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Υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό Αυτόβουλη Υποβολή Πρόσκληση από Πιστωτές 

Υποβολή Αίτησης 

Διορισμός Συντονιστή 

Εισαγωγή κωδικών TAXIS στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

Παροχή στοιχείων από επιχείρηση 

Αυτόματος έλεγχος επιλεξιμότητας από την πλατφόρμα 

Συνυποβολή από συνοφειλέτες  
(εφόσον υπάρχουν) 

Βασική οφειλή προς το Δημόσιο <20.000€ 
το Δημόσιο παρέχει τυποποιημένες λύσεις 
(έως 120 δόσεις) 

Προώθηση της αίτησης 
στον πιστωτή >85% των 
συνολικών απαιτήσεων 

Έλεγχος πληρότητας της αίτησης 

Κοινοποίηση αίτησης και Πρόσκληση 
συμμετοχής στους πιστωτές 

Απόφαση συμμετοχής, Ορισμός εκπροσώπων των πιστωτών 

Διαπίστωση απαρτίας (απαιτήσεις >50% συνολικών οφειλών) 

Αυτοδίκαιη αναστολή εκτελεστικών και  
ασφαλιστικών μέτρων (υπό όρους) 

Κοινοποίηση έκθεσης βιωσιμότητας & 
Σχεδίου Αναδιάρθρωσης οφειλών σε 
Επιχείρηση/Συμμετέχοντες πιστωτές 

Προαιρετικός 
Διορισμός 

Εμπειρογνώμονα 

Εάν υπάρχει απαρτία Εάν δεν υπάρχει απαρτία 

Σύνταξη Πρακτικού αποτυχίας 

Με αίτημα συμμετεχόντων πιστωτών  
δικαιούχων >1/3  των συνολικών απαιτήσεων   

 

Διαπραγμάτευση οφειλέτη-πιστωτών &  
σύνταξη σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών 

Διμερής 
διαπραγμάτευση 

Ενημέρωση 
ΕΓΔΙΧ εντός 
2 μηνών 

Με  κοινή απόφαση οφειλέτη & απολυτής 
πλειοψηφίας (>50%) συμμετεχόντων πιστωτών 



 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

Μη υλοποίηση όρων της  
Σύμβασης (καθυστέρηση 

καταβολής ποσού >90 
ημερών) 

Υλοποίηση 
Σύμβασης σύμφωνα 
με τους όρους αυτής 

Υπογραφή Σύμβασης Αναδιάρθρωσης 
οφειλών/ Έναρξη Υλοποίησης 

Πλειοψηφία  
3/5 συμμετεχόντων πιστωτών 

(2/5 αυτών με ειδικό προνόμιο) 

Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής του 
πιστωτή για ακύρωση Συμφωνίας 

Κοινοποίηση στο σύνολο των πιστωτών 

Προαιρετική Δικαστική Επικύρωση 

Με πρωτοβουλία οφειλέτη 
ή συμμετέχοντος πιστωτή  

Αυτοδίκαιη αναστολή εκτελεστικών 
και  ασφαλιστικών μέτρων κατά 
οφειλέτη για στοιχεία εκτός Σύμβασης 

Έκδοση απορριπτικής δικαστικής 
απόφασης σε περίπτωση επικύρωσης 

Δεσμευτική για οφειλέτη-
συμμετέχοντες και μη πιστωτές 

 

Αναβίωση απαιτήσεων των πιστωτών 
κατά οφειλέτη/συνοφειλέτη 

Ολοκλήρωση 
διαδικασίας 

Λήψη ασφαλιστικών μέτρων 
κατά οφειλέτη (με αίτηση της 
πλειοψηφίας των πιστωτών) 

Ανατροπή-Ακύρωση 
Σύμβασης έναντι 

Δημοσίου/Φορέων 
Κοιν. Ασφάλισης 

Μη αποδοχή Σχεδίου αναδιάρθρωσης 
από επιχείρηση 

Υποβολή 
αντιπροτάσεων 
από πιστωτές 

Κοινοποίηση στους 
λοιπούς συμμετέχοντες 
πιστωτές & επιχείρηση 

 

Υποβολή τροποποιήσεων 
από πιστωτές & επιχείρηση 

Μη αποδοχή 
αντιπρότασης 

από επιχείρηση 

Ψηφοφορία 
πιστωτών επί της αρχικής 
πρότασης της επιχείρησης 

Αποδοχή 
αντιπρότασης 

από επιχείρηση 

Ψηφοφορία 
πιστωτών επί της 

αποδεκτής αντιπρότασης 

Μη υποβολή 
αντιπροτάσεων 
από πιστωτές 

Αυτόβουλη υποβολή 
αντιπροτάσεων από πιστωτές 

Αποδοχή Σχεδίου 
αναδιάρθρωσης από 
επιχείρηση/πιστωτές 

Ψηφοφορία 
πιστωτών επί 
του Σχεδίου 

αναδιάρθρωσης 

Έγκριση 
 Σχεδίου 

Μη έγκριση 
Σχεδίου 

Επίτευξη 
συμφωνίας 

Μη επίτευξη 
συμφωνίας 

Σύνταξη Πρακτικού αποτυχίας 


