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υποχρεωτικοί κανόνες 

 που πρέπει να τηρούνται κατά την κατάρτιση 

και σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης 

οφειλών 

 

 Για την αποτροπή βλάβης των συμφερόντων: 

1. των πιστωτών που καταψήφισαν την υιοθετηθείσα από 

την πλειοψηφία πρόταση, 

2.των πιστωτών που για οποιονδήποτε λόγο δεν 

συμμετείχαν στη διαδικασία ή τις ψηφοφορίες.  

 

Η  επιχείρηση και οι πιστωτές της μπορούν να συμφωνήσουν : 

1. 1.τη μεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων και την εξόφλησή τους σε περισσότερες δόσεις, 

2. 2. τη μείωση του επιτοκίου, 

3. 3.την εξάρτηση καταβολής τόκων από το ύψος των κερδών της επιχείρησης, 

4. 4. τη διαγραφή μέρους των απαιτήσεων, 

5. 5. την κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων με έκδοση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων,  

6. 6.την απονομή περιόδου χάριτος στον οφειλέτη  

7. 7.την εκποίηση επί μέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σε πιστωτή ή τρίτο πρόσωπο. 

8. 8. τα δικαιώματα των προνομιούχων πιστωτών διατηρούνται υπέρ της απαίτησης τους, όπως αυτή 

διαμορφώνεται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. 

 

Οι τέσσερις βασικές εξαιρέσεις  από τον κανόνα της ελεύθερης 

διαμόρφωσης του περιεχομένου της σύμβασης αναδιάρθρωσης 

οφειλών: 

1.αρχή της μη χειροτέρευσης της 

θέσης των πιστωτών.  

 

Με βάση την αρχή αυτή, οι ρυθμίσεις 

της σύμβασης εξωδικαστικής 

αναδιάρθρωσης οφειλών δεν 

επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε 

πιστωτή σε χειρότερη οικονομική θέση 

από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε 

περίπτωση ρευστοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

και των συνοφειλετών μετά από 

διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.  

 

Για να υπολογιστεί, σε κάθε περίπτωση, η αξία 

ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης και των συνοφειλετών πρέπει αρχικά 

να εκτιμηθεί η εμπορική αξία τους, που σε μία 

υποθετική διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης 

θα λαμβανόταν ως βάση για την τιμή πρώτης 

προσφοράς σε πλειστηριασμό, και από αυτήν να 

αφαιρεθούν τα έξοδα που θα συνεπαγόταν η 

αναγκαστική εκποίησή τους.  
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παράδειγμα  

 

 με βάση την ισχύουσα σήμερα διάταξη του άρθρου 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: 

 ένας μη εξασφαλισμένος πιστωτής, 

  όταν υπάρχουν και εξασφαλισμένοι πιστωτές με ειδικά και γενικά προνόμια, 

  θα ικανοποιηθεί από το 10% του πλειστηριάσματος που θα προκύψει από τη ρευστοποίηση 

ενός περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη. 

  Εάν αυτό το 10% στο παρόν παράδειγμα εκτιμάται ότι ισούται με 1.000 ευρώ, 

  δεν επιτρέπεται να συμφωνηθεί με όρο της σύμβασης ότι ο συγκεκριμένος πιστωτής θα λάβει 

μικρότερο ποσό έναντι της απαίτησης του.  

 

2.Διευρύνεται η αρχή της μη χειροτέρευσης των πιστωτών, ώστε να συμπεριλάβει και τα ποσά και 

άλλα τυχόν ανταλλάγματα που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση ρευστοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων των συνοφειλετών που ευθύνονται απέναντί τους καθώς και τρίτων 

προσώπων, σε περιουσιακά στοιχεία των οποίων έχει εγγραφεί εξασφάλιση υπέρ πιστωτή. 

