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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
 

Ποιος υπάγεται: 

φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  με  πτωχευτική  ικανότητα.  Ατομικές 

επιχειρήσεις και εταιρείες κάθε νομικής μορφής. 
  

Πώς ξεκινά η 

Η αίτηση κατατίθεται από τον οφειλέτη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

ΕΓΔΙΧ με το προβλεπόμενο στον νόμο περιεχόμενο και τα προβλεπόμενα 

διαδικασία: έγγραφα, ανάλογα με το αν ο αιτών είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
  

Δικαίωμα 

Η Τράπεζα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν 

να κοινοποιήσουν επιστολή προς τον οφειλέτη να υποβάλει αίτηση στην 
Τραπεζών – 

πλατφόρμα,  με  προθεσμία  έως  45  ημέρες.  Η  μη  υποβολή  αίτησης 
Δημοσίου: συνεπάγεται την περάτωση της διαδικασίας και αξιολογείται αρνητικά, σε  

 περίπτωση μεταγενέστερης αίτησης από τον οφειλέτη. 
  

Αποτελέσματα 

Η  υποβολή  της  αίτησης  αναστέλλει  τη  διαδικασία  του  Κώδικα 

Δεοντολογίας των Τραπεζών και δεν συνιστά σπουδαίο λόγο για την 
υποβολής αίτησης: καταγγελία των διαρκών συμβάσεων. 

 

  

Πρόταση Ρύθμισης 

Μετά την υποβολή της αίτησης οι χρηματοδοτικοί φορείς ΔΥΝΑΝΤΑΙ να 

καταθέσουν πρόταση ρύθμισης. Σε περίπτωση συναίνεσης του οφειλέτη 

από Τράπεζες: και της πλειοψηφίας των πιστωτών – χρηματοδοτικών φορέων (ως προς 

 την αξία των απαιτήσεων) υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης. 
  

Σύμβαση 

Πρέπει να υπογραφεί εντός προθεσμίας 2 μηνών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης (ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της 

αναδιάρθρωσης: πρότασης από τους χρηματοδοτικούς φορείς και ανεξαρτήτως του αν 

 θα  λάβει  χώρα  διαμεσολάβηση),  άλλως  η  διαδικασίας  θεωρείται 

 περατωθείσα ως άκαρπη. Οι πιστωτές – χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν 

 εντός του διμήνου να απορρίψουν την αίτηση. Το Δημόσιο και οι Φορείς 

 Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να προβούν σε αναδιάρθρωση ή/και 

 διαγραφή οφειλών. Η συναίνεση του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών 

 φορέων τεκμαίρεται υπό προϋποθέσεις και εφόσον έχει γίνει χρήση του 

 υπολογιστικού   εργαλείου   της   πλατφόρμας   του   εξωδικαστικού. 

 Προηγούμενες  ρυθμίσεις  του  οφειλέτη  προς  το  Δημόσιο  κ.λπ. 

 καταργούνται. 
  

Δικαίωμα για 

ο  οφειλέτης,  έχει  δυνατότητα  εντός  10  ημερών  από  τη  λήψη  της 

πρότασης   της   Τράπεζας,   να   καταθέσει   αίτημα   υποβολής   σε 

Διαμεσολάβηση: Διαμεσολάβηση. Το αίτημα πρέπει να γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των 

 χρηματοδοτικών φορέων (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων). 

 Αν μετά την παρέλευση 30 ημερών από την υποβολή του αιτήματος δεν 

 έχει υπογραφεί η συμφωνία αναδιάρθρωσης, τότε η διαδικασία θεωρείται 

 λήξασα χωρίς τη δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. 
  

Εχεμύθεια 

Υπάρχει  η  υποχρέωση  εχεμύθειας  και  καθήκον  αληθείας  όλων  των 

συμμετεχόντων στη διαδικασία. 
διαδικασίας:  

  

Αναστολή – παύση 

Από  την  υποβολή  της  αίτησης  μέχρι  την  με  οποιονδήποτε  τρόπο 

περάτωση της διαδικασίας, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων 
αναγκαστικών και η συνέχιση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, 
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μέτρων: καθώς  και  οι  ποινικές  διώξεις  εναντίον  του.  Η  αναστολή  αυτή,  ΔΕΝ 

 περιλαμβάνει τους πλειστηριασμούς που έχουν προγραμματισθεί εντός 3 

 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη και 

 οποιαδήποτεδιαδικαστικήενέργειαπροπαρασκευαστικήτου 

 πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή. 
  

Αναστολή μέτρων 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης, δεν επιτρέπεται σε 

πιστωτή η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης και αναστέλλονται όλα τα 

κατά οφειλέτη: ατομικά και συλλογικά καταδιωκτικά μέτρα κατά του οφειλέτη. 
  

