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Η εξωδικαστική διαδικασία 
εξυγίανσης του συνόλου του 

ιδιωτικού χρέους, επιχειρήσεων 
και φυσικών προσώπων, δίνει τη 
δυνατότητα εξόφλησης «κατόπιν 

κουρέματος» σε 20 χρόνια. Ξεκινά 
από την 1η Μαρτίου για όλες 

τις επιχειρήσεις και από την 1η 
Ιουνίου για τα φυσικά πρόσωπα. 

Αναμένονται οι Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις για τα κριτήρια 

a.papaioannou@realnews.gr

Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Σ
ε έως και 240 δόσεις θα μπορούν από τον Μάρ-
τιο και μετά να ρυθμίζουν το σύνολο των χρεών 
τους προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, Οργα-

νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τράπεζες και τρί-
τους πιστωτές οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέ-

θους, με τη δυνατότητα ρύθμισης -όχι της πτώ-
χευσης- που δίνει το νέο πτωχευτικό πλαί-

σιο, γνωστό και ως «Δεύτερη Ευκαιρία». 
Οσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, η 

ισχύς της εφαρμογής αντίστοιχης 
ρύθμισης θα ξεκινήσει από την 

1η Ιουνίου 2021. Τα κριτήρια 
βάσει των οποίων θα κρίνο-

νται επιλέξιμοι οι οφειλέ-
τες για ρύθμιση εξυγί-

Ρύθμιση 
χρεών σε 
έως 240 

δόσεις
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ανσης (εξωδικαστικού χαρακτήρα) θα προσ-
διοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η 
οποία θα δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες. 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αί-
τησης θα τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιουνί-
ου και στο μεσοδιάστημα (δηλαδή από την 
1η Μαρτίου έως την 1η Ιουνίου) οι επιχει-
ρήσεις, εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν 
αίτηση, θα το πράττουν στο πρωτοδικείο της 
έδρας τους. Με τον νέο μηχανισμό, η επιχείρη-
ση, όπως και το φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνει 
πού και σε ποιον χρωστά, συν τα πε-
ριουσιακά στοιχεία που δια-
θέτει, αλλά και τα οικονομι-
κά της μεγέθη και, με βάση 
έναν αλγόριθμο, θα προ-
κύπτει το ύψος του «κου-
ρέματος» (επί του συνο-
λικού χρέους). Εν συνε-
χεία, για την συνολική 
οφειλή που θα απομεί-
νει θα προσδιορίζονται 
οι δόσεις. Τραπεζικές 
πηγές αναφέρουν ότι 
στις πλείστες των περι-
πτώσεων θα ισχύσουν 
οι 240 δόσεις - δηλα-
δή δόσεις για 20 χρό-
νια. Στόχος της κυβέρ-
νησης με την εφαρμο-
γή του νέου πτωχευτι-
κού πλαισίου είναι η 
ουσιαστική αντιμετώ-
πιση του ιδιωτικού χρέ-
ους, το οποίο έχει φτά-
σει στα 300 δισ. ευρώ: 
200 δισ. ευρώ σε εφο-
ρία και ασφαλιστικά τα-
μεία και 100 δισ. ευρώ 
στις τράπεζες. Σε ρύθ-
μιση των οφειλών τους 
δεν μπορούν να προχω-
ρήσουν μέσω της εξωδικα-
στικής διαδρομής που προ-
σφέρει η «Δεύτερη Ευκαιρία» 
όσοι οφειλέτες χρωστούν σε 
ποσοστό 90% σε έναν πιστω-
τή (εφορία, ασφαλιστικά τα-
μεία, τράπεζες κ.λπ.). Η εφαρ-
μογή του νέου πτωχευτικού απο-
τελεί προαπαιτούμενο στο πλαί-
σιο της 9ης μεταμνημονιακής αξι-
ολόγησης της ελληνικής οικονομίας 
και αρχικά προβλεπόταν η ισχύς του 
να ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρί-
ου 2021. Ωστόσο, λόγω της πανδη-
μίας, δόθηκε τρίμηνη παράταση για 
τις επιχειρήσεις και πεντάμηνη για τα 
φυσικά πρόσωπα. 

Δάνεια 
Ειδικά για τα δάνεια της επιχείρη-
σης ή του φυσικού προσώπου, αξί-
ζει να αναφερθεί ότι μπορούν να 
ενταχθούν στην ολιστική ρύθμιση 
εξυγίανσης, ακόμη και στην περί-
πτωση που είναι ενήμερα ή έχουν 

ρυθμιστεί στο παρελθόν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
οι οφειλές του ενδιαφερόμενου για ένταξη στη ρύθμιση 
εξυγίανσης να μην εξαντλούνται σε ποσοστό έως 90% 
μόνο στο δάνειο. 