 

Εάν έναντι ενός συγκεκριμένου πιστωτή ευθύνεται εκτός από την ίδια την επιχείρηση και 

ορισμένος συνοφειλέτης  

 π.χ. ο εγγυητής δανειακής σύμβασης, 

  ή ο διαχειριστής μίας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για τις ασφαλιστικές εισφορές 

των εργαζομένων που οφείλει μία επιχείρηση 

  ή του εγγυητή  που έχει συναινέσει στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο 

ιδιοκτησίας του για την εξασφάλιση της απαίτησης του πιστωτή εις όλον ή μέρος αυτής.  

 θα συνυπολογιστεί και η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του συνοφειλέτη ή 

του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου του εγγυητή.  
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Για παράδειγμα 

εάν μία επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο και ένα από τα δάνειά της το έχει εγγυηθεί ο βασικός της 

μέτοχος ή εταίρος, ο οποίος έχει στην ιδιοκτησία του ένα ακίνητο ελεύθερο βαρών και δεν έχει 

προσωπικά χρέη, το πιστωτικό ίδρυμα που χορήγησε το εν λόγω δάνειο πρέπει να λάβει με βάση 

τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών τουλάχιστον την αξία ρευστοποίησης (εμπορική 

αξία μείον έξοδα εκτέλεσης) του ακινήτου του εγγυητή. 

 

Επιβάλλεται η αρχή της σύμμετρης 

ικανοποίησης των πιστωτών από το ποσό που 

δύναται να αποπληρώσει ο οφειλέτης 

στις περιπτώσεις που αυτό υπερβαίνει την αξία 

ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων 

της επιχείρησης, των συνοφειλετών και των 

εγγυητών κατά τα παραπάνω.  

 
 για παράδειγμα 

οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει σε βάθος 

δεκαετίας το ποσό του 1.000.000 ευρώ και η αξία 

ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του, έχει 

εκτιμηθεί στις 400.000 ευρώ,  

 

ποσό διανέμεται μεταξύ των 

πιστωτών με βάση την κατάταξη 

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 

 

το υπερβάλλον ποσό των 600.000 ευρώ 

διανέμεται στους πιστωτές ανάλογα με 

το ποσοστό της απαιτήσεώς τους που 

απομένει ανεξόφλητη (μετά τη διανομή 

του ποσού των 400.000 ευρώ) στις 

συνολικές απαιτήσεις έναντι του 

οφειλέτη που επίσης απομένουν 

ανεξόφλητες μετά την ως άνω διανομή. 

 

Έτσι, εάν υπάρχουν τρεις πιστωτές με απαιτήσεις 500.000 

ευρώ έκαστος, εκ των οποίων ο ένας είναι 

εξασφαλισμένος με υποθήκη στο μοναδικό ακίνητο της 

επιχείρησης, ο δεύτερος εξασφαλισμένος με γενικό 

προνόμιο (π.χ. φορέας κοινωνικής ασφάλισης) και ο 

τρίτος μη εξασφαλισμένος, με βάση τις διατάξεις του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας θα λάμβαναν από την αξία 

ρευστοποίησης (400.000 ευρώ) του μοναδικού 

περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη, ποσοστό 65% ο 

πρώτος και ποσό 260.000 ευρώ, ποσοστό 25% ο δεύτερος 

και ποσό 100.000 ευρώ και ποσοστό 10% ο τρίτος και 

ποσό 40.000 ευρώ. 
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από τις 600.000 ευρώ ,θα επαναϋπολογιστούν οι 

ανεξόφλητες, απαιτήσεις τους και το ποσοστό τους στο 

συνολικό ανεξόφλητο χρέος του οφειλέτη. 

 

 Ο πρώτος πιστωτής έχει ανεξόφλητη απαίτηση 

240.000 ευρώ (500.000-260.000), ο δεύτερος 

400.000 ευρώ (500.000-100.000) και ο τρίτος 

460.000 ευρώ (500.000-60.000).  

 

Οι συνολικές ανεξόφλητες απαιτήσεις :1.100.000€ 

(240.000+400.000+460.000). Το ποσοστό του 

πρώτου πιστωτή στις συνολικές ανεξόφλητες 

απαιτήσεις ανέρχεται σε 21,82% (240.000 δια 

1.100.000), του δεύτερου σε 36,36% (400.000 δια 

1.100.000) και του τρίτου σε 41,82% (460.000 δια 

1.100.000 

Άρα, 

1. ο πρώτος πιστωτής θα λάβει επιπλέον ποσό 130.920 

ευρώ (600.000 επί 21,82%) και συνολικά 390.920 

ευρώ (260.000+130.920), 

2.  ο δεύτερος επιπλέον 218.160 ευρώ (600.000 επί 

36,36%) και συνολικά 318.160 ευρώ 

(100.000+218.160) 

3.  ο τρίτος επιπλέον 250.920 ευρώ (600.000 επί 

41,82%) και συνολικά 290.920 ευρώ 

(40.000+250.920). 

 

Με τον παραπάνω τρόπο διανέμεται το ποσό 

της συνολικής ικανότητας αποπληρωμής του 

οφειλέτη 

 με τον δικαιότερο δυνατό τρόπο, 

  με σεβασμό στην αρχή της μη 

χειροτέρευσης για το ποσό που 

διανέμεται με βάση την αξία της 

ρευστοποίησης της περιουσίας της 

επιχείρησης  

  Και σύμφωνα με την αρχή της ισότητας 

και της σύμμετρης ικανοποίησης για το 

υπερβάλλον ποσό 

 3.Δικαιότερη κατανομή μεταξύ των 

πιστωτών των ποσών που δύναται 

να καταβάλει η επιχείρηση 

Ειδικότερα, πριν την εφαρμογή των κανόνων για τη διανομή 

του ποσού της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη 

μεταξύ των πλειόνων πιστωτών του, αφαιρείται από τις 

απαιτήσεις των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα το σύνολο 

του ποσού που αντιστοιχεί σε καταλογισθέντες τόκους 

υπερημερίας. 

 

 από τις απαιτήσεις του δημοσίου τομέα 

προαφαιρείται κατ’ αρχάς το 95% των 

αυτοτελών φορολογικών προστίμων 

 Με βάση την ίδια ως άνω λογική, από τις 

απαιτήσεις τόσο του Δημοσίου όσο και 

των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

προαφαιρείται και το 85% των πάσης 

φύσεως προσαυξήσεων και τόκων που 

έχουν υπολογιστεί επί οποιασδήποτε 

βασικής οφειλής λόγω της μη 

εμπρόθεσμης καταβολής αυτής 

 Οι προαφαιρέσεις δεν θα πρέπει να 

παραβιάζουν την αρχή της μη 

χειροτέρευσης των πιστωτών 

  Αν ένας ιδιώτης πιστωτής μπορούσε μέσω 

της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης 

να εισπράξει και το ποσό που αντιστοιχεί 

στους τόκους υπερημερίας, το τελευταίο 

αυτό ποσό δεν θα προαφαιρεθεί. 

. 



ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ – Υποχρεωτικοί Κανόνες Σύμβασης Αναδιάρθρωσης Οφειλών (άρθ. 9 Ν.4469/2017)  
 

[5] 
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τα προαφαιρούμενα κατά 

τα ανωτέρω ποσά, θα 

συνυπολογιστούν στη 

διανομή μόνο στην 

περίπτωση και κατά την 

έκταση που το επιτρέπει η 

ικανότητα αποπληρωμής 

του οφειλέτη 

τα ποσά που προαφαιρέθηκαν κατά τα 

παραπάνω και δεν συμμετείχαν στη 

διανομή εν όλω ή εν μέρει, διαγράφονται 

μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των 

υπόλοιπων οφειλών, σύμφωνα με τους 

όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης 

μέρος ή το σύνολο αυτών θα 

αποπληρώνεται, μόνο εφόσον 

έχουν αποπληρωθεί πλήρως οι 

λοιπές απαιτήσεις των 

πιστωτών. 

