ΦΕΚ: Νόμορ Ν.4469/17 Εξωδικαζηικού
Μησανιζμού και Δεύηεπηρ Εςκαιπίαρ
Ν.4469/17 (ΦΕΚ 62 Α/03-05-2017) : Εξωδικαζηικόρ μησανιζμόρ πύθμιζηρ
οθειλών επισειπήζεων και άλλερ διαηάξειρ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Άπθπο 1
κοπόρ οπιζμοί
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ξπζκίδνπλ ηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο
ξχζκηζεο ρξεκαηηθψλ 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
βησζηκφηεηα 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, είραλ θχθιν εξγαζηψλ κεγαιχηεξν
απφ δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (2.500.000) επξψ ή έρνπλ θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο (ιεμηπξφζεζκεο ή κε) πςειφηεξεο
απφ δχν εθαηνκκχξηα (2.000.000) επξψ.
β) Ωο «κηθξέο επηρεηξήζεηο» λννχληαη φζεο δελ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ηεο κεγάιεο
επηρείξεζεο.
γ) Ωο «ζπλνθεηιέηεο» λνείηαη θάζε πξφζσπν πνπ επζχλεηαη αιιειεγγχσο εθ ηνπ
λφκνπ ή δπλάκεη δηθαηνπξαμίαο γηα ηελ εμφθιεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ
νθεηιψλ ηνπ νθεηιέηε. Σηελ έλλνηα ηνπ ζπλνθεηιέηε πεξηιακβάλεηαη θαη ν εγγπεηήο.
Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ ζπλνθεηιέηε νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο
πνπ δπλάκεη αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο κε ηνλ νθεηιέηε έρνπλ αλαιάβεη λα θαιχςνπλ
ηελ παληφο είδνπο επζχλε ηνπ έλαληη ηξίησλ.
δ) Ωο «ρξεκαηνδνηηθφο θνξέαο» λννχληαη ηα πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα,
κεηαμχ απηψλ θαη εθείλα πνπ ηεινχλ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε, νη εηαηξείεο
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ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, νη εηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ,
θαζψο θαη νη εηαηξείεο δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ απφ δάλεηα θαη πηζηψζεηο ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ λ. 4354/2015 (Α΄ 176), εθφζνλ ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο Τξάπεδαο ηεο
Διιάδνο ή ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ.
ε) Ωο «πηζησηέο» λννχληαη ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ
δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ησλ Φνξέσλ
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ έρνπλ ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο θαηά ηνπ νθεηιέηε.
ζη) «Απαξηία ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ» ππάξρεη φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία
πηζησηέο πνπ είλαη δηθαηνχρνη ηνπιάρηζηνλ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ
ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ην
ζρεκαηηζκφ απαξηίαο απαηηήζεηο πξνζψπσλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ νθεηιέηε θαη
απαηηήζεηο πηζησηψλ πνπ δελ δεζκεχνληαη απφ ηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο
νθεηιψλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην έθην εδάθην
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4.
δ) Ωο «πιεηνςεθία ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ» λνείηαη ε πιεηνςεθία ησλ
ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ πνπ ζρεκαηίδεηαη κε βάζε πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
απαηηήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ην
ζρεκαηηζκφ ηεο πιεηνςεθίαο ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ απαηηήζεηο πξνζψπσλ
ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ νθεηιέηε.
ε) Ωο «πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ κε εηδηθφ πξνλφκην» λνείηαη ην πνζνζηφ
ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ πνπ ζρεκαηίδεηαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ
ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ πνπ εμαζθαιίδνληαη κε ππνζήθε, πξνζεκείσζε
ππνζήθεο, ελέρπξν ή άιιν εηδηθφ πξνλφκην ηνπ άξζξνπ 976 ηνπ Κ.Πνι.Γ.. Γελ
ιακβάλνληαη ππφςε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ κε
εηδηθφ πξνλφκην απαηηήζεηο πξνζψπσλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ νθεηιέηε.
ζ) Ωο «ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ» λνείηαη ε πνιπκεξήο δηθαηνπξαμία πνπ
θαηαξηίδεηαη κεηαμχ ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ ζπκβαιινκέλσλ πηζησηψλ ζην πιαίζην
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, έρεη σο αληηθείκελν ηελ
αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ νθεηιψλ ηνπ νθεηιέηε θαη απνζθνπεί ζηε
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νθεηιέηε.
η) Ωο «πξφζσπα ζπλδεδεκέλα κε ηνλ νθεηιέηε» λννχληαη:
αα) φηαλ ν νθεηιέηεο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, νη ζχδπγνη, νη ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ
αγρηζηείαο κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ειέγρνληαη
απφ ηνλ νθεηιέηε,
ββ) φηαλ ν νθεηιέηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ
ειέγρνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ νθεηιέηε, θαζψο θαη νη ζχδπγνη θαη νη ζπγγελείο εμ
αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ ησλ αλσηέξσ θπζηθψλ
πξνζψπσλ. Δπίζεο, ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ νθεηιέηε.
Έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζεσξείηαη φηη αζθεί έιεγρν φηαλ ζπληξέρεη κία απφ
ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4308/2014 (Α΄ 251).
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ηα) Ωο «ζπκκεηέρσλ πηζησηήο» λνείηαη θάζε πηζησηήο πνπ εθπξνζσπείηαη ή
ζπκκεηέρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ζθνπφ
ηελ θαηάξηηζε ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ.
ηβ) Ωο «ζπκβαιιφκελνο πηζησηήο » λνείηαη θάζε πηζησηήο πνπ ζπκβάιιεηαη ζηε
ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ.
ηγ) Ωο «κε ζπκβαιιφκελνο πηζησηήο» λνείηαη θάζε πηζησηήο πνπ δελ ζπκβάιιεηαη
ζηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ, αλεμαξηήησο εάλ ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία
δηαπξαγκάηεπζεο.
ηδ) Ωο «εκπεηξνγλψκνλαο» λνείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ πξνζθέξεη
θαη’ επάγγεικα ππεξεζίεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνπιψλ.
ηε) Ωο «εθηηκεηήο αθηλήησλ» λνείηαη ν πηζηνπνηεκέλνο εθηηκεηήο αθηλήησλ πνπ έρεη
θαηαρσξηζηεί ζην Μεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Δθηηκεηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 (Α΄
107).
ηζη) Ωο «νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην» λννχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ είλαη
ήδε βεβαησκέλεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ (λ.δ. 356/1974, Α΄ 90), ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 4174/2013,
Α΄ 170) θαη ηνπ Δζληθνχ Τεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α΄ 265), θαηά ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2016, κε ηηο πξνζαπμήζεηο 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
εηζπξάηηνληαη απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα
Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (λ.δ. 356/1974, Α΄ 90), κε ηηο πξνζαπμήζεηο ή ηφθνπο
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 4.
ηε) Ωο «νθεηιέο πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο» λννχληαη νη απαηηήζεηο
ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ είλαη ήδε βεβαησκέλεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (λ.δ. 356/1974, Α΄ 90) θαη ηνπ
άξζξνπ 101 ηνπ λ. 4172/2013 (Α΄ 167), θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, κε ηηο
πξνζαπμήζεηο ή ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 4.
ηζ) Σηελ έλλνηα ησλ «νθεηιψλ» ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη νθεηιέο λνκηθψλ ή
θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ πξνήιζαλ απφ δηαδνρή επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 479 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Σηελ πεξίπησζε απηή ε κεηαβηβάδνπζα επηρείξεζε
δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ ζπλνθεηιέηε ηεο πεξίπησζεο γ΄.

Άπθπο 2
Πεδίο εθαπμογήρ
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1. Κάζε θπζηθφ πξφζσπν κε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα θαη θάζε λνκηθφ πξφζσπν ην
νπνίν απνθηά εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα
21 θαη 47 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ. 4172/2013, Α΄167) θαη έρεη
θνξνινγηθή θαηνηθία ζηελ Διιάδα κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ππαγσγή ζηε
δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ, εθφζνλ:
α) θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 είρε νθεηιή πξνο ρξεκαηνδνηηθφ θνξέα απφ
δάλεην ή πίζησζε ζε θαζπζηέξεζε ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκεξψλ ή νθεηιή πνπ
ξπζκίζηεθε κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2016 ή είρε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ηε
Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ή πξνο Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή πξνο άιιν λνκηθφ
πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ή είρε βεβαησζεί ε κε πιεξσκή επηηαγψλ εθδφζεψο ηνπ ιφγσ κε
επαξθνχο ππνινίπνπ θαηά ην άξζξν 40 ηνπ λ. 5960/1933 (Α΄ 401) ή είραλ εθδνζεί
δηαηαγέο πιεξσκήο ή δηθαζηηθέο απνθάζεηο ιφγσ ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ εηο
βάξνο ηνπ,
β) νη ζπλνιηθέο πξνο ξχζκηζε νθεηιέο ηνπ μεπεξλνχλ ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ
(20.000) επξψ θαη
γ) πιεξνί ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 3.
2. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ:
α) ηα πηζησηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα
αιινδαπψλ πηζησηηθψλ ή ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ
Διιάδα,
β) νη πάξνρνη επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ
παξφρσλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα,
γ) νη Οξγαληζκνί Σπιινγηθψλ Δπελδχζεσλ ζε Κηλεηέο Αμίεο (ΟΣΔΚΑ), θαζψο θαη νη
Οξγαληζκνί Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ (ΟΔΔ), θαζψο θαη νη δηαρεηξηζηέο απηψλ,
δ) νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο.
3. Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ππαγσγή ζηε
δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ εθφζνλ:
α) έρεη ππνβάιεη αίηεζε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ππαγσγή ζηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62 επ. ηνπ λ. 4307/2014 (Α΄ 246) ή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
Πησρεπηηθνχ Κψδηθα (λ. 3588/2007, Α΄ 153), εθηφο εάλ έρεη ππάξμεη έγθπξε
παξαίηεζή ηνπ απφ ηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ ή
β) έρεη εθδνζεί νξηζηηθή απφθαζε ππαγσγήο ηνπ νθεηιέηε ζε κία απφ ηηο
αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε α΄ δηαδηθαζίεο ή έρεη ζπδεηεζεί ελψπηνλ ηνπ
αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ ε αίηεζε ππαγσγήο ηνπ ζηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο θαη
εθθξεκεί ε έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο ή
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γ) έρεη δηαθφςεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθνχ
πξνζψπνπ, βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο, εθηφο εάλ ππνβιεζεί
δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή απνθαζηζζεί απφ ην αξκφδην
φξγαλν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ε αλαβίσζή ηνπ, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 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 δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη ή νη
δηαρεηξηζηέο ή νη εηαίξνη ή θαη θάζε πξφζσπν εληεηαικέλν είηε απφ ην λφκν, είηε απφ
ηδησηηθή βνχιεζε, είηε κε δηθαζηηθή απφθαζε ζηε δηαρείξηζε απηψλ γηα έλα απφ ηα
αθφινπζα αδηθήκαηα:
αα) θνξνδηαθπγή, εθηφο αλ αθνξά κε απφδνζε θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, θφξνπ
θχθινπ εξγαζηψλ, θφξνπ αζθαιίζηξσλ, παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ
θφξσλ ηειψλ ή εηζθνξψλ ή θφξνπ πινίσλ,
ββ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ππεμαίξεζε, εθβίαζε,
πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία, δσξνιεςία, ιαζξεκπνξία, θαηαδνιίεπζε δαλεηζηψλ,
ρξενθνπία, ή απάηε, ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο. Σηελ πεξίπησζε ηεο απάηεο, αλ ν
παζψλ είλαη ην Γεκφζην ή Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, αξθεί ε θαηαδίθε ζε
βαζκφ πιεκκειήκαηνο.
Δπί λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε θαηά ηα αλσηέξσ πνηληθή θαηαδίθε ησλ παξαπάλσ
πξνζψπσλ πξέπεη λα αθνξά αμηφπνηλε πξάμε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ην νπνίν δεηεί ηελ έληαμή ηνπ ζηε δηαδηθαζία
εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ.
4. Σηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο δελ ππάγνληαη νθεηιέο ηνπ νθεηιέηε πνπ
έρνπλ γελλεζεί κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016.
5. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 21 ηνπ άξζξνπ 15, αλ νη απαηηήζεηο ελφο
πηζησηή ππεξβαίλνπλ πνζνζηφ νγδφληα πέληε ηνηο εθαηφ (85%) ησλ ζπλνιηθψλ
απαηηήζεσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε, ε αίηεζε ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο
ξχζκηζεο ηνπ παξφληνο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, πξνσζείηαη
ζηνλ ελ ιφγσ πηζησηή γηα δηκεξή δηαπξαγκάηεπζε. Σηελ πεξίπησζε απηή δελ
εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 6 έσο 14, κε ηελ εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 9.
Ο πηζησηήο ελεκεξψλεη ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Φξένπο
(Δ.Γ.Γ.Ι.Φ.) εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πξνψζεζεο ηεο αίηεζεο γηα
ηελ επίηεπμε ή κε ζπκθσλίαο κε ηνλ νθεηιέηε.
6. Πηζησηέο νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ: (α) δελ ππεξβαίλνπλ αηνκηθά γηα θάζε
πηζησηή ην πνζφ ησλ δχν εθαηνκκπξίσλ (2.000.000) επξψ θαη πνζνζηφ ελάκηζη ηνηο
εθαηφ (1,5%) ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο ηνπ νθεηιέηε θαη (β) δελ ππεξβαίλνπλ αζξνηζηηθά
ην πνζφ ησλ είθνζη εθαηνκκπξίσλ (20.000.000) επξψ θαη πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο
εθαηφ (15%) ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο ηνπ νθεηιέηε δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη δελ δεζκεχνληαη απφ ηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. Αλ
νη απαηηήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηα θξηηήξηα ηεο πεξίπησζε α΄ππεξβαίλνπλ αζξνηζηηθά
έλα απφ ηα θξηηήξηα ηεο πεξίπησζε 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 πνζνζηνχ ηνπ
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δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ή ηνπ πνζνχ ησλ είθνζη εθαηνκκπξίσλ (20.000.000)
επξψ. Οη ινηπνί πηζησηέο, αθφκα θαη εάλ νη απαηηήζεηο ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηα
θξηηήξηα ηεο πεξίπησζε α΄, ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
7. Γελ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ απαηηήζεηο απφ
αλαθηήζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ιφγσ παξαβίαζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο
Σπλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΣΛΔΔ), ζχκθσλα κε ηελ παξ.
6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (λ.δ. 356/1974, Α΄ 90).

