία, Ευκαιρίες και Απειλές) 

* Χρηµατοοικονοµική Ισορροπία - Προοπτικές 

Οι Οικονοµικές Προβλέψεις του χρηµατοοικονοµικού µοντέλου (µεγέθη ισολογισµού, κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης, κατάσταση ταµειακών ροών και χρηµατοοικονοµικοί δείκτες) θα 
παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης και ανάπτυξης εναλλακτικών σεναρίων (ανάλυση 
ευαισθησίας Αισιόδοξο - Απαισιόδοξο σενάριο, µέσα σε εύλογο εύρος ποσοστιαίας µεταβολής των 
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οικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης και της προτεινόµενης ρύθµισης ή αποµείωσης του 
χρέους π.χ. από -30% έως +30%). 

Σενάρια 

Η ανάλυση και τα σενάρια που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της µελέτης βιωσιµότητας θα 
βασίζονται σε στοιχεία και προβλέψεις της διοίκησης της επιχείρησης και πιο συγκεκριµένα στα 
παρακάτω: 

* στη φύση της δραστηριότητας που ενέχει η εξεταζόµενη επιχείρηση, στα οικονοµικά δεδοµένα 
και στις εκτιµήσεις για την αναµενόµενη εξέλιξη του κλάδου της,  

* στον προϋπολογισµό των απαραίτητων νέων παγίων επενδύσεων και απαιτούµενων 
κεφαλαίων κίνησης,  

* στις επιχειρησιακές προβλέψεις και στις εκτιµήσεις των βασικών οικονοµικών µεγεθών εσόδων 
- εξόδων βάσει ρεαλιστικών προσδοκιών σχετικά µε τη λειτουργία και την προοπτική ανάπτυξης 
της επιχείρησης,  

* στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία συγκρίσιµων εταιρειών του κλάδου που λειτουργούν στην 
ελληνική αγορά κατά τα τελευταία χρόνια,  

* στο προβλεπόµενο πρόγραµµα αποπληρωµής των δανειακών και µη υποχρεώσεων 
(ρυθµιζόµενων και µη βάσει του σχεδίου αναδιάρθρωσης), 

* στην ανάλυση ευαισθησίας που θα διενεργηθεί µε βάση εναλλακτικά οικονοµικά µεγέθη. 

Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι παράµετροι της σχεδιαζόµενης αναδιάρθρωσης µε τέτοιο 
τρόπο ώστε:  

* η επιχείρηση να είναι βιώσιµη, ώστε να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις που είναι σε θέση να 
αποπληρώσει βάσει της πραγµατικής ικανότητας αποπληρωµής της, 

* να µην απαιτούνται υπερβολικές αποµειώσεις (κουρέµατα) χρέους από την πλευρά των 
πιστωτών, αλλά να διαφυλάττονται τα συµφέροντά τους µε βάση την αρχή ότι οι προτεινόµενες 
ρυθµίσεις δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε πιστωτή σε χειρότερη οικονοµική θέση από 
αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 977 του 
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας  

* οι προβλέψεις για τη µελλοντική εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης να 
ακολουθούν ρεαλιστικές και συντηρητικές παραδοχές, χωρίς να υποτιµούν ή να υπερτιµούν την 
πραγµατική ικανότητα αποπληρωµής της επιχείρησης. 

Αποπληρωµή 

Η ικανότητα αποπληρωµής της επιχείρησης θα βασίζεται στις Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (ΕΤΡ) ή 
εναλλακτικά στα προβλεπόµενα ετήσια Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) 
και το ύψος των υποχρεώσεων που θα µπορεί να εξυπηρετήσει µία επιχείρηση θα ισούται µε το 
προτεινόµενο ποσοστό π.χ. 70% των ΕΤΡ ή του E.B.I.T.D.A. ανά έτος το οποίο θα 
προσδιορίζεται για την εξεταζόµενη χρονική περίοδο. 

