
 
 

 

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων 
 

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

μηχανισμό για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και 

των αγροτών . 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: 

 Δυνατότητα ένταξης όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου μεγέθους και των 

ατομικών, με συνολικές οφειλές έως 31.12.2017 (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. 

 Δυνατότητα ένταξης και των πλέον υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, υπό την 

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

τελευταία τριετία. 

 Δυνατότητα 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. 

 Δυνατότητα στον οφειλέτη να ρυθμίσει τα χρέη του προς το Δημόσιο και τα 

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

καταβολή τα 50 Ευρώ. 

 Διευκόλυνση 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. 