Άπθπο 3
Κπιηήπια επιλεξιμόηηηαρ
1. Ο νθεηιέηεο πνπ ηεξεί απινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 12
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4308/2014, θξίλεηαη επηιέμηκνο γηα ππαγσγή ζηελ εμσ-δηθαζηηθή
ξχζκηζε νθεηιψλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ έρεη ζεηηθφ θαζαξφ απνηέιεζκα πξν
θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ ζε κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο ρξήζεηο
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 4.
2. Ο νθεηιέηεο πνπ ηεξεί δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3
ηνπ λ. 4308/2014, θξίλεηαη επηιέμηκνο γηα ππαγσγή ζηελ εμσδηθαζηηθή ξχζκηζε
νθεηιψλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ πιεξνί κία απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο
ζε κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο 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 4
Τποβολή αίηηζηρ
1. Κάζε νθεηιέηεο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ηελ ππαγσγή ηνπ ζηε δηαδηθαζία
εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018, εθφζνλ ζπληξέρνπλ
νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3. Απνθιείεηαη ε ππνβνιή δεχηεξεο αίηεζεο απφ
ηνλ ίδην νθεηιέηε φζν εθθξεκεί ε πξψηε ή κεηά ηε ζχληαμε απφ ην ζπληνληζηή
πξαθηηθνχ πεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 16 ηνπ άξζξνπ
8, ή πξαθηηθνχ απνηπρίαο γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηνλ
παξφληα λφκν ιφγνπο.
2. Η αίηεζε γηα ηελ ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε ειεθηξνληθά ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο
Ιδησηηθνχ Φξένπο (Δ.Γ.Γ.Ι.Φ.) κε ηε ρξήζε εηδηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο, ε νπνία
ηεξείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Γ.Γ.Ι.Φ.. Τα δεδνκέλα ηνπ νθεηιέηε ηεξνχληαη ζηε
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βάζε δεδνκέλσλ ηεο Δ.Γ.Γ.Ι.Φ. γηα ηξία (3) έηε 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. Αλ ε αίηεζε ηνπ
νθεηιέηε δελ θαηαιήμεη ζε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ, ηα δεδνκέλα ηνπ
δηαγξάθνληαη απφ ην ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο Δ.Γ.Γ.Ι.Φ. ηξία (3) έηε κεηά ηελ
ππνβνιή ηνπο. ΗΔ.Γ.Γ.Ι.Φ. νξίδεηαη σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο γηα ηελ ηήξεζε θαη
ηελ επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην λ. 2472/1997 (Α΄ 50).
3. Η αίηεζε ζπλππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά θαη απφ ηνπο ζπλνθεηιέηεο, αλ ππάξρνπλ,
πεξηέρεη, σο πξνο απηνχο, ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ζπλνδεχεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά
ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, δ΄, ε΄, ζη΄,
ε΄ θαη ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Γηα ηνπο ζπλνθεηιέηεο πνπ
ππνβάιινπλ αίηεζε απφ θνηλνχ κε ηνλ νθεηιέηε δελ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ησλ
παξαγξάθσλ 1, 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηνπ άξζξνπ 3.
Αλ δελ ζπλππνβιεζεί αίηεζε απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπλνθεηιέηεο ηνπ νθεηιέηε,
γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ απαηηείηαη
ζπλαίλεζε ηνπ πηζησηή ή ησλ πηζησηψλ κε ηελ πιεηνςεθία ησλ απαηηήζεσλ γηα ηηο
νπνίεο επζχλνληαη νη ελ ιφγσ ζπλνθεηιέηεο. Φσξίο ηε ζπλαίλεζε απηή, ε πιεηνςεθία
ησλ ππνινίπσλ πηζησηψλ δηαηεξεί κελ ηελ επρέξεηα λα απνθαζίζεη ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο, ζηελ πεξίπησζε φκσο απηή νη απαηηήζεηο ησλ κε ζπλαηλνχλησλ
πηζησηψλ γηα ηηο νπνίεο επζχλνληαη νη ελ ιφγσ ζπλνθεηιέηεο, δελ ξπζκίδνληαη απφ ηε
ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ.
Η αίηεζε δελ εμεηάδεηαη, αθφκε θαη αλ ζπλαηλέζνπλ νη πηζησηέο, αλ δελ
ζπλππνβιεζεί θαη απφ ηνπο ζπλνθεηιέηεο πνπ έρνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηεο ηελ ηδηφηεηα ηνπ νκφξξπζκνπ εηαίξνπ νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο ή
επζχλνληαη απφ άιιε αηηία εηο νιφθιεξνλ θαη αιιειεγγχσο γηα ην ζχλνιν ησλ
νθεηιψλ ηνπ νθεηιέηε.
Γελ απαηηείηαη ζπλππνβνιή ηεο αίηεζεο φηαλ ζπλνθεη-ιέηεο είλαη ην Διιεληθφ
Γεκφζην, ην Δζληθφ Τακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Δ.Τ.Δ.ΑΝ. Α.Δ.),
θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ έρεη ρνξεγήζεη
εγγχεζε γηα δάλεηα νπνηνπδήπνηε είδνπο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία
πξνρσξεί σο εάλ ν ζπγθεθξηκέλνο ζπλνθεηιέηεο είρε ζπλππνβάιεη ηελ αίηεζε θαη ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
4. Αίηεζε κπνξεί λα ππνβάινπλ απφ θνηλνχ πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ νθεηιέηεο,
εθφζνλ είλαη λνκηθά πξφζσπα γηα ηα νπνία ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο
ππνρξεσηηθήο ελνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ λ. 4308/2014.
5. Τν Διιεληθφ Γεκφζην, νη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ή νη
ρξεκαηνδνηηθνί θνξείο κπνξνχλ σο πηζησηέο λα θηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία
εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ θνηλνπνηψληαο ζηνλ νθεηιέηε κε δηθαζηηθφ
επηκειεηή ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηζνδχλακνπ ηχπνπ ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή
απηνπξφζσπε παξάδνζε, εθφζνλ δηαζθαιίδνληαη κε ηζνδχλακν ηξφπν ε
επηβεβαίσζε απνζηνιήο, παξαιαβήο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο, έγγξαθε δήισζε, κε
ηελ νπνία ηνλ θαινχλ λα ππαρζεί ζηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο λφκνπ,
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ππνβάιινληαο ηε ζρεηηθή αίηεζε εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ. Η πξφζθιεζε
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ πηζησηή θαη ζηελ
Δ.Γ.Γ.Ι.Φ.. Η παξάιεηςε ηνπ νθεηιέηε λα ππνβάιεη αίηεζε γηα θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο
εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο εμψδηθεο έγγξαθεο
γλσζηνπνίεζεο έρεη σο ζπλέπεηα λα κελ δηθαηνχηαη λα θηλήζεη ν ίδηνο ηε δηαδηθαζία
ππαγσγήο κεηαγελέζηεξα, ρσξίο λα πξνζθιεζεί εθ λένπ απφ ηνπο πηζησηέο. Αλ ν
νθεηιέηεο ππνβάιεη αίηεζε εκπξφζεζκα, ν πηζησηήο πνπ θίλεζε ηε δηαδηθαζία
ινγίδεηαη σο ζπκκεηέρσλ.
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
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. Τα ζπλνδεπηηθά ηεο αίηεζεο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζε ςεθηαθή κνξθή.
7. Η ππνβνιή αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ
δελ ζπληζηά ζπνπδαίν ιφγν γηα ηελ θαηαγγειία δηαξθψλ ζπκβάζεσλ.
8. Η θνηλνπνίεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 αλαζηέιιεη ηε δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα
Γενληνινγίαο Τξαπεδψλ (195/1/29.7.2016 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πηζησηηθψλ θαη
Αζθαιηζηηθψλ Θεκάησλ ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Β΄ 2376) πνπ έρεη ζεζπηζζεί
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4224/2013 (Α΄ 288). Αλ δελ επηηεπρζεί
ζπκθσλία ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε Γηαδηθαζία Δπίιπζεο
Καζπζηεξήζεσλ (ΓΔΚ) ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ζπλερίδεηαη απφ ην ζηάδην ζην
νπνίν είρε ζηακαηήζεη.

Άπθπο 5
Πεπιεσόμενο αίηηζηρ
1. Η αίηεζε ηνπ νθεηιέηε πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα εμήο:
α) πιήξε ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (επσλπκία, δηεχζπλζε, Α.Φ.Μ., 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 δξαζηεξηφηεηάο 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,
Α.Φ.Μ., ηειέθσλν, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε), ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ αλά πηζησηή
θαη ησλ ζπλνθεηιεηψλ πνπ επζχλνληαη έλαληη θάζε πηζησηή,
γ) ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ηνλ ηξφπν ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ ηνπ, φπνπ αλαθέξεη
ηνπιάρηζηνλ ην πνζφ πνπ είλαη ζε ζέζε λα θαηαβάιεη ζε κεληαία ή εηήζηα 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 ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9 θαη 15 παξάγξαθνη 3, 4, 5, 6 θαη 16. Με ηελ εμαίξεζε ησλ
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νθεηιψλ πνπ ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηελ
παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 15, φηαλ ππάξρνπλ νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην ή
νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή πξνο άιιν
λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, ε πξφηαζε ηνπ νθεηιέηε πξέπεη λα ζπληάζζεηαη
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 8,
δ) ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηιεμηκφηεηάο ηνπ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 3.
2. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη απφ: α) θαηάινγν ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε κε αλαθνξά ζηελ εθηηκψκελε εκπνξηθή αμία ηνπο, έηζη ψζηε
λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί ε αμία ξεπζηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ,
β) πιήξε πεξηγξαθή ησλ βαξψλ θαη ινηπψλ εμαζθαιίζεσλ (είδνο βάξνπο ή
εμαζθάιηζεο, πηζησηήο, αζθαιηδφκελν πνζφ, ζεηξά, δεκφζην βηβιίν ) πνπ είλαη
εγγεγξακκέλα επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε,
γ) πιήξε ζηνηρεία θάζε ζπλνθεηιέηε (επσλπκία, πιήξε δηεχζπλζε, Α.Φ.Μ.,
ηειέθσλν, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε).
3. Με ηελ αίηεζε ζπλππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά θαη ηα εμήο:
α) δήισζε γηα θάζε κεηαβίβαζε ή επηβάξπλζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ νθεηιέηε
πνπ έγηλε εληφο ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) εηψλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
θαη γηα θάζε θαηαβνιή κεξίζκαηνο απφ ηνλ νθεηιέηε πξνο ηνπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο
ή άιιε ζπλαιιαγή, εθηφο ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ έγηλε
εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 24 κελψλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο,
β) ζηνηρεία θάζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζπλδεδεκέλνπ κε ηνλ νθεηιέηε κε εκεξνκελία
ζχζηαζεο κεηαγελέζηεξε ηεο 1εο Ιαλνπαξίνπ 2012, θαζψο θαη πιήξε ζηνηρεία
αθηλήησλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηπρφλ κεηαβηβάζηεθαλ απφ ηνλ
νθεηιέηε ή ηνπο ζπλνθεηιέηεο ζε πξφζσπα ζπλδεδεκέλα κε ηνλ νθεηιέηε κεηά ηελ 1ε
Ιαλνπαξίνπ 2012,
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 24 κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
4. Ο νθεηιέηεο κπνξεί λα ζπλνδεχεη ηελ αίηεζή 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 θαζνξίδεηαη κε βάζε
έθζεζε εθηηκεηή αθηλήησλ, ηελ νπνία ζπλππνβάιιεη ν νθεηιέηεο κε ηελ αίηεζή ηνπ.
Αλ ν νθεηιέηεο δελ πξνζθνκίζεη έθζεζε απφ εθηηκεηή, σο αμία ησλ αθηλήησλ ζηελ
αίηεζε δειψλεηαη ε αμία πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δληαίνπ
Φφξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (λ. 4223/2013, Α΄ 287).
6. Με ηελ αίηεζε ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία παξέρεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε άδεηα γηα
θνηλνπνίεζε ζηνλ ζπληνληζηή, ηνλ εκπεηξνγλψκνλα θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο
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πηζησηέο, επεμεξγαζία θαη δηαζηαχξσζε απφ απηνχο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, ηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, φζν θαη άιισλ
δεδνκέλσλ ηνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ 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 ηνπ λ.δ. 1059/1971 (Α΄ 270) θαη ηνπ θνξνινγηθνχ
απνξξήηνπ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 4174/2013 (Α΄ 170). Δπίζεο, κε ηελ αίηεζε
ππαγσγήο παξέρεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε άδεηα γηα θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο
πηζησηέο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην απφζπαζκα ηεο αίηεζεο,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7.
7. Η αίηεζε ππέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) ηνπ νθεηιέηε
γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αίηεζεο θαη ησλ
ππνβιεζέλησλ εγγξάθσλ. Ο νθεηιέηεο ελεκεξψλεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ςεπδνχο ππεχζπλεο δήισζεο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηελ
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1599/1986.
8. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη απφ ηα αθφινπζα έγγξαθα:
α) δήισζε εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (E.1) ή δήισζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ (Ν ή Δ.5 ή Φ01.010 ή
Φ01.013) ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) θνξνινγηθψλ εηψλ,
β) θαηάζηαζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Δ.3) ησλ
ηειεπηαίσλ πέληε (5) θνξνινγηθψλ εηψλ,
γ) ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5)
θνξνινγηθψλ εηψλ,
δ) δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ.9), εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο
ηεο,
ε) πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο (εθθαζαξηζηηθφ) ηνπ
ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνχ έηνπο,
ζη) πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Δληαίνπ Φφξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ
(ΔΝ.Φ.Ι.Α.) ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνχ έηνπο,
δ) ηειεπηαία πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ (Φ2), εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε
ππνβνιήο ηεο,
ε) θαηαζηάζεηο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ πξνο ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαη πξνο ηνπο
Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νη νπνίεο πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί εληφο ησλ
ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) κελψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο,
ζ) ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4308/2014 (Α΄ 251) ησλ
ηειεπηαίσλ πέληε (5) πεξηφδσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη δεκνζηεπκέλεο, εθφζνλ
πξνβιέπεηαη αληίζηνηρε ππνρξέσζε,
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η) πξνζσξηλφ ηζνδχγην ηειεπηαίνπ κελφο ηεηαξηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ
αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ 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
εηαηξείεο, ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα πξνζσπηθέο εηαηξείεο,
ηβ) πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πηψρεπζεο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν,
ηγ) πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο αίηεζεο πηψρεπζεο απφ ην αξκφδην
Πξσηνδηθείν,
ηδ) πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο απφ ην Γ.Δ.ΜΗ., εθφζνλ ν νθεηιέηεο
είλαη λνκηθφ πξφζσπν,
ηε) πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νθεηιέηε ή ηνπ πξφεδξνπ ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ γηα αλψλπκεο εηαηξείεο, ηνπ
δηαρεηξηζηή γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο
εηαηξείεο, ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα πξνζσπηθέο εηαηξείεο.
9. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθψλ
κπνξεί λα θαζνξίδνληαη θαη λέα δηθαηνινγεηηθά σο ππνρξεσηηθψο ζπλππνβαιιφκελα
κε ηελ αίηεζε ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο λφκνπ έγγξαθα ή λα
ηξνπνπνηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 8.