Η αίτηση
Η αίτηση του οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των 
χρεών του περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:

 Πλήρη στοιχεία του οφειλέτη (ονοματεπώνυμο/επω-
νυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΚΑΔ, εφόσον ασκεί επιχειρημα-

τική δραστηριότητα ή είναι νομικό πρόσωπο, τηλέ-
φωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά 

στον κύκλο εργασιών του ή στο ει-
σόδημά του κατά το τελευταίο 

οικονομικό έτος πριν από την 
υποβολή της αίτησης και στις 

συνολικές υποχρεώσεις του 
έναντι των πιστωτών του, 
περιγραφή της δραστηρι-
ότητάς του, της οικονομι-

κής του κατάστασης, των 
λόγων της οικονομικής 
του αδυναμίας και των 
προοπτικών της επιχεί-
ρησής του.

 Κατάλογο όλων των 
προσώπων και φορέ-
ων που έχουν απαιτή-
σεις κατά του οφειλέ-
τη (π.χ. προμηθευτών 

ή εργαζομένων) με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, δι-
εύθυνση, ΑΦΜ, και, εφόσον υπάρχουν, τηλέφωνο 

και ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλόμενων πο-
σών ανά πιστωτή και της ημερομηνίας, αναφορικά με 
την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής.

 Κατάλογο των κινητών και ακίνητων περιουσιακών 
στοιχείων του οφειλέτη στην Ελλάδα και στην αλλοδα-
πή, με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία των 
κινητών περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε να μπορεί 
να προσδιοριστεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας 
του. Η αξία των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων προσ-

διορίζεται βάσει του άρθρου 11.
 Πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσε-

ων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμε-
νο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα 

επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
 Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού 

στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε 
ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Απαραίτητα έγγραφα

1 Εφόσον πρόκειται για οφειλέτη-φυσικό πρόσωπο, υποβάλ-
λονται, επιπλέον των στοιχείων του άρθρου 9, υποχρεωτικά 

και τα εξής:

α. Πλήρη στοιχεία του συζύγου και των εξαρ-
τώμενων μελών του (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, 
ΚΑΔ, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστη-
ριότητα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
β. Τα στοιχεία της υποπαρ. γ’ του άρθρου 9 
για τον ή τη σύζυγο ή τον συμβίο ή τη συμ-
βία και τα εξαρτώμενα μέλη.
γ. Στοιχεία για το οικογενειακό εισόδημα του 
αιτούντος από οποιαδήποτε πηγή και αιτία.

2 Εφόσον πρόκειται για οφειλέτη-νομικό 
πρόσωπο, υποβάλλονται, επιπλέον των 

στοιχείων του άρθρου 9, και τα εξής:
α. Αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά 
την τελευταία χρήση πριν από την υποβο-
λή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώ-
σεις του έναντι των πιστωτών του, περιγρα-
φή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής 
του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής 
του αδυναμίας και των προοπτικών της επι-
χείρησής του.
β. Δήλωση για κάθε καταβολή μερίσματος 
από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταί-
ρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχου-
σών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε 
εντός των τελευταίων δύο ετών πριν από την 
υποβολή της αίτησης,
γ. Στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδε-
δεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των 
60 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας 
υποβολής της αίτησης, καθώς και πλήρη στοι-

χεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχεί-
ων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφει-
λέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέ-
τη στη διάρκεια των 60 μηνών που προηγού-
νται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης,
δ. Κατάλογο των προσώπων που αμείβονται 
από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συν-
δεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανά-
λυση των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία 
δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
ε. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρ-
θρου 16 του Ν. 4308/2014 των τελευταίων 
πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δη-
μοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοι-
χη υποχρέωση.
στ. Προσωρινό ισοζύγιο, εντός του τριμήνου 
που προηγείται της υποβολής, τεταρτοβάθμι-
ων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού 
της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται 
η κατάρτισή του.

3Ο οφειλέτης μπορεί να συνοδεύει την αί-
τησή του με οποιαδήποτε άλλη πληροφο-

ρία, έγγραφο ή στοιχείο που θεωρεί σημαντι-
κό για την επιτυχία της διαδικασίας.

Στόχος της κυβέρνησης με την εφαρμογή 
του νέου πτωχευτικού πλαισίου είναι η 
ουσιαστική αντιμετώπιση του ιδιωτικού 

χρέους, το οποίο έχει φτάσει στα 300 
δισ. ευρώ. Στη φωτογραφία ο αρμόδιος 

υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας


