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Εξωδικοοτικüò μηχονισμüò ρýθμισηò οφειλþν εηιχειρÞσεων κοι üλλεò διοτüξειò.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛ^ΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑΣ

Εκδßδομε τον οκüλουθο νüμο που ψÞφισε η ΒουλÞ:

¶ρθρο 1

Σκοπüò ορισμοß

1. Οι διοτüξειò του πορüποò νüμου ρυθμßζουν τη διοδικοσßσ εξωδικοστικÞò ρýθμισηò

προκειμÝνου νο εξοσφαλιοτεß η βιωσιμüτητο του οφειλÝτη,

2. Γιο τιò ανÜγκεò του πορüντοò νüμου:

ο) Ωò «μεγüλεò επιχειρÞσειò» νοοýιττοι τελευτσßο χρÞση πριν οπü την υποβολÞ
τηò οßτησηò σýμφωνο με το üρθρο 4, εßχο ιþν μεγαλýτερο οπü δýο εκοτομμýρια
πεντοκüσιεò χιλιÜδεò (2.500.000) ευρþ Þ χρüνο υποβολÞò τηò οßτησηò συνολικÝò
υποχρεþσειò (ληξιπρüθεσμεò Þ μη) υψηλüτερεò οπü δýο εκατομμýριο (2 000.000) ευρþ.

β) Ωò «μικρÝò εηιχειρÞσειò>> νοοýwοι üσεò δεν εμπßπτουν στον ορισμü τηò μεγüληò εηιχεßρησηò

γ) Ωò «συνοφειλÝτηò» νοεßτοι κüθε πρüσωπο που ευθý-νετοι ολληλεγγýωò εκτου νüμου Þ
δυνüμει δικαιοιροξßοò γιο την εξüφληση μÝρουò Þ του ωνüλου των οφειλþν του οφειλÝτη Στην
Ýννοιο του συνοφειλÝτη περιλομβüνετοι και ο εγγυητÞò. Δεν
συνοφειλÝτη οι οσφολιστικÝò επιχειρÞσειò που δυνüμει

δ) Ωò «χρημοτοδοτικüò φορÝοò» νοοýντοι το ηιοτωτικü Þ χρημοτοδοτικü ιδρýμοτσ, μετοξý
ουτþν κοι εκεßνο που τελοýν υπü ειδικÞ εκκοθüριση, οι ετοιρεßεò χρημοτοδοτικÞò μßσθωσηò, οι
ετοιρεßεò ηροπορεßοò επιχειρημοτικþν οποιτÞσεων. κοθþò κοι οι ετοιρεßεò διοΧεßρισηò οηοιτÞσεων
οπü δüνειο κοι πιοτþσειò του üρθρου 1 του ν. 4354/2Ο15 (Α' 176), εφüσον τελοýν υπü την

εποητεßο τηò Τρüπεζοò τηò Ελλüδοò Þ του Ενιαßου Εποπτικοý Μηχονισμοý.

ε) Ωò «πιστωτÝò» γοοýντοι τα φυσικü Þ νομικü πρüσΦπα, δημοσßου Þ ιδιωτικοý δικοßου,
συμπεριλομβονομÝνου του Ελληνικοý Δημοσßου κοι των ΦορÝων ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò, που

Ýχουν χρηματικÝò οηοιτÞσειò κοτü του οφειλÝτη

στ) <<Απαρτßο συμμετεχüντων πιπωτþν» υιüρχει üτον συμμετÝχουν στη διοδικοσßο πιοτωτÝò
που εßνοι δικοιοýχοι τουλüχιοτον του πενÞwο τοιò εκοτü (50ο/ο) του συνüλου των οησιτÞσεων
κοτü του οφειλÝτη. Δεν λομβüνοwοι υηüψη γιο το σχημοτισμü οπορτßοò οποιτÞσειò ηροσþηων ,,

συνδεδεμÝνων με τον οφειλÝτη και οποπÞσειò πιστωτþν που δεν δεσμεýοντοι οηü τη σýμβοση
ονοδιüρθρωσηò οφειλþν σýμφωνο με τιò πορογρüφουò 4, 6 κοι 7 του üρθρου 2 κοι το Ýκτο )εδüφιο τηò πσραγρüφου 3 του üρθρου 4.

Ο Ωò <<πλειοψηφßο συμμετεχüwων ηιστωτþν»> νοεßτοι η πλειοψηφßο των συμμετεχüντων
πιστωτþν ηου σχημοτßζετοι με βüση ποσοστü επß του συνüλου των οποιτÞσεων των
αμμετεχüντων πιοτωτþν. Δεν λομβüνοποι υηüψη γιο το σχημοτισμü τηò πλειοψηφßαò
συμμετεχüwων πιοτωτþν οηαιτÞσειò προσþπων συνδεδεμÝνων με τον οφειλÝτη.

η) Ωò «ποσοοτü συμμετεχüwων πιστωτþν με ειδικü προνüμιο» νοεßτοι το ηοσοοτü των
συμμπΕχüwων πιστωτþν που
συμ μετεχüντων πιστωτþν που
üλλο ειδικü προνüμιο του Üρθρ
του ποσοστοý συμμετεχüwων ν

με τον οφειλÝτη,

θι
μεττου ν

του

ι) Ωò <«ηρüσωπο συνδεδεμÝνο με τον οφειλÝτη» νοοýwαι:

οο) üτον ο οφειλÝτηò εßνοι φυσικü πρüσωπο, οι σýζυγοι, οι συγγενεßò εξ οßμοτοò Þ εξ ογχιστεßοò

μÝχρι δευτÝρου βοθμοý, κοθþò κοι το νομικü πρüσωηο που ελÝγχοντοι απü τον οφειλÝτη,

ββ) üτον ο οφειλÝτηò εßνοι νομικü πρüσωπο, το φυσικÜ Þ νομικü ηρüσωπο που ε,λÝγχουν το
νομικü πρüσωηο του οφειλÝτη, κοθþò κοι οι σýζυγοι κοι οι συγγενεßò εξ οßμοτοò Þ εξ ογχιστεßοò

μÝχρι του δεýτερου βοθμοý των ονωτÝρω φυσικþν προσþπων Εηßσηò, το νομικü πρüσωπο που

ε.λÝγχοντοι οπü τον οφειλÝτη.

¸νο φυσικü Þ νομικü πρüσωπο θεωρεßτοι üτι οσκεß Ýλεγχο üτον συντρÝχει μßο οπüτιò
ηεριπτþσειò του üρθρου 32 του ν. 43Οα|2Ο14 (Α' 251).

ιο) Ωò «gυμμετÝχων ηιστωτÞò» νοεßτοι κüθε πιστωτÞò ηου εκπροσωπεßτοι Þ συμμετÜει με
οποιονδÞποτε τρüπο οτη διοδικασßσ τηò διοπρογμüτευσηò με σκοπü την κοτüρτιση σýμβοσηò
ονοδιüρθρωσηò οφειλþν.

ιβ) Ωò «συμβαλλüμενοò πιστωτÞò,, νοεßτοι κüθε ηιοτωτÞò ηου συμβüλλποι ση σýμβαση
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ονοδιüρθρωηò οΦειλþν

ιγ) Ωò «μη ωμβολλüμενοò πιστωτÞò» νοεßτοι κüθε πιστωτÞò που δεν συμβüλλετοι στη σýμβοση
ονGδιüρθροτσηò οφειλþν, ονεξορτÞτωò εüν συμμετεßχε στη διοδικσσßο διοηρογμüτευσηò.

ιδ) Ωò «ψπειρογνþμονοò,> νοεßτοι κüθε φυσικü Þ νομßκü πρüσωπο που ηροσφÝρεß κοτ'
επüγγελμο υ πη ρεσßεò ηοροχÞò χρημοτοοικονομικþν συμβουλþν

ιε) Ωò «ε5lμηlÞò οκινÞτων» νοεßτοι ο πιοτοποιημÝνοò εκτιμητÞò οκινÞτων που Ýχει

κοτοχωριοτεß στο Μητρþο ΠιστοηοιημÝνων Εκτιμητþν του Υπουργεßου Οικονομικþν, σýμφωνο με
την πορ. Γ'του üρθρου πρþτου του ν,4L52/2O13 (Α' 107).

ι(π) Ωò «οφειλÝò ηροò το Δημüσιο» νοοýwοι οι οηαιτÞσειò του Δημοσßου που εßνοι Þδη
βεβοιωμÝνεò, σýμφωνα με τιò διοτüξειò του Κþδικο Εßσπροξηò Δημοσßων Εσüδων (ν δ 356/\974,
Α'90), του Κþδικα ΦορολογικÞò Διαδικοσßοò (ν 4774/2Ο73, Α' 170) κοι του Εθνικοý Τελωνειοκοý
Κþδικο (ν. 2960/20Ο1, Α' 265), κοτü την 31η Δεκεμβρßου 2016, με τιò προσουξÞσειò Þ τüκουò
εκπρüθεσμηò κοτοβολÞò κατü το χρüνο υποβολÞò τηò οßτησηò του üρθρου 4.

ιζ) Ωò «οφειλÝò υηÝρ τρßτων»» νοοýντοι οι κοτü την 31η Δεκεμβρßου 2016 Þδη βεβοωμÝνεò
οφειλÝò υπÝρ τρßτων πισωτþν, οι οηοßεò βεβοιþνοντοι κοι εισπρüποντοι οπü τη ΦορολογικÞ
Διοßκηση,σýμφωνομετιòδιοτüξειòτουΚþδικοΕßσπροξηòΔημοσßωνΕσüδων(νδ 356/1974,Α'
9Ο), με τιò προσαυξÞσειò Þ τüκουò εκπρüθεσμηò κοτοβολÞò κοτü το χρüνο υποβολÞò τηò οßτησηò
του üρθρου 4.

ιη) Ωò «οφειλÝò προòτουò Φορεßò ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò,> νοοýντοι οι οποιτÞσειò των ΦορÝων
ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò που εßνοι Þδη βεβοιωμÝνεò. σýμφωνα με τιò δßοτüξειò του Κþδικο Εßσπροξηò
Δημοσßων Εσüδων (ν.δ. 356Ι7974, Α' 90) κοι του üρθρου 101 του ν. 4L72/2oI3 (Α' 167), κοτü
την 31η Δεκεμβρßου 2016, με τιò ηροσουξÞσειò Þ τüκουò εκπρüθεσμηò κστοβολÞò κοτü το χρüνο
υποβολÞò τηò οßτησηò του üρθρου 4.

ιθ) Στην Ýννοιο των <.οφειλþν» συμπεριλομβüνοwοι κοι οι οφειλÝò νομικþν Þ φυσικþν
προσþπων που προÞλθον σπü δ|οδοχÞ ετ]ιχειρÞσεων, σýμφωνο με το üρθρο 479 του Αστικοý
Κþδικο Στην περßπτωση αυτÞ η μετοβιβüζουσο επιχεßρηση δεν συμπεριλομβüνετοι στην Ýννοιο
του συνοφειλÝτη τηò περßπτωσηò γ'

¶ρθρο 2
Πεδßο εφορμογÞò

1. Κüθε ικονüτητο κοι κüθε νομικü πρüσωπο το οηοßο οποκτü
εισüδ'ημο ο, σýμφωνο με το üρθρο 2L κοι 47 του Κþδικο
Φορολογßοò ΕισοδÞμοτοò (ν. 4ν2/2Ο13, Α'167) κοι Ýχει φορολογικÞ κοτοικßο στην Ελλüδο μπορεß
νο υποβüλει οßτηση γιο υπογωγÞ στη διοδικοσßο εξωδικοστικÞò ρýθμισηò οφειλþν, εφüσον:

ο) κοτü την 31η Δεκεμβρßου 2Ο16 εßχε οφειλÞ προò χρηματοδοτικü φορÝο οπü δüνειο Þ ηßοτωση
σε κοθυστÝρηση τουλüχιοτον ενενÞντα (90) ημερþν Þ οφειλÞ που ρυθμßαηκε μετü την 1η

Ιουλßου 2016 Þ εßχε ληξιπρüθεσμεò οφε!λÝò προò τη ΦορολογικÞ Διοßκηση Þ προò ΦορÝο
ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò Þ προò üλλο νομικü πρüσωπο δημοσßου δικοßου, ηεριλομβονομÝνων των
οργονισμþν τοηικÞò ουτοδιοßκησηò, Þ εßχε βεβοιωθεß η μη ηληρωμÞ εηιτογþν εκδüσεþòτου λüγω
μη επορκοýò υπολοßπου κοτü το üρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α'401) Þ εßχον εκδοθεß διοτογÝò
πληρωμÞò Þ δικοσικÝò οποφüωιò λüγω ληξιπρüθεσμων οπαπÞωων ειò βüροò του,

β) οι συνολικÝò προò ρýθμιση οφειλÝò του ξεπερνοýν το ποσü των εßκοα χιλιüδων (20.000) ευρþ
κοΙ

γ) πληροß το κριτÞριο επιλεξιμüτητοò του üρθρου 3.

2. Δεν Ýχουν δικοßωμο υπογωγÞò στη διοδικοσßο εξωδικοστικÞò ρýθμισηò οφειλþν:

ο) το πιστωτικü κοι χρημοτοδοτικü ιδρýμοτο, κοθþò κοι τα υποκοτοστÞμοτο ολλοδοπþν
πιπωτικþν Þ χρημοτοδοτικþν ιδρυμüτων που λεπουργοýν στην Ελλüδο,

β) οι πüροχοι επενδυτικþν υηηρεσιþν, κοθþò κοι το υηοκοτοσÞμοτο ολλοδοπþν πορüχων
επενδυτικþν υπηρεαþν που λειτουργοýν στην Ελλüδο,

γ) οι Οργονισμοß Συλλογικþν Επενδýσεων σε ΚινητÝò Αξßεò (ΟΣΕΚΑ), κοθþò κοι οι Οργονισμοß
Ενολλοκτικþν Επενδýσεων (ΟΕΕ), κοθþò κοι οι διοχειριστÝò ουτþν,

δ) οι οσφολ|στικÝò ετοιρßεò.

3. Φυακü Þ νομικü πρüσωπο δεν μπορεß νο υποβüλει οhηση γιο υπογωγÞ στη διοδικοσßο
εξωδικαστικÞò ρýθμ|σηò οφειλþν εφüσον:

ο) Ýχει υποβüλει οßτηση ενþπιον του ορμüδιου δικοστηρßου γιο υπογωγÞ στιò διοτüξειò των
üρθρων 62 εη. του ν. 43O7I2OL4 (Α' 246) Þ στιò διατüξειò του Πτωχευτικοý Κþδικο (ν

3588/2ΟΟ7, Α' 153), εκτüò εüν Ýχει υπüρξει Ýγκυρη ηοροßτησÞ του απü τιò εν λüγω διοδικοσßεò
μÝχρι την ημερομηνßα υποβολÞò τηò οßτησηò γιο υπογωγÞ οτη διοδικοσßο εξωδικοστικÞò ρýθμισηò
οφειλþν Þ

β) Ýχει εκδοθεΙ οριστικÞ οηüφοση υπογωγÞò του οφειλÝτη σε μßο οπü τιò ονοφερüμενεò σην
περßπτωση ο' διοδικοσßεò Þ Ýχει συζητηθεß ενþπιον του ορμüδιου δικοστηρßου η οßτηση υπογωγÞò
του στιò ποροπüνω διοδικοσßεò κοι εκκρεμεß η Ýκδοση δικοστικÞò οπüφοσηò Þ

γ) Ýχει διοκüψει την επιχειρημοτικÞ του δροοτηριüτητα Þ, σε περßητωση νομικοý προσþπου,

βρßσκποι σε διοδικοσßο λýσηò κοι εκκοθüρισηò, εκτüò εüν υηοβληθεß δÞλωση Ýναρξηò εργοσþν
φυσικοý προσþπου Þ οπο- φοσισθεß οπü το ορμüδιο üργονο του νομικοý ηροσþπου η ονοβßωσÞ
τουι πριν οπü την υηοβολÞ τηò οßτησηò γιο υπογωγÞ στη διοδικοσßο εξωδικοστικÞò ρýθμισηò
οφειλþν Þ
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με αμετüκλητη οηüφοση το ßδιο το φυσικü πρüσωηο Þ σην περßπτωση των

ν πρüεδροι Þ οι διευθýνοντεò σýμβουλοι Þ οι διοχειριοτÝò Þ οι ετοßροι Þ κοι

κ μÝνο εßτε οπü το νüμο, εßτε οπü ιδιωτικÞ βοýληση, εßτε με δικοσικÞ
οπüφοση στη διοχεßριση ουτþν γιο Ýνο οηü το οκüλουθο οδικÞμοτο:

οο) φοροΟιοφυγÞ, εκτüò ον οφορü μη οπüδοση φüρου ηροστιθÝμενηò οξßοò, φüρου κýκλου
εργοσιþν. φüρου σσφολßσρων. ποροκροτοýμενων και εηιρριητüμενων φüρων τελþν Þ εισφορþν

Þ φüρου πλοßων,

ββ) νομιμοποßηση εσüδων οπü πο εò, υπεξοßρεση, εκβßαση, ηλοστογροφßο,
δωρüδοκßο, δωροληψßα, λοθρεμπορ ιστþν, χρεοκοπßο, Þ οπüτη, σε βοθμü
κοκουργÞμοτοò. Στην περßπτωση τη εßνοι το Δημüσιο Þ ΦορÝοò ΚοινωνικÞò
Ασφüλισηò, ορκεß η κοτοδßκη σε βοθμü ηλημμελÞμοτοò

Επß νομικþν ηροσþπων, η κοτü το ονωτÝρω ηοινικÞ κοτοδßκη των ποροπüνω ηροσþπων
πρÝηει νο οφορü οξιüποινη πρüξη που σχετßζεται με την εηιχειρημοτικÞ δροστηριüτητο του

νομικοý προσþπου το οηοßο ζητεß την ÝντοξÞ του στη διοδικοσßο εξωδικοστικÞò ρýθμισηò
οφειλþν.