Άπθπο 6
Διοπιζμόρ ζςνηονιζηή - Δικαίωμα αποποίηζηρ
1. Δληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο, ε Δ.Γ.Γ.Ι.Φ.
δηνξίδεη ζπληνληζηή ηεο δηαδηθαζίαο απφ ην κεηξψν ζπληνληζηψλ πνπ ηεξείηαη ζηελ
Δ.Γ.Γ.Ι.Φ. Η έδξα ηνπ ζπληνληζηή πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηνπ ν νθεηιέηεο. Αλ δελ ππάξρεη εγγεγξακκέλνο
ζπληνληζηήο ζην κεηξψν κε έδξα εληφο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ζηελ νπνία έρεη
ηελ έδξα ηνπ ν νθεηιέηεο, δηνξίδεηαη ζπληνληζηήο πνπ εδξεχεη εληφο ηεο δηνηθεηηθήο
πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ηνπ νθεηιέηε.
2. Γελ επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο σο ζπληνληζηή ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ ζε πεξηζζφηεξεο
απφ κία αηηήζεηο, αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη εμαληιεζεί ε δπλαηφηεηα δηνξηζκνχ ησλ
ινηπψλ εγγεγξακκέλσλ ζην κεηξψν ηεο παξαγξάθνπ 1 κε έδξα ηελ Πεξηθεξεηαθή
Δλφηεηα ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1, ηε δηνηθεηηθή
πεξηθέξεηα, εληφο ηεο νπνίαο ιακβάλεη ρψξα ε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο
νθεηιψλ.
3. Ο ζπληνληζηήο εηδνπνηείηαη απφ ηελ Δ.Γ.Γ.Ι.Φ. γηα ην δηνξηζκφ ηνπ, ηνλ νπνίν
κπνξεί λα απνπνηεζεί εληφο ηεζζάξσλ (4) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ο ζπληνληζηήο
ππνρξενχηαη λα απνπνηεζεί ην δηνξηζκφ ηνπ αλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ
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πεξηζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. Τέηνηεο
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.
Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ν ζπληνληζηήο απνπνηεζεί ην δηνξηζκφ ηνπ, ε Δ.Γ.Γ.Ι.Φ.
δηνξίδεη ακέζσο λέν ζπληνληζηή.
4. Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Φξένπο δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο Δ.Γ.Γ.Ι.Φ. θαη ζηε Γηαχγεηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
εγγξαθή ζην Μεηξψν Σπληνληζηψλ. Σην κεηξψν εγγξάθνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα
δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο ηνπ λ. 3898/2010 (Α΄ 211) χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο
πνπ ππνβάιιεηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
πξφζθιεζεο. 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.
5. Σην κεηξψν ζπληνληζηψλ εγγξάθνληαη: α) εθαηφλ είθνζη (120) δηαπηζηεπκέλνη
δηακεζνιαβεηέο κε έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, β) πελήληα (50) δηαπηζηεπκέλνη
δηακεζνιαβεηέο κε έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, γ) είθνζη (20)
δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, δ) είθνζη (20)
δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ε) είθνζη
(20) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, ζη) είθνζη (20)
δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, δ) δέθα
(10) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ε) δέθα (10) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε έδξα ζηελ
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζ) δέθα (10) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε
έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ, η) δέθα (10) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε έδξα
ζηελ Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ, ηα) δέθα (10) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε
έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Διιάδαο, ηβ) δέθα (10) δηαπηζηεπκέλνη
δηακεζνιαβεηέο κε έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ, ηγ) δέθα (10)
δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε έδξα ζηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ.
Αλ νη αηηήζεηο εγγξαθήο ζην Μεηξψν ππεξβνχλ ζε αξηζκφ ηηο ππφ θάιπςε ζέζεηο
ζπληνληζηψλ αλά Πεξηθέξεηα, δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Μεηαμχ ησλ κε θιεξσζέλησλ δηελεξγείηαη λέα θιήξσζε γηα λα θαζνξηζζεί ε ζεηξά
ησλ επηιαρφλησλ. Οη επηιαρφληεο εγγξάθνληαη ζην κεηξψν ακέζσο κεηά ηε
δηαγξαθή απφ ην κεηξψν κέινπο κε έδξα ζηελ ίδηα Πεξηθέξεηα.
Αλ δελ θαιπθζνχλ νη ζέζεηο ζπληνληζηψλ αλά Πεξηθέξεηα απφ δηαπηζηεπκέλνπο
δηακεζνιαβεηέο, ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Φξένπο απεπζχλεη
εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ
πξφζθιεζε πξνο ηνπο Γηθεγνξηθνχο Σπιιφγνπο κε έδξα ηελ Πεξηθέξεηα απηή κε ηε
δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 4. Σηελ πεξίπησζε απηή ζην κεηξψν εγγξάθνληαη
δηθεγφξνη κε ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή πξνυπεξεζία. Αλ νη αηηήζεηο εγγξαθήο

12

ππεξβνχλ ζε αξηζκφ ηηο ππφ θάιπςε ζέζεηο, αθνινπζείηαη δηαδηθαζία θιήξσζεο θαηά
ηα παξαπάλσ νξηδφκελα.
6. Οη θιεξψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 είλαη δεκφζηεο θαη δηεμάγνληαη απφ ππάιιειν
ηεο Δ.Γ.Γ.Ι.Φ., πνπ θαηέρεη ζέζε επζχλεο, παξνπζία δχν αθφκε ππαιιήισλ. Ο
ρξφλνο θαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο θιήξσζεο γλσζηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2)
εκέξεο λσξίηεξα, κε ηνηρνθφιιεζε ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζηα γξαθεία ηεο
Δ.Γ.Γ.Ι.Φ. ή κε αλάξηεζε ηεο αλαθνίλσζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. Η θιήξσζε γηα ηελ
εγγξαθή ζην κεηξψν, κεηαμχ φισλ εθείλσλ πνπ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο
εγγξαθήο, γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν θαη αμηφπηζην ηξφπν πνπ δηαζέηεη ε νηθεία
Υπεξεζία, φπσο κε ρξήζε εθαξκνγήο Η/Υ ή κε επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ θιήξνπ. Γηα
ηε δηελέξγεηα ηεο θιήξσζεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ,
ην νπνίν ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο ηξεηο παξηζηάκελνπο, θαηά ηα αλσηέξσ,
ππαιιήινπο.
7. Αλ δηαπηζησζεί αλάγθε ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπληνληζηψλ ζε
ζπγθεθξηκέλε Πεξηθέξεηα, ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Φξένπο κε
απφθαζή ηνπ κπνξεί λα εγγξάςεη ζην κεηξψν ζπληνληζηψλ λέα κέιε απφ ηελ
θαηάζηαζε επηιαρφλησλ αλά Πεξηθέξεηα. Αλ ν αξηζκφο ησλ επηιαρφλησλ δελ
επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πεξηθέξεηαο, ν Δηδηθφο
Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Φξένπο δεκνζηεχεη θνηλή πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν Σπληνληζηψλ δηαπηζηεπκέλσλ
δηακεζνιαβεηψλ θαη δηθεγφξσλ αθνινπζψληαο θαηά ηα ινηπά ηε δηαδηθαζία ησλ
παξαγξάθσλ 4 θαη 5.
8. Η Δ.Γ.Γ.Ι.Φ. επηβιέπεη ην έξγν ησλ ζπληνληζηψλ, κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο
θαη ηελ πεξηνδηθή πηζηνπνίεζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ
Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Φξένπο 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
Σπληνληζηψλ απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Φξένπο.

Άπθπο 7
Έλεγσορ πληπόηηηαρ αίηηζηρ και κοινοποίηζή ηηρ ζηοςρ πιζηωηέρ
1. Αλ ν ζπληνληζηήο δελ απνπνηεζεί ην δηνξηζκφ ηνπ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6, ε 7 Δ.Γ.Γ.Ι.Φ. ηνπ θνηλνπνηεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή
αληίγξαθν ηεο αίηεζεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ. Ο ζπληνληζηήο εηδνπνηεί
ηελ Δ.Γ.Γ.Ι.Φ. γηα ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ηεο
αίηεζεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ θαη αλ ν θάθεινο ηεο αίηεζεο δελ είλαη
πιήξεο, θαιεί ηνλ νθεηιέηε λα θαηαζέζεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ ηα
έγγξαθα πνπ ιείπνπλ. Αλ 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.Φ. θαη ζηνλ αηηνχληα.
Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο αίηεζεο ή ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ, ν
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ζπληνληζηήο εθδίδεη ππνγεγξακκέλε βεβαίσζε κε ηελ νπνία πηζηνπνηεί ηελ
πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο θαη ηελ απνζηέιιεη απζεκεξφλ ζηελ Δ.Γ.Γ.Ι.Φ.. Η αλσηέξσ
βεβαίσζε πηζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά απφ ηελ Δ.Γ.Γ.Ι.Φ. θαη θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ
ζηνλ νθεηιέηε θαη ζηνλ ζπληνληζηή.
2. Μφιηο ν ζπληνληζηήο δηαπηζηψζεη φηη ν θάθεινο είλαη πιήξεο, θνηλνπνηεί κέζα ζε
δχν (2) εκέξεο απφζπαζκα ηεο αίηεζεο ζε φινπο ηνπο πηζησηέο πνπ αλαθέξνληαη
ζε απηήλ. Τν απφζπαζκα απηφ πεξηιακβάλεη ην πεξηερφκελν ησλ πεξηπηψζεσλ α΄,
γ΄θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 θαη απφ ην πεξηερφκελν ηεο πεξίπησζεο β΄
κφλν ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νθεηιή ηνπ νθεηιέηε έλαληη ηνπ θάζε εηδνπνηνχκελνπ
πηζησηή, θαζψο θαη ην χςνο ησλ νθεηιψλ ηνπ νθεηιέηε πξνο ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο
θνξείο ζπλνιηθά, ην Γεκφζην, ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηνπο ινηπνχο
πηζησηέο ζπλνιηθά. Με ηελ εμαίξεζε ησλ πηζησηψλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ
2, ζηνπο πηζησηέο θνηλνπνηείηαη επίζεο πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία θαη
ππφδεηγκα έληππεο δήισζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο.
Η θνηλνπνίεζε γίλεηαη ειεθηξνληθά ή, αλ 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
δηαζθαιίδνληαη κε ηζνδχλακν ηξφπν ε επηβεβαίσζε απνζηνιήο, παξαιαβήο θαη
εκπηζηεπηηθφηεηαο.
3. Αλ δελ ζπλππνβιεζεί αίηεζε απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπλνθεηιέηεο ηνπ
νθεηιέηε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4, ν ζπληνληζηήο πξηλ
θνηλνπνηήζεη απφζπαζκα ηεο αίηεζεο ζην ζχλνιν ησλ πηζησηψλ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2, εηδνπνηεί ηνλ πηζησηή ή ηνπο πηζησηέο έλαληη ησλ νπνίσλ επζχλνληαη
νη ζπλνθεηιέηεο πνπ δελ ζπλππέβαιαλ αίηεζε θαη ηνπο θαιεί εληφο πέληε (5) εκεξψλ
λα δειψζνπλ αλ ζπλαηλνχλ ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο
νθεηιψλ. Αλ ν πηζησηήο ή νη πηζησηέο κε ηελ πιεηνςεθία ησλ απαηηήζεσλ γηα ηηο
νπνίεο επζχλνληαη νη ζπλνθεηιέηεο ζπλαηλέζνπλ, ν ζπληνληζηήο θηλεί ηε δηαδηθαζία
ηεο παξαγξάθνπ 2 γηα φινπο ηνπο πηζησηέο. Αλ δελ ζπλαηλέζνπλ, ν ζπληνληζηήο
ελεκεξψλεη ηνλ νθεηιέηε, ηνπ ηάζζεη πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο πξφηαζεο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5,
θαη ζηε ζπλέρεηα θηλεί ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 γηα ηνπο ππφινηπνπο
πηζησηέο κε θνηλνπνίεζε ρσξηζηήο ελεκέξσζεο γηα ηε κε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία
ηνπ πηζησηή ή ησλ πηζησηψλ έλαληη ησλ νπνίσλ επζχλνληαη νη ζπλνθεηιέηεο πνπ δελ
ζπλππέβαιαλ αίηεζε, γηα ην χςνο ησλ νθεηιψλ ηνπ νθεηιέηε έλαληη ησλ πηζησηψλ
απηψλ θαη γηα ηελ αδπλακία ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ απηψλ κε ηε ζχκβαζε
αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ.
4. Οη θνηλνπνηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 κπνξεί λα αλαζηέιινληαη κε απφθαζε ηνπ
Δηδηθνχ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνχ Φξένπο γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο ηνπ θφξηνπ
εξγαζίαο ησλ ζπληνληζηψλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ πηζησηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θνξέσλ. Η απφθαζε απηή δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο Δ.Γ.Γ.Ι.Φ. θαη πξνζδηνξίδεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο, ην νπνίν
ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 4.
5. Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, νη ρξεκαηνδνηηθνί θνξείο θαη νη πηζησηέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
θνηλνπνηνχλ ζηελ Δ.Γ.Γ.Ι.Φ. δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηελ νπνία
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γίλνληαη απφ ηνπο ζπληνληζηέο φιεο νη θνηλνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο γηα ηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ.

