
 
 

 

Εξωδικαστικός Μηχανισµός Ρύθµισης Οφειλών Επιχειρήσεων 

 

Το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, έχει θέσει σε εφαρµογή τον εξωδικαστικό 

µηχανισµό για τη ρύθµιση οφειλών των επιχειρήσεων. Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στις 

επιχειρήσεις, µε επίκεντρο τις πολύ µικρές, µικρές, µικροµεσαίες επιχειρήσεις που έχουν 

πληγεί περισσότερο από την κρίση, να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, διασφαλίζοντας 

παράλληλα τις θέσεις εργασίας. Με τον συγκεκριµένο µηχανισµό διαµορφώνεται για πρώτη 

φορά ολιστικό εξωδικαστικό πλαίσιο, που δίνει την ευκαιρία σε µια υπερχρεωµένη, αλλά 

βιώσιµη επιχείρηση να συγκεντρώσει όλους τους πιστωτές της, προκειµένου να ρυθµίσει 

όλα τα χρέη της προς αυτούς, δηλαδή, τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταµεία και 

προµηθευτές. Με τον µηχανισµό ρύθµισης οφειλών προβλέπονται τα παρακάτω: 

• ∆υνατότητα ένταξης όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου µεγέθους και των 

ατοµικών, µε συνολικές οφειλές έως 31.12.2016 (σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ηµερών), 

ή οφειλή που ρυθµίστηκε µετά την 01.07.2016, ή είχε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη 

φορολογική διοίκηση, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ή προς άλλο νοµικό πρόσωπο 

δηµοσίου δικαίου, άνω των 20.000 Ευρώ. 

• Έναρξη της διαδικασίας ακόµα και µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος του 50% των 

πιστωτών της επιχείρησης. 

• ∆υνατότητα ένταξης και των πλέον υπερχρεωµένων επιχειρήσεων, υπό την 

προϋπόθεση ότι καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα σε µια µόνο χρήση, κατά την 

τελευταία τριετία. 

• ∆υνατότητα ρύθµισης, προσαρµοσµένης στις ανάγκες της επιχείρησης και της 

πραγµατικής ικανότητας εξυπηρέτησης των οφειλών της, που µπορεί να περιλαµβάνει 

µειώσεις επιτοκίων, επιµηκύνσεις περιόδου αποπληρωµής, έως και διαγραφές οφειλών. 

• ∆υνατότητα στον οφειλέτη να ρυθµίσει τα χρέη του προς το ∆ηµόσιο και τα 

Ασφαλιστικά Ταµεία µέχρι και σε 120 µηνιαίες δόσεις, για διάστηµα 10 ετών, µε ελάχιστη 

καταβολή τα 50 Ευρώ. 

• ∆ιευκόλυνση υλοποίησης της συµφωνίας, µε τη συναίνεση της πλειοψηφίας του 60% 

των συµµετεχόντων πιστωτών, η οποία επιβάλλεται στην µειοψηφία. 

• Παροχή προστασίας στους µικρούς πιστωτές, οι οποίοι µπορούν να διεκδικήσουν στο 

ακέραιο το σύνολο των απαιτήσεών τους. 

• Υλοποίηση της διαδικασίας από ειδικό ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστηµα, που 

µειώνει το διαχειριστικό κόστος και χρόνο, τόσο για τους πιστωτές, όσο και για τον οφειλέτη. 