4 Στη διοδικοσ;α εξωδικοσικÞò ρýθμισηò δεν υπüγοντοι οφειλÝò του οφειλÝτη που Ýχουν

γεννηθεß gετü την

5. Με την επιφýλοξη τηò ηορογρüφου 21 του üρθρου 15, ον οι οηοιτÞσειò ενüò ηιοτωτÞ
υπερβαßνουν ποσοστü ογδüντο πÝντετοιò εκοτü (85%) των συνολικþν οποπÞσεων κοτü του
οφειλÝτη, η οßτηση υπογωγÞò στη διοδικοσßο εξωδικοστικÞò ρýθμισηò του πορüντοò μετü την
υηοβολÞ τηò, σýμφωνο μετο üρθρο 4, ηροωθεßτοι οτον εν λüγω πιστωτÞ γιο διμερÞ
διοπρογμüτευση. Στην ηερßπτωση ουτÞ δεν εφορμüζοντοι το üρθρο 6 Ýωò 14, με την εξοßρεση τηò
πορογρüφου 7 του üρθρου 9, Ο πιστωτÞò ενημερþνει την ΕιδικÞ Γραμμοτεßο Διοχεßρισηò Ιδιωτικοý
ΧρÝουò (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) εwüòτριþν (3) μηνþν αηüτην ημερομηνßο προþθησηòτηò οßτησηò γιο την
εηßτευξη Þ μη συμφωνßοò με τον οφειλÝτη.

6 ΠισωτÝò οι οποιτÞσειò των οποßων: (ο) δεν υπερβοßνουν οτομικü γιο κüθε πιοτωτÞ το ποσü
των δýο εκοτομμυρßων (2.0οΟ.OΟ0) ευρþ κοι ποσοστü wüμισι τοιò εκοτü (1,5Ο/ο) του συνολικοý
χρÝουò του οφειλÝτη κοι (β) δεν υπερβοßνουν αθροιστικü το ηοσü των εΙκοσι εκατομμυρßων
(2ο.οοO.ΟΟ0) ευρþ κοι ποσοστü δεκοπÝντε τοιò εκοτü (15%) του συνολικοý χρÝουò του οφειλÝτη
δεν συμμετÞουν στη διοδικοσßο του πορüντοò νüμου κοι δεν δεσμεýοwοι οπü τη σýμβοση
ανοδιüρθρωσηò οφειλþν. Αν οι οηοιτÞσειò που εμπßπτουν στα κριτÞριο τηò ηερßπτωση
ο'υπερβοßνουν οθροιστικü Ýνα οηü το κριτÞριο τηò περßπτωση β'. δεν συμμετÝχουν στη διοδικοσßο
του πορüντοò νüμου κοι δεν δεσμεýοντοι οπü τη σýμβοση ονοδιüρθρωσηò οφειλþν οι πιοτωτÝò με
τιò μικρüτερεò οποιτÞσειò Ýωò τη συμπλÞρωση του ποσοστοý του δεκοπÝwε τοιò εκοτü (15Ο/ο) Þ

του ποσοý των εßκοσι εκοτομμυρßων (2Ο.Ο00.000) ευρþ. Οι λοιποß πιστωτÝò, οκüμο κοι εüν οι
οποιτÞσειò τουò δεν υηερβοßνουν το κριτÞριο τηò περßητωση ο', συμμετÝχουν στη διοδικοσßο
εξωδικοοτικÞò ρýθμισηò του ηαρüντοò νüμου

7. Δεν υπüγοντοι στο πεδßο εφορμογÞò του πορüντοò νüμου οποιτÞσειò οπü ονοκτÞσειò
κροτικþν ενισχýσεων λüγω ποροβßοσηò των σχετικþν διοτüξεων τηò ΣυνθÞκηò γιο τη Λειτουργßο
τηò ΕυρωποßκÞò ¸νωσηò (ΣΛΕΕ), σýμφωνο με την ηορ 6 του üρθρου 3 του Κþδικο Εßσπροξηò
Δημοσßων Εσüδων (ν δ. 356/1974, Α'90).

¶ρθρο 3
ΚριτÞρισ επιλεξιμüτητοò

1. Ο οφειλÝτηò που τηρεß οηλογροφικü λογιοτικü σýστημο, σýμφωνο με την ηορ. 12 του üρθρου
3 του ν 4308/2014. κρßνετοι επιλÝξιμοò γιο υπογωγÞ στην εξωδικοστικÞ ρýθμιση οφειλþν του
ηορüwοò νüμου, εφüσον Ýχει θετικü κοθορü οηοτÝλεσμο προ φüρων, τüκων κοι οποσβÝσεων σε

μßα τουλüχιστον οηü τιò τελευτοßεò τρειò χρÞσειò npιv οπü την υποβολÞ τηò οßτησηò του üρθρου 4

2, Ο οφειλÝτηò που τηρεß διπλογροφικü λογιστικü σýσημο, σýμφωνο μετο üρθρο 3 του ν.
43Οα/2ΟΙ4, κρßνετοι εηιλÝξιμοò γιο υηογωγÞ πην εξωδικοσικÞ ρýθμιση οφειλþν του ηορüντοò
νüμου, εφüσον ηληροß μßο οπü τιò ποροκüτω προýποθÝσεΙò σε μßο τουλüχιστον οπü τιò τελευτοßεò
τρειò χρÞσειò npιv οπü την υποβολÞ τηò σßτησηò του üρθρου 4:

ο) Ýχει θετικü οηοτελÝσμοτο προ τüκων, φüρων κοι οηοσβÝσεων Þ

β) Ýχει θσικÞ κοθορÞ θÝση (equity).

¶ρθρο 4
ΥποβολÞ οßτησηò

1, Κüθε οφειλÝτηò μπορεß νο υποβüλει οßτηση γιο την υπογωγÞ του ση διοδικοσßο εξωδικοστικÞò

ρýθμισηò οφειλþν Ýωò την 31η εφüσον σιjντρÝχουν οι προυποθÝσειò των
üρθρων 2 κοι 3, Αß'οκλεßετοι η οßτησηò οπü τον ßδιο οφειλÝτη üσο εκκρεμεß η

πρþτη Þ μετü τη σýντοξη οπü το συwονιστÞ προκτικοý ηεροßωσηò τηò διοδικοσßοò, σýμφωνο με
την πορüγροφο 16 του üρθρου 8, Þ προκτικοý οηοτυχßοò γιο οποιονδÞποτε οπü τουò
ηροβλεπüμενουò στον πορüντο νüμο λüγουò,

2 Η οßτηση γιο την υηογωγÞ στη διοδικοσßο εξωδικοστικÞò ρýθμισηò òφειλþν υποβüλλετοι οπÜ
τον οοειλÝτη ηλεκτρονικü στην ΕιδικÞ Γρομμοτεßο Διοχεßρισηò Ιδιωτικοý ΧρÝουò (Ε.Γ.Δ.I.Χ.) μετη
χρÞση ειδικÞò ηλεπρονικÞò ηλοτφüρμοò, ηοηοßο τηρεßτοι στην ιποσελßδο τηò Ε.Γ,Δ.I.Χ,, Το
δεδομÝνο του οφειλÝτη τηροýντοι στη βüση δεδομÝνων τηò Ε,Γ.Δ,],Χ. γιο τρßο (3) Ýτη οπü τη λÞξη
τηò εκτÝλεσηò τηò σýμβοσηò ονοδιÜρθρωσηò οφειλþν Þ οπü την οκýρωσÞ τηò Þ σπü την
τε,\εσιδικßο τηò οπüφüσηò ηου οπορρßπτει την οßτηση επικýρωσÞò τηò. Αν η οßτηση του οφειλÝτη
δεν κοτολÞξει σε σýμβοση ονοδιüρθρωσηò οφειλþν. το δεδομÝνο του διογρÜφοντσι οπü το

ηλεπρονικü òρχεßο τηò Ε.Γ.Δ.Ι.Χ τρßο (3) Ýτη μετÜ την υποβολÞ τουò, ΗΕ.Γ.Δ.Ι.Χ. ορßζετοι ωò
υπεýθυνοò επεξεργοσßοò γιο την τÞρηση κοι την επεξεργοσßο των ονωτÝρω δεδομÝνων σýμφωνο

μετο ν 2472/t997 (Α' 50)

3. Η οßτηση συνυηοβüλλετοι υποχρεωτικü κοι οπü τουò συνοφειλÝτεò, ον υηüρχουν, περιÝχει, ωò
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προò ουτοýò. τουλüχιστον τα οτοιχε;ο τηò περßπτωσηò β'τηò πορογρüφου 1 του üρθρου 5 και
συνοδεýετοι τουλüχιστον οπü το δικοιολογητικü των περιητþσεων ο' κοι β'τηò πορογρüφου 2 κοι
των ηεριπτþσεων ο', δ', ε', στ', η'κοι θ'τηò πορογρüφου 8 του ßδιου üρθρου, Για τουò
συνοφειλÝτεò που υποβüλλουν οßτηση οπü κοινοý μετον οφειλÝτη δεν ισχýουν οι περιορισμοß των
πορογρüφων 1, 3 κοι 5 του üρθρου 2 κοι του üρθρου 3.

Αν δεν συνυηοβληθεß οßτηση οπü Ýνον Þ περισσüτερουò συνοφειλÝτεò του οφειλÝτη, γιο την
Ýνορξη τηò διοδικοσßοò εξωδικοστικÞò ρýθμισηò οφειλþν οποπεßτοι συνοßνεση του πιστωτÞ Þ των
πιστωτþν με την πλειοψηφßο των οποιτÞσεων γιο τιò οποßεò ευθýνοντοι οι εν λüγω συνοφειλÝτεò,
Χωρßò τη συναßνεση ουτÞ, η πλειοψηφßο των υηολοßηων πιστωτþν διατηρεß μεν την ευχÝρειο νο
αποφοσßσει την Ýνορξη τηò διοδικοσßοò, στην περßπτωση üμωò ουτÞ οι οπαιτÞσειò των μη
συνοινοýντων πιστωτþν γιο τιò οποßεò ευθýνοντοι οι εν λüγω συνοφειλÝτεò, δεν ρυθμßζοντοι οπü
τη σýμβοση οναδιüρθρωσηò οφειλþν.

Η οßτηση δεν εξετüζετοß, ακüμη κοι ον συνοινÝσουν οι ηιστωτÝò, ον δεν συνυποβληθεß κοι οπü
τουò συνοφειλÝτεò που Ýχουν κοτü την ημερομηνßο υποβολÞò τηò την ιδιüτητο του ομüρρυθμου
ετοßρου ομüρρυθμηò Þ ετερüρρυθμηò ετοιρεßοò Þ ευθýνοwοι απü üλλη οιτßο ειò ολüκληρον κοι
ολληλεγγýωò γιο το σýνολο των οφειλþν του οφειλÝτη.

Δεν οπσιτεßτοι συνυποβολÞ τηò οßτησηò üτον σιινοφειλÝτηò εßνοι το Ελληνικü Δημüσιο, το Εθνικü
Τομεßο Εηιχειρημοτικüτητοò κο! Ανüπτυξηò (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), καθþò κοι οποιοσδÞποτε Üλλοò φορÝοò
του δημüαου τομÝο που Ýχει χορηγÞσει εγγýηση γιο δüνειο οποιουδÞποτε εßδουò. Στην περßπτωση
ουτÞ η διοδικοσΙο προχωρεß ωò εüν ο συγκεκριμÝνοò συνοφειλÝτηò εßχε συνυποβüλει την οßτηση
κοι το οποποýμενο δικο|ολογητικü.

4. Αßτηση μπορεß νο υποβÜλουν οπü κοινοý περισσüτεροι οπü Ýγαν οφειλÝτεò, εφüσον εßνοι νομικü
πρüσωπο γιο το οποßο συwρÝχουν οι προýποθÝσειò υποχρεωτικÞò ενοποßησηò, σýμφωνα μετο
üρθρο 32 του ν. 4308/2014.

5. το Ελληνικü Δημüαο, οι Φορεßò ΚοινωνικÞò Ασφüλισºò Þ üλλο νομικü Rρüσωπο δημοσßου
δικοßου, περιλομβονομÝνων των οργονισμþν τοπικÞò ουτοδιοßκησηò. Þ οι χρημοτοδοτικοß φορεßò
μηοροýν ωò πιστωτÝò να κινÞσουν τη διοδικοσßο εξωδικοστικÞò ρýθμισηò οφεßλþν κοινοποßþντοò
στον οφειλÝτη με δικοστικü επιμελητÞ Þ με συστημÝνη επιστολÞ Þ με ισοδýνομου τýπου
τοχυδρομικÞ επιστολÞ Þ ουτοπρüσωπη ηαρüδοση, εφüσον δισσφολßζοντοι με ισοδýνομο τρüπο η
επιβΦοßωση οποστολÞò. ποραλοβÞò κοι εμπιστευτικüτητοò, Ýγγροφη δÞλωση, με την οποßο τον
κολοýν νο υποχθεß στη διοδικοσßο του πορüυτοò νüμου, υποβüλλοντοò τη σχmκÞ αßτηση εντüò
ηροθεσμßοò δýο (2) μηνþν. Η πρüσκληση του ηροηγοýμενου εδαφßου κοινοηοιεßτοι με επιμÝλειο
του πιστωτÞ και στην Ε.Γ.Δ.I.Χ., Η ηορüλειψη του οφειλÝτη νο υηοβüλει οßτηση για κßνηση τηò
διοδικασßοò επüò δýο (2) μηνþν οπü την ημερομηνßο κοινοποßησηò τηò εξιßιδικηò Ýγγραφηò
γνωστσποßησηò Ýχει ωò συνÝπσο να μην δικοιοýτοι να κινÞσει ο ßδιοò τη διοδικοσßο υπαγωγÞò
μετογενÝστερο, χωρßò νο προσκληθεß εκ νÝου απü τουò πιστωτÝò. Αν ο οφειλÝτηò υποβüλει οßτηση
εμπρüθεσμο, ο πιστωτÞò που κßνησε τη διοδικοσßσ λογßζετοι ωò συμμετÞων.

6. ΜÝχρι τη λειτουργßο τηò ειδικÞò ηλεκτρονικÞò πλατφüρμοò τηò πορογρüφου 2, οι οιτÞσειò γιο
υπογωγÞ ση διαδικοσßα εξωδικοστικÞò ρýθμισηò οφειλþν υηοβüλλοττοι σε Ýνητπη κοι ψηφιοκÞ
μορφÞ στιò Διευθýνσειò Ανüπτυξηò των Περιφερειοκþν ΕνοτÞτων. Το συνοδευτικü τηò αßΓησηò
Ýγγροφο κοι δικοιολογητικü υποβüλλοwοι οποκλειοτικÜ σε ψηφιοκÞ μορφÞ.

7. Η υποβολÞ οßτησηò γιο υπογωγÞ στη δισδικοσßο εξωδικοσflκÞò ρýθμισηò οφειλþν δεν συγισ,ü
σπουδαßο λüγο γιο την κοτογγελßο διορκþν συμβüσεων.

8. Η κοινοποßηση τηò πορ, 2 του üρθρου 7 ονοσÝλλει τη διοδικασßα του Κþδικο Δεοντολογßοò
Τροπεζþν (795Ι\/29.7 2016 οπüφαση τηò ΕπτροπÞò Πιστωτκþν κοι Ασφολιοτικþν ΘεμÜτων τηò
Τρüπεζοò τηò Ελλüδοò, Β' 2376) που Ýχει θεσπισθεß σýμφωνα με την πορ. 2 του üρθρου 1 του ν.
4224/2ΟΙ3 (Α' 288). Αν δεγ επιτευχθεß συμφωνßο στο ηλσßσο του πορüwοò νüμου, η Διοδικοσßο
Επßλυσηò ΚοθυστερÞσεων (ΔΕΚ) του Κþδικο Δεοντολογßοò συνεχßζετοι οπü το στüδιο στο οποßο
εßχε στομοτÞσει-

¶ρθρο 5
Περιεχüμενο σßτησηò

1- Η οßτηση του οφειλÝτη περιÝχει υποχρεωτικü το εξÞò:

ο) πλÞρη σοχεßο τηò επτεßρησηò (επωνυμßο. διεýθυνση, Α.Φ,Μ,, ΚΑΔ. τηλÝφωνο. ηλεκτρονικÞ
διεýθυνση), ονοφορü στον κýκλο 9ργòσþντου κο,-ü την τελευταßο χρÞση πριν οπü την υποβολÞ
τηò οßτησηò κοι στιò συνολικÝò υηοχρεþσειò του Ývorrrι των πιστωτþν του, περιγροφÞ τηò
δροστηριüτητüò του, τηò οικονομικÞò του κοýστοσηò, των λüγων τηò οικονομικÞò του
οδυνομßοò κσι των προοπτικþν τηò επιχεßρησÞò του,

β) κοτüλογο üλων των πιστωτþν του με πλÞρη στοιχεßο (επωνυμßο, διεýθυνση, Α.Φ.Μ.,
τηλÝφωνο, ηλεκτρονικÞ δßεýθυνση), των οφειλομÝνων ποσιßν ονü πιστωτÞ κοι των συνοφειλετþν
που ευθýνοντοι Ýνονπ κüθε πιστωτÞ,

γ) την πρüτοσÞ του γιο τον τρüπο ρýθμισηò των οφειλþν του, üπου ονοφÝρει τουλüχιστον το
ηοσü που εßνοι σε θÝση νο κοτοβüλει σε μηνιοßα Þ ετÞσιο βüση γιο την οποπληρωμÞ των οφειλþν
του. βοσßζετοι σο εκτιμþμενο Ýσοδσ κοι Ýξοδο του οφειλÝτη κοτü τò επüμενεò τρειò (3)
τουλüχισταν χρÞσειò κοι εßνοι σýμφωνη με τιò διοτüξειò των üρθρων 9 κοι 15 παρüγραφοι 3, 4, 5,
6 κοι 16. Με την εξοßρεση των οφειλþν που ρυθμßζονται σýμφωνο με το πρþτο εδüφιο τηò
ηορογρüφου 4 κοι την παρüγροφο 6 του Üρθρου 15, üταν υπÜρχουν οφgιλÝò προò το Αημüσιο Þ
οργονισμοýò τοπικÞò ουτοδιοßκησηò Þ Φορεßò ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò Þ ηροò üλλο νομικü ηρüσωηο
δημοσßου δικοßου, η πρüτοση του οφειλÝτη πρÝπει νο συντüσσετοι σýμφωνο μετην πορüγροφο 5
του üρθρου 8,

δ) το στοιχεßο ιου οιοποýνται για την αξιολüγηση τηò mιλεξιμüτητüò του, σýμφωνο με το
üρθρο 3.

2. Η σßτηση συνοδεýεται υποχρεωτικü κοι οπü:
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α) κατüλογο των περιουσßοκþν αοιχεßων του οφειλÝτη με ανοφορÜ στην εσιμþμενη εμπορικÞ
οξßο τουò Ýτσι þστε νο μπορεß νο ηροσδιορισθεß η αξßο ρευαοποßησηò τηò περιουσßοò του,

β) πλÞρη ηεριγραφÞ των βορþν κοι λοιηþν εξοσφαλßσεων (εßδοò βüρουò Þ εξοαρüλισηò,
πιστωτÞò, οσφολιζüμενο ποσü, σειρü, δημüσιο βιβλßο ) που εßνοι εγγεγρομμÝνο επß των
περιουσισκþν στοιχεßων του οφαλÝτη.

γ) πλÞρη στοιχεßο κüθε συνοφειλÝτη (επωνυμßο, πλÞρη διεýθυνση, Α.Φ.Μ., τηλÝφωνο,

ηλεκτρονικÞ δεýθυνση)-

3. Με την οßτηση συνυποβüλλοντοι υποχρεωτικü κοι το εξÞò:

ο) δÞλωση γιο κüθε μετοβßβοση Þ επιβüρυνση περιουσοκοý οτοιχεßου του οφειλÝτη που Ýγινε
ευßüò,ωυ τελευταßων πÝwε (5) ετþν npιv οπü την υηοβολÞ τηò οßτησηò κοι για κüθε κατοβολÞ

μερßσμοτοò απü τον οφειλÝτη προò τουò μετüχουò Þ ετοßρουò Þ Üλλη συνολλαγÞ, εκτüò των
τρεχουσþν συναλλογþν τηò εηιχεßρησηò, που Ýγινε εντüò των τελευτοßων 24 μηνþν npιv οπü την
υηοβολÞ τηò αßτησηò,

β) στσχεßο κüθε νομικοý ηροσþπου συνδεδεμÝνου με τον οφειλÝτη με ημερομηνßο σýστασηò

μετογενÝστερη τηò 1ηò Ιονουορßου 2Ο72, κοθþò κοι πλÞρη οτοιχεßο οκινÞτων Þ üλλων
περιουσιοκþν στοιχεßων που τυχüν μεταβιβüστηκον απü τον οφειλÝτη Þ τουò συνοφειλÝτεò σε
πρüσωπο συνδεδεμÝνο με τον οφειλÝτη μετü την 1η Ιανουορßου 2012,

γ) κοτüλογοò των ηροσιßηων που ομεßβοποι οηü τον οφειλÝτη κοι το οηοßο οποτελοýν
συνδεδεμÝνο πρüσωπο με ουτüν, κοθþò κοι ονüλυση των ομοιβþν ουτþν κατü τουò τΕλευτοßουò
24 μÞνεò npιv αηü την υποβολÞ τηò σßτησηò.

4. Ο οφgλÝτηò μπορεß νο συνοδεýει την οßτησÞ του με οποιοδÞποτε üλλο Ýγγροφο. στοιχεßο Þ
πληροφορßα, την οηοßο θεωρεß σημοwικÞ γιο την επτυχßσ τηò διοδικοσßοò.

5. Η οξßο των οκινÞτων το οποßα δηλþνοwοι στην οhηση κοθορßζετοι με βüση Ýκθεση εκτιμητÞ
ακινÞτων, την οποßο συνυποβüλλει ο οφειλÝτηò με την οßτησÞ του. Αν ο οφειλÝτηò δεν προσκομßσει
Ýκθεοη οπü επιμητÞ, ωò οξßο των οκινÞτων οτην οßτηση δηλþνετοι η αξßα που λομβüνεται υπüψη

γιο τον υπολογισμü του Ενιοßου Φüρου Ιδ|οκτησßοò ΑκινÞτων (V.42z3|2oL3, 
^'287).

6, Με την οΚηση υηογωγÞò οτη διοÜκοσßο πορÝχετοι οπü τον οφειλÝτη üδειο γιο κοινοποßηση
στον συντονστÞ. τον εμπειρογνþμονο κοι τουò συμμετÝχοντεò πιστωτÝò, επεξεργοσßο κοι
διοστοýρωση αηü ουτοýò των δεδομÝνων του, το οποßο περßομβüνοwαι σην οßτηση κοι το

συνοδευτικü Ýγγραφα, üσο κοι üλλων δεδομÝνων του που βρßσκονται στην κατοχÞ των
συμμετεχüwων πιοτωτþν για τουò οκοηοýò τηò διοδικοσßοò εξωδικαστικÞò ρýθμισηò οφειλþν. Η

üδειο του προηγοýμενου εδοφßου συνεπüγετοι την üρση του οηορρÞτου των τροπεζικþν
κατοθÝσεων του üρθρου 1 του ν,δ 1059/1971 (Α' 270) κοι του φορολογικοý οπορρÞτου του

üρθρου 17 του ν. 417412Ο13 (Α' 17Ο). Εηßσηò, με την οßτηση υηογωγÞò παρÝχετοι αηü τον
οφειλÝτη üδειο για κοινοποßηση σε üλουòτουò ηιστωτÝòτων οτοιχεßων ηου περιλαμβüνοντοι στο

απüσπασμα τηò οßτησηò, σýμφωνο με την ηορüγροφο 2 του Üρθρου 7.

7. Η οßτηση υπÝχει θÝση υπεýθυνηò δÞλωσηò του ν, 1599/1986 (Α' 75) του οφειλÝτη γιο την
οκοßβειο κσι την ηληρüτητο του περιεχομÝνου τηò οßτησηò κο| των υπσβληθÝντων εγγρüφων. ο
οφειλÝτηò ενημερþνεται κατü την υποβολÞ τηò οßτησηò γιο τò συνÝπειεò τηò ψευδοýò υπεýθυνηò
δÞλωσηò, üπωò ουτÝò προβλÝηοντοι στην πορ, 6 του üρθρου 22τουν,1599/1986.

8. Η οßτηση συνοδεýεται υποχρεωτκü κοι σπü τα οκüλουθο Ýγγροφο:

ο) δÞλωση εισοδÞμοτοò φυσικþν ηροσþπων (Ε.1) Þ δÞλωση φορολογßοò εισοδÞμοτοò νομικþν
πρσσþπων κοι νομικþν οντοτÞτων (Ν Þ Ε.5 Þ Φ01.010 Þ Φ01.013) των τε-λευτοßων πÝντε (5)

φορολογικþν ετþν,

β) κατüστοση οικονομικþν στοχεßων οπü εηιχειρημοτικÞ δροστηριüτητο (Ε.3) των τελευτοßων
πÝντε (5) φορολογικþν ετþν,

γ) συγκεwρωτικÝò κοταστÜσειò πελοτþν κοι προμηθευτþν των τελευτοßων πÝγτε (5)

φορολογικþν ετþν,

δ) δÞλωση στοχdων οκινÞτων (Ε,9). εφüσον προβλÝτετοι η υποχρÝωση υποβολÞò τηò,

ε) πρüξη διοικητικοý προσδιορισμοý του φüρου εισοδÞμοτοò (εκκοθορισηκü) mu τελευτοßου

φορολογικοý Ýτουò,

οτ) πρüξη διοικητικοý προσδιορισψοý του Ενιοßου Φüρου Ιδιοκτησßοò ΑκινÞτθν (ΕΝ.Φ.I.Α.) mU
τελευταßου φορολογικοý Ýτουò,

ζ) τελευταßο περιοδικÞ δÞλωση ΦΠΑ (Φ2), εφüσον προβλÝπετοι η υποχρÝωση υποβολÞò τηò,

η) κοταστüσαò βεβοιωμÝγων οφειλþν προò τη ΦορολογικÞ Διοßκηση κοι προò τουò Φορεßò
ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò, οι οποΙεò πρÝπα νο Ýχουν εκδοθεß εwüò των τελευταßων τριþν (3) μηνþν
npιv οπü την ημερομηνßο υηοβολÞò τηò οßτησηò,

θ) χρημοτοοικονομικÝò κοταοτüσεξ του üρθρου 16 του ν. 43οαΡαΙ4 (Α' 251) των τ€λευτσßΦν
πÝντε (5) περιüδων, οτ οποßεò πρÝπει νο εßναι δημοσιευμÝνεò, εφüσον προβλÝπετοι αντßστοιχη
υποΧρεωση,

ι) προσωρινü ισοζýγιο τελευτοßου μηνüò τεταρτοβüθμιων λογαριοσμþν του ανολυτικοý
κοθολικοý τηò γ€νικÞò λογισπκÞò, εφüσον προβλÝπετοι η κοτüρτσÞ του,

ια) οιττßγροφο ποινικοý μητρþου γενικÞò χρÞσηò του οφειλÝτη Þ του πρüεδρου του διοικηττκοý
συμβουλßου και του διευθýνοwοò ωμβοýλου γιο ονþνυμεò εταιρεßεò, του διαχειριστÞ γιο εταιρεßεò
ηεριορισμÝνηò ευθýνηò κοι ιδιωτικÝò κεφολοιουχικÝò ετοιρεßεò των ομüρρυθμων ετοßρων και των
διαχειριστþν γιο π ροαrιπικÝò εταιρεßεò,
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ιβ) πιστοποιητικü περß μη πτþχευσηò οπü το ορμüδιο Πρωτοδικεßο,

ιγ) πιποποιητικü περß μη κοτüθεσηò οßτησηò πτþχευσηò οπü το ορμüδιο Πρωτοδικεßο,

ιδ) πιστο εßνοι νομικü
πρüσωπο, ΤΟυ

διο|κητικο υ διοχειριστÞ

γιο ετοιρε ρρυθμων
ετοßρων κοι των διοχειριστþν γιο προσωηικÝò ετοιρεßεò

9. Με κοινÞ οη Οικονομßοò κοι Ανüπτυξηò κοι Οικονομικþν μπορεß νο

κοθορßζοντοι κοι υποχρεωτικþò συνυηοβολλüμενα με την οßτηση

υπογωγÞò σιη δι νüμου Ýγγροφο Þ νο τροποποιοýντοι το δικοιολογητικü
τηò πορογρüφου 8.

¶ρθρο 6
Διορισμüò συντονιστÞ - Δικοßωμο οποποßησηò

2. Δεν επιτρÝππο οπü μßΟ

οιτÞσειò, ον προηγο
εγγεγρομμÝνων στο σην
περßητωση του τελε ò τηò οπΟßΟò

λομβüνει χþρο η διοδικοσßο εξωδικοοτικÞò ρýθμισηò οφειλþν.

οπü την Ε.Γ.Δ.I.Χ. γιο το διορισμü του, τον οποßο μπορεß νο

ο εργüσιμων ημΕρþν. Ο συντονιοτÞò υπο- χρεοýτοι νο οποποιηθεß
τ στο πρüσωπü του περιστüσεßò που θο μηοροýσον να εηηρεüσουν
την ονεξορτησßο του ΤÝτοιεò περιπüσειò εßναι ιδßωò:

ο) κüθε προσωπικÞ Þ επογγελμοτικÞ σχÝση με τον οφειλÝτη Þ συμμετÝχοντο πισωτÞ,

β) οποιοδÞηοτε οικονομικü Þ üλλο συμφÝρον, üμεσο Þ Ýμμεσο, οπü την Ýκβοση τηò διοδικοσßοò
λν γιο οποιονδÞποτε λüγο ο συwονιστÞò οποποιηθεß το διορισμü του, η Ε,Γ,Δ,Ι,Χ, δ;ορßζει

ομÝσωò νÝο συντονιστÞ

διομεσολοβητÞ του ν. 3898/2010.

διομεσολοβητÝò με Ýδρο στην ΠεριφÝρειο Νοτßου Αιγοßου

Αν οι οιτÞσειò εγγροφÞò στο Μητρþο υηερβοýν σε οριθμü τιò υπü κüλυψη
ονü ΠεριφÝρειο, διενεργεßτοι κλÞρι;ση μετοξý των ενδιοφερομÝνων. Μετοξý

διενεργεßτοι νÝο κλÞρωση γιο νο κοθορισθεß η σειρü των εηιλοχüντων. Οι επ |

στο μητρþο ομÝσωò μπü τη διογροφÞ οπü το μητρþο μÝλουò με Ýδρο σην

οριζüμενο

οιü τουò τρειò ποριστüμενουò, κοτü το ονωτÝρω, υπολλÞλουò.

https://lawdb. intrasoftnet.com,/nomos/ Ι _nθ\vsdetail prs.php

6 απü Ι9 ΙΙ'7Ι1'7, Ι:Ι3 μ.μ.



, ΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7 Αν διοπισωθεß ονüγκη συμηλÞρωσηò του αριθμοý των συwονιστþν σε συγκεκριμÝνη
ΠεριφÝρειο, ο Ειδικüò ΓρομμοτÝοò Διοχεßρισηò Ιδιιοτικοý ΧρÝουò με οπüφοσÞ του μπορεß νο

εγγρüψει στο μητρþο συντονιστþν νÝο μÝλη οπü την κοτüοτοση επιλοχüντων ονü ΠεριφÝρειο Αν
ο οριθμüò των εηιλοχüπων δεν εηορκεß γιο την κüλυψη των ονογκþν τηò συγκεκριμÝνηò
ΠεριφÝρειοò, ο Ειδικüò ΓρομμοτÝοò Διαχεßρισηò Ιδιωτικοý ΧρÝουò δημοσιεýει κοινÞ πρüσκληση
εκδÞλωσηò ενδιοφÝροντοò γιο την εγγροφÞ πο Μητρþο Συντονισιþν διοπιστευμÝνων
διομεσολαβητþν κοι δικηγüρων οκολουθþντοò κοτü το λοιηü τη διοδικοσßσ των παρογρüφων 4
κοι 5.

8 Η Ε.Γ Δ Ι Χ εηιβλÝπει το Ýργο των συντονιστþν, μεριμνü γιο την κοτüρτισÞ τουò κοι την
περιοδικÞ πιστοποßηση τηò οπüδοσÞò τουò. Με οπüφοση του Ειδικοý ΓρομμοτÝα Διοχεßρισηò
Ιδιωτικοý ΧρÝουò διογρüφοντοι οηü το Μητρþο οι συντονιστÝò που δεν φÝρουν σε ηÝροò το Ýργο
τουò εμπροθÝσμωò Þ εκπληρþνουν πλημμελþò τα κοθÞκοντο τουò. Γιο την εξειδßκευση των
υηοχρεþσεων των συντονιοτþν κοτü την εκτÝλεση των κοθηκüντων τουò κοι των συνεπειþν που

επιφÝρει η μη συμμüρφωσÞ τουò σε ουτÝò εκδΙδετοι Οδηγüò Δεοντολογßοζ Συντονιστþν οπü τον
Ειδικü ΓρομμοτÝα Διοχεßρισηò Ιδιωτικοý ΧρÝουò.

¶ρθρο 7
¸λεγχοò πληρüτητοò οßτησηò
κοι κοινοποßησÞ τηò σουò πιστωτÝò

1 Αν ο συντονιστÞò δεν οηοηοιηθεß το διορισμü του εντüò τηò προθεσμßοò τηò πορογρüφου 3

του üρθρου 6, η 7 Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. του κοινοποιεß σε ηλεκτρονικÞ μορφÞ οντßγροφο τηò οßτησηò κοι των
συνοδευτικþν εγγρüφων. Ο συντονιπÞò ειδοποιεß την Ε Γ Δ Ι.Χ. γιο την ονü,\ηψη των
κοθηκüντων του, ελÝγχει την πληρüτητο τηò οßτησηò κοι των συνοδευτικþν εγγρüφαßν κοι ον ο
φüκελοò τηò οßτησηò δεν εßνοι πλÞρηò, κολεß τον οφειλÝτη νο κοτοθÝσεß εντüò πÝwε (5) εργüσιμων
ημερþν το Ýγγροφο που λεßπουν. Αν ο φüκελοò δεν συμηληρωθεß εμπρüθεσμο, η διοδικοσßο
θεωρεßτοι περοιωθεßσο ωζ üκορπη κοι ο συντονιστÞò συντüσσει προκτικü οποτυχßοò τηò
διοδικοσßοò το οηοßο οποοτÝλλει ηλεκτρονικü στην Ε.Γ.Δ,Ι,Χ. κοι στον οιτοýντο. Μετü τη
διοπßσωση τηò πληρüτηταò τηò οßτησηò Þ τη συμπλÞρωση του φοκÝλου, ο συντονιστÞò εκδßδει
υπογεγρομμÝνη βεβοßωση με την οποßο πιστοποιεß την πληρüτητο τηò οßτησηò κοι την οηοστÝλλει
ουθημερüν οτην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η ονωτÝρω βεβσßωση πιστοποιεßτοι ηλεκτρονικü οπü την Ε.Γ.Δ.I.Χ. κοι
κοινοποιεßτοιουθημερüν στον οφειλÝτη κοι σον συντονισÞ,

2 Μüλιò ο συντονιστÞò διαπιπþσει üτι ο φüκελοò εßνοι πλÞρηò, koιvonoιεi μÝσο σε δýο (2)

ημÝρεò οηüσποσμο τηò οßτησηò σε üλουò τουò ηιστωτÝò που ονοφÝροντοι σε ουτÞν. Το οπüσποσμο
ουτü ηεριλομβüνει το περιεχüμενο των ηεριπτþσεων ο', γ'κοι δ'τηò πορογρüφου 1 του üρθρου 5

κοι οπü το περιεχüμενο τηò ηερßπτωσηò β'μüνο τιò πληροφορßεò γιο την οφειλÞ του οφειλÝτη
Ýνοντι του κüθε ειδοποιοýμενου πιστωτÞ, καθþò κοι το ýψοò των οφειλþν του οφειλÝτη προò
τουò χρημοτοδοτικοýò φορεßò συνολικü, το Δημüσιο, τουò Φορεßò ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò κοι τουò
λοιποýò ηιστωτÝò συνολικü. Με την εξοßρεση των πιστωτþν τηò πορογρÜφου 6 του üρθρου 2,
οτουò πιστωτÝò κοινοποιεßτοι επßσηò πρüσκληση συμμετοχÞò στη διοδικοσßο κοι υπüδειγμο
Ýντυηηò δÞλωσηò εμπιστευτικüτητοò

Η κοινοποßηση γßνποι ηλεκτρσνικÜ Þ, ον δεν εßνοι δυνοτÞ η εηικοινωνßα με ηλεκτρονικü μÝσο, με
δικοπικü επιμελητÞ Þ με συσημÝνη επιστολÞ Þ με ισοδýνομου τýπου τοχυδρομικÞ εηιστολÞ Þ

ουτοηρüσωπη πορüδοση, εφüσον διοσφολßζοντοι με ισοδýνομο τρüπο η επιβεβοßωση οποσολÞò,
πορολοβÞò κοι εμπιοτευτικüτητοò.

3. Αν δεν συνυηοβληθεß οßτηση οπü Ýνον Þ περισσüτερουò συνοφειλÝτεò του οφειλÝτη, σýμφωνσ

με την πορüγροφο 3 του üρθρου 4, ο συντονιστÞò npιv κοινοηοιÞσει οπüσποσμο τηò οßτησηò οτο
σýνολο των ηιστωτþν, σýμφωνα μετην πορüγροφο 2, ειδοποιεß τον πιστωτÞ Þ τουò ηιοτωτÝ_ò

Ýναντι των οποßων ευθýνοντοι οι συνοφειλÝτεò που δεν συνυπÝβολον οßτηση κοι τουò κολεß εντüò
πÝπε (5) ημερþν νο δηλþσουν ον συνοινοýν στην Ýναρξη τηò διοδικοσßοò εξωδικοοτικÞò
ρýθμισηò οφειλþν Αν ο πιστωτÞò Þ οι πισωτÝò μετην πλειοψηφßο των οποιτÞσεων γιο τιò οποßεò
ευθýνοντοι οι συνοφειλÝτεò συνοινÝσουν, ο συντονιστÞò κινεß τη διοδικοσßο τηò πορογρüφου 2 γιο
üλουò τουò ηιστωτÝò. Αν δεν συναινÝσοιJν, ο συντονιστÞò ενημερþνει τον οφειλÝτη, του τüσσει

προθεσμßο πÝντε (5) ημερþν γιο την τροηοηοßηση τηò πρüτοσηò τηò περßητωσηò γ'τηò
πορογρüφου 1 του üρθρου 5, κοι στη συνÝχεια κινεß τη διαδικασßο τηò ηορογρüφου 2 γιο τουò
υπüλοιπουò πισωτÝò με κοινοποßηση χωρισÞò ενημÝρωσηò γιο τη μη συμμετοχÞ στη διοδικοσßο
του πιστωτÞ Þ των πιοτωτþν Ýναντι των οποßων ευθýνοντοι οι συνοφειλÝτεò ηου δεν
συνυηÝβολον οßτηση, γιο το ýψοò των οφειλþν του οφειλÝτη Ýνοwι των πιοτωτþν ουτþν κοι γιο
την οδυνομßο ρýθμισηò των οφειλþν αυτþν με τη σýμβοση ονοδιüρθρωσηò οφειλþν.

4. Οι κοινοποιÞσειò τηò πορογρüφου 2 μπορεß νο ονοστÝλλοντοι με οπüφοση του Ειδικοý
ΓρομμοτÝο Διοχεßρισηò Ιδιωτικοý ΧρÝουò γιο λüγουò διοχεßρισηò του φüρτου εργοσßοò των
συντονιστþν κοι των εκπροσþηων των ηιστωτþν του δημüσιου τομÝο κοι των χρημοτοδοτικþν
φορÝων Η οπüφοση ουτÞ δημοσιεýετοι στην ιστοσε}ßδο τηò Ε Γ.Δ.I.Χ. κοι ηροσδιορßζει το χρονικü
διüστημο τηò ονοστολÞò, το οποßο υηολογßζετοι οηü την ημερομηνßο υποβολÞò τηò αßτησηò του
üρθρου 4

5. Εντüò τριÜντο (30) ημερþν οπü τη δημοσßευση του ηορüντοò στην Εφημερßδο τηò
ΚυβερνÞσεωò, οι χρημοτοδοτικοß φορεßò κοι οι πιοτωτÝò του δημüσιου τομÝο κοινοποιοýν στην
Ε,Γ,Δ,Ι.Χ, διεýθυνση ηλεκτρονικοý τοχυδρομεßου, στην οποßο γßνοντοι οπü τουò συντονιστÝò üλεò
οι κοινοποιÞσειò σχετικü με τιò οιτÞσειò γιο την Ýνορξη τηò διοδικοσßοò εξωδικοοτικÞò ρýθμισηò
οφειλþν.

¶ρθρο 8
Διοδικοσßο διοπρογμüτευσηò -

Υποχρεþσειò εχεμýθειοò κοß ειλικρßνειοò

1 Εντüò δÝκο (10) ημερþν οηü την ημερομηνßο κοινοποßησηò τηò ηρüσκλησηò, σýμφωνο με την
πορüγροφο 2 του üρθρου 7, οι πιστωτÝò οποοτÝλλουν στον συντονιοτÞ σε ηλεκτρονικÞ διεýθυνση
που τουò Ýχει κοινοποιÞσει, δÞλωση για την πρüθεσÞ τουò νο συμμετüσχουν στη διοδικοσßο. Οι

πιστωτÝò ηου προτßθεwοι νο συμμετüσχουν οποστÝλλουν ηλεκτρονικü. νομßμωò υπογεγρομμÝνη,
τη δÞλωση εμπιστευτικüτητοò κοι βεβοιþνουν το ποσü τηò συνολικÞò οηοßτησÞò τουò κοτü του
οφειλÝτη κοτü την ημερομηνßο υηοβολÞò τηò οßτησηò του üρθρου 4. Η βεβοßωση του
προηγοýμενου εδοφßου υπÝχει θÝση υπεýθυνηò δÞλωσηò του ν 1599/1986 Οι πιστωτÝò που εßνοι
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νομικü ηρüσωηο δηλþνουν αον συντονιστÞ το φυσικü ηρüσωηο που εßνοι εξουσιοδοτημÝνο νο

.οßò .*η'ροοrπÞσεß στη διοδικοσßο κοι υποβüλλ,ουν το σχετικÜ νομιμοηοιητικü Ýγγροφο,

στην Ε Γ Δ.I Χ., στον οιτοýντο κοι στουò πιαωτÝò,

Ýò το

Π Κοι,

üη ο βθ

τ
διοδικοσßοò διοπρογμüτευσηò.

ενüò

ρου

επιλογÞò εμπειρογνþμονα.

5 Η οντιηρüτοση ηου συντüσσει πιστωτÞò πρÝηει κοτ'ελüχιστον νο περιÝχει:

ο) βοσικü συμπερüσμοτο σχετικü με τη βιωσιμüτητο τηò εηιχεßρησηò του οφειλÝτη,

β) την οξßο ρευσοηοßησηò των ηεριουσιοκþν στοιχεßων του οφειλÝτη κοι των συνοφειλετþν που

.χüυυ'υηο'βüß., την οßτηση οηü κοινοý με τον οφειλÝτη. εφüσον ο πιστωτÞò ηου υηοβüλλει την

üυr,πρürοüη δεν Ýυνοινεß με την οξßο ρευστοποßησηò που Ýχει δηλωθεß οπü τον οφειλÝτη κοι τουò

συνοφει λÝτεò,

γ) φειλÝτηκοθ λουν οι ηση

γιο εò ευθý |

την προτüθ

συνοφειλÝτεò,

δ) το συγολικü ποσü που πρÝπει νο πληρωθεß σε κüθε πιστωτÞ μετη σýμβοση ονΟδΙüρθρωσηò

οφß,ιßυ, *ü-' εφορμογÞ .rυ υποχρ.r,,*þν κονüνων του üρθρου 9 κοι του üρθρου 15, βüσει

συνημμÝνου ηßνοκο κοτüτοξηò

7. Σε περßπτωση υποχρεωτικοý διορισμοý εμπειρογνþμονο, γιο τη λÞψη οπüφοσηò εΠß ΤΟυ

σχεδßου ονοδιüρθρωσηò οφειλþν του εμπειρογνþμονσ Þ γιο την οποστολÞ αντιπροτüσεων οπü

.üυò π,-r-Ýò ßφüρμüζüwαι οι προθεσμßεò τηò ηορογρüφου 3 του üρθρου 11,

9_ Αγ δεγ επιτευχθεß συμφωνßο μετü το πÝροò των ψηφοφοριþν τηò ηορογρüφου 6, η δΙΟδΙΚΟσßΟ

θεωρεßτοι ηεροιωθΞßσο ωò üκορπη και ο συντονιστÞò συντüσσει προκτικü οποτυχßοò τηò

σßοοικοσΙοò, ßο οηοßο οποστÝλλει ηλεκτρονικü στον οιτοýντο κσι στουò πιστωτÝò,

την ιρüτο θηκε
vισri ενσ
ροφο των ρΟφΟ

11.ΚüΘεσυμμετÝχωνπισωτÞòÝχειδικοßωμονοζητÞσεισεοποΙοδÞποτεστüδΙοτηòδιοδικοσßοò
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πρüσθετο Ýγγροφο και στοιχεßο οπü τον οφειλÝτη, εφüσον ουτÜ σχετßζοwοι με τη διαπρογμüτευση
τηò σýμβοσηò ονοδιüρθρωσηò οφειλþν. ¼τον το σßτημο υποβüλλεται οπü πιστωτÞ που
εκπροσωηεß ποσοστü των συνολικþν αηοπÞσεων κοτü του οφειλÝτη μικρüτερο του εßκοσι ηÝτττε
τοιò εκοτü (25%), ο οφελÝτηò μηορεß νο ορνηθεß. εφüοον θεωρεß üτ κατÜ τη συνÞθη πορεßο των
προγμÜτων θο υποστεß ουσιþδη βλüβη, κοΘ'ο μÝροò οπü το στοιχεßο ουý θο οποκαλυφθοýν
εηιχειρημοτικü του οπüρρητα. Επß διοφωνßαò, 0ποφοσßζουν οι συμμετÝχοwεò πιστωτÝò με
πλειοψηφßο εξÞwο τοιò εκατü (60Ο/ο). Αν ο οφειλÝτηò ορνηθεß εκ νÝου, η διοδικοσßα θεωρεßτοι
περοιωθεßσο ωò üκορπη κοι ο συwονιστÞò συντüσσει προπικü οποτυχßοò τηò διοδικοσßοò.

12. Η δΕδικοσßα εξθδικοσπκÞò ρýαμισηò οφειλþν του πορüντοò νüμου διενεργεßτοι με
οwολλογÞ ηλεκτρονικÞò Þ üλλου τýηου ολληλογροφßαò Þ τηλεφωνικÞ Þ üλλη επικοινωνßο μετοξý
του συwονιοτÞ, του οφειλÝτη κοι των ηιστωτþν, χωρßò νο αποιτεßτοι ο ορισμüò συνüwησηò με
φυσικÞ πορουσßο των συμμετεχüwων. Με οßτημο που υποβüλλετοι οπü συμμετÝχοντη ηιστωτÝò
που εßναι δικοιοýχοι τουλüχισmν του ενüò τρßτου (1/3) του συνüλου των οποιτÞσεων που
συμμετÝχουν στη διοδικασßο, μπορεß νο ζητηθεß οπü τον συντονιστÞ ορισμüò συνüντησηò σε τüπο
κοι χρüνο που περιλομβüνετοι στο οßτημο, Αν η διοπραγμüτευση δεν ολοκληρωθεß σε μßο
συνüντηση, ο συντονιστÞò μπορεß να ορßσει επσνσληητικÝò συνοwÞσειò.

13, σι προθεσμßεò που ηροβλÝηοντοι στιò πορογρüφουò 1,3 κοι 6, κοθþò κοτ στην πορüγροφο 3
του Üρθρου 11 ηοροτεßνοwαι στιò εξÞò ηεριπτþσειò;

ο) ον υποβüλει σχετικü αßτημο πιοτωτÞò, ο οποßοò ζητεß συμπληρωμοτικü Ýγγροφα σýμφωνο με
την πορüγροφο 11 κοι συνονθ στο οßτημü του τουλüχιστον το Ýνο τρßτο (1/3) των
συ μ μ ετεχüwων π ιστωτþν,

β) ον η πλειοψηφßο των συμμετεχüwων πιστωτþν συνοινεj σε σχετικü οßτημο,

γ) ον υηοβüλει σχπικü οßτημο το Δημüσο, kar υηü την προýπüθεση üτι δεν Ýχουν υηοβληθεß
προτüσειò απü πιστωτικü ýρýματσ οýτε Ýχει διοριστεß εμπειρογνþμονοò κοτÜ το üρθρο 11.

Σπò παραπÜνω περιπτþσειò ονοβüλλετοι κοι η συνüπηση που εßχε Þδη οριστεß σýμφωνο με την
πορüγραφο 12.

Το οιτÞματα για την πορüτοση προθεσμιþν υποβüλλοντοι προò τον συντονιστÞ κοι
περιλομβÜνουν υποχρεωτικü κοι το χρüνο τηò ηαρüτοσηò, ο οποßοò συνολικü δεν μπορεΙ νο
υπερβοßνει το χρüνο τηò ορχικÞò προθεσμßοò, οκüμο κοι üτον υποβüλλοντοι περισσüτερο,
τσυτüχρονα Þ διοδοχικü, οτÞμοτο γιο πορÜταση τηò ßδιοò προθεσμßοò Αν αναβληθεß συνüwηση, ο
συντονιστÞò ορßζΘ νÝο υποχρεωτικü εντüò πÝντε (5) εργüσμων ημερþν. Ο συντονιστÞò
ενημερþνει τον οφειλÝτη κοι τουò συμμετÝχοντεò πιστωτÝò γιο την πορüτοση ηροθεσμßοò κοι την
οναβολÞ συνüιττησηò με την οηοσmλÞ σχετικÞò αδοηοßησηò.

14. Αν ο οφειλÝτηò υπüγετοι οτην κατηγορßο τηò μεγüληò επιχεßρησηò, ο συwονιστÞò που
διορßστηκε με τη διοδικοσßο του üρθρου 0 μηοΒα, με οπüφοση τηò οηüλυτηò Rλflοψηφßοò των
συμμετηòüιττων πιστωτþν, üπωò ουτÞ διομορφþνετοι μετü τη διοπßοτωση σπορτßοò σýμφωνο με
την παρÜγροφο 3, νο αwικοτοmθεß οπü συντονιπÞ τηò επιλογÞò τουò. Με την ßδιο οπüφοση οι
ηιστωτÝò μποροýν νο ορßζουν και üλλο πρüσωπο, μη εγγεγραμμÝνο στο Μητρþο Συwονιστþν, γιο
νο συνεπικουρεß το νÝο συντονιστÞ στο κοθÞκοντü του.

t5. Η εκπροσþηηση του οφειλÝτη Þ κüθε συμμετÝχοντοò πισωτÞ οπü δικηγüρο εßνοι
προοιρετικÞ,

16, Μετü το ηÝραò τηò διοδικοσßαò ο συντονιστÞò κοτορτßζει προκτικü περαßωσÞò τηò στο οποßο
ονοφÝρει υποχρεωτικÜ:

ο) την ýπορξη οπορτßοò των συμμετεχüντων πιστωτþν,

β) ηρüοθετα Ýγγροφα κσι στοιχεßο που χορηγÞθηκον απü τον οφειλÝτη στουò συμμετÝχοwεò
πιοτωτÝò,

γ) τη σýμφωνη γνþμη του οφειλÝτη στο σχÝδιο σýμβοσηò αναδιüρθρωσηò οφειλþν που τÝθηκον
σε ψηφοφορßο,

δ) το σχÝδια σýμβοσηò ονοδιüρθρωσηò οφειλþν που τΦηκον σε ψηφοφορßο,

ε) το ποσοστü πλειοψηφßοò γιο την λÞψη οπüφοσηò οπü τουò συμμετÝχοwεò πιοτιοτÝò σχετικü
με την Ýγκριση σýμβοσηò ονοδιüρθρωσηò οφειλþν,

οτ) διοβεβοßωση του συwονιστÞ üτι κοτü τη διοδικοσßο διοπρογμüτευσηò τηρÞθηκον οι
διατüξειò του πορüντοò νüμου κοι των κοτ' εξουσοδüτηση ουτοý κονονιστικþν πρüξεων,

Q ενστÜσειò συμμετεχüντων πιστωτþν που κοτοψÞφισαν.

Το πρακτικü υπογρüφετοι οπü τον συντονιστÞ κοι αποοτÝλλεται ηλεκτρονικü στον οφαλÝτη κοι
τουò συμ- μετÝχοντεò πιστωτÝò κοι φυλüσσετοι απü τον συντονιστÞ, Κüθε μÝροò που μετεßχε στην
διαδικοσßο, κοθþò και οποιοσδÞποτε μη σιτμμετÝχων πιστωτÞò Þ συνοφειλÝτηò δικοιοýτοι νο λüβει
οπü τον συwονιστÞ οwßγροφο του ηροκτικοý περαßωσηò τηò διοπρογμÜτευσηò.

17. ο οφαλÝτηò, οι συμμετÝχοντεò πιστωτÝò, ο συντονιοτÞò κοι ο εμηειρογνþμονοò φÝρουν
υποχρÝωση εχεμýθειοò ωò προò την ýπορξη κοι το περιεχüμwο των διαηρογμοτεýσεων. Ο
οφειλÝτηò κοι οι συμμετÝχοιιτεò πιστωτÝò φÝρουν υποχρÝωση ειλικρßνειοò κοι συμμετÝχουν οτη
δισδικοσßο με κολÞ πßστη. Η δημοσßευση Þ κüθε üλλη κοινοποßηση σε τρhουò εμπιστευτικþν
πληροφοριþν Þ πληροφοριþν σχετικü με τιò διοπρογμοτεýσειò χωρßò την ηροηγοýμενη γραπτÞ
συνοßνεση του συνüλου των συμμετεχüντων στη διοπρογμüτευση οπογορεýετοι. Οι προτüσειò κοι
οι οwιπροτüσειò ρýθμισηò οφειλþν ηου συντüχθηκον στο πλοßσιο τηò διοδικοσßοò του παρüντοò
νüμου δεν επιτρÝηετοι νο χρησιμοποιηθοýν σε οποιοδÞποτε üλλη διοδικοσßο ρýθμισηò Þ
διεκδßκησηò τηò οφειλÞò,

¶ρθρο 9
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Υηοχρεωτικοß κανüνεò σýμβοσηò ανοδιÜρθρωσηò οφειλþν

1 Με την επιφýλαξη του üρθρου 15, οι πιστωτÝò κοι ο οφειλÝτηò μποροýν νο διομορφþσουν
ελεýθερο το περιεχüμενο τηò οýμβοσηò ονοδιüρθρωσηò οφειλþν.

Τα δικοιþμοτα των προνομιοýχων πιστωτþν διοτηροýντοι υπÝρ τηò αηαßτησÞò τουò, üπωò συτÞ
διομορφþνετοι με τη σýμβοση.

2. Η ελεýθερη διομüρφωση του ηεριεχομÝνου τηò σýμβσσηò υπüκειτσι στιò οκüλουθεò εξοιρÝσειò
(υποχρεωτικοß κονüνεò):

ο) οι ρυθμßσειò τηò σýμβοσηζ δεν επιτρÝπετοι νσ φÝρουν οποιονδÞποτε πιστωτÞ σε χειρüτερη
οικονομικÞ θÝση οπü αυτÞν οτην οποßο θο βρισκüταν σε περßπτωση ρευοτοποßησηòτων
περιουσιοκþν στοιχεßων του οφαλÝτη, στο πλοßσιο διοδικοσßοò οναγκοστικÞò εκτÝλεσηò, σýμφωνο

με το üρθρο 977 του Κþδικο ΠολιτικÞò Δικονομßοò,

β) οι πιστωτÝò, των οποßων οι οποπÞσειò ρυθμßζοwοι οπü τη σýμβοση ονοδιüρθρωσηò οφειλþν,
λομβüνουν ποσü και Üλλο τυχüν οντολλüγμοτο mυλüχιστον ισüξιο μετο ποσÜ που ηροβλÝπετοι
üτι θο ελüμβονον κστü τη συνηθισμÝνη πορεßο των προγμüτων σε περßπτωση ρευστοποßησηò των
περιουσιοκþν στοιχεßων των συνο- φειλετþν κοι των βεβορημÝνων υπÝρ τουò περιουσιακþν
στοχεßων τρßτων στο πλσßσιο διαδικοσßοò ονογκοστικÞò εκτÝλεαηò σýμφωνο με το üρθρο 977 του
Κþδικα ΠολιτικÞò Δικονομßοò,

γ) ηοσü κσι üλλο οwολλüγμοτο που οπομÝνουν ηροò διονομÞ μετü την κστü προτεροιüτηm
διονομÞ ηοσþν και üλλων οwολλογμüτων. σýμφωνο μετιò περιπτþσειò ο'κοι β'. διονÝμοwοι σε
üλουò τουò πιστωτÝò συμμÝτρωq κοτü το μÝροò των οποπÞσεþν τουò που οπομÝνει ονεξüφλητο
μετü την εφορμογÞ των ηεριπτþσεων ο' κοι β',

δ) με την εηιφýλοξη τηò ft€ρßflτωσηò G'. γ}ο τον υπολογισμü των πoairv κατ των τυχüν üλλων
οντολλογμüτων διανομÞò μετοξý των πιστωτþν. οπü τιò οηοττÞσειò των πιστωτþν αφοιροýντοι
προηγουμÝνωò:

οο) το σýνολο των τüκων υπερημερßοò των ηιοτωτþν του ιδιιrπικοý τομÝο,

ββ) ποσοοτü ενενÞντο ηÝντε τοιò εκοτü (95Ο/") των απαπÞσεων του Δημοσßου οπü ηρüστιμο που

Ýχουν επιβληθεß οπü τη φορολογικÞ διοßκηση κοι ποσοστü ογδüντο πÝντε τοιò εκοτü (85Ο/ο) των
οποπÞσεων του Δημοσßου κοι των ΦορÝων ΚοινωνικÞò ΑσφÜλισηò οπü ηροσουξÞσειò Þ τüκουò
εκπρüθεσμηò κοτοβολÞò.

Το ανσφερüμενο στιò υηοπεριπτþσειò οα' κοι ββ' ποþ συνυπολογßζονται στη διανομÞ μüνο στην
περßητωση κοι κοτü την Ýκτοση που το επιτρÝπει η ικανüτητο σποπληρωμÞò του οφειλÝτη κοι
οποπληρþνοwοι, εν üλω Þ εν μÝρει, μüνο εφüσον Ýχουν οηοπληρωθεß πλÞρωò οι λοιπÝò σπσπÞσειò
των πιστωτþν.

Σε αντßθετη πÝρßπτωση το ανωτÝρω ποοý διογρüφονται μετü την ολοσχερÞ Þüφληση üλων των
οφειλþν με βüση τη σýμβοση ονοδιüρθρωσηò.

-τ. Κατ'εξαßρεση εττρÝπεται να συμφωνηθεß, μετην πλαοψηφßο τηò ηαραγρüφου 8 του üρθρου 8
των συμμετεΧüντων πιστωτþν. üτι οι οποιτÞσεò οι ο.ßοßεò:

ο) γεννþντοι τουτüχρονο με Þ μετü την κοτüρτιση τηò σýμβοσηò,

β) προÝρχοwαι οπü χρημοτοδοτÞσειò του οφειλÝτη οποιασδÞηοτε φýσεωò Þ οπü ποροχÞ ογοθþν
Þ υπηρεσþν στον οφειλÝτη, κοι

γ) οποσκοηοýν στην εξοσφüλιση τηò συνÝχισηò τηò δροστηριüτηταò του οφειλÝτη ιkovonoιoýwoι
προνομιακü σε σχÝση με üλεò τιò οπαπÞσειò, προνομιοýχεò Þ μη, που εßχον γεννηθεß npιv απü την
κστÜρτση τηò σýμβασηò.

Αν ο οφαλÝτηò κοι οι αJμμδÝχοντεò πιστωτÝò δεν συμφþνησον διοφορετικü, το προνüμιο ουτÜ
δεν ισχýει γιο üποιτÞσειò που προÝρχοwοι οπüχρημοτοδοτÞσειò Þ ηοροχÞ ογοθþν Þ υπηρεσιþν
οπü τον οφειλÝτη Þ πρüσωπο συνδεδεμÝνο με ουτüν.

4 Με τη σýμβοση μηορεß νο ρυθμßζετοι το δικοßωμο πιστωτÞ νσ εγγρüψει υποθÞκη,
προσημεßωση υποθÞκηò Þ ειδικü προνüμιο σε περιουσακü αοηεßο του οφαλÝτη Þ των
συνοφειλετþν γιο Þοσφüλιση των ρυθμιζüμενων με τη σýμβοση οπαπÞσαον. Με την επιφýλαξη
των οριζüμενων στο προηγοýμενο εδüφιο, μετÜ τη σýνοψη τηò σýμβοσηò οναδιüρθρωσηò
οφειλþν κοι γιο üσο χρονικü διüστημο ουτÞ εξυπηρετεhοτ Gπü τσν οφειλÝτη κοι τουò Φ}νοφαλÝτεò
οπαγορεýετοι η εγγροφÞ νÝου βüρουò σε περιουσοκÜ στοιχεßο του οφειλÝτη Þ των συνοφειλετþν
μα εξοσφüλιση των ρυθμισμÝνων με τη σýμβοση οποιτÞσειον,

5. Κüθε ρýθμιση τηò σýμβασηò ονοδιüρθρωσηò οφειλþν €υνοjκÞ γιο τον οφειλÝτη ισχýει υηÝρ
κüθε συνοφειλÝτη, μη εγγυητÞ, ηου Ýχει συνυποβÜλει αßτηση σýμφωνο με την πσρÜγροφο 3 του
üρθρου 4, κοι υηÝρ κÜθε εγγυητÞ που Ýχει ηαρüσχει εγγýηση γιο ρυθμιζüμενη με τη σýμβοση
ονοδιüρθρωσηò οφειλþν οποßτηση.

6. Η σýμβαση οναδιüρθρωσηò οφειλþν δημιουργεß δικοιþμοτο και υποχρεd]σειò των
συμβολλüμενων μερþν απüτην κοmρπσÞ τηò. Ο οφειλÝτηò κοτοβÜλλει ποσü κσι üλλο
οντολλüγμοτο Φ μη συμβολλüμενουò πιστωτÝò σýμφωνα με τουò üρουò τηò συμβοσηò
ονοδιüρθρωσηò οφειλþν.

7. Οι εγγυÞσειò του Ελληνικοý Δημοσßου υπÝρ ηιοτωτικþν ιδρυμüτων. του Εθνικοý Τομεßου
Επιχειρημοτκüτητοò κοι Ανüπτυξηò (Ε.ΤΕ,ΑΝ, Α.Ε.), κοθþò κοι οηοιουδÞηοτε Üλλου φορÝο του
δημüσιου τομÝο που Ýχει χορηγÞσει εγγýηση για δüνειο οποιουδÞποτε εßδουò ακολουθοýν τιò
οηοιτÞσειò υπÝρ των οηοßων χορηγÞθηκον. üπωò οι οηοιτÞσειò ουτÝò ρυθμßζοwαι με τη σιτμφωνßο.
Αν δεν τηρηθεß η συμφωνßο ονοδιüρθρωσηò απü τον οφειλÝτη, οι φορεßò του προηγοýμενου
εδαφßου ευθýνοwαι μüνο για την κοταβολÞ του αwßστοιχου εγγυημÝνου ποσοοτοý του
ονεξüφλητου κεφολσßου, σýμφωνσ με τουò üρουò χορÞγησηò τηò Ýγγýησηò. Η ποραγρσφÞ των
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ου, ωò εγγυητÞ, κοθþò κοι η οριζüμενη
οιτημüτων κοτüπτωσηò, οναοτÝλλοντοι
+ μÝχρι τη σýντοξη αηü τον συwονιοτÞ
απü τουò προβλεπüμενουò στον ηαρüντο

η σνοδιüρθρωσηò εßνοι σε ισχý,

ειλÝτη
τονταò
üσειò τηò
χρüνο

¶ρθρο 10
ΑμοιβÞ του συντονιστÞ

1. Αν ο οφειλÝτηò κοι οι συμμπÝχοντεò πιστωτÝò δεν συμφþνησον μεγολýτερη ομοιβÞ, η ομοιβÞ

του συwονιστÞ ορßζετοι:

σ} στο πσσüτων διοκοσßων (200) ευρþ γιο οφειλÝτεò ησý εντüσσσντοι στην κοτηγορßο των

μικρþν επιχειρÞσεων.

β)οτοποσüτωντετρακοσßων(400)ευρþγιοοφειλÝτεòπουεντüσσοντοιστηνκοτηγορßοτων
μεγüλων εηιχειρÞσεων.

2. Αν ο οφειλÝτηò κοι ο συμφþνησον διοφορεπκü, το ποσü τηò

ηþογρüφου Ι βορßνουν υποβολÞ οßτησηò γιο Ýνορξη τηò

διοδικοσßαò κοι ηροκοτοβ οπü τον Ýλεγχο τηò πληρüτητοò τηò

αßτησηò σýμφωνο με την

3. Σε περßητωση οντικοτüστοσηò του συντονιοτÞ σýμφωνο με την πορüγροφο 14.του üρθρου

S,; ß.,βß ßαοü ßου ,Ýου συ-ου,σ,η üσο κοι τσυ ηρüσþπου που τον συνεηικουρεß βορýνει τουò

ηιστωτÝò που τουò üρισον

¶ρθρο 11
Διορισμüò εμπειρογνþμονο

1. Η εκπüνηση αξιολüγησηò βιωσιμüτητοò του οφειλÝτη που οποτελεß μικρÞ επιχεßρηση μπορεß να

ονατεθεß σε εμπειρογνþμοrο, .φß"J" υηορbΙΙε,αß σχε"*ü οßτημα οπü συμμετÝχοwεò πιστωτÝò, οι

üπüßο, .juo, δßκοιοýχοι τουλüχιστον του ενüò τρßτου (1/3) του συνüλου των οηοπÞσεων που

üυμ μΞχουυ αη σßüδικσσßο (π ροαιρετικüò διορισμüò εμ πειρογνþμονσ),

οφειλÝτη
üò

οηüφοση

συ μ μετεχüττων η ιστωτþν,
θερο καß βαρýνει τον οφειλÝτη,

ωσιμüτητοò του οφειλÝτη του πορüwοò
οπü οποιονδÞηοτε πισωτÞ οξιολüγηση
κο (12) μηνþν npιv οπü την υποβολÞ τηò

ρýθμισηò οφ€ιλþν κοι συμφωνεß στη

σßοò mu πορüυτoò νüμου η οπüλυτη πλειοψηφßα

¶ρθρο 12
Επικýρωση απü m δικοοτÞριο

στην

,οι

ρηση προδικασßοò,

2. Με την κοτÜθεση τηò αßτησηò συνυποβüλλοντοι στη Γρομματεßο του Δικοστηρßου

υποχρεωτικü το οκüλουθο Ýγγροφο:

ι
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α) αντßγραφο τηò σýμβασηò ονοδßüρθρωσηò οφε|λþν,

β) προκτικü περοßωσηò τηò διοδικοσßοò,

γ) οποδεικτικü τηò κλÞτευσηò των πιστωτþν, σýμφωνο με την πορüγροφο 2 του üρθρου 7,

δ) οντßγροφο τηò οßτησηò γιο υηογωγÞ στη διοδικσσßσ εξωδικοmικÞò ρýθμισηò οφειλþν μοζß με
üλο το συνοδευτικü Ýγγροφο ηου ονοφÝροντοι στο üρθρο 5, κοθþò κοι τυχüν πρüωετο Ýγγροφο
κοι οτοßχεßο που χορηγÞθηκον οηü τον οφειλÝτη στθυò συμμετÝχοντεò ηιστωτÝò,

ε) η Ýκθεση οξιολüγησηò βιωσιμüτητσò του οφειλÝτη, ον Ýχει εκπονηθεß,

στ) οι ενòτüσειò των συμμετεχüντων πιστωτþν που Ýχουν ιJποβληθεß σýμφωνο με την
πορüγροφο 10 του üρθρου 8.

ΟποιοσδÞποτε θεμελιþνει Ýννομο συμφÝρον μηορεß νο λüβει οπü τη Γραμματεßο του Δικοστηρßου
οντßγροφο τηò οßτησηò επικýρωσηò κοι των συνοδευτικþν εγγρüφων.

3 Αηü την κοτüθεση τηò αßτησηò γιο την εßτικýρωση τηò σýμβσσηò ονοδιüρθρωσηò οφειλþν κοι
Ýωò την Ýκδοση οπüφοσηò οπü το ορμüδ|ο δικοστÞριο γιο την επικýρωση Þ μη τηò συμφωνßοò
ονοδιüρθρωσηò, ονσσÝλλοwοι ουτοδικοßωò το μÝτρο, εκκρεμÞ Þ μη, ατομικÞò κοι συλλογικÞò
ονογκοοτικÞò εκτÝλεσηò κοτü του οφειλÝτη γιο την ικονòηοßηση οποιτÞσεων που ρυθμßζοντοι οπü
τη σýμβοση, Κοτü τη διüρκειο τηò ονοστολÞò οπογορεýετοι η λÞψη οποιουδÞηοτε οσφαλιστικοý
μÝτρου κòτò του οφειλÝτη, εκτüò ον πρüκειτοι γιο εγγροφÞ προσημεßωσηò υποθÞκηò Þ üλλο
οσφολιστικü μÝτρο ηου Ýχει συμφωνηθεß με τη σýμβοση ονοδιÜρθρωσηò οφειλþν Þ γιο
οσφολιστικü μÝτρο με το οποßο επιδιþκετοι η οποτροπÞ τηò οπομüκρυνσηò Þ οφοßρεσηò Þ
μετοκßνησηò κινητþν ηρογμüτων τηò εηιχεßρησηò Þ εν γÝνει εξοπλισμοý, η οποßο δεν Ýχει
συμφωνηθεß κοι ενÝχει κßνδυνο οποξßωσηò τηò επιχεßρησηò του οφειλÝτη. Αν κοτü το χρüνο
κοτüθεσηò τηò οhησηò γιο την επικýρωση εκκρεμεß ενο\Γτßον του οφειλ.Ý..η διοδικοσßο
ονογκσπικÞò Þ διοικητικÞò εκτÝλεσηζ, ουτÞ ονοστÝλλετοι με την κοινοποßηση εκ μÝρουò του
οφειλÝτη στο üργονο εκτÝλεσηò τηò οßτησηò γιο την επικýρωση τηò σýμβοσηò ονοδιüρθρωσηò
οφειλþν. ¼τον η διοδ|κοσßο επισπεýδετοι οπü τη φορολογικÞ διοßκηση με βüση τιò δ|ατüξειò του
Κþδικο Εßσπροξηò Δημοσßων Εσüδων, üργονο εσÝλεσηò εßνοι η ορμüδιο για την επιδßωξη τηò
εßσπροξηò υπηρεσßο τηò φορολογικÞò διοßκησηò

4 Η συζÞτηση τηò οßτησηò προσδιορßζετοι εντüò δýο (2) μηνþν οπü την κοτüθεση Η οπüφοση
του δικοστηρßου δημοσιεýετοι εντüò τριþν (3) μηνþν οπü την ημερομηνßο τηò συζÞτησηò

5 Αν ο οφειλÝτηò εßνοι ηρüσωπο εγγεγρομμÝνο στο Γενικü Εμπορικü Μητρþο σýμφωνο με το ν
3419/2005 (Α' 297), η οßτηση γιο την επικýρωση υποβüλλετσι, επß ποινÞ οποροδÝκτου, προò
κοτοχþριση κοι δημοσιεýετοι σΓο διοδικτυοκü τüπο του ΓΕ.ΜΗ με επιμÝλειο κοι δοπüνεò του
οιτοýντοò, εντüò πÝντε (5) εργüσιμων ημερþν οπü την κοτüθεση σο δικοστÞριο. Γ ιο τουò
λοιπòýò òφειλÝτεò η ονωτÝρω δημοσßευση γßνετοι στην ιστοσελßδο τηò Ε Γ.Δ I.Χ Ο σιτþν ειδοποιεß
εντüò τηò προθεσμßοò του πρþτου εδοφßου τουò ηιστωτÝò στουò οποßουò κοινοποιÞθηκε το
οηüσποσμο τηò αßτησηò υπογωγÞò στη διοδικασßο κοι με Ýνον οηü τουò τρüηουò που ηροβλÝπο-
ντοι στην πορüγροφο 2 του üρθρου 7 γιο την κοτüθεση τηò οßτησηò επικýρωσηò κοι την
ημερομηνßο συζÞτησÞò τηò. Ο ορμüδιοò δικοστÞò μπορεß κοτü την ηορüγροφο -? του üρθρου 748
του Κ Πολ Δ νσ διοτüξει την κλÞτευση ενüò Þ ηερισσüτερων ηιστωτþν του οφειλÝτη, ορßζοντοò
τουτüχρονο και την προθεσμßο τηò κλÞτευσηò. Αν υπüρχουν χρÝη του οφειλÝτη ηροò το Δημüσιο Þ
προò φορεßò κοινωνικÞò οσφüλισηò, διοτüσποι υηοχρεωτικü η κλÞτευση τοýτων

6. Το δικοστÞριο εξετüζε! üλεò τιò ενστüοειò που υποβλÞθηκον εγγρüφωò κοτü τηò διοδικοσßοò
διοπρογμüτευσηò, κοθþò κοι κüθε ü.\λη Ý;οτοση ηου προβüλλετοι ενþη|üν του, κοι κοτüηιν
εκδßδει την οηüφοσÞ του. ΑπορριητικÞ οπüφοση εκδßδεται μüνο εφüσον συντρÝχει μßο οηü τιò
οκüλουθεò περιπτþσειò:

ο) ηοροβιüοτηκον οι υποχρεωτικοß κανüνεò ηου προβλÝηονται στο üρθρο 9 κοι 15,

β) ηοροβιüοτηκον üλλοι κονüνεò τηò διοδικοσßοò κοι η βλüβη που η πορüβοση ουτÞ προκüλεσε
σε συμμετÝχοντο Þ μη πιστωτÞ δεν μπορεß νο οιοκατοοτοθεß διοφορετικü,

γ) δεν κλητεýθηκον στη διαδικοσßο διοπρογμüτευσηò πιστωτÝò που εßνοι δικοιοýχοι ποσοστοý
επß του συνüλου των οποιτÞαων κοτü του οφειλÝτη ικονοý να ονοτρÝψει τη σýνοψη τηò
σýμ βοσηò ονοδιüρθρωσηò οφειλþν,

δ) οηοδεικνýετοι üτι ο οφειλÝτηò δεν εκπληρþνει τιò χρημοτικÝò υποχρεþσειò του, σýμφωνο με
τουò üρουò τηò σýμβοσηò ονοδιüρθρωσηò οφειλþν.

Αν η οßτηση επικýρωσηò οηορριφθεß τελεσßδικο, η σýμβοση ονοδιüρθρωσηò ποýει νο ισχýει
Ýνοντι üλων κοι εφορμüζετοι ονολüγωò η πορüγροφοò 2 του üρθρου 14

7. Κοτü τηò οπüφοσηò του δικοστηρßου που επικυρþνει τη σýμβοση δεν εηιτρÝηετοι üσκηση
οποιουδÞποτε Ýνδικου μÝσου Þ τριτονοκοπÞò, Κοτü τηò οπüφοσηò ηου αηορρßπτει την οßτηση γιο
την επικýρωση επιτρÝπετοι η üσκηση Ýφεσηò.

8. Η οηüφοση γιο την επικýρωση κοτολομβüνει το σýνολο των οποιτÞσεων του οφειλÝτη που
ρυθμßζοντοι στη σýμβοση ανοδιüρθρωσηò οφειλþν κοι δεσμεýει τον οφειλιηη κοι το σýνολο των
πιοτωτþν, ονεξορτÞτωò συμμετοχÞò τουò πη διοπρογμüτευση Þ τη σýμβοση ονοδιüρθρωσηò
οφειλþν Η οπüφοση γιο την επικýρωση οποτελεß τßτλο εκτελεστü. Αν ο οφειλÝτηò εßνοι πρüσωπο
εγγεγρομμÝνο στο Γενικü Εμπορικü Μητρþο σýμφωνο με το ν. 3419/2005 (Α' 297), η οηüφοση γιο
την επικýρωση κοτοχωρßζετοι κοι δημοσιεýετοι αο διοδικτυοκü τüπο του Γ Ε ΜΗ με επιμÝλειο κοι
δοπüνεò του οτοýντοò Γ ιο τουò λοιποýò οφειλÝτεò η ονωτÝρω δημοσßευση γßνετοι στην
ιστοσεΛιοο τηò Ε.ι .Δ.l.Χ..

9 Αηü την ημερομηνßο υποβολÞò τηò οßτησηò του üρθρου 4 κοι Ýωò την ολοσχερÞ εξüφληση
των οφειλþν που ρυθμßζοντοι οπü τη σýμβοση ονοδιüρθρωσηò Þ την οκýρωσÞ τηò κοτü το
üρθρο 14, ονοστÝλλετοι η πορOγροφÞ των ρυθμιζüμενων οφειλþν
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¶ρθρο 13
ΑνοοτολÞ εκτελÝσεωò

1 Α-ηü την ημερομηνßο αποπολÞò τηò πρüσκλησηò τηò ηορογρüφου 2 του üρθρου 7 κοι γιο
χρονικü διüστημσ εβδομÞντο (70) ημερþν ονοστÝλλοντοι ουτοδικοßωò το μÝτρο, εκκρεμÞ Þ μη,
οτσμικÞò κοι συλλογικÞò ονογκσστικÞò εκτßεσηò κοτü του οφειλÝτη γιο την ικσνοποßηση των
οηοιτÞσεων, των οποßων ζητεßτσι η εξωδικοσικÞ ρýθμιση, κοθþò κοι η λÞψη οηοιουδÞποτε
οσφολιστικοý μsτρου κοτü του οφειλÝτη, οτο cnoia ηεριλομβüνετòι κοι η εγγροφÞ προσημεßωσηò
υποθÞκηò, εκτüò εüν με το μÝτρο ουτü επιδιþκετοι η σποτροπÞ τηò οπομüκρυνσηò Þ οφσßρεσηò Þ

μετοκßνησηò κινητþν ηρογμüτων τηò επιχεßρησηò Þ εν γÝνει εξοπλισμοý, η οηοßο δεν Ýχει
συμφωνηθεß κοι ενÝχει κßνδυνο οποξßωσηò τηò επιχεßρησηò του οφειλÝτη Πρüξειò ονογκοστικÞò
επÝλεσηò που διενφγοýντοι οπü ηιστωτÝò μετü την κοινοηοßηση σε ουτοýò οπü τον συντονιοτÞ
οντιγρüφου τηò οßτησηò υπαγωγÞò, σýμφωνο με την πορüγροφο 2 του üρθρου 7, εßνοι üκυρεò. Αν
κοτü το χρüνο κοτüθεσηò τηò οßτησηò υπαγωγÞò εκκρεμεß ενοντßον του οφειλÝτη διοδικοσßο
ονογκοστικÞò εκτÝλεσηò, ουτÞ ονοστÝλλετο| με την κοινοποßηση εκ μÝρουò του οφειλÝτη τηò
πιστοποιημÝνηò οπü την Ε.Γ,Δ Ι.Χ βεβοßωσηò του συντονιστÞ γιο την πληρüτητο τηò οßτησηò
υπογωγÞò στσ üργονσ εκτÝλεσηò, η οποßο σε κüθε περßητωση πρÝπεß νσ Ýπετοß χρονικü τηò
οποστολÞò τηò ηρüσκλησηò τηò ηορογρüφου 2 του üρθρου 7. ¼ταν η διοδικοσßο εηισπεýδετοι
οπü τη φορολογικÞ διοßκηση με βüση τιò διοτüξειò του Κþδικο Εßσπροξηò Δημοσßων Εσüδων,
üργονο εκτÝλεσηò εßνοι η ορμüδιο γιο την εηιδßωξη τηò εßσπροξηò υπηρεσßο τηò φορολογικÞò
διοßκησηò,

2 Η κοτü την πορüγροφο 1 ουτοδßκοιη ονοστολÞ οßρετοι ουτοδικοßωò üτον:

ο) η διοδικοσßο περοιωθεß ωò üκορπη εßτε λüγω Ýλλειψηò οπορτßοò εßτε yιc οποιονδÞποτε üλλο
λüγο, Þ

β) ληφθεß σχετικÞ σπüφοση τηò αηüλυτηò ηλειοψηφßοò των συμμπεχüντων ηιστιýτþν,

3 Ο οφειλÝτηò μπορεß νο ζητÞσει οπü το ΡºονομελÝò Πρωτοδικεßο τηò Ýδροò του, κοτü τη
διοδικοσßο των üρθρων 686 επ, του Κþδικο ΠολιτικÞò Δικονομßοò, πορüτοση τηò ονοπολÞò τηò
ηορογρüφου 1 γιο χρονικü διüαημο Ýωò τεσσüρων (4) επιπλÝον μηνþν Ανογκοßο προýπüαεση
τηò πορüτοσηò ονοστολÞò ετ.τÝλεσηò σποτελεß η συναßνεση τηò οπüλυτηò πλειοψηφßοò των
συμμετεχüντων Rιστωτþν, Η συνοßνεση δßνετοι εßτε εγγρüφωò εßτε RροΦορικü με δÞλωση των
πισωτþν σο οκροοτÞριο.

4. Κüθε πιστωτÞò μπορεß νο ζητÞσει οπü το ΜονομελÝò Πρωτοδικεßο τηò ηεριφÝρειοò εντüò τηò
οποßοò Ýχει Ýδρο ο οφειλÝτηò, την ηρüωρη ποýση τηò ονοστολÞò τηò πορογρüφου 1, εφüσον
πιθονολογεßτοι üτι η οναστολÞ εκτÝλεσηò θο επιφÝρει ονεηονüρθωτη βλüβη στον οιτοýντα
πισωτÞ. Η οßτηση εκδικüζετοι κοτü τη διοδικοσßο των üρθρων 686 εη. του Κþδικο ΠολιτικÞò
Δικονομßοò. Αν η οßτηση υποβüλλετοι οπü την πλειοψηφßο των πιστωτþν, το ορμüδιο δικοστÞριο
οßρει την ονοσΓολÞ εκτÝ"λεσηò υπòχρεωτικü.

5. Η ονοπολÞ εκτÝλεσηò του ηòρü,ποò üρθρου επüγποι ουτοδßκοιο την οπογüρευση τηò
διüθεσηò Þ τηò επιβüρυνσηò τò;ν òκινÞτων κοι του εξοπλισμοý τηò επιχεßρησηò του οφειλÝτη Þ κοι
üλλων περιουσιοκþν του στοιχεßων, η διüθεση των οποßων δεν εντüσσετοι οτη συνÞθη
εηιχειρημοτικÞ του δροοτηριüτητο

6 Η ονοσολÞ επÝ,\εσηò του πορüwοò üρθρου δεν θßγει τιò ειδικÝò ρυθμßσειò γιο οναγκοσικÞ
εκτÝλεση των συμφωνιþν ποροχÞò χρηματοοικονομικÞò οσφüλειοò.

¶ρθρο 14
ΣυνÝηειεò μη τÞρησηò τηò συμφωνßοò - ονοτροηÞ Þ οκýρωση

1 Με την επιφýλοξη τηò πορογρüφου 6, ον ο οφειλÝτηò δεν κοτοβüλει προò οποιονδÞποτε
ηιστωτÞ οποιοδÞποτε οφειλüμενο ποσü σýμφι.τνα με τουò üρουò τηò σýμβασηò ονοδιüρθρωσηò
οφειλþν γιο χρονικü διüστημο μεγαλýτερο των ενενÞντο (90) ημερþν, ο ηιστωτÞò δικαιοýτοι νο

ζητÞσει την οκýρωση τηò συμφωνßαò ωò προò üλουò, κοτοθÝτοwοò οßτηση σο δικαστÞριο που
επικýρωσε τη σýμβοση ονοδιüρθρωσηò οφειλþν Þ οτο ΠολυμελÝò Πρωτοδικεßσ, στην περιφÝρειο
του οποßου Ýχει Ýδρο ο οφειλÝτηò, ον η σýμβοση ονοδιüρθρωσηò οφειλþν δεν Ýχει εηικυρωθεß
σýμφωνο με το üρθρο 12. Η αßτηση εκδικüζετσι κοτü τιò διοτüξειò τηò εκοýσιοò δßκοßοδοσßοò.

2. Με την οκýρωση τηò σýμβοσηò ανοδιüρθρωσηò οφειλþν ονοβιþνουν οι οποιτÞσειò των
πισωτþν κοτü του οφειλÝτη κοι των συνοφε!λπþν. Ποσü ηου κοτοβλÞθηκον σε εκτÝλεση τηò

σýμβοσηò ονοδιüρθρωσηò αφοιροýwοι οπü τιò οποιτÞσειò που ονοβßωσον

3, Μετü την üσκηση τηò οßτησηò οκýρωσηò τηò συμφωνßοò, κüθε πιστωτÞò μηορεß νσ ζητÞσει
οπü το ΜονομελÝò Πρωτοδικεßο τηò περιφÝρειοò εwüò τηò οποßαò Ýχει Ýδρο ο οφειλÝτηò, νο

ληφθοýν οσφολιστικü μÝτρο. σýμφωνο με την κοτüστοση που υπÞρχε npιv οηü τη σýνοψη τηò
υπü οκýρωση συμφωνßοò, εφüσον πιθονολογεßτοι ονεπονüρθωτη βλüβη του οιτοýντοò ηιστωτÞ Η

οßτηση εκδικüζετοι κοτü τη διαδικοσßα των üρθρων 686 εη του Κþδικο ΠολιτικÞò Δικονομßοò Αν

η οßτηση υποβüλλετοι οπü την πλειοψηφßò των πιστωτþν. το δικοστÞριο διοτüσσει τη λÞψη
οσφολιοτικþν μÝτρων.

4. Πρüξειò που Ýλοβον χþρο σε εκπλÞρωση üρων τηò σýμβοσηò ονοδιüρθρωσηò οφειλþν δεν
υηüκειντσι στην πτωχευτικÞ ονüκληση που προβλÝπετοι στο üρθρο 41 επ. του Πτωχευτικοý
Κþδικο

5. Η οκýρωση τηò σýμβοσηò ονσδιüρθρωσηò οφειλþν οποτελεß μοχητü τεκμÞριο γιο την ηοýση
πληρωμþν του οφειλÝτη.

6 ΕπÝρχεται òυτοδικοßωò ονοτροπÞ τηò σýμβοσηò αναδιüρθρωσηò Ýναντι του Δημοσßου Þ των
ΦορÝων ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò κοι ονοβßωση των οποιτÞσεþν τουò, με συνÝπειο νο κοθßστοτοι
ομÝσωò ληξιπρüθεσμο κο| οπαιτητü το σýνολο του υπολοßηου τηò οφειλÞò που παρομÝνει
ονεξüφλητο. σýμφωνο με το στοιχεßο τηò ορχικÞò βεβοßωσηò, μοζß με τουò ονολογοýντεò τüκουò
κοι προσουξÞσειò εκηρüθεσμηò κοτοβολÞò, στιò εξÞò περιητþσειò:

ο) μη κοτοβολÞ δüσεων Þ μερικÞ κοτοβολÞ δüσεων οπü τον οφειλÝτη προò τη ΦορολογικÞ
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Διοßκηση Þ τουò Φορεßò ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò, üπωò αυτÝò ηροσδιορßζοmι ση σýμβοση

ονοδιüρθρωσηò οφειλþν, Ýωò τη συμπßÞρωση του ποσοý που οντιστοιχεß σε τρειò (3) δüσειò/

β) πορüλειψιι του οφειλß,η νο υποβüλει τιò ηροβλεπüμενεò δηλþσειò φορολογßοò ε!σοδÞμοτοò

Κοι,φüρ;υ προπιθÝμεßÞò σξßßò, κοθþò κοι τÞν προβλεπüμενη ΑνολυτικÞ ΠεριοδικÞ ΔÞλωση

ιe.η.1.1, .υßüò .ρ,þυ (j) μηνων οπü την πορÝλευση τηò προθεσμßοò υηοβολÞò τουò, κοι

το Δημüσιο κοι οß σηò υποχρεοýν_,αß νο γνα_ßστοποßÞσουν ομε,\λητß την

επÝλευσητηòαυτοδοσηòσεüλουòτουò'ηιστ-ωτÝò.Εντüòτριüντο(30)
ημερþν üπü τη γνω οτε πιπωτÞò μπορεß νο ζητÞσει την οκýρωση τηò

συμφωνßοò ωò προò

7. Με κοινÞ απüφοση των Υπουργþν Οικονομικþν κοι Εργοσßοò, ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò και

ΚοινωνικÞò Αλληλεγγýηζ κοθορßζÝτοι η διοδικασßο κοι οι ειδικüτερεò λεπτομÝρειεò γιο τη

γνωοτοποßηση τηò προηγοýμενηò πορογρüφου,

¶ρθρο 15
ΣυμμετοχÞ του Δημοσßου
κοι των ΦορÝων ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò

1. Γιο την Ýνταξη οφει τουò Φορεßò ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò σο
μηχονισμü ρýθμισηò του ζοντοι πÝρον των κονüνων του üρθρου 9 κοι οι

ειδικüτεροι υποχρεωτ|κο ρθρου,

2, ιτ{ε την επιφýλοξη των òπüμενων πòρογρüφων, το Δημüσιο κοι οι Φορ_εßò ΚοινωνΙκÞò

Ασφüλισηß μποροι,υ υü προβοýß, στο ηλüßσßü του πορüντοò νüμου, σε ονοδιüρθρωση οφειλþν

προò ουτοýò, συμηεριλομβονομÝνηò κοι τηò δυνοτüτητοò διογροφÞò μÝρουò ουτþν,

3. Εßνοι üκυροò ο üροò σýμβοσηò ονοδιüρθρωσηò, που προβλÝηει:

ο) την οποπληρωμÞ οφειλþν προò το Δημüσιο σε περισσüτερεò οηü εκοτüν εßκοσι (120) δüσειò,

β) την τμημοτικÞ οποηληρωμÞ οφειλþν προò το Δημüσιο ονü χρονικü διοστÞμοτο που

υπερβοßνουν το μÞνο,

γ) την κοτοβολÞ μιηνιοßοò δüσηò μικρüτερηò των πενÞwο (50) ευρþ,

δ) την ποροχÞ ηεριüδου χüριτοò γßο την οποπληρωμÞ οφειλþν ηροò το Δημüσο,

ε) την ικονοηοßηση οποιτÞσεþν του με üλλο οντολλüγμοτο οντß χρημοτικοý ηοσοý

ποσοý που η

ο Δημüσιο κοτ'

κ Wοò üρθρου,

τ τη μÝγιοτη δι

Τ 0 με τιò περιπ

παρογρüφου 2 του üρθρου 9.

6.ΕιδικþòοτνμεσυνολικüηοσüβοσΙΚÞòοφειλÞòπροòτοΔημüσιοÝωò
εßκοσι χιλιüδεò οßεò δτ προσμετρþντοι τυχüν οφειλÝò ηου προβλÝηοντοι

στο πρδτο εδü εφορμüζοντοι οι εξÞò κονüνεò:

ο) γιο βοσικÝò οφειλÝò Ýωòτρειòχιλιüδεò (3,0οο) ευρþ, η οηοπληρωμÞ ουτþν κοι των επ'ουτþν

ηρüοουßÞοεωυ-Þ ßΟ«r" Ξ"þαe."μηò κατüβολÞò γßνετοι τμημοτικü σε τριüwο Ýξι (36) μηνιοßεò
δδ"ε,ò «"-'ουþ.ο- üρ,ο, μß.l,üχß*η μηνιòßο δòση πεγÞ",τò (50) ευρþ, χωρßò δυ",οτüτητο

διογροφÞò κονενüò ποσοý,

β) γιο βοσικÝò οφειλÝò üνω των τριþν χιλιüδων (3,ΟΟΟ) ευρþ, η οποηληρωμÞ ουτþν κοι των επ'

αυßþν προσουξÞσßων η rü*ων εκπρüθεσμηò ΚοτοβολÞò γßνετοι τμημοτικü.σε εκοτüν εßΚοσι (120)

μηνιοßεò δüσειò *υ-ß ουλ-ο,ο üριο,'με ελüχιση μηνιοßο δüση ηενÞντο (5Ο) ευρþ, χωρßò
δυνατüτητο διογροφÞò βοσικÞò οφειλÞò,

ο
θ
τ
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βαθμü ηου συμβιβüζοwοι με τουò ονωτÝρω κονüνεò.