Άπθπο 8
Διαδικαζία διαππαγμάηεςζηρ - Τποσπεώζειρ εσεμύθειαρ και ειλικπίνειαρ
1. Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7, νη πηζησηέο απνζηέιινπλ ζηνλ
ζπληνληζηή ζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ ηνπο έρεη θνηλνπνηήζεη, δήισζε γηα ηελ
πξφζεζή ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία. Οη πηζησηέο πνπ πξνηίζεληαη λα
ζπκκεηάζρνπλ απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά, λνκίκσο ππνγεγξακκέλε, ηε δήισζε
εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη βεβαηψλνπλ ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο απαίηεζήο ηνπο θαηά ηνπ
νθεηιέηε θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 4. Η βεβαίσζε ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ππέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λ. 1599/1986. Οη
πηζησηέο πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ ζηνλ ζπληνληζηή ην θπζηθφ
πξφζσπν πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν λα ηνπο εθπξνζσπήζεη ζηε δηαδηθαζία θαη
ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα.
2. Καηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ν ζπληνληζηήο ειέγρεη αλ
ζπγθεληξψζεθε ην απαηηνχκελν πνζνζηφ απαξηίαο ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ ηεο
πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1. Αλ ν ζπληνληζηήο δηαπηζηψζεη φηη
ην πνζφ απαίηεζεο πνπ έρεη δεισζεί απφ ηνλ νθεηιέηε είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην
πνζφ πνπ βεβαηψζεθε απφ ηνλ πηζησηή θαη φηη απηή ε δηαθνξά δελ δηθαηνινγείηαη
απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, δεηεί απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ηνλ πηζησηή απνδεηθηηθά
έγγξαθα γηα ην χςνο ηεο απαίηεζεο, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ. Αλ δελ
πξνθχπηεη απφ ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα ην αθξηβέο χςνο ηεο απαίηεζεο, ν
ζπληνληζηήο πξνζκεηξά ζηα πνζνζηά ηεο απαξηίαο θαη ηεο πιεηνςεθίαο κφλν ην
κέξνο ηεο απαίηεζεο πνπ δελ ακθηζβεηείηαη. Αλ δελ ππάξρεη απαξηία, ε δηαδηθαζία
ζεσξείηαη πεξαησζείζα σο άθαξπε θαη ν ζπληνληζηήο ζπληάζζεη πξαθηηθφ απνηπρίαο
ηεο δηαδηθαζίαο, ην νπνίν απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ζηελ Δ.Γ.Γ.Ι.Φ., ζηνλ αηηνχληα θαη
ζηνπο πηζησηέο.
3. Αλ ζπγθεληξσζεί απαξηία, ν ζπληνληζηήο θνηλνπνηεί ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο
πηζησηέο ην πιήξεο πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηεο αίηεζεο
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα νθεηιέηε πνπ ππάγεηαη ζηελ
θαηεγνξία ηεο κηθξήο επηρείξεζεο, ηάζζεη πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ γηα ηελ
ππνβνιή πξφηαζεο δηνξηζκνχ εκπεηξνγλψκνλα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 11. Ταπηφρξνλα ελεκεξψλεη ηνλ νθεηιέηε γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
δηαπξαγκάηεπζεο.
4. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 3, ν ζπληνληζηήο ηάζζεη
πξνζεζκία ελφο (1) κελφο γηα ηελ απνζηνιή αληηπξνηάζεσλ απφ ηνπο πηζησηέο.
Σηελ πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο δηνξηζκνχ εκπεηξνγλψκνλα ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 11 ή ζε πεξίπησζε ππνρξεσηηθνχ νξηζκνχ
εκπεηξνγλψκνλα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 11, ε πξνζεζκία ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηάζζεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο
εκπεηξνγλψκνλα.
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5. Η αληηπξφηαζε πνπ ζπληάζζεη πηζησηήο πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα πεξηέρεη:
α) βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε,
β) ηελ αμία ξεπζηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 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 δεισζεί απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο ζπλνθεηιέηεο,
γ) ην πνζφ πνπ πξνηείλεηαη λα θαηαβάιεη ν νθεηιέηεο γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ
νθεηιψλ ηνπ, θαζψο θαη ην πνζφ πνπ πξνηείλεηαη λα θαηαβάινπλ νη ζπλνθεηιέηεο
πνπ έρνπλ ζπλππνβάιεη αίηεζε γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ γηα ηηο νπνίεο
επζχλνληαη, εθφζνλ ν πηζησηήο πνπ ππνβάιιεη ηελ αληηπξφηαζε δελ ζπλαηλεί κε ηα
πνζά πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο ζπλνθεηιέηεο,
δ) ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πξέπεη λα πιεξσζεί ζε θάζε πηζησηή κε ηε ζχκβαζε
αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ ηνπ άξζξνπ 9
θαη ηνπ άξζξνπ 15, βάζεη ζπλεκκέλνπ πίλαθα θαηάηαμεο.
6. Οη αληηπξνηάζεηο ησλ πηζησηψλ θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο
πηζησηέο θαη ηνλ νθεηιέηε, νη νπνίνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνηείλνπλ ζπγθεθξηκέλεο
ηξνπνπνηήζεηο εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Δληφο δέθα (10) εκεξψλ
απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ν νθεηιέηεο δειψλεη αλ
απνδέρεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αληηπξνηάζεηο. Αλ ν νθεηιέηεο εγθξίλεη κία ή
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αληηπξνηάζεηο, απηέο ηίζεληαη ηαπηφρξνλα ζε ςεθνθνξία απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο. Αλ νη αληηπξνηάζεηο πνπ ηέζεθαλ ζε ςεθνθνξία
ππεξβαίλνπλ ηηο δχν ρσξίο θάπνηα απφ απηέο λα ζπγθεληξψζεη ην πνζνζηφ
πιεηνςεθίαο ηεο παξαγξάθνπ 8, νη δχν αληηπξνηάζεηο πνπ ζπγθέληξσζαλ ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ςήθσλ ηίζεληαη εθ λένπ ζε ςεθνθνξία. Αλ νη αληηπξνηάζεηο
πνπ ηέζεθαλ εμαξρήο ή εθ λένπ ζε ςεθνθνξία είλαη δχν, ρσξίο θάπνηα απφ απηέο λα
ζπγθεληξψζεη ην πνζνζηφ πιεηνςεθίαο ηεο παξαγξάθνπ 8, ε αληηπξφηαζε πνπ
ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ςήθσλ ζηελ ςεθνθνξία ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ ηίζεηαη εθ λένπ ζε ςεθνθνξία γηα λα δηαπηζησζεί αλ ζπγθεληξψλεη ηελ
πιεηνςεθία ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ ηεο παξαγξάθνπ 8. Αλ δελ ππνβιήζεθε θακία
αληηπξφηαζε απφ ηνπο πηζησηέο ή θακία αληηπξφηαζε απφ απηέο πνπ ππνβιήζεθαλ
ή ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ ηνπ εκπεηξνγλψκνλα δελ εγθξίζεθαλ απφ ηνλ
νθεηιέηε, ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο ε αξρηθή πξφηαζε
ηνπ νθεηιέηε.
7. Σε πεξίπησζε ππνρξεσηηθνχ δηνξηζκνχ εκπεηξνγλψκνλα, γηα ηε ιήςε απφθαζεο
επί ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ ηνπ εκπεηξνγλψκνλα ή γηα ηελ απνζηνιή
αληηπξνηάζεσλ απφ ηνπο πηζησηέο εθαξκφδνληαη νη πξνζεζκίεο ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 11.
8. Γηα ηελ έγθξηζε πξφηαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ απαηηείηαη ζπκθσλία ηνπ
νθεηιέηε θαη πιεηνςεθία ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ, ζηνπο
νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζνζηφ δχν πέκπησλ (2/5) ησλ ζπκκεηερφλησλ
πηζησηψλ κε εηδηθφ πξνλφκην. Αλ εγθξηζεί ε πξφηαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ,
ππνγξάθεηαη κε επηκέιεηα ηνπ ζπληνληζηή κεηαμχ ησλ ζπλαηλνχλησλ πηζησηψλ θαη
ηνπ νθεηιέηε ε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. Η ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
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αλαδηάξζξσζεο κε κεραληθφ κέζν ή ειεθηξνληθφ ηξφπν είλαη επαξθήο. Ο
ζπληνληζηήο απνζηέιιεη αληίγξαθν ηεο ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο
ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο θαη ζηνλ νθεηιέηε.
9. Αλ 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. Οη ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο πνπ θαηαςήθηζαλ ηελ πξφηαζε αλαδηάξζξσζεο πνπ
εγθξίζεθε έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ εγγξάθσο ζην ζπληνληζηή ελζηάζεηο θαηά
ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Ο ζπληνληζηήο θπιάζζεη ηα αληίγξαθα ησλ
ελζηάζεσλ θαη ρνξεγεί αληίγξαθα ζε νπνηνλδήπνηε ζεκειηψλεη έλλνκν ζπκθέξνλ.
11. Κάζε ζπκκεηέρσλ πηζησηήο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο
δηαδηθαζίαο πξφζζεηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία απφ ηνλ νθεηιέηε, εθφζνλ απηά
ζρεηίδνληαη κε ηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. Όηαλ ην
αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ πηζησηή πνπ εθπξνζσπεί πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ
απαηηήζεσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε κηθξφηεξν ηνπ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%), ν
νθεηιέηεο κπνξεί λα αξλεζεί, εθφζνλ ζεσξεί φηη θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ
πξαγκάησλ ζα ππνζηεί νπζηψδε βιάβε, θαζ’ ν κέξνο απφ ηα ζηνηρεία απηά ζα
απνθαιπθζνχλ επηρεηξεκαηηθά ηνπ απφξξεηα. Δπί δηαθσλίαο, απνθαζίδνπλ νη
ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο κε πιεηνςεθία εμήληα ηνηο εθαηφ (60%). Αλ ν νθεηιέηεο
αξλεζεί εθ λένπ, ε δηαδηθαζία ζεσξείηαη πεξαησζείζα σο άθαξπε θαη ν ζπληνληζηήο
ζπληάζζεη πξαθηηθφ απνηπρίαο ηεο δηαδηθαζίαο.
12. Η δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ ηνπ παξφληνο λφκνπ δηελεξγείηαη
κε αληαιιαγή ειεθηξνληθήο ή άιινπ ηχπνπ αιιεινγξαθίαο ή ηειεθσληθή ή άιιε
επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ζπληνληζηή, ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ πηζησηψλ, ρσξίο λα
απαηηείηαη 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 ηνλ ζπληνληζηή νξηζκφο ζπλάληεζεο ζε ηφπν
θαη ρξφλν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην αίηεκα. Αλ ε δηαπξαγκάηεπζε δελ νινθιεξσζεί
ζε κία ζπλάληεζε, ν ζπληνληζηήο κπνξεί λα νξίζεη επαλαιεπηηθέο ζπλαληήζεηο.
13. Οη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 3 θαη 6, θαζψο θαη ζηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 11 παξαηείλνληαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
α) αλ ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα πηζησηήο, ν νπνίνο δεηεί ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 θαη ζπλαηλεί ζην αίηεκά ηνπ ηνπιάρηζηνλ ην έλα
ηξίην (1/3) ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ,
β) αλ ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ ζπλαηλεί ζε ζρεηηθφ αίηεκα,
γ) αλ ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ην Γεκφζην, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ
ππνβιεζεί πξνηάζεηο απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα νχηε έρεη δηνξηζηεί εκπεηξνγλψκνλαο
θαηά ην άξζξν 11.
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Σηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο αλαβάιιεηαη θαη ε ζπλάληεζε πνπ είρε ήδε νξηζηεί
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.
Τα αηηήκαηα γηα ηελ παξάηαζε πξνζεζκηψλ ππνβάιινληαη πξνο ηνλ ζπληνληζηή θαη
πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά θαη ην ρξφλν ηεο παξάηαζεο, ν νπνίνο ζπλνιηθά δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξφλν ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο, αθφκα θαη φηαλ
ππνβάιινληαη πεξηζζφηεξα, ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά, αηηήκαηα γηα παξάηαζε ηεο
ίδηαο πξνζεζκίαο. Αλ αλαβιεζεί ζπλάληεζε, ν ζπληνληζηήο νξίδεη λέα ππνρξεσηηθά
εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ο ζπληνληζηήο ελεκεξψλεη ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο
ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο γηα ηελ παξάηαζε πξνζεζκίαο θαη ηελ αλαβνιή ζπλάληεζεο
κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο.
14. Αλ ν νθεηιέηεο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο κεγάιεο επηρείξεζεο, ν ζπληνληζηήο
πνπ δηνξίζηεθε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 κπνξεί, κε απφθαζε ηεο απφιπηεο
πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κεηά ηε
δηαπίζησζε απαξηίαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, λα αληηθαηαζηαζεί απφ
ζπληνληζηή ηεο επηινγήο ηνπο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νη πηζησηέο κπνξνχλ λα
νξίδνπλ θαη άιιν πξφζσπν, κε εγγεγξακκέλν ζην Μεηξψν Σπληνληζηψλ, γηα λα
ζπλεπηθνπξεί ην λέν ζπληνληζηή ζηα θαζήθνληά ηνπ.
15. Η εθπξνζψπεζε ηνπ νθεηιέηε ή θάζε ζπκκεηέρνληνο πηζησηή απφ δηθεγφξν
είλαη πξναηξεηηθή.
16. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ν ζπληνληζηήο θαηαξηίδεη πξαθηηθφ πεξαίσζήο
ηεο ζην νπνίν αλαθέξεη ππνρξεσηηθά:
α) ηελ χπαξμε απαξηίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ,
β) πξφζζεηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο,
γ) ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ νθεηιέηε ζηα ζρέδηα ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ
πνπ ηέζεθαλ ζε ςεθνθνξία,
δ) ηα ζρέδηα ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ πνπ ηέζεθαλ ζε ςεθνθνξία,
ε) ηα πνζνζηά πιεηνςεθίαο γηα ηελ ιήςε απφθαζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
πηζησηέο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ,
ζη) δηαβεβαίσζε ηνπ ζπληνληζηή φηη θαηά ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ηεξήζεθαλ
νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ θαλνληζηηθψλ
πξάμεσλ,
δ) ελζηάζεηο ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ πνπ θαηαςήθηζαλ.
Τν πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ζπληνληζηή θαη απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηνλ
νθεηιέηε θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο θαη θπιάζζεηαη απφ ηνλ ζπληνληζηή. Κάζε
κέξνο πνπ κεηείρε ζηελ δηαδηθαζία, θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε κε ζπκκεηέρσλ
πηζησηήο ή ζπλνθεηιέηεο δηθαηνχηαη λα ιάβεη απφ ηνλ ζπληνληζηή αληίγξαθν ηνπ
πξαθηηθνχ πεξαίσζεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.
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17. Ο νθεηιέηεο, νη ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο, ν ζπληνληζηήο θαη ν εκπεηξνγλψκνλαο
θέξνπλ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο σο πξνο ηελ χπαξμε θαη ην πεξηερφκελν ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ο νθεηιέηεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο θέξνπλ ππνρξέσζε
εηιηθξίλεηαο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κε θαιή πίζηε. Η δεκνζίεπζε ή θάζε
άιιε θνηλνπνίεζε ζε ηξίηνπο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά
κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ ζπλφινπ
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαπξαγκάηεπζε απαγνξεχεηαη. 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 δηεθδίθεζεο ηεο νθεηιήο.