Σε περίπτωση εκπόνησης χρηµατοοικονοµικού µοντέλου πέραν των 3 ετών οι ΕΤΡ ή τα Κέρδη 
προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) του 3ου έτους δυνητικά θα αυξάνονται µε 
σταθερό ή µεταβαλλόµενο ποσοστό ετήσιας αύξησης π.χ. 1%-2% για το υπόλοιπο της υπό 
εξέταση περιόδου. 
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Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων που δεν είναι εφικτό να αποπληρωθεί βάσει της ικανότητας 
αποπληρωµής της επιχείρησης, εντός της εξεταζόµενης χρονικής περιόδου, θα αποµειώνεται 
(κουρεύεται) ή θα προτείνεται πώς θα τακτοποιείται µεταγενέστερα στο τέλος αυτής, µε 
ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, η οποία θα συµφωνείται εξαρχής από τα 
εµπλεκόµενα µέρη (split balance), προκειµένου η επιχείρηση να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει 
τις υποχρεώσεις που πρέπει να αποπληρώσει βάσει του προτεινόµενου σχεδίου αναδιάρθρωσης. 

∆είκτες βιωσιµότητας  

Η εξέταση της βιωσιµότητας µιας επιχείρησης στηρίζεται στους παρακάτω προτεινόµενους 
βασικούς δείκτες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την απλότητα της επιστηµονικής προσέγγισης:  

* ∆είκτης Ικανότητας Αποπληρωµής ∆ανειακών και µη Υποχρεώσεων (Service Coverage Ratio - 
SCR). 

* ∆είκτης Χρόνου Αποπληρωµής ∆ανειακών και µη Υποχρεώσεων. 

Επιπρόσθετα χρήσιµοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που προτείνεται να εξετάζονται επίσης ανά 
περίπτωση είναι: 

* ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας,  

* ο ∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας, 

* ο ∆είκτης Ικανότητας Αποπληρωµής ∆ανειακών και µη Υποχρεώσεων (Service Coverage Ratio 
- SCR) που ορίζεται ως ο λόγος των Ελευθέρων Ταµειακών Ροών (ΕΤΡ) ή εναλλακτικά των 
Προβλεπόµενων ετήσιων Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) προς το 
Σύνολο των προτεινόµενων Τοκοχρεωλυτικών και Λοιπών Πληρωµών (ρυθµιζόµενων και µη) 
προς τους Πιστωτές ανά έτος, 

* ο ∆είκτης Χρόνου Αποπληρωµής ∆ανειακών και µη Υποχρεώσεων που ορίζεται ως ο λόγος των 
υφισταµένων ∆ανειακών και µη Υποχρεώσεων προς τους Πιστωτές (ρυθµιζόµενων και µη) προς 
τις προβλεπόµενες ετήσιες Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (ΕΤΡ) ή εναλλακτικά τα προβλεπόµενα 
ετήσια Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) και προσδιορίζει τα έτη που 
απαιτούνται για την πλήρη αποπληρωµή των υφισταµένων ∆ανειακών και µη Υποχρεώσεων 
βάσει της προβλεπόµενης λειτουργικής αποδοτικότητας της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα χρήσιµοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που προτείνεται να εξετάζονται επίσης ανά 
περίπτωση είναι οι: 

* ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας που ορίζεται ως ο λόγος των Ίδιων Κεφαλαίων προς το 
Σύνολο των Κεφαλαίων που περιλαµβάνουν Μακροπρόθεσµα Κεφάλαια και Βραχυπρόθεσµο 
Τραπεζικό ∆ανεισµό της επιχείρησης. 

* ∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας που ορίζεται ως ο λόγος του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 
(πελάτες, διαθέσιµα και χρεώστες γενικά) εκτός Αποθεµάτων και Επισφαλών Απαιτήσεων προς 
το Σύνολο των Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων. 

Η επιχείρηση που αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας και δεν διαθέτει την απαραίτητη 
κεφαλαιακή επάρκεια δεν µπορεί να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της από τη 
λειτουργία της και θα πρέπει να προχωρήσει είτε σε µετατροπή των βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεών της σε µακροπρόθεσµες, είτε σε ρευστοποίηση πάγιων περιουσιακών της 
στοιχείων, είτε σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. 