7 Αν στη σýμβοση ονοδιÜρθρωσηò προβλÝπετοι διογροφÞ οφειλþν προò το Δημüσιο, ουτÞ
γßνετοι κοτü σειρü πολοιüτηταò, οπü την ηολοιüτερη οφειλÞ ηροò τη νεüτερη, με κριτÞριο το
χρüνο κοτοχþρισηò τηò οφειλÞò στο βιβλßο εισπροκτÝων εσüδων κοι üχι το χρüνο λÞξηò τηò
νüμιμηò ηροθεσμßοò κοτοβολÞò ουτÞò, εßτε η κοτοβολÞ γßνετοß εφüπσξ εßτε σε δüσειò. Η διογροφÞ
των οφεßλþν του ηρσηγοýμενου εδοφßου τελεß υηü την ονοβλητικÞ οßρεση τηò ολοσχεροýò
οποπληρωμÞò των ρυθμιζüμενων οφειλþν προò κüθε πιστωτÞ κοι τηò μη οκýρωσηò Þ ονοτροπÞò
τηò σýμβοσηò σνσδßüρθρωσηò σýμφωνο με το üρθρο ß4.

8 Επß των οφειλþν προò το Δημüσιο που ρυθμßζοντοι δυνüμει τηò σýμβοσηò ονοδιüρθρωσηò δεν
υπο.λογßζοντοι ηε9οιτÝòιω τüκοι Þ ηροσουξÞσειò εκηρüθεσμηò κοτοβολÞò, Απü την ημερομηνßο
Ýνορξηò ισ,χýοò τηò σýμβοσηò ονοδιüρθρωσηò κοι κοτü τη διüρκειο ισχýοò ουτÞò, δεν
υηολογßζοντοι το πρüστιμο του üρθρου 57 του Κþδικο ΦορολογικÞò Διοδικασßοò φ, αΙ74/2Ο|3),
κοι του üρθρου 6 του Κ Ε Δ Ε.

9. Αν η υποβληθεßσο πρüτοση του Δημοσßου δεν τßθετοι σε ψηφοφορßσ σýμφωνο μετην
πορüγροφο 6 του üρθρου 8, το Δημüσιο ψηφßζει υπÝρ τηò συμφερüτερηò γιο εκεßνο ηρüτοσηò,
εφüσον διοπισþνει την ορθÞ εφορμογÞ των υηοχρεωτικþν κονüνων του üρθρου 9 κοι του
πορüντοò üρθρου. Αν μßο μüνο ηρüτοση τßθσοι ω ψηφοφορßο, το Δημüσιο ψηφßζει υπÝρ ουτÞò,
μüνο ον διοπισrþνει την ορθÞ εφορμογÞ των ονωτÝρω υηοχρεωτικþν κονüνων,

10. Γιο τη χορÞγηση οποδεικτικοý ενημερüτητοò στον οφειλÝτη κοι τουò συνοφειλÝτεò που
δεσμεýονται οπü τη σýμβοση ονοδιüρθρωσηò οφειλþν εφορμüζετοι το üρθρο 12 του Κþδικο
ΦορολογικÞò Διοδικοσßοò (ν,4Ι74/2ο73) κοι των κονονιστικþν πρüξεων που εκδßδονται κοτ'
εξουσιοδüτηση ουτοý. Ηρýθμιση οφειλþν στο πλοßσιο του ηορüwοò νüμου θεωρεßτοι ωò ρýθμιση
τμημοτικÞò κοτοβολÞò γιο την εφορμογÞ τσυ ηροηγοýμενου εδσφßου, Γιο τη χορÞγηση
οηοδεικτικοý ενημερüτητοò δεν λομβüνονται υπüψη τυχüν προò διογρσφÞ οφειλÝò, üπωò συτÝò
προσδιορßζοντοι στην ονωτÝρω σýμβοση.

11 Απü την ημερομηνßο υπογροφÞò οπü το Δημüσιο τηò εγκριθεßσοò σýμβοσηò ονοδιüρθρωσηò
Þ, σε περßπτωση δικοστικÞò επικýρωσηò, οπü την κοινοποßηση στο Δημüσιο τηò δικαστικÞò
οπüφοσηò με την οποßο εηικυρþθηκε σýμβοση ονοδιüρθρωσηò οφειλþν, γιο τιò υπογüμενεò στη
σýμβοση οφειλÝò:

ο) ονοστÝλλετοι η λÞψη ονογκοστικþν μÝτρων κοι η συνÝχιση τηò διοδικοσßοò ονογκοστικÞò
εκτÝλεσηò επß οποιτÞσεων, κινητþν κοι οκινÞτων κατü του οφειλÝτη Η ονοπολÞ ουτÞ δεν ισχýει
γιο τιò ληξιπρüθεσμεò δüαειò τηò σýμβασηò,

β) ονοοτÝ,λλετσι η ποινικÞ δßωξη γιο το οδßκημο του üρθρου 25 του ν 1882/1990 (Α'43) και
ονοβüλλετοι η εκτÝλεση τηò ποινÞò που επιβλÞθηκε σýμφωνο με το üρθρο ουτü Þ, εφüσον üρχισε,
η εκτÝλεσÞ τηò διοκüπτετοι. Κòτü το χρονικü διüστημο τηò òνοοιολÞò τηò ποινικÞò δßιοξηò
ονοοτÝλλετοι η πορογροφÞ του οδικÞμοτοò, χωρßò νο ισχýει ο χρονικüò περιορισμüò τηò
ηορογρüφου 3 του üρθρου 113 του Π Κ ,

12. Γιο την εφορμογÞ του πορüντοò üρθρου:

ο) Ωò <<βοσικÞ οφειλÞ,> νοεßτοι το ηοσü τηò οφειλÞò ηου ορχικü βεβοιþθηκε, χωρßò τουò τüκουò Þ
τιò προσουξÞσειò εκπρüθεσμηò κοτοβολÞò που την επιβορýνουν σýμφωνα με τον Κþδικο
ΦορολογικÞò Διοδικοσßοò Q, aL7 α/2Ο|3) Þ τον Κ Ε Δ Ε. (ν δ 356/ Ι974), üηωò το ποσü ουτü Ýχει
διομορφωθεß, οπü το χρüνο κοτοχþρισηò τηò οφειλÞò στο βιβλßο εισπροκτÝων εσüδων Ýωò την
υποβαλÞ τηò òßτησηò του Ýρθροs 4, μετü οπü τυχüν κοτοβολÝò, ονογκοστικÞ εßσπροξη Þ
διογροφÞ βüσει νüμιμου τßτλου

β) Ωò «διογροφÞ» νοεßτοι η διογροφÞ βασικÞò οφειλÞò, καθþò κοι η οπολλογÞ οπü τüκουò,
προσουξÞσειò Þ πρüστιμο Εκηρüθεσμηò κοτοβολÞò.

γ) Ωò «ηροσουξÞσειò» Þ«τüκοι εκηρüθεσμηò κοτοβολÞò> νοοýντοι οι flροσουξÞσειò Þ τüκοι
εκπρüθεσμηò κοτοβολÞò κοτü το üρθρο 53 του Κþδικο ΦορολογικÞò Διοδικοσßοò και 6 του
Κ,Ε.Δ.Ε,, üπωò το ποοý ουτü Ýχòυν διομορφωθεß την ημερομηνßα υποβολÞò τηò οßτησηò γιο
υπογωγÞ σιò διοτüξειò του πορüντοò

13. ¼λεò οι προηγüýμενεò πορüγροφοι εφορμüζòντòι òνòλüγωò και γιο οφει},Ýò υπÝρ τρßτων οι
οποßεò βεβοιþνοντοι κοι εισπρüττοντοι οπü τη ΦορολογικÞ Διοßκηση.

14. Με οπüφοση του Υπουργοý Οικονομικþν, η οποßο εκδßδετοι ýστερο οπü εισÞγηση τηò
Ανεξüρτητηò ApxÞc Δηυοσßων Εσüδων μπορεß νο εξειδικεýοντοι η μεθοδολογßο κοι το κριτÞοιο τηò
πορογρüφου 5 γιο τον προσδιορισμü του οριθμοý κοι του ýψουò των δüσεων κοτοβολÞò γιο την
οποπληρωμÞ οφε!λþν προò το Δημüσιο, το κριτÞριο γιο τη διομüρφωση τηò ψÞφου του Δημοσßου
σýμφωνο μετην ηορüγροφο 9, κοθþò κοι κüθε ειδικüτερο θÝμο γιο την εφορμογÞ των
πορογρüφων 1 Ýωò 13.

15. Οι Φορεßò ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò εκπροσωηοýντοι στην εξωδικοστικÞ ρýθμιση οφειλþν οπü
το ΚÝντρο Εßσηροξηò Ασφολιστικþν Οφειλþν (Κ.Ε Α.Ο.) του üρθρου 101 του ν. 477Zi2aL3 6'Ι67)

Οι παρüγροφοι 3 Ýωò 9 εφορμüζονται ονολüγωò κοι γιο τιò οφειλÝò προò τουò Φορεßò ΚοινωνικÞò
Ασφüλισηò:

ο) Ωò «βοσικÞ οφειλÞ,, νοεßτοι το ποσü τηò οφειλÞò που ορχικü βεβοιþθηκε, χωρßò τουò τüκουò Þ
τιò προσουξÞσειò εκπρüθεσμηò κοτοβολÞò που την επιβορýνουν σýμφωνο με τιò κεßμενεò διοτüξειò,
üπωò ουτü Ýχει διομορφωθεß οπü το χρüνο κοτü τον οποßο η οφειλÞ κατÝστη ληξιπρüθεσμη Ýωò
την υηοβο,λ,Þ τηò òßτησηò του üρθρου 4, ýσ,.ερο οπü τυχüν κοτοβολÝò, ονογκοστικÞ εßσπροξη Þ
διογροφÞ βüσει νüμιμου τßτλου

β) Ωò «διογραφÞ,, νοεßτοι η διαγραφÞ βασικÞò οφειλÞò, με την επιφýλαξη τηò παραγρüφου 16,
κοθþò κοι η οπολλογÞ οπü τüκουò, προσουξÞσειò Þ πρüστιμο εκπρüθεσμηò κοτοβολÞò

γ) Ωò «προσουξÞσειò» Þ «τüκοι εκπρüθεσμηò κοτοβολÞò» γοοýwοι οι προσουξÞσειò Þ τüκοι
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εκηρüθεσμηò καταβο,λ.Þò σýμφωνα με το üρθρο πρþτο πορ- ΙΑ' υποπορüγροφοò ΙΑ 2 περßητωση
ΙΙ του ,., 4!52/2ΟΙ3 κοι το üρθρο 6 του Κ Ε Δ Ε., üπωò το ποσü των προσουξÞσεων Þ τüκων
εκπρüθεσμηò κοτοβολÞò Ýχουν διομορφωθεß την ημερομηνßο υποβολÞò τηò οßτησηò γιο υπογωγÞ
ση διοτüξειò του ηορüντοò.

16, Η διογροφÞ βοσκÞò οφειλÞò πσρακροτοýμενων εßσφορþν εργοζομÝνων ηροò φορεßò
κοινωνικÞò οσφüλισηò οπογορεýετοß.

17. Η διογροφÞ βοσßκÞò οφειλÞò προò φορεßò κοινωνικÞò οσφüλßσηò δεν επηρεüζεß το
οσφολισικü δικοιþμοτο τρßτων

18. Γιο τη χορÞγηση οποδεικτικοý οσφολιστικÞò ενημερüτητοò πον οφειλÝτη κοι τουò
συνοφειλÝτεò που δεσμεýοντοι οηü την οηüφοση επικýρωσηò σýμβοσηò ονοδιüρθρωσηò οφειλþν,
εφορμüζοντο! cI οικεßεò διατüξειòτων φορÝων. Η ρýθμιση οφειλþν στο πλοßσιòτου πορüντοò
νüμου θεωρεßται ωò ρýθμιση τμημοτικÞò κοτοβολÞò μο την εφσρμογÞ του προηγοýμενου
εδοφßου Γιο τη χορÞγηση οποδεικτικοý ενημερüτητοò δεν λομβüνοντοι υπüψη τυχüν προò
διογροφÞ οφειλÝò, üπωò ουτÝò προσδιορßζοντοι στην ονωτÝρω σýμβοση.

19. Απü την ημερομηνßο υπογροφÞò οπü το κ.Ε.Α.c. τηò εγκριθεßσοò σýμβοσηò ονσδιüρθρωσηò
Þ, σε ηερßπτωση δικοστικÞò εηικýρωσηò, οπü την κοινοηοßηση στο Κ Ε.Α.ο τηò δικοστικÞò
οηüφοσηò με την οποßο εηικυρþθηκε σýμβοση ονοδιüρθρωσηò οφειλþν, γιο τιò υπογüμενεò ση
σýμβοση οφειλÝò:

ο) ΑνοστÝλλετοι η λÞψη ονογκοοτικþν μÝτρων κο! η συνÝχιση τηò δ!οδικοσßοò ονσγκοστικÞò
εκτÝλεσηò επß σποιτÞσεων, κινητþν κοι οκινÞτων κοτü του οφειλÝτη. Η ονοστολÞ αυτÞ δεν ισχýει
yιc τιò ληξιηρüθεσμεò δüσειò τηò σýμβοσηò.

β) ΑνοστÝλλετοι η ηοινικÞ δßωξη γιο το οδικÞμοτο του ο.ν 86/1967 (Α'136) κοι ονοβüλλετοι η
εκτÝλεση τηò ποινÞò που επιβλÞθηκε σýμφωνο με τò òρθρο ουτü Þ, εφüσον üρχισε, η εκÝλεσÞ τηò
διοκüητετοι. Κοτü το χρονικü διÜστημο τηò οναστολ.Þò τηò ποινικÞò δßωξηò ονοοτÝλλεται η
πορογροφÞ του οδικÞμοτοò, χωρßò νο ισχýει ο χρονικüò περιορισμüò τηò πορογρüφου 3 του
üρθρου 113 του Π Κ ,

20. Ηε οπüφοση του Υπουργοý Εργοσßοò, ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò κοι ΚοινωνικÞò Αλληλεγγýηò
μπορεß νο εξειδικεýοντοι η μεθοδολογßο κοι το κριτÞριο τηò ηορογρüφου 5 γιο τον ηροσδιορισμü
του οριθμοý κοι του ýψουò των δüσεων κοτοβολÞò για την οποπληρωμÞ οφειλþν προò τουò
Φορεßò ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò. το κριτÞριο γιο τη διομüρφωση τηò ψÞφου του Κ.Ε Α.Ο. σýμφωνο
με την πορüγροφο 9, κοθþò κοι κüθε ειδικüτερο θÝμο yιc την εφορμογÞ των ηορογρüφων 3 Ýωò 9
κοι 15 Ýωò 19

21 Υστερο οπü οßτηση οφειλετþν τουò, οι οποßοι εξοιροýντοι οπü το πεδßο εφορμογÞò του
πορüντοò νüμου σýμφωνο με την περßπτωση Β'τηò ηορογρüφου 1 κοι την πορüγροφο 5 του
üρθρου 2 Þ επειδÞ ουτοß εßνοι φυσκü πρüσωπο, το οηοßο οποκτοýν εισüδημο οπü επιχειρημοτικÞ
δραστηριüτητα σýμφωνο μετο ν 4Ι72/2Ο13, ολλü δεν Ýχουν πτωχευτικÞ ικονüτητο, τò Δημüσιο
κοι οι Φορεßò ΚοινωνικÞòΑσφüλισηò, μπορεß νο προτεßνουν σεουτοýò λýσειò ρýθμισηò οφειλþν
ονüλογεò με ουτÝò που οποδÝχοντοι Þ οντιπροτεßνουν στο πλοßσιο τηò διοδικοσßοò εξωδικοστικÞò
ρýθμισηò οφειλþν -,ου παρüν-,òò Με τιò υπουργικÝò òποφüσειò των ηορογρüφων 14 κο! 2Ο ßJπòρεß
νο εξειδικεýοντοι οι λεπτομÝρειεò γι0 την εφαρμογÞ τηò ποροýσοò.

¶ρθρο 16
ΗλεκτρονικÞ πλοτφüρμο εξωδικοστικοý μηχονισμοý ρýθμισηò οφειλþν

1 Η δισδ,κοσßο εξωδικοσικÞζ ρýθμßσηò οφειλþν που ηεριγρüφετοι στον ηορüντο νüμο
διεξüγποι μÝσω ψηφιακÞò ιλοτφüρμοò ηλεκτρονικÞò υποβολÞò κοι διοχεßρισηò οιτÞσεων, ηου
ονοπτýσσποι οηü τη ΓενικÞ Γρομ;ιοτεßο Πληροφοριοκþν Συπημüτων κοι ΔιοικητικÞò
ΥποστÞριξηò του Υπουργεßου Οικονομικþν (Γ.Γ Π.Σ. κοι Δ.Υ,ΥΠ,ΟΙΚ.) σε συνεργοσßο με την
Ε Γ Δ.Ι.Χ., φιλοξενεßται κοι λειτουργεß σπò υποδομÝò τηò Γ.Γ.η Σ κοι Δ.Υ ΥΠ ΟΙΚ κοι στην οποßο
πορÝχετοι πρüσβαq μÝσω τηò ιοτοσελßδοò τηò Ε.Γ.Δ,Ι.Χ.. lΙ ηλεπρονικÞ πλοτφüρμο {ει κυρßωò
τιò ποροκüτω λειτουργßεò κοι εφορμογÝò:

ο) τουτοποßηση των συμμετεχüντων στη διοδικοσßο μÝσω των μονοδικþν κωδικþν γιο χρÞση
των εφορμογþν του συστÞμοτοò ΤAXISnet του Υηουργεßου Οικονομικþν,

β) υηοβολÞ οßτησηò υπογωγÞò κοι συνοδευτικþν εγγρüφω,τ σε ψηφιοκÞ Þ ηλεπρονικÞ μορφÞ,

γ) ουτομοτοποιημÝνο σýστημο ονüθεσηò υπüθεσηò σε συντονιστÞ,

δ) σýσημο εηικοινωνßοò μετοξý συ..,τονισþν κοι Ε Γ.Δ.I Χ ,

ε) πρüσβσση συντον|στÞ, οφειλÝτη κοι συμμετεχüντων πιοτωτþν οτο ηεριεχüμενο τηò οßτησηò
υηογωγÞò του οφειλÝτη κοι στο συνοδευτικü Ýγγροφο,

οτ) σýστημο επικοινωνßοò, κοινοποßησηò κοι οντολλογÞò εγγρüφων μετοξý συντονιστÞ. οφειλÝτη
Κοι Πιστωτων|

ζ) Ýκδοση πιαοποιημÝνων εγγρüφων,

η) υηολογισ..IκÝò εφορμογÝò,

ι) διοσýνδεση ηλεκτρονικþν κοι ψηφιοκþν ορχεßων γιο τη διοσταýρωση κοι την επολÞθευση
των στοιχεßων που υflοβüλλοντοι οπü τον οφειλÝτη,

ιο) ηορογωγÞ στοτισικþν σναφορþν kcι εκθÝσεων. οι οηοßεò οξιοποιòýντοß γιο το σχεδιοσμü
τηò εθνικÞò οτροτηγικÞò για τη δισχεßριση του ιδιωτικοý χρÝουò υπü την προýπüθεση
ψευδωνυμοποßησηò των υποκειμÝνων των δεδομÝνων

2. lΙ4ε κοινÞ οπüφοση των Υπουργþν Οικονομßσò κοß Ανüπτυξηζ κοι Ο!κονομικþν κσθορßζοντσι οι
διοδικοσßεò, οι ηροýηοθÝσειò κοι οι τεχνικÝò λεπτομÝρειεò σι οποßεò οποτελοýν τßò λειτουργικÝò
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προδΕγροφÝò τηò ηλε§ροÞτÞò πλοτφüρμοò εξωδτκοσηκοý μηχσwσμοý ρýθμισηò οφειλþν.