Άπθπο 9
Τποσπεωηικοί κανόνερ ζύμβαζηρ αναδιάπθπωζηρ οθειλών
1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 15, νη πηζησηέο θαη ν νθεηιέηεο κπνξνχλ λα
δηακνξθψζνπλ ειεχζεξα ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ.
Τα δηθαηψκαηα ησλ πξνλνκηνχρσλ πηζησηψλ δηαηεξνχληαη ππέξ ηεο απαίηεζήο ηνπο,
φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κε ηε ζχκβαζε.
2. Η ειεχζεξε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ππφθεηηαη ζηηο
αθφινπζεο εμαηξέζεηο (ππνρξεσηηθνί θαλφλεο):
α) νη ξπζκίζεηο ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη λα θέξνπλ νπνηνλδήπνηε πηζησηή ζε
ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή ζέζε απφ απηήλ ζηελ νπνία ζα βξηζθφηαλ ζε πεξίπησζε
ξεπζηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε, ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 977 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο
Γηθνλνκίαο,
β) νη πηζησηέο, ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο ξπζκίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε
αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ, ιακβάλνπλ πνζά θαη άιια ηπρφλ αληαιιάγκαηα
ηνπιάρηζηνλ ηζάμηα κε ηα πνζά πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα ειάκβαλαλ θαηά ηε
ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ πξαγκάησλ ζε πεξίπησζε ξεπζηνπνίεζεο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλνθεηιεηψλ θαη ησλ βεβαξεκέλσλ ππέξ ηνπο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηξίησλ ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 977 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο,
γ) πνζά θαη άιια αληαιιάγκαηα πνπ απνκέλνπλ πξνο δηαλνκή κεηά ηελ θαηά
πξνηεξαηφηεηα δηαλνκή πνζψλ θαη άιισλ αληαιιαγκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο
πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄, δηαλέκνληαη ζε φινπο ηνπο πηζησηέο ζπκκέηξσο θαηά ην
κέξνο ησλ απαηηήζεψλ ηνπο πνπ απνκέλεη αλεμφθιεην κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ
πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄,
δ) κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο α΄, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζψλ θαη ησλ
ηπρφλ άιισλ αληαιιαγκάησλ δηαλνκήο κεηαμχ ησλ πηζησηψλ, απφ ηηο απαηηήζεηο
ησλ πηζησηψλ αθαηξνχληαη πξνεγνπκέλσο:
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αα) ην ζχλνιν ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο ησλ πηζησηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα,
ββ) πνζνζηφ ελελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (95%) ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ απφ
πξφζηηκα πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη πνζνζηφ νγδφληα
πέληε ηνηο εθαηφ (85%) ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο απφ πξνζαπμήζεηο ή ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο.
Τα αλαθεξφκελα ζηηο ππνπεξηπηψζεηο αα΄ θαη ββ΄ πνζά ζπλππνινγίδνληαη ζηε
δηαλνκή κφλν ζηελ πεξίπησζε θαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ ην επηηξέπεη ε ηθαλφηεηα
απνπιεξσκήο ηνπ νθεηιέηε θαη απνπιεξψλνληαη, ελ φισ ή ελ κέξεη, κφλν εθφζνλ
έρνπλ απνπιεξσζεί πιήξσο νη ινηπέο απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ.
Σε αληίζεηε πεξίπησζε ηα αλσηέξσ πνζά δηαγξάθνληαη κεηά ηελ νινζρεξή
εμφθιεζε φισλ ησλ νθεηιψλ κε βάζε ηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο.
3. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη λα ζπκθσλεζεί, κε ηελ πιεηνςεθία ηεο παξαγξάθνπ 8
ηνπ άξζξνπ 8 ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ, φηη νη απαηηήζεηο νη νπνίεο:
α) γελλψληαη ηαπηφρξνλα κε ή κεηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο,
β) πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ νθεηιέηε νπνηαζδήπνηε θχζεσο ή απφ
παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνλ νθεηιέηε, θαη
γ) απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νθεηιέηε
ηθαλνπνηνχληαη πξνλνκηαθά ζε ζρέζε κε φιεο ηηο απαηηήζεηο, πξνλνκηνχρεο ή κε,
πνπ είραλ γελλεζεί πξηλ απφ ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο.
Αλ ν νθεηιέηεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο δελ ζπκθψλεζαλ δηαθνξεηηθά, ην
πξνλφκην απηφ δελ ηζρχεη γηα απαηηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ή
παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ απφ ηνλ νθεηιέηε ή πξφζσπα ζπλδεδεκέλα κε απηφλ.
4. Με ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ξπζκίδεηαη ην δηθαίσκα πηζησηή λα εγγξάςεη ππνζήθε,
πξνζεκείσζε ππνζήθεο ή εηδηθφ πξνλφκην ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε ή
ησλ ζπλνθεηιεηψλ γηα εμαζθάιηζε ησλ ξπζκηδφκελσλ κε ηε ζχκβαζε απαηηήζεσλ.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζην πξνεγνχκελν εδάθην, κεηά ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο 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 νθεηιψλ επλντθή γηα ηνλ νθεηιέηε
ηζρχεη ππέξ θάζε ζπλνθεηιέηε, κε εγγπεηή, πνπ έρεη ζπλππνβάιεη αίηεζε ζχκθσλα
κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4, θαη ππέξ θάζε εγγπεηή πνπ έρεη παξάζρεη
εγγχεζε γηα ξπζκηδφκελε κε ηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ απαίηεζε.
6. Η ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ δεκηνπξγεί δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ
ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ απφ ηελ θαηάξηηζή ηεο. Ο νθεηιέηεο θαηαβάιιεη πνζά θαη
άιια αληαιιάγκαηα ζε κε ζπκβαιιφκελνπο πηζησηέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ.
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7. Οη εγγπήζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ππέξ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηνπ Δζληθνχ
Τακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Δ.ΤΔ.ΑΝ. Α.Δ.), θαζψο θαη
νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ έρεη ρνξεγήζεη εγγχεζε γηα
δάλεηα νπνηνπδήπνηε είδνπο αθνινπζνχλ ηηο απαηηήζεηο 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 αληίζηνηρνπ εγγπεκέλνπ πνζνζηνχ
ηνπ αλεμφθιεηνπ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο ηεο εγγχεζεο. Η
παξαγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ησλ πηζησηψλ θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, σο
εγγπεηή, θαζψο θαη ε νξηδφκελε ζηηο νηθείεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο πξνζεζκία
ππνβνιήο αηηεκάησλ θαηάπησζεο, αλαζηέιινληαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 4 κέρξη ηε ζχληαμε απφ ηνλ ζπληνληζηή πξαθηηθνχ
απνηπρίαο ηεο δηαδηθαζίαο γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηνλ
παξφληα λφκν ιφγνπο ή γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο είλαη
ζε ηζρχ.
8. Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο, 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 αλσηέξσ αληαπαίηεζεο αλάγεηαη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν 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 νθεηιέηεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ
θαηεγνξία ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,
β) ζην πνζφ ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) επξψ γηα νθεηιέηεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ
θαηεγνξία ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ.
2. Αλ ν νθεηιέηεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο δελ ζπκθψλεζαλ δηαθνξεηηθά, ηα
πνζά ηεο παξαγξάθνπ 1 βαξχλνπλ ην κέξνο πνπ πξνθάιεζε ηελ ππνβνιή αίηεζεο
γηα έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαη πξνθαηαβάιιεηαη ζηνλ ζπληνληζηή πξηλ απφ ηνλ
έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ηεο αίηεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7.
3. Σε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπληνληζηή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14
ηνπ άξζξνπ 8, ε ακνηβή ηφζν ηνπ λένπ ζπληνληζηή φζν θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηνλ
ζπλεπηθνπξεί βαξχλεη ηνπο πηζησηέο πνπ ηνπο φξηζαλ.