Τήρηση της 

Αν ο οφειλέτης τηρεί τη ρύθμιση και καταβάλει το σύνολο των δόσεων, 

αποσβέννυται το τμήμα της απαίτησης που υπερβαίνει το ποσό της 
ρύθμισης 

ρύθμισης («κούρεμα» οφειλής). 
αναδιάρθρωσης:  

  

Καταγγελία 

Αν  ο  οφειλέτης  καταστεί  υπερήμερος  και  το  συνολικό  ποσό  των 

ληξιπρόθεσμων δόσεων υπερβαίνει αθροιστικά, είτε την αξία 3 δόσεων, 

σύμβασης από είτε την αξία τουλάχιστον 3% του συνολικού οφειλόμενου ποσού, τότε 
πιστωτή / απώλεια 

οποιοσδήποτε πιστωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία 
της ρύθμισης: 

συνεπάγεται  απώλεια  της  ρύθμισης  ως  προς  τον  πιστωτή  που  

 καταγγέλλει. 
  

Ειδική κατηγορία / 

Σε ειδικές κατηγορίες οφειλετών, οι οποίοι έχουν  ρυθμίσει ή δεν έχουν 

καθυστερήσει  πάνω  από  90  ημέρες,  παρέχεται  επιδότηση  για  την 
επιδότηση δόσεων: αποπληρωμή δανείων, που εξασφαλίσουν την κύρια κατοικία (εφόσον 

 

 έχει εγγραφή πριν την υποβολή της αίτησης υποθήκη ή προσημείωση 

 στο ακίνητο) για 5 έτη μετά την ημερομηνία της αίτησης. 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης 
 

Ποιος υπάγεται: 

Κάθε επιχείρηση, που βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία 

εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του, κατά 

 τρόπο γενικό.  
  

Πώς γίνεται: 

Ο οφειλέτης και οι πιστωτές (κάθε είδους) που εκπροσωπούν ποσοστό 

περισσότερο από 50% των απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο και ποσοστό 

 50%  των  λοιπών  απαιτήσεων,  συνάπτουν  συμφωνία  εξυγίανσης. 

 Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής (συναίνεσης) του Δημοσίου και των 

 Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 
  

Πώς ισχύει η 

Επικυρώνεται από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο με την υποβολή 

όλων των προβλεπόμενων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης και της 

συμφωνία: έκθεσης   εμπειρογνώμονα,   που   επιλέγεται   από   το   Μητρώο 

 Εμπειρογνωμόνων. Η  Συμφωνία  εξυγίανσης,  συνοδεύεται  από 

 επιχειρηματικό σχέδιο (business plan). 
  

Ποιος την υποβάλει: 

Η αίτηση στο Πρωτοδικείο για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, 

μπορεί να υποβληθεί και μόνο από τους πιστωτές υπό προϋποθέσεις. 
  

Προθεσμία: 

Εφόσον η αίτηση κατατίθεται από τους πιστωτές, ο οφειλέτης κλητεύεται 

τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία συζήτησης. 
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Αναστολή 

Από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της εξυγίανσης και μέχρι 

την έκδοση απόφασης, αναστέλλονται αυτόματα τα μέτρα ατομικής και 
αναγκαστικών 

συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης για απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί, 
μέτρων: μέχρι την έκδοση απόφασης.  

  

Ανώτατο χρονικό 

οι 4 μήνες με δυνατότητα παράτασης. 
 

όριο αναστολής  
  

Προληπτικά μέτρα – 

Υπάρχει η δυνατότητα λήψης προληπτικών μέτρων, πριν την κατάθεση 

της  αίτησης  επικύρωσης  της  συμφωνίας  εξυγίανσης,  εφόσον 

Ένδικα μέσα: προσκομίζεται   έγγραφή   δήλωση   πιστωτών,  που  εκπροσωπούν 

 ποσοστό  20%  του συνόλου των  απαιτήσεων, ότι  συμμετέχουν  στις 

 διαπραγματεύσεις.  Μέγιστη  διάρκεια  οι  4  μήνες  με  δυνατότητα 

 παράτασης υπό προϋποθέσεις. 
  

Μέσα αντίδρασης 

Δυνατότητα  άσκησης  Τριτανακοπής  εντός  30  ημερών  από  τη 

δημοσίευση στο μητρώο αφερεγγυότητας κ.λπ. Κατά της απορριπτικής 
πιστωτή: απόφασης, προβλέπεται έφεση 

 

  

Τροποποίηση 

Η επικυρωθείσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με συμφωνία των 

συμβαλλομένων μερών υπό προϋποθέσεις. 
απόφασης  

  

Συνέπειες απόφασης 

Από την δικαστική απόφαση, που επικυρώνει την συμφωνία, δεσμεύεται 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ακόμα και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι. Τα 

εξυγίανσης: δικαιώματα  των  εγγυητών,  περιορίζονται  στο  ίδιο  ποσό  με  την 

 απαίτηση, μόνο εφόσον συμφωνεί ρητά ο πιστωτής. 
  