Οι Λειτουργικές Ταµειακές Ροές (ΛΤΡ) αποτελούν τον κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας για τη 
βιωσιµότητα της επιχείρησης και την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης, καθώς µας 
δίνουν πληροφορίες για την ικανότητα της επιχείρησης να δηµιουργεί ταµειακά διαθέσιµα και 
ταµειακά ισοδύναµα από λειτουργικές και επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες. 
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Οι ΛΤΡ παρέχουν τη δυνατότητα στους πιστωτές να συγκρίνουν διάφορες επιχειρήσεις και να 
προσδιορίσουν τη ρευστότητα και την ικανότητα αποπληρωµής των υποχρεώσεων της 
επιχείρησης. 

Οι Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (ΕΤΡ) προκύπτουν εάν από τις ταµειακές ροές από τις λειτουργικές 
δραστηριότητες αφαιρεθούν οι απαραίτητες επενδύσεις για κεφαλαιουχικό εξοπλισµό για τη 
συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης. 

Οι ΕΤΡ µάς δείχνουν τα ταµειακά διαθέσιµα που προέρχονται από τη λειτουργική δραστηριότητά 
της εφόσον πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις διατήρησης και επέκτασης της 
παραγωγικής ικανότητας ώστε να διατηρηθεί εύρωστη στο µέλλον. 

Τελικά συµπεράσµατα 

Βάσει των παραπάνω προβλεπόµενων δεικτών της µελέτης βιωσιµότητας σε ό,τι αφορά το 
σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης προκύπτει ότι: 

* Το σηµαντικότερο στοιχείο µιας επιτυχηµένης αναδιάρθρωσης δανειακών και µη υποχρεώσεων 
αφορά τη δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων (ετήσιων τοκοχρεολυτικών δόσεων και 
λοιπών πληρωµών σύµφωνα µε το προτεινόµενο πρόγραµµα και ικανότητα αποπληρωµής της 
επιχείρησης) από τις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης όπως προσδιορίζονται από τις 
Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (ΕΤΡ) ή εναλλακτικά τα προβλεπόµενα ετήσια Κέρδη προ Φόρων 
Τόκων και Αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) της επιχείρησης ανά έτος (Service Coverage Ratio - SCR). 

Βάσει των παραπάνω προβλεπόµενων δεικτών της µελέτης βιωσιµότητας προκύπτουν τα εξής 
συµπεράσµατα σε ό,τι αφορά το σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης: 

* Οι Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (ΕΤΡ) ή εναλλακτικά τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & 
Αποσβέσεων (E.B.I.T.D.A.) που επιτυγχάνονται από τις λειτουργικές δραστηριότητες της 
επιχείρησης αποτελούν σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας για τη βιωσιµότητά της και την επιτυχή 
ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης. Εκφράζουν τη λειτουργική επίδοση της επιχείρησης χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη η κεφαλαιακή δοµή της (λειτουργική κερδοφορία και αποδοτικότητα). 

* Ο χρόνος αποπληρωµής που απαιτείται για την εξόφληση των υποχρεώσεων είναι 
προσδιοριστικός και καθορίζει τη δυνατότητα πλήρους αποπληρωµής ή αποµείωσης µέρους των 
χρεών της επιχείρησης βάσει της δυναµικής της επιχείρησης και της προβλεπόµενης 
λειτουργικής κερδοφορίας. 

Επίσης βάσει των προβλεπόµενων δεικτών της µελέτης βιωσιµότητας προκύπτουν τα εξής 
συµπεράσµατα σε ό,τι αφορά το σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης:  

* Η κεφαλαιακή επάρκεια θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιµη για επιτυχή αναδιάρθρωση χρεών, αλλά 
και για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης, καθώς αποτελεί βασική ένδειξη της βούλησης-
δέσµευσης των µετόχων να στηρίξουν έµπρακτα την επιχείρηση αναλαµβάνοντας επιχειρηµατικό 
κίνδυνο και συνεισφέροντας µε προσωπικά κεφάλαια. 

* Χαµηλές τιµές του ∆είκτη Άµεσης Ρευστότητας της επιχείρησης εκδηλώνουν ανάγκη για νέο 
κεφάλαιο κίνησης προκειµένου να αντιµετωπιστούν ταµειακά ελλείµµατα που πρέπει να 
καλυφθούν άµεσα για να συνεχίσει την παραγωγική δραστηριότητά της η επιχείρηση και να 
πετύχει τους στόχους του σχεδίου αναδιάρθρωσης.  

 