Άπθπο 11
21

Διοπιζμόρ εμπειπογνώμονα
1. Η εθπφλεζε αμηνιφγεζεο βησζηκφηεηαο ηνπ νθεηιέηε πνπ απνηειεί κηθξή
επηρείξεζε κπνξεί λα αλαηεζεί ζε εκπεηξνγλψκνλα, εθφζνλ ππνβάιιεηαη ζρεηηθφ
αίηεκα απφ ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο, νη νπνίνη είλαη δηθαηνχρνη ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο
ηξίηνπ (1/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία
(πξναηξεηηθφο δηνξηζκφο εκπεηξνγλψκνλα).
Σηνλ εκπεηξνγλψκνλα κπνξεί λα αλαηεζεί κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ε εθπφλεζε ζρεδίνπ
αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ ή θαη ε επαιήζεπζε απαηηήζεσλ, ε χπαξμε ή ην χςνο ησλ
νπνίσλ ακθηζβεηείηαη απφ ηνλ νθεηιέηε ή απφ ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο. Η επηινγή
θαη ν δηνξηζκφο ηνπ εκπεηξνγλψκνλα γίλεηαη κε απφθαζε ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο
ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ. Η ακνηβή ηνπ εκπεηξνγλψκνλα ζπκθσλείηαη
ειεχζεξα θαη βαξχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο πνπ ππέβαιαλ ην αίηεκα
δηνξηζκνχ. Σε πεξίπησζε θαηάξηηζεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ κε βάζε
ζρέδην αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ πνπ εθπνλήζεθε απφ ηνλ εκπεηξνγλψκνλα, ε
ακνηβή ηνπ ηειεπηαίνπ βαξχλεη ηνλ νθεηιέηε.
2. Η εθπφλεζε αμηνιφγεζεο βησζηκφηεηαο θαη ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ
ηνπ νθεηιέηε πνπ απνηειεί κεγάιε επηρείξεζε αλαηίζεηαη ππνρξεσηηθά ζε
εκπεηξνγλψκνλα (ππνρξεσηηθφο δηνξηζκφο εκπεηξνγλψκνλα). Σηνλ εκπεηξνγλψκνλα
κπνξεί λα αλαηεζεί θαη ε επαιήζεπζε απαηηήζεσλ, ε χπαξμε ή ην χςνο ησλ νπνίσλ
ακθηζβεηείηαη απφ ηνλ νθεηιέηε ή απφ ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο. Η επηινγή θαη ν
δηνξηζκφο ηνπ εκπεηξνγλψκνλα γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ νθεηιέηε θαη ηεο
απφιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ.
Η ακνηβή ηνπ εκπεηξνγλψκνλα ζπκθσλείηαη ειεχζεξα θαη βαξχλεη ηνλ νθεηιέηε.
3. Σε θάζε πεξίπησζε ν εκπεηξνγλψκνλαο ππνβάιιεη ζηνλ ζπληνληζηή, εληφο
ηξηάληα (30) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηελ παξαιαβή φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο βησζηκφηεηαο ηνπ
νθεηιέηε θαη, εθφζνλ ηνπ έρεη αλαηεζεί, ζρέδην αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. Ο
ζπληνληζηήο θνηλνπνηεί ηελ έθζεζε θαη ην ζρέδην ζηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο
ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο θαη ζε πεξίπησζε νθεηιέηε πνπ απνηειεί κεγάιε
επηρείξεζε νξίδεη πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ηειεπηαία θνηλνπνίεζε γηα ηε
ιήςε απφθαζεο επί ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ ηνπ εκπεηξνγλψκνλα ή
γηα ηελ απνζηνιή αληηπξνηάζεσλ απφ ηνπο πηζησηέο. 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 απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζηελ
εμσδηθαζηηθή δηαδηθαζία ξχζκηζεο νθεηιψλ θαη ζπκθσλεί ζηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο γηα
ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ παξφληνο λφκνπ ε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ θαη ν νθεηιέηεο.
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Άπθπο 12
Επικύπωζη από ηο δικαζηήπιο
1. Ο νθεηιέηεο ή ν ζπκκεηέρσλ πηζησηήο κπνξεί λα ππνβάιεη ζην Πνιπκειέο
Πξσηνδηθείν, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ έρεη έδξα ν νθεηιέηεο, αίηεζε γηα ηελ
επηθχξσζε ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. Η ππφζεζε εθδηθάδεηαη θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηεο εθνχζηαο 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 ζπλππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ
ππνρξεσηηθά ηα αθφινπζα έγγξαθα:
α) αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ, β) πξαθηηθφ πεξαίσζεο ηεο
δηαδηθαζίαο, γ) απνδεηθηηθά ηεο θιήηεπζεο ησλ πηζησηψλ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7,
δ) αληίγξαθν ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο
νθεηιψλ καδί κε φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, θαζψο
θαη ηπρφλ πξφζζεηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηνλ νθεηιέηε ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο πηζησηέο, ε) ε έθζεζε αμηνιφγεζεο βησζηκφηεηαο ηνπ νθεηιέηε, αλ
έρεη εθπνλεζεί,
ζη) νη ελζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 8.
Οπνηνζδήπνηε ζεκειηψλεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα ιάβεη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ
Γηθαζηεξίνπ αληίγξαθα ηεο αίηεζεο επηθχξσζεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ.
3. Απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γηα ηελ επηθχξσζε ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο
νθεηιψλ θαη έσο ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηελ
επηθχξσζε ή κε ηεο ζπκθσλίαο αλαδηάξζξσζεο, αλαζηέιινληαη απηνδηθαίσο ηα
κέηξα, εθθξεκή ή κε, αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ
νθεηιέηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε. Καηά
ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο απαγνξεχεηαη ε ιήςε νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ
κέηξνπ θαηά ηνπ νθεηιέηε, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα εγγξαθή πξνζεκείσζεο ππνζήθεο
ή άιιν αζθαιηζηηθφ κέηξν πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο
νθεηιψλ ή γηα αζθαιηζηηθφ κέηξν κε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε απνηξνπή ηεο
απνκάθξπλζεο ή αθαίξεζεο ή κεηαθίλεζεο θηλεηψλ πξαγκάησλ ηεο επηρείξεζεο ή
ελ γέλεη εμνπιηζκνχ, ε νπνία δελ έρεη ζπκθσλεζεί θαη ελέρεη θίλδπλν απαμίσζεο ηεο
επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε. Αλ θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο γηα ηελ
επηθχξσζε εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ νθεηιέηε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
εθηέιεζεο, απηή αλαζηέιιεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ νθεηιέηε ζηα
φξγαλα εθηέιεζεο ηεο αίηεζεο γηα ηελ επηθχξσζε ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο
νθεηιψλ. Όηαλ ε δηαδηθαζία επηζπεχδεηαη απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φξγαλν εθηέιεζεο είλαη ε
αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ππεξεζία ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο.
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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. Αλ ν νθεηιέηεο είλαη πξφζσπν εγγεγξακκέλν ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν
ζχκθσλα κε ην λ. 3419/2005 (Α΄ 297), ε αίηεζε γηα ηελ επηθχξσζε ππνβάιιεηαη, επί
πνηλή απαξαδέθηνπ, πξνο θαηαρψξηζε θαη δεκνζηεχεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ
ΓΔ.ΜΗ. κε επηκέιεηα θαη δαπάλεο ηνπ αηηνχληνο, εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ
απφ ηελ θαηάζεζε ζην δηθαζηήξην. Γηα ηνπο ινηπνχο νθεηιέηεο ε αλσηέξσ
δεκνζίεπζε γίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Γ.Γ.Ι.Φ. Ο αηηψλ εηδνπνηεί εληφο ηεο
πξνζεζκίαο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπο πηζησηέο ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηήζεθε ην
απφζπαζκα ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία θαη κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 γηα ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο
επηθχξσζεο θαη ηελ εκεξνκελία ζπδήηεζήο ηεο. Ο αξκφδηνο δηθαζηήο κπνξεί θαηά
ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 748 ηνπ Κ.Πνι.Γ. λα δηαηάμεη ηελ θιήηεπζε ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ πηζησηψλ ηνπ νθεηιέηε, νξίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ πξνζεζκία ηεο
θιήηεπζεο. Αλ ππάξρνπλ ρξέε ηνπ νθεηιέηε πξνο ην Γεκφζην ή πξνο θνξείο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, δηαηάζζεηαη ππνρξεσηηθά ε θιήηεπζε ηνχησλ.
6. Τν δηθαζηήξην εμεηάδεη φιεο ηηο ελζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ εγγξάθσο θαηά ηεο
δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε έλζηαζε πνπ πξνβάιιεηαη
ελψπηφλ ηνπ, θαη θαηφπηλ εθδίδεη ηελ απφθαζή ηνπ. Απνξξηπηηθή απφθαζε εθδίδεηαη
κφλν εθφζνλ ζπληξέρεη κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) παξαβηάζηεθαλ νη ππνρξεσηηθνί θαλφλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 9 θαη 15,
β) παξαβηάζηεθαλ άιινη θαλφλεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε βιάβε πνπ ε παξάβαζε απηή
πξνθάιεζε ζε ζπκκεηέρνληα ή κε πηζησηή δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί
δηαθνξεηηθά,
γ) δελ θιεηεχζεθαλ ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο πηζησηέο πνπ είλαη δηθαηνχρνη
πνζνζηνχ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ νθεηιέηε ηθαλνχ λα αλαηξέςεη
ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ,
δ) απνδεηθλχεηαη φηη ν νθεηιέηεο δελ εθπιεξψλεη ηηο ρξεκαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ.
Αλ ε αίηεζε επηθχξσζεο απνξξηθζεί ηειεζίδηθα, ε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο παχεη
λα ηζρχεη έλαληη φισλ θαη εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 14.
7. Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ επηθπξψλεη ηε ζχκβαζε δελ επηηξέπεηαη
άζθεζε νπνηνπδήπνηε έλδηθνπ κέζνπ ή ηξηηαλαθνπήο. Καηά ηεο απφθαζεο πνπ
απνξξίπηεη ηελ αίηεζε γηα ηελ επηθχξσζε επηηξέπεηαη ε άζθεζε έθεζεο.
8. Η απφθαζε γηα ηελ επηθχξσζε θαηαιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
νθεηιέηε πνπ ξπζκίδνληαη ζηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ θαη δεζκεχεη ηνλ
νθεηιέηε θαη ην ζχλνιν ησλ πηζησηψλ, αλεμαξηήησο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε
δηαπξαγκάηεπζε ή ηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ. Η απφθαζε γηα ηελ
επηθχξσζε απνηειεί ηίηιν εθηειεζηφ. Αλ ν νθεηιέηεο είλαη πξφζσπν εγγεγξακκέλν
ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν ζχκθσλα κε ην λ. 3419/2005 (Α΄ 297), ε απφθαζε γηα
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ηελ επηθχξσζε θαηαρσξίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη ζην δη-αδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΗ.
κε επηκέιεηα θαη δαπάλεο ηνπ αηηνχληνο. Γηα ηνπο ινηπνχο νθεηιέηεο ε αλσηέξσ
δεκνζίεπζε γίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Γ.Γ.Ι.Φ..
9. Απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 4 θαη έσο ηελ νινζρεξή
εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο ή ηελ
αθχξσζή ηεο θαηά ην άξζξν 14, αλαζηέιιεηαη ε παξαγξαθή ησλ ξπζκηδφκελσλ
νθεηιψλ.

Άπθπο 13
Αναζηολή εκηελέζεωρ
1. Απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξφζθιεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
7 θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εβδνκήληα (70) εκεξψλ αλαζηέιινληαη απηνδηθαίσο ηα
κέηξα, εθθξεκή ή κε, αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ
νθεηιέηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ, ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε εμσδηθαζηηθή
ξχζκηζε, θαζψο θαη ε ιήςε νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ κέηξνπ θαηά ηνπ νθεηιέηε,
ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε εγγξαθή πξνζεκείσζεο ππνζήθεο, εθηφο εάλ κε ην
κέηξν απηφ επηδηψθεηαη ε απνηξνπή ηεο απνκάθξπλζεο ή αθαίξεζεο ή κεηαθίλεζεο
θηλεηψλ πξαγκάησλ ηεο επηρείξεζεο ή ελ γέλεη εμνπιηζκνχ, ε νπνία δελ έρεη
ζπκθσλεζεί θαη ελέρεη θίλδπλν απαμίσζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε. Πξάμεηο
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ πηζησηέο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζε
απηνχο απφ ηνλ ζπληνληζηή αληηγξάθνπ ηεο αίηεζεο ππαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7, είλαη άθπξεο. Αλ θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο 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.Φ. βεβαίσζεο ηνπ ζπληνληζηή γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο ππαγσγήο
ζηα φξγαλα εθηέιεζεο, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα έπεηαη ρξνληθά ηεο
απνζηνιήο ηεο πξφζθιεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7. Όηαλ ε δηαδηθαζία
επηζπεχδεηαη απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα
Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φξγαλν εθηέιεζεο είλαη ε αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε
ηεο είζπξαμεο ππεξεζία ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο.
2. Η θαηά ηελ παξάγξαθν 1 απηνδίθαηε αλαζηνιή αίξεηαη απηνδηθαίσο φηαλ:
α) ε δηαδηθαζία πεξαησζεί σο άθαξπε είηε ιφγσ έιιεηςεο απαξηίαο είηε γηα
νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, ή
β) ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ
πηζησηψλ.
3. Ο νθεηιέηεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ,
θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 686 επ. ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο,
παξάηαζε ηεο αλαζηνιήο ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηεζζάξσλ
(4) επηπιένλ κελψλ. Αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο παξάηαζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο
απνηειεί ε ζπλαίλεζε ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ. Η
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ζπλαίλεζε δίλεηαη είηε εγγξάθσο είηε πξνθνξηθά κε δήισζε ησλ πηζησηψλ ζην
αθξναηήξην.
4. Κάζε πηζησηήο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο
εληφο ηεο νπνίαο έρεη έδξα ν νθεηιέηεο, ηελ πξφσξε παχζε ηεο αλαζηνιήο ηεο
παξαγξάθνπ 1, εθφζνλ πηζαλνινγείηαη φηη ε αλαζηνιή εθηέιεζεο ζα επηθέξεη
αλεπαλφξζσηε βιάβε ζηνλ αηηνχληα πηζησηή. Η αίηεζε εθδηθάδεηαη θαηά ηε
δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 686 επ. ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Αλ ε αίηεζε
ππνβάιιεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ πηζησηψλ, ην αξκφδην δηθαζηήξην αίξεη ηελ
αλαζηνιή εθηέιεζεο ππνρξεσηηθά.
5. Η αλαζηνιή εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επάγεηαη 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 αζθάιεηαο.

Άπθπο 14
ςνέπειερ μη ηήπηζηρ ηηρ ζςμθωνίαρ – αναηποπή ή ακύπωζη
1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 6, αλ ν νθεηιέηεο δελ θαηαβάιεη πξνο
νπνηνλδήπνηε πηζησηή νπνηνδήπνηε νθεηιφκελν πνζφ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ελελήληα
(90) εκεξψλ, ν πηζησηήο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο σο
πξνο φινπο, θαηαζέηνληαο αίηεζε ζην δηθαζηήξην πνπ επηθχξσζε ηε ζχκβαζε
αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ ή ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ
έρεη έδξα ν νθεηιέηεο, αλ ε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ δελ έρεη επηθπξσζεί
ζχκθσλα κε ην άξζξν 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 θαη ησλ ζπλνθεηιεηψλ. Πνζά πνπ
θαηαβιήζεθαλ ζε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο αθαηξνχληαη απφ ηηο
απαηηήζεηο πνπ αλαβίσζαλ.
3. Μεηά ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηεο ζπκθσλίαο, θάζε πηζησηήο κπνξεί
λα δεηήζεη απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο εληφο ηεο νπνίαο έρεη
έδξα ν νθεηιέηεο, λα ιεθζνχλ αζθαιηζηηθά κέηξα, ζχκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε πνπ
ππήξρε πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ππφ αθχξσζε ζπκθσλίαο, εθφζνλ πηζαλνινγείηαη
αλεπαλφξζσηε βιάβε ηνπ αηηνχληνο πηζησηή. Η αίηεζε εθδηθάδεηαη θαηά ηε
δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 686 επ. ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Αλ ε αίηεζε
ππνβάιιεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ πηζησηψλ, ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηε ιήςε
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ.
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4. Πξάμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε εθπιήξσζε φξσλ ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο
νθεηιψλ δελ ππφθεηληαη ζηελ πησρεπηηθή αλάθιεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 41
επ. ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα.
5. Η αθχξσζε ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ απνηειεί καρεηφ ηεθκήξην γηα
ηελ παχζε πιεξσκψλ ηνπ νθεηιέηε.
6. Δπέξρεηαη απηνδηθαίσο αλαηξνπή ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο έλαληη ηνπ
Γεκνζίνπ ή ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη αλαβίσζε ησλ απαηηήζεψλ
ηνπο, κε ζπλέπεηα λα θαζίζηαηαη ακέζσο ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ ην ζχλνιν ηνπ
ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο πνπ παξακέλεη αλεμφθιεην, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο
αξρηθήο βεβαίσζεο, καδί κε ηνπο αλαινγνχληεο ηφθνπο θαη πξνζαπμήζεηο
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
α) κε θαηαβνιή δφζεσλ ή κεξηθή θαηαβνιή δφζεσλ απφ ηνλ νθεηιέηε πξνο ηε
Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ή ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, φπσο απηέο
πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ, έσο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε ηξεηο (3) δφζεηο,
β) παξάιεηςε ηνπ νθεηιέηε λα ππνβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο δειψζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο θαη θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζψο θαη ηελ πξνβιεπφκελε
Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (Α.Π.Γ.), εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ παξέιεπζε
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο, θαη
γ) παξάιεηςε ηνπ νθεηιέηε λα εμνθιήζεη ή λα ηαθηνπνηήζεη κε λφκηκν ηξφπν, κε
αλαζηνιή είζπξαμεο 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 ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2016, εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 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 λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπο.
Τν Γεκφζην θαη νη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ
ακειιεηί ηελ επέιεπζε ηεο απηνδίθαηεο αλαηξνπήο ηεο ζχκβαζεο ζε φινπο ηνπο
πηζησηέο. Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε απηή νπνηνζδήπνηε
πηζησηήο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο σο πξνο φινπο ηνπο
πηζησηέο.
7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη νη εηδηθφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.