 

Εφόσον συμφωνήσει η ίδια πλειοψηφία συμμετεχόντων πιστωτών, που απαιτείται και για τη σύναψη της 

σύμβασης αναδιάρθρωσης 

 δίνεται η δυνατότητα απονομής απόλυτου προνομίου στις απαιτήσεις των πιστωτών που 

 είτε κατά, είτε μετά τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης αναλαμβάνουν να χρηματοδοτήσουν ή να 

συνεισφέρουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στη συνέχιση της λειτουργία της επιχείρησης 

 να ικανοποιούνται προνομιακά σε σχέση με όλες τις απαιτήσεις που είχαν γεννηθεί πριν από την 

κατάρτιση της σύμβασης εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης οφειλών. 

 

 

Η παραπάνω δυνατότητα προνομιακής μεταχείρισης 

δεν ισχύει για απαιτήσεις που προέρχονται από 

χρηματοδοτήσεις ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών του 

ίδιου του οφειλέτη ή προσώπων συνδεδεμένων με 

αυτόν προς την επιχείρησή του. 
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Προβλέπεται ως δυνητικός όρος της σύμβασης 

αναδιάρθρωσης οφειλών, η χορήγηση 

δικαιώματος σε πιστωτή να εγγράψει υποθήκη, 

προσημείωση υποθήκης ή ειδικό προνόμιο σε 

περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή των 

συνοφειλετών για την εξασφάλιση των 

ρυθμιζόμενων με τη σύμβαση απαιτήσεών του. 

 

θεσπίζεται απαγόρευση εγγραφής νέου βάρους σε περιουσιακά στοιχεία 

του οφειλέτη ή των συνοφειλετών για την εξασφάλιση των ρυθμισμένων 

με τη σύμβαση απαιτήσεων για το χρονικό διάστημα μετά τη σύναψη της 

σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και για όσο χρονικό διάστημα αυτή 

εξυπηρετείται από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες 

 

εξασφαλίζεται «η ισότητα των όπλων» μεταξύ 

των συμβαλλόμενων στη σύμβαση 

αναδιάρθρωσης οφειλών πιστωτών, 

 ώστε αφενός με τη συμφωνία όλων να 

μπορεί οποιοσδήποτε πιστωτής να 

εξασφαλίσει τις ρυθμιζόμενες 

απαιτήσεις του,  

 αφετέρου, εάν δεν υπάρξει τέτοια 

συμφωνία, να μην δύναται κανείς 

πιστωτής, συμβαλλόμενος ή μη, έστω 

και με τη συναίνεση του ίδιου του 

οφειλέτη ή των συνοφειλετών 

  να εγγράψει οποιοδήποτε νέο βάρος 

για την εξασφάλιση των ήδη 

ρυθμισμένων και εξυπηρετούμενων 

απαιτήσεών του. 

 

κάθε ρύθμιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών 

ευνοϊκή για τον οφειλέτη θα ισχύει και υπέρ κάθε 

συνοφειλέτη- μη εγγυητή που έχει συνυποβάλει αίτηση 

κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 

4, καθώς και υπέρ κάθε εγγυητή, ανεξαρτήτως εάν ο 

τελευταίος έχει συνυποβάλει αίτηση ή όχι. 

 

Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών 

δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις των 

συμβαλλόμενων μερών από την κατάρτισή 

της. Ο οφειλέτης καταβάλλει ποσά και άλλα 

ανταλλάγματα σε μη συμβαλλόμενους 

πιστωτές σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. 

Σε περίπτωση τελεσίδικης 

απόρριψης της αίτησης της 

επικύρωσης της σύμβασης 

αναδιάρθρωσης, τα ποσά που 

καταβλήθηκαν δυνάμει της 

τελευταίας θα αφαιρεθούν από τις 

αρχικές απαιτήσεις των πιστωτών. 

 

Η απόφαση για την επικύρωση 

καταλαμβάνει το σύνολο των 

απαιτήσεων του οφειλέτη που 

ρυθμίζονται στη σύμβαση 

αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσμεύει 

τον οφειλέτη και το σύνολο των 

πιστωτών, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους 

στη διαπραγμάτευση ή τη σύμβαση 

αναδιάρθρωσης οφειλών. Η απόφαση 

για την επικύρωση αποτελεί τίτλο 

εκτελεστό. 