3. Με κοινÞ απüφοση των Υηουργþν Οικονομßοò κοι Ανüτmιξηò, Οικονομικþν κοι Εργοσßαò,
ΚοινωνικÞò Ασφüλισηò κοι ΚοινωντκÞò Αλληλεγγυηò μπορεj να θεσπισθεß για πρüσωαο των οποßων
οι συνολικÝò προò ρýθμιση οφειλÝò δεν ξεπερνοýν το ποσü των πενÞπο χιλιüδων (50.000) ευρþ
απλαποιημÝνη διοδκοσßσ ριýμισηò των οφσλþν τουò, κατü την οπσßσ η πρüτοση ρýθμßστζ.
κοθτbò κοι η οξιολüγησ1 τηò β*ισμüτητοò του οφειλÝτη, ηορüγοιηοτ με τυηοηοιημÝνο τρJοπο.

¶ρθρο 17
Συνεργοσßο χ6ιημοτοδοτικþν φορÝων

¼rov ηφισσüτερο πιστιοτικü ιδρýμοτσ, χρημοτοδοτικü τδρýμοτο Þ ετοιρßεò δηχεßρισηò Þ
απüκτησηòοπαπÞσεων απü δüνειο κοι πστþσαò (Ε.Δ.Α.Δ.π. Þ Ε.Α.Α.Δ.R.) του ν. 435412015 *ουν
Þ διοχαρßζοντοι ληξιπρüθεσμεò οαοτÞσαò Ýνοντι του ßδιου οφαλÝτη, ωò προò τον οποßον
υπüρχουν σιορκεßò ενδεßξσò üτ βρßσκεmι σε ποροýσσ Þ mοπÝτλοýμενη οδυνσμßο εκπλÞρωσηò των
οικονομκþν του υποχραßχΕων, ουτÜ μπορεß νο συνεργüζοντοι, προκειμÝνου νο επεξεργοστοýν
κοι νσ υποβüλουν στον οφειλÝτη κοινÞ πρüτοση, με σκοηü την Þεýρεση βþαμηò λýσηò. Προò το
αοπü τοýτο. το σγωτÝρω πρüσωπσ μπορòýγ yc òτ.ολλüσσουν μετσξý τι}òüσεò ηληροφορßεò
αηαιτοýνται, ηρεκειμÝνου \ισ αßολογÞσουν τη β}ωσμüτητσ τ¹ επιχεßρησηξ του οφθλÝτη κστ νο
διομορφιßισουν τουò üρουζ τßò κσνÞò πρümσηò, την οποßο θο υπσβüλουν, στο ηλσßσιο τσυ
ισχýοmò κονονισικσý πλοισßου.

¶ρθρο 18
Τροποηοßηση διοτüξεων του ν. jι412l2ο16
(Α, 147)

Το üρθρο 377 mU ν. 44τ2|2α16 (Α' 147) οιτflκσθßστοτοι ωò εξÞò:

Στην περßπτωαη 68 μgτü τη φρüση <του π.δ, 28/1980 (Α' 11),» τßθgται τελεßα κοι προστßθεΓαι
δεýτερο εδüφιο ωò ÝÞò:

<Ειδικü η υποχρÝωση δημοσευσηò περßληψηò σε τοπικÞ ξφημερßδο, που προβλÝπετοι στο Üρθρο
11 τοτ, π.δ. 28/19α0, ,κσπrργεßτòι με την εmφýλαξη τηò ασβογρüφοßJ 12 του üβθρου 379 του
πορüντοò νüμου,»

Το τρßτο εδÜφιο τηò ηερßπτωσηò 82 αmκαθßστοτοι ωò εξÞò:

«Ειδικü η υηοχρÝωση δημοσßευσηò εφüποξ ηερßληψηò α τοπκÞ εφημερßδο. ηου προβλÝπεται
στσ Üρθρο 5 κοι στο üρθρο 23, ßòοτορ€π| με την Ξπιφýλοξη τηò πορογρüφου 12 του ÜρOρου
379 mυ ηορüνmò νüμου.»

Η περßπτωση 12 του üρθρου 379 του ν. 4472/2Ο!6 οιτπκαθßστòτòι ωò εξÞò:

<.Η ισχýò τηò περßπmσηò 35 και 68, καθþò κοι mυ τρßmυ εδοφßου των ηεριπτιßισεων 31,40, 59
και 82 τηò πορογρüφου Ι του üρθροττ 377 αρχiζει την 1η Ιογουüριου 2021.»

Η ισχýò του ηορüντοò üρθρου αρχßΦι αηü τη δημοσßευσÞ του στην Εφημερßδο ττò ΚυβερνÞσεωò.

¶ρθρο 19
Τροποποßηση δττüξεων του ν, 36t4/2οο7
(Α, 267)

1. Το τρßο ηριßττο εδüφπ τηò πορογρüφου σ' του üρθρου 8 του Κοτσστσπκοý τηò Μονüδοò
Οργüνωσηò τηò Διοχεßρισηò των Ανοπτυξιοκþν Προγρομμüτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε., üηωò τροποποιÞθηκε
και κωδικοποιÞθηκε σε ενιοßο κεßμενο με το üρσρο 33 του ν. 36Ι4/2Ο07 (Α' Ζ67r, üπωò το εδüφια
αυτÜ τροποπσιÞθηκον μετο üρθρο ω mu ν. 4314/2Ο14 (Α' 265), ονηκαθßστοτοι ωò ÞÞò:

«α} Το προαDflικü τηò Μ.ο.Δ. Α.Ε. Εροσ,\ομβüνετοι οπü mν ιδιωτκü τομÝσ Þ οποσιüται σπü το
δημüσ¼ κοι ευρýτερο δημüσο τομÝο, üFωò συτüò ορßζ€τα σπιν πσρ, 1 του üρθρου 14 του ν,
2Lθο/τ994, ýστερα οπü διοπßσποοη οναγκþν στελÝχοσηò, προγρομμοτισμü ονθρþπινου
δυνεμικòý, δημüσιο πρσ<Þρυξη Þ πρüσκ,\ηση οντßστοχο kgι οξιολüγηση των τυπικþγ και
ουσιοστικþν προοüντων των υποψηφßων. Η διοδικοσßα επιλογÞò του προσωπικοý που
προσλομβüνετοι οflü τον ιδιωτκü τομÝ¼, κοθορßζετοι με κοινÞ υπουργικÞ οηüφοση των Υπουργþν
ΔιοικητκÞò Ανασυγκρüτησηò rcι οικαομßοò κοι Ανüπτξηò, Η δημüσιο προκÞρυξη κοι ο πßνοκοò
πρσσλομβονομÝνων γνωστοποιοýwοι σο ΑΣΕΠ με εξοßρεση του προσωηικοý τηò ηορογρüφου
σ'
του πορüντοò üρθρσυ. Γ ω το ηροσωπικü ησυ οηοσπüται απü το δημüσσ Þ ευρýτφο δημüσιο
ταμÝο εφερμüζοmι οι διοτüξειò τηò ηερßπτωσηò γ' τηò ηορ. 1 του üρθρου 34 mu ν. 4314/2014
(Α'265).»

2. Η ισχýò του πσρüντοò üρθρου ορχßζει απü τη δημοσßευσÞ του οτην Εφημερßδο τηò
ΚυβφνÞσεωò,

¶ρθρο 20
Τροποποßηση δmτüξεων του ν, 431412Ο14
(Α, 265)

1. Στο τελευτοßο εδÜφιο τηò ποβ 6ο του üρθρου 18 τ-υ ν. 43ι4/2014 διογρüφετοι η φρüση
«πλην δρüσεων κροτικþν ενισχýσεων».

2. Η περßπτωση γΙ τηò ηαρ. 1 του üρθρου 34 του ν- 4314/2014 οντικοθßστοτοι ωò εξÞò:

<γ) νÝο προαυπικü που θα flροσληΦθεß οπü τη ΙÞ.Ο.Δ. Α,Ε, μετü οπü δημüσιο ονοιχτü
διογωνσμü. σýμφωνα με το üρθρο 8 του Κοταστατικοý τηò. üπωò ουτü Ýχει τροποποτηθεß και
κωδκο+,οιφεß ß;ε το üρθρο 33 του ν. 3614/2σC7 {Α' 267) ßß eo σποσποΦεß f; ßιετοκινηθεß στη
ΕιδικÝò Υπηρεαßεò απü φορεßò τηò ΓενικÞò ΚυβÝρνησηò μετÜ οπü δταγωνιστικÞ §ιαδικασßσ, η οηοßα
κοθορßζεται με σπüφσση του Υπουργοý Οικονομßσò κσι ΑνÜπτυξηò.»
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3 Η παρ. 3 του üρθρου 39 mU ν. 4314|2oL4 οπκοθßοτοτοι ωò εξÞò:

<<3. Οι ΠροΙστüμενοι των Ειδικþν Υηηρεσþν κοι των μονüδων τουò τοποθετοýνται με οπüφοση
του Υπουργοý Οικονομßοò και Ανüητξηò μετü οπü εισÞγηση του Δ.Σ. τηò Μ.Ο.Δ. Α.Ε.. Οι
προß'στüμενοι τηò ΚεντρικÞò Υηηρεσßοò (ΚΥ) τηò Μ Ο,Δ, Α.Ε, τοποθετοýwοι με οπüφοση του
προÝδρου τηò Μ.Ο_Δ. Α.Ε. μετü απü εισÞγηση του Δ.Σ, τηò Μ ο Δ. Α.Ε,. Οι ονωτÝρω προß'στüμενοι
τοηοθετοýνmι σπò θÝσαò αυτξ γιο θι,τεh πÝπ9 (5) ε-Ýν, που μπορεß νò ονονεþνετσι με üμοιο
οπüφοση, Οι προßστüμενοι τσν Ειδικþν Υπηρεσιþν κοι των μονÜδων τουò κοι οι προßστüμενστ τηò
ΚΥ τηò Fl.ο.Δ. Α.Ε ηοý εßχον επιλεγεß αýμφωνο με τò διοýξειò του ν. 3614/20Ο7 Þ τιò διοτüξειò
του ν, 4314/2Ο14 Þ εΦικÝò δσýξειò και δεν θσ τοποθετηθοýν ωò ηροß'οτüμενοι οντßπσιχου
επιπÝ5ου kot' εφορμογÞ τηò διοδικοσßοò τηò πορογρüφου 2, δýνοιττοι κοτüπιν οßτησÞò τουò νο
τοπο€ετηθοýν σε θÝση στελÝχουò στην υπηρεσßο που υπηρετοýσαν, ωò προß'στüμενοι
εφορμοζομÝνων των διοτüξεων των ηαραγρüφων 1 κοι 2 του üρθρου 36,>,

4. Η §χýò mν ανωτÝρω δΕüξεων αρχßζε οπü τη δημοσßευσÞ τουò στην Εφημερßδσ τηò
ΚυβερνÞσεωò

¶ρθρο 21

ß
τη δισφορÜ ýψοò του συνüλου των μηνιοßων τοκτ
σýγκριση μ τßýν τακτικþν μηνιαßων αποδοχþν τω òΓρσμμοτεßο υ Υηουργεßου οικονομßοò κοι ΑνÜπτυξ
τηò Ι4.Ο-Δ. Α.Ε . του σπßστοιχου κλÜδου, ειδικüτητοò, βοθμοý κοι κλιμακßου,
συμτεφιιλομβενομÝνηò τηò υπερβüλλουοοò μεßωσηò τηò πορσγýφου 2 του üρθρου 29 του ν.
4ο2,4Ι2ο7! (Α, 226).

Το αδικü ειßδομο κοτοβüλλετοι οπü τη Μ,Ο.Δ, Α.Ε. με επιχορÞγηση οηü το Πρüγρομμο Δημοσßων
Επενδýσαυν του Υηουργεßου Οικονομßαò κοι Ανüητυξηò

2. Η ισχýò τσυ ηορüwοò Üρθροσ σρχßζει οπü τη δημσσßευσÞ του στην Εφημερßδο τηò
ΚυβερνÞσεωò.

¶ρ€ρο 22

Η πορ.2του üρθρου 152τσυ ν. 2960/2001 (Α'265) «ΕθνικüòΤελωνειοκüò Κþδικοò>>
οντικοθßστατοι ωò εξÞò:

«2, Οι δτýξαòτων üρθρων 16Χ κοι επüμενο του πορüντοò Κþδικο, περß οοτικÞò ευθýνηò,
εφορμüζοντοι κοτ' ονολογßα κοι στιò τελωνειοκÝò ποροβüσειò,

Η Üγνòισ -,ων οστικþò συγυπεý€υι.<;ιν γιο την πÞθεση των χαρòκτηρισθÝπιυν <ιò κυρßωò
υπσιτßων τηò τÝλεσηò τηò παρÜβσσηò δεν απαλλüσσει ουτοýò οπü την ευθýνη, εκτüò ον Þθελε
οηοδαχθεß üτι οι ανωτÝρω δεν η δýνOντονσ Ýχουν γνþση περßτηò πιθονüτητοζτÝλεσηòτηò
πσρüβοσηò.

Σε περßητωση ηþλησηò κοτüπιν διογωνισμοý mυ συνüλου Þ μÝρουò των μετοχþν Þ του
συνüλου των ηεριουσιακþν στοιχεßων Þ τμημüτων ουτþν Þ κλüδων νομ|κþν προσþπων
δημοσßου δικσßου, νομικþν προσþηων ιδιωτκοý δικαßου κοι ηιστωτικþν ιδρυμüτων στο μετοχικü
κεφüλοιο των οηοßων συμμετÝχετ με οποιοδÞποπ ηοσòπü το Δημüσο, καθþò mr ονωνýμων
εταιρειþν που εßγοι συνδεδεμÝνεò μετο ωò üνω νομικü πρüσωπο δημοσßου δικσßου, νομικü
πρüσωπο ιδιωτικοý δικοßου και πιστωτικü τδρýμστο, η οποßα ηþληση διενεργεßmι στο πλοßσιο
οποκροτικοποßησηξ, εξυγßονσηò Þ ειδικÞò εκκοθÜρισηò αυτþν, γ|ο την κGτοβολÞ πρΦσπμßýν,
πολλοπλþν τεΙþν. δοαμþν κοι λοιηþν επιβορýνσεοτν, που επιβüλλο\.τοι κοι κατολογßζοντοι σε
βüροò των κυρßωò υπαττßων τηò παρüβασηò, δεν κηρýσσοwοι ολληλÝγγυο ωνυπεýθυνα οσικü το
ωò üνω νομικü πρüσωπα υηüτην προýπüθεση ü1 Ýωòτην ημερομηνßο μετοβßβοσηòτων μετοχþν
Þ περιουσιοκþν στοχεßων δεν εßχον κοινοποιηθεß κοτολογιστικÝò πρüξειò κοι η συγκεκριμÝνη
εκκρεμüτητο δεν εßχε γνωστοποιηθεß οτουò ενδισφερüμwουò επενδυτÝò κπü το κρßσιμο σüδιο
τηò διενÝργειοò του σχεπκοý διογωνισμοý γιο τη μετοβßβοση ουτþν των περιουσοκþν στοιχεßων.
Η διüταξη rcu προηγοýμενου εδοφßου ισχýει κοι στην περßπτωση αστικÞò ευθýνηò, üπωò αυτÞ
πρσβΕηεται στο Üρθρο 16t του πορþντοò νüμου.»

¶ρθρο 23

¸νορξη ισχýοò

Η ισχýò του πορüντοò νüμου ορχßζει τρειò (3) μÞνεò μετü τη δημοσßευσÞ του στην Εφημερßδο τηò
ΚυβερνÞσεωò, εκτüò αν üλλωò ορßßμται σε εηιμÝρουò διοττξαò κοι εκτüò οηü τιò διατüξειò των
πορογρüφων 9 mu üρθρου 5" 4 Ýοò 7 του Üρθρου 6, 4 κσι 5 του Üρθρου 7. 7 τοιι üρθρου 14, 14
κοι 20 του üρθρου 15 κοι των üρθρων 16 κοι t7, η ισlòýò των οηοßων αρχßζει οηü τη δημοσßευαη
του πορüwοò στην Εφημερßδο τηò Κι.,βΞρνÞσεΦò.

ΠαραγγÝ,λλομε τη δημοσßευση του ηορüντοò στην ΕφημφΙδο τηò ΚυβερνÞσεωò κοß την εκτÝλεσÞ
του ωò νüμου του Κρüτουò.

ΑθÞνο, 3 Ι,4οßου 2017
Ο Πρüεδροò τηò Δημοκροτßοò

ΠΡσΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υηουργοß

https:/Λaιvdb.intrasoffnet.cσm/nomos/ Ι πe\λ/sdetail]rs,php

ΑνοπληρωτÞò Υηουργüò
Οικονομßοò κοι Ανüπτυξηò
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