Άπθπο 15
ςμμεηοσή ηος Δημοζίος και ηων Φοπέων Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ
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1. Γηα ηελ έληαμε νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην θαη ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
ζην κεραληζκφ ξχζκηζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη πέξαλ ησλ θαλφλσλ
ηνπ άξζξνπ 9 θαη νη εηδηθφηεξνη ππνρξεσηηθνί θαλφλεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ, ην Γεκφζην θαη νη Φνξείο
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κπνξνχλ λα πξνβνχλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζε
αλαδηάξζξσζε νθεηιψλ πξνο απηνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο
δηαγξαθήο κέξνπο απηψλ.
3. Δίλαη άθπξνο ν φξνο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο, πνπ πξνβιέπεη: α) ηελ
απνπιεξσκή νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην ζε πεξηζζφηεξεο απφ εθαηφλ είθνζη (120)
δφζεηο, β) ηελ ηκεκαηηθή απνπιεξσκή νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην αλά ρξνληθά
δηαζηήκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ην κήλα, γ) ηελ θαηαβνιή κεληαίαο δφζεο κηθξφηεξεο
ησλ πελήληα (50) επξψ, δ) ηελ παξνρή πεξηφδνπ ράξηηνο γηα ηελ απνπιεξσκή
νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην,
ε) ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεψλ ηνπ κε άιια αληαιιάγκαηα αληί ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
4. Υθηζηάκελεο ξπζκίζεηο νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο
4152/2013 (Α΄ 107), 4174/2013 (Α΄ 170), 4305/2014 (Α΄ 237) θαη 4321/2015 (Α΄ 32),
εληάζζνληαη ζην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ
εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο. Καη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε
ηξνπνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο θαη ζην βαζκφ πνπ ε
εθαξκνγή ηνπο θαζηζηά αδχλαηε, βάζεη ηεο ζπλνιηθήο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο
ηνπ νθεηιέηε, ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ νθεηιψλ πξνο ηνπο ινηπνχο πηζησηέο ρσξίο
απηνί λα πεξηέξρνληαη ζε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή ζέζε απφ απηήλ ζηελ νπνία ζα
βξίζθνληαλ ζε πεξίπησζε ξεπζηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε
θαη ησλ ζπλνθεηιεηψλ θαη ησλ βεβαξεκέλσλ ππέξ απηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηξίησλ ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. Σηηο πεξηπηψζεηο ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ξπζκίζεσλ
πξαγκαηνπνηείηαη κε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δφζεσλ θαηά ην απνιχησο αλαγθαίν
κέηξν θαη έσο ην κέγηζην φξην ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3.
5. Ο αξηζκφο θαη ην χςνο ησλ δφζεσλ θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ πνπ πξνζδηνξίδεηαη
ζηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο γηα ηελ απνπιεξσκή νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην θαη’
εθαξκνγή ησλ ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ ηνπ άξζξνπ 9 θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, θαζνξίδνληαη κε θξηηήξην: α) ηε κεληαία δπλαηφηεηα
απνπιεξσκήο ηνπ νθεηιέηε, β) ηε κέγηζηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο θαη γ) ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9.
6. Δηδηθψο ζηηο πεξηπηψζεηο νθεηιεηψλ κε ζπλνιηθφ πνζφ βαζηθήο νθεηιήο πξνο ην
Γεκφζην έσο είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ, ζηηο νπνίεο δελ πξνζκεηξψληαη ηπρφλ
νθεηιέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4, εθαξκφδνληαη νη
εμήο θαλφλεο:
α) γηα βαζηθέο νθεηιέο έσο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ, ε απνπιεξσκή απηψλ θαη
ησλ επ’ απηψλ πξνζαπμήζεσλ ή ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο γίλεηαη ηκεκαηηθά
ζε ηξηάληα έμη (36) κεληαίεο δφζεηο θαη’ αλψηαην φξην, κε ειάρηζηε κεληαία δφζε
πελήληα (50) επξψ, ρσξίο δπλαηφηεηα δηαγξαθήο θαλελφο πνζνχ,
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β) γηα βαζηθέο νθεηιέο άλσ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ, ε απνπιεξσκή απηψλ
θαη ησλ επ’ απηψλ πξνζαπμήζεσλ ή ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο γίλεηαη
ηκεκαηηθά ζε εθαηφλ είθνζη (120) κεληαίεο δφζεηο θαη’ αλψηαην φξην, κε ειάρηζηε
κεληαία δφζε πελήληα (50) επξψ, ρσξίο δπλαηφηεηα δηαγξαθήο βαζηθήο νθεηιήο.
Σηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ην Γεκφζην δελ ζπκκεηέρεη ζηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο, νχηε ππνβάιιεη πξφηαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ θαη νη νθεηιέο
πξνο απηφ πξνζκεηξψληαη ζηηο ζεηηθέο ςήθνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ,
εθφζνλ ζην ηειηθφ ζρέδην αλαδηάξζξσζεο έρνπλ ηεξεζεί νη θαλφλεο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ θαη νη ινηπνί ππνρξεσηηθνί θαλφλεο ηνπ άξζξνπ 9, ζην βαζκφ πνπ
ζπκβηβάδνληαη κε ηνπο αλσηέξσ θαλφλεο.
7. Αλ ζηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο πξνβιέπεηαη δηαγξαθή νθεηιψλ πξνο ην
Γεκφζην, απηή γίλεηαη θαηά ζεηξά παιαηφηεηαο, απφ ηελ παιαηφηεξε νθεηιή πξνο ηε
λεφηεξε, κε θξηηήξην ην ρξφλν θαηαρψξηζεο ηεο νθεηιήο ζηα βηβιία εηζπξαθηέσλ
εζφδσλ θαη φρη ην ρξφλν ιήμεο ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο απηήο, είηε ε
θαηαβνιή γίλεηαη εθάπαμ είηε 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 ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14.
8. Δπί ησλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην πνπ ξπζκίδνληαη δπλάκεη ηεο ζχκβαζεο
αλαδηάξζξσζεο δελ ππνινγίδνληαη πεξαηηέξσ ηφθνη ή πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο αλαδηάξζξσζεο θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, δελ ππνινγίδνληαη ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ
Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 4174/2013), θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ.
9. Αλ ε ππνβιεζείζα πξφηαζε ηνπ Γεκνζίνπ δελ ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 8, ην Γεκφζην ςεθίδεη ππέξ ηεο ζπκθεξφηεξεο γηα
εθείλν πξφηαζεο, εθφζνλ δηαπηζηψλεη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ ππνρξεσηηθψλ
θαλφλσλ ηνπ άξζξνπ 9 θαη ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Αλ κία κφλν πξφηαζε ηίζεηαη ζε
ςεθνθνξία, ην Γεκφζην ςεθίδεη ππέξ απηήο, κφλν αλ δηαπηζηψλεη ηελ νξζή
εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ.
10. Γηα ηε ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ζηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο
ζπλνθεηιέηεο πνπ δεζκεχνληαη απφ ηε ζχκβαζε αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ
εθαξκφδεηαη ην άξζξν 12 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 4174/2013) θαη
ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ. Η ξχζκηζε
νθεηιψλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο λφκνπ ζεσξείηαη σο ξχζκηζε ηκεκαηηθήο
θαηαβνιήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Γηα ηε ρνξήγεζε
απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ πξνο δηαγξαθή νθεηιέο,
φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ ζχκβαζε.
11. Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο απφ ην Γεκφζην ηεο εγθξηζείζαο ζχκβαζεο
αλαδηάξζξσζεο ή, ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο επηθχξσζεο, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζην
Γεκφζην ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία επηθπξψζεθε ζχκβαζε
αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ, γηα ηηο ππαγφκελεο ζηε ζχκβαζε νθεηιέο:
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α) αλαζηέιιεηαη ε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ θαη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί απαηηήζεσλ, θηλεηψλ θαη αθηλήησλ θαηά ηνπ νθεηιέηε. Η
αλαζηνιή απηή δελ ηζρχεη γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο ηεο ζχκβαζεο,
β) αλαζηέιιεηαη ε πνηληθή δίσμε γηα ην αδίθεκα ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1882/1990
(Α΄43) θαη αλαβάιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε ζχκθσλα κε ην
άξζξν απηφ 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 Π.Κ..
12. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ:
α) Ωο «βαζηθή νθεηιή» λνείηαη ην πνζφ ηεο νθεηιήο πνπ αξρηθά βεβαηψζεθε, ρσξίο
ηνπο ηφθνπο ή ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πνπ ηελ επηβαξχλνπλ
ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 4174/2013) ή ηνλ Κ.Δ.Γ.Δ.
(λ.δ. 356/1974), φπσο ην πνζφ απηφ έρεη δηακνξθσζεί, απφ ην ρξφλν θαηαρψξηζεο
ηεο νθεηιήο ζηα βηβιία εηζπξαθηέσλ εζφδσλ έσο ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ
άξζξνπ 4, 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, πξνζαπμήζεηο ή πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο.
γ) Ωο «πξνζαπμήζεηο» ή «ηφθνη εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο» λννχληαη νη πξνζαπμήζεηο
ή ηφθνη εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά ηα άξζξα 53 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο
Γηαδηθαζίαο θαη 6 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., φπσο ηα πνζά απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
13. Όιεο νη πξνεγνχκελεο παξάγξαθνη εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα νθεηιέο
ππέξ ηξίησλ νη νπνίεο βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε.
14. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη ε
κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 5 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ
θαη ηνπ χςνπο ησλ δφζεσλ θαηαβνιήο γηα ηελ απνπιεξσκή νθεηιψλ πξνο ην
Γεκφζην, ηα θξηηήξηα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ςήθνπ ηνπ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 9, θαζψο θαη θάζε εηδηθφηεξν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ
1 έσο 13.
15. Οη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο εθπξνζσπνχληαη ζηελ εμσδηθαζηηθή ξχζκηζε
νθεηιψλ απφ ην Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (Κ.Δ.Α.Ο.) ηνπ άξζξνπ
101 ηνπ λ. 4172/2013 (Α΄167).
Οη παξάγξαθνη 3 έσο 9 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο 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 επηβαξχλνπλ
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί απφ ην ρξφλν θαηά
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ηνλ νπνίν ε νθεηιή θαηέζηε ιεμηπξφζεζκε έσο ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ
4, χζηεξα απφ ηπρφλ θαηαβνιέο, αλαγθαζηηθή είζπξαμε ή δηαγξαθή βάζεη λφκηκνπ
ηίηινπ.
β) Ωο «δηαγξαθή» λνείηαη ε δηαγξαθή βαζηθήο νθεηιήο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
παξαγξάθνπ 16, θαζψο θαη ε απαιιαγή απφ ηφθνπο, πξνζαπμήζεηο ή πξφζηηκα
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο.
γ) Ωο «πξνζαπμήζεηο» ή «ηφθνη εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο» λννχληαη νη πξνζαπμήζεηο
ή ηφθνη εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ζχκθσλα κε ην άξζξν πξψην παξ. ΙΑ΄
ππνπαξάγξαθνο ΙΑ.2 πεξίπησζε 11 ηνπ λ. 4152/2013 θαη ην άξζξν 6 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ.,
φπσο ηα πνζά ησλ πξνζαπμήζεσλ ή ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο έρνπλ
δηακνξθσζεί ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο.
16. Η δηαγξαθή βαζηθήο νθεηιήο παξαθξαηνχκελσλ εηζθνξψλ εξγαδνκέλσλ πξνο
θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο απαγνξεχεηαη.
17. Η δηαγξαθή βαζηθήο νθεηιήο πξνο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ επεξεάδεη
ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ηξίησλ.
18. Γηα ηε ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζηνλ νθεηιέηε θαη
ηνπο ζπλνθεηιέηεο πνπ δεζκεχνληαη απφ ηελ απφθαζε επηθχξσζεο ζχκβαζεο
αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ, εθαξκφδνληαη νη νηθείεο δηαηάμεηο ησλ θνξέσλ. Η ξχζκηζε
νθεηιψλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο λφκνπ ζεσξείηαη σο ξχζκηζε ηκεκαηηθήο
θαηαβνιήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Γηα ηε ρνξήγεζε
απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ πξνο δηαγξαθή νθεηιέο,
φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ ζχκβαζε.
19. Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο απφ ην Κ.Δ.Α.Ο. ηεο εγθξηζείζαο ζχκβαζεο
αλαδηάξζξσζεο ή, ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο επηθχξσζεο, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζην
Κ.Δ.Α.Ο. ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία επηθπξψζεθε ζχκβαζε
αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ, γηα ηηο ππαγφκελεο ζηε ζχκβαζε νθεηιέο:
α) Αλαζηέιιεηαη ε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ θαη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί απαηηήζεσλ, θηλεηψλ θαη αθηλήησλ θαηά ηνπ νθεηιέηε. Η
αλαζηνιή απηή δελ ηζρχεη γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο ηεο ζχκβαζεο.
β) Αλαζηέιιεηαη ε πνηληθή δίσμε γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ α.λ. 86/1967 (Α΄136) θαη
αλαβάιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ 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 Π.Κ..
20. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη ε κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα ηεο
παξαγξάθνπ 5 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ χςνπο ησλ δφζεσλ
θαηαβνιήο γηα ηελ απνπιεξσκή νθεηιψλ πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
ηα θξηηήξηα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ςήθνπ ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. ζχκθσλα κε ηελ
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παξάγξαθν 9, θαζψο θαη θάζε εηδηθφηεξν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ
3 έσο 9 θαη 15 έσο 19.
21. Ύζηεξα απφ αίηεζε νθεηιεηψλ ηνπο, νη νπνίνη εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1
θαη ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 2 ή επεηδή απηνί είλαη θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία
απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ην λ.
4172/2013, αιιά δελ έρνπλ πησρεπηηθή ηθαλφηεηα, ην Γεκφζην θαη νη Φνξείο
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κπνξεί λα πξνηείλνπλ ζε απηνχο ιχζεηο ξχζκηζεο νθεηιψλ
αλάινγεο κε απηέο πνπ απνδέρνληαη ή αληηπξνηείλνπλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο
εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ ηνπ παξφληνο. Με ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ησλ
παξαγξάθσλ 14 θαη 20 κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο παξνχζαο.

Άπθπο 16
Ηλεκηπονική πλαηθόπμα εξωδικαζηικού μησανιζμού πύθμιζηρ οθειλών
1. Η δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξφληα
λφκν δηεμάγεηαη κέζσ ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη δηαρείξηζεο
αηηήζεσλ, πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ
Σπζηεκάησλ θαη Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Γ.Γ.Π.Σ. θαη
Γ.Υ.ΥΠ.ΟΙΚ.) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Γ.Γ.Ι.Φ., θηινμελείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηηο
ππνδνκέο ηεο Γ.Γ.Π.Σ. θαη Γ.Υ.ΥΠ.ΟΙΚ. θαη ζηελ νπνία παξέρεηαη πξφζβαζε κέζσ
ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δ.Γ.Γ.Ι.Φ.. Η ειεθηξνληθή πιαηθφξκα έρεη θπξίσο ηηο παξαθάησ
ιεηηνπξγίεο θαη εθαξκνγέο:
α) ηαπηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία κέζσ ησλ κνλαδηθψλ θσδηθψλ
γηα ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο TAXISnet ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ,
β) ππνβνιή αίηεζεο ππαγσγήο θαη ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ ζε ςεθηαθή ή
ειεθηξνληθή κνξθή,
γ) απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα αλάζεζεο ππφζεζεο ζε ζπληνληζηή,
δ) ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζπληνληζηψλ θαη Δ.Γ.Γ.Ι.Φ.,
ε) πξφζβαζε ζπληνληζηή, νθεηιέηε θαη ζπκκεηερφλησλ πηζησηψλ ζην πεξηερφκελν
ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ηνπ νθεηιέηε θαη ζηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα,
ζη) ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, θνηλνπνίεζεο θαη αληαιιαγήο εγγξάθσλ κεηαμχ
ζπληνληζηή, νθεηιέηε θαη πηζησηψλ,
δ) έθδνζε πηζηνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ,
ε) ππνινγηζηηθέο εθαξκνγέο,
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η) δηαζχλδεζε ειεθηξνληθψλ θαη ςεθηαθψλ αξρείσλ γηα ηε δηαζηαχξσζε θαη ηελ
επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ νθεηιέηε,
ηα) παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ, νη νπνίεο αμηνπνηνχληαη γηα ην
ζρεδηαζκφ ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο ππφ ηελ
πξνυπφζεζε ςεπδσλπκνπνίεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ.
2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθψλ
θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο νη νπνίεο
απνηεινχλ ηηο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο
εμσδηθαζηηθνχ κεραληζκνχ ξχζκηζεο νθεηιψλ.
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Οηθνλνκηθψλ θαη
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 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 δηαδηθαζία ξχζκηζεο ησλ
νθεηιψλ ηνπο, θαηά ηελ νπνία ε πξφηαζε ξχζκηζεο, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο
βησζηκφηεηαο ηνπ νθεηιέηε, παξάγνληαη κε ηππνπνηεκέλν ηξφπν.

Άπθπο 17
ςνεπγαζία σπημαηοδοηικών θοπέων
Όηαλ πεξηζζφηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ρξεκαηνδνηηθά 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 έρνπλ ή δηαρεηξίδνληαη ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο
έλαληη ηνπ ίδηνπ νθεηιέηε, σο πξνο ηνλ νπνίνλ ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο φηη
βξίζθεηαη ζε παξνχζα ή επαπεηινχκελε αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
ηνπ ππνρξεψζεσλ, απηά κπνξεί λα ζπλεξγάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνχλ
θαη λα ππνβάινπλ ζηνλ νθεηιέηε θνηλή πξφηαζε, κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε βηψζηκεο
ιχζεο. Πξνο ην ζθνπφ ηνχην, ηα αλσηέξσ πξφζσπα κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ
κεηαμχ ηνπο φζεο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηε
βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε θαη λα δηακνξθψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο
θνηλήο πξφηαζεο, ηελ νπνία ζα ππνβάινπλ, ζην πιαίζην ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ
πιαηζίνπ.

Άπθπο 18
Σποποποίηζη διαηάξεων ηος v. 4412/2016 (A΄ 147)
To άξζξν 377 ηνπ v. 4412/2016 (A΄ 147) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
Σηελ πεξίπησζε 68 κεηά ηε θξάζε «ηνπ π.δ. 28/1980 (Α΄ 11),» ηίζεηαη ηειεία θαη
πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην σο εμήο:
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«Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ζε ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ π.δ. 28/1980, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο
παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ παξφληνο λφκνπ.»
Τν ηξίην εδάθην ηεο πεξίπησζεο 82 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθάπαμ πεξίιεςεο ζε ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 θαη ζην άξζξν 23, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο
παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ παξφληνο λφκνπ.»
Η πεξίπησζε 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ λ. 4412/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Η ηζρχο ηεο πεξίπησζεο 35 θαη 68, θαζψο θαη ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ησλ
πεξηπηψζεσλ 31, 40, 59 θαη 82 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 377 αξρίδεη ηελ 1ε
Ιαλνπάξηνπ 2021.»
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.

Άπθπο 19
Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 3614/2007 (Α΄ 267)
1. Τα ηξία πξψηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ α΄ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο
Μνλάδαο Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Μ.Ο.Γ.)
Α.Δ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε ζε εληαίν θείκελν κε ην άξζξν 33 ηνπ
λ. 3614/2007 (Α΄ 267), φπσο ηα εδάθηα απηά ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 60 ηνπ λ.
4314/2014 (Α΄ 265), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«α) Τν πξνζσπηθφ ηεο Μ.Ο.Γ. Α.Δ. πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή
απνζπάηαη απφ ην δεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994, χζηεξα απφ δηαπίζησζε αλαγθψλ
ζηειέρσζεο, πξνγξακκαηηζκφ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δεκφζηα πξνθήξπμε ή
πξφζθιεζε αληίζηνηρα θαη αμηνιφγεζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ
ησλ ππνςεθίσλ. Η δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ
ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζνξίδεηαη κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Η δεκφζηα πξνθήξπμε
θαη ν πίλαθαο πξνζιακβαλνκέλσλ γλσζηνπνηνχληαη ζην ΑΣΔΠ κε εμαίξεζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο παξαγξάθνπ ζη΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ
απνζπάηαη απφ ην δεκφζην ή επξχηεξν δεκφζην ηνκέα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο
πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4314/2014 (Α΄ 265).»
2. Η ηζρχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.

Άπθπο 20
34

Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
1. Σην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 6α ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4314/2014 δηαγξάθεηαη ε
θξάζε «πιελ δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ».
2. Η πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4314/2014 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«γ) λέν πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί απφ ηε Μ.Ο.Γ. Α.Δ. κεηά απφ δεκφζην
αλνηρηφ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, φπσο απηφ έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη θσδηθνπνηεζεί κε ην άξζξν 33 ηνπ λ. 3614/2007 (Α΄ 267) ή ζα
απνζπαζζεί ή κεηαθηλεζεί ζηηο Δηδηθέο Υπεξεζίεο απφ θνξείο ηεο Γεληθήο
Κπβέξλεζεο κεηά απφ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία θαζνξίδεηαη κε απφθαζε
ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.»
3. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4314/2014 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Οη Πξντζηάκελνη ησλ Δηδηθψλ Υπεξεζηψλ θαη ησλ κνλάδσλ ηνπο ηνπνζεηνχληαη
κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.Σ.
ηεο Μ.Ο.Γ. Α.Δ.. Οη πξντζηάκελνη ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο (ΚΥ) ηεο Μ.Ο.Γ. Α.Δ.
ηνπνζεηνχληαη κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Μ.Ο.Γ. Α.Δ. κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ
Γ.Σ. ηεο Μ.Ο.Γ. Α.Δ.. Οη αλσηέξσ πξντζηάκελνη ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζέζεηο απηέο γηα
ζεηεία πέληε (5) εηψλ, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κε φκνηα απφθαζε. Οη
πξντζηάκελνη ησλ Δηδηθψλ Υπεξεζηψλ θαη ησλ κνλάδσλ ηνπο θαη νη πξντζηάκελνη ηεο
ΚΥ ηεο Μ.Ο.Γ. Α.Δ. πνπ είραλ επηιεγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3614/2007 ή
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4314/2014 ή εηδηθέο δηαηάμεηο θαη δελ ζα ηνπνζεηεζνχλ σο
πξντζηάκελνη αληίζηνηρνπ επηπέδνπ θαη’ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ
2, δχλαληαη θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζέζε ζηειέρνπο ζηελ
ππεξεζία πνπ ππεξεηνχζαλ, σο πξντζηάκελνη εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 36.»
4. Η ηζρχο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.

Άπθπο 21
1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζηνπο ππαιιήινπο πνπ απνζπψληαη ή
κεηαθηλνχληαη, ζηηο Δηδηθέο Υπεξεζίεο ΔΣΠΑ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4314/2014 (Α΄
265), απφ άιινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πιελ ηεο
Μ.Ο.Γ. Α.Δ., θαζψο θαη ζηνπο ππαιιήινπο απηψλ πνπ έρνπλ ήδε απνζπαζζεί ή
κεηαθηλεζεί ζηηο παξαπάλσ Δηδηθέο Υπεξεζίεο ΔΣΠΑ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο, θαηαβάιιεηαη εηδηθφ επίδνκα, ην πνζφ ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε
δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ην χςνο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεληαίσλ ηαθηηθψλ
απνδνρψλ ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ην χςνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαθηηθψλ κεληαίσλ
απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπελδχζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μ.Ο.Γ. Α.Δ., ηνπ
αληίζηνηρνπ θιάδνπ, εηδηθφηεηαο, βαζκνχ θαη θιηκαθίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
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ππεξβάιινπζαο κείσζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4024/2011 (Α΄
226).
Τν εηδηθφ επίδνκα θαηαβάιιεηαη απφ ηε Μ.Ο.Γ. Α.Δ. κε επηρνξήγεζε απφ ην
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.
2. Η ηζρχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.

Άπθπο 22
Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ λ. 2960/2001 (Α΄ 265) «Δζληθφο Τεισλεηαθφο
Κψδηθαο» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 161 θαη επφκελα ηνπ παξφληνο Κψδηθα, πεξί αζηηθήο
επζχλεο, εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία θαη ζηηο ηεισλεηαθέο παξαβάζεηο.
Η άγλνηα ησλ αζηηθψο ζπλππεχζπλσλ γηα ηελ πξφζεζε ησλ ραξαθηεξηζζέλησλ σο
θπξίσο ππαηηίσλ ηεο ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο δελ απαιιάζζεη απηνχο απφ ηελ
επζχλε, εθηφο αλ ήζειε απνδεηρζεί φηη νη αλσηέξσ δελ ε δχλαλην λα έρνπλ γλψζε
πεξί ηεο πηζαλφηεηαο ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο.
Σε πεξίπησζε πψιεζεο θαηφπηλ δηαγσληζκνχ ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ κεηνρψλ ή
ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ απηψλ ή θιάδσλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη κε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ
ην Γεκφζην, θαζψο θαη αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηα σο άλσ
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη
πηζησηηθά ηδξχκαηα, ε νπνία πψιεζε δηελεξγείηαη ζην πιαίζην απνθξαηηθνπνίεζεο,
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο απηψλ, γηα ηελ θαηαβνιή πξνζηίκσλ, πνιιαπιψλ
ηειψλ, δαζκψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ, πνπ επηβάιινληαη θαη θαηαινγίδνληαη ζε
βάξνο ησλ θπξίσο ππαηηίσλ ηεο παξάβαζεο, δελ θεξχζζνληαη αιιειέγγπα
ζπλππεχζπλα αζηηθά ηα σο άλσ λνκηθά πξφζσπα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έσο ηελ
εκεξνκελία κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ είραλ
θνηλνπνηεζεί θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο θαη ε ζπγθεθξηκέλε εθθξεκφηεηα δελ είρε
γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο θαηά ην θξίζηκν ζηάδην ηεο
δηελέξγεηαο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κεηαβίβαζε απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ. Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε αζηηθήο
επζχλεο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 161 ηνπ παξφληνο λφκνπ.»

Άπθπο 23
Έναπξη ιζσύορ
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο θαη
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εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 9 ηνπ άξζξνπ 5, 4 έσο 7 ηνπ άξζξνπ 6, 4
θαη 5 ηνπ άξζξνπ 7, 7 ηνπ άξζξνπ 14, 14 θαη 20 ηνπ άξζξνπ 15 θαη ησλ άξζξσλ 16
θαη 17, ε ηζρχο ησλ νπνίσλ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη
ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.

Αζήλα, 3 Μαΐνπ 2017

Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε Σθξαγίδα ηνπ Κξάηνπο.

Αζήλα, 3 Μαΐνπ 2017

37