Ισχύς απόφασης: 

Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία, αποτελεί εκτελεστό τίτλο. 
 

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄ : ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ( Πολυμελές Πρωτοδικείο): 
 

Τι υποχρεούται να 

Αν  ο οφειλέτης (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο που επιδιώκει 

οικονομικό σκοπό) βρίσκεται σε παύση πληρωμών, δηλαδή αδυνατεί να 
κάνει ο οφειλέτης: εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του με τρόπο 

 

 γενικό και μόνιμο, οφείλει να καταθέσει αίτηση πτώχευσης εντός 30 

 ημερών  από  την  συνδρομή  των  προϋποθέσεων,  στο  αρμόδιο 

 πτωχευτικό Δικαστήριο. 
  

Πώς ορίζεται η 

Τεκμαίρεται ότι ο  οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών, όταν: δεν 

καταβάλλει επί 6 μήνες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες και 

παύση πληρωμών Δημόσιο, σε ύψος τουλάχιστον 40% του συνόλου οφειλής και όταν η 
οφειλέτη: υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσόν των 30.000€.  

  

Δικαίωμα πιστωτή: 

Η Τράπεζα, ή άλλος πιστωτής, έχει δικαίωμα να υποβάλλει την αίτηση 

πτώχευσης. Τότε, ο οφειλέτης κλητεύεται τουλάχιστον 15 ημέρες, πριν 

 από την ορισθείσα δικάσιμο. 
  

Προληπτικά μέτρα: 

Μετά την υποβολή της αίτησης κήρυξης της πτώχευσης του οφειλέτη, 

δύναται  όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον  να  υποβάλει  ενώπιον  του 

 Προέδρου του Πτωχευτικού Δικαστηρίου αίτηση κατά τη διαδικασία των 
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 ασφαλιστικών μέτρων, ώστε να διαταχθεί κάθε αναγκαίο μέτρο για να 

 αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας 

 του  οφειλέτη,  ή  μείωση  της  αξίας  της,  μέχρι  να  δημοσιευθεί  στο 

 Ηλεκτρονικό Μητρώο Αφερεγγυότητας η απόφαση επί της αίτησης για 

 κήρυξη της πτώχευσης. 
  

Απόφαση κήρυξης 

Με  την  απόφαση  που  κηρύσσει  την  πτώχευση,  το  Πτωχευτικό 

Δικαστήριο διορίζει εισηγητή δικαστή και σύνδικο της πτώχευσης και 

σε πτώχευση: διατάσσει τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. 
  

Δικαίωμα 

Εντός 30 ημερών από την δημοσίευση της απόφασης που κηρύσσει 

την  πτώχευση,  ο  οφειλέτης  ή  οποιοσδήποτε  τρίτος  έχει  έννομο 
ανακοπής: συμφέρον, δύναται να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του Δικαστηρίου 

 

 που εξέδωσε την απόφαση. 
  

Σφράγιση 

Ο  σύνδικος  της  πτώχευσης,  υποχρεούται  να  προχωρήσει  στη 

σφράγιση της περιουσίας του οφειλέτη εντός 24 ωρών. Εξαιρείται της 
περιουσίας: σφράγισης, η κατοικία του οφειλέτη και της οικογένειάς του, καθώς και 

 

 κινητά πράγματα που σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΚΠολΔ είναι 

 ακατάσχετα. Μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, ο οφειλέτης οφείλει να 

 αποδώσει την κατοικία του. 
  

Αναστολή 

Με  την  κήρυξη  της  πτώχευσης  αναστέλλονται  αυτοδικαίως  όλα  τα 

ατομικά  καταδιωκτικά  μέτρα  των  πτωχευτικών  πιστωτών  κατά  του 

αναγκαστικών οφειλέτη, με εξαίρεση τους ενέγγυους πιστωτές για διάστημα 9 μηνών 
μέτρων: από την κήρυξη της πτώχευσης.  

  

Ποια είναι η Ύποπτη 

Το διάστημα  εντός του οποίου ανακαλούνται πράξεις του οφειλέτη, 

επιζήμιες για τους πιστωτές. Από την παύση των πληρωμών μέχρι την 

περίοδος: κήρυξη  της  πτώχευσης.  Ειδικά  δε,  για  δωρεές  και  πληρωμές  μη 

 ληξιπρόθεσμων χρεών, η ύποπτη περίοδος επεκτείνεται σε ένα εξάμηνο 

 πριν  από  την  αίτηση  πτώχευσης  έως  και  μέχρι  την  κήρυξη  της 

 πτώχευσης.  Οι  πιστωτές  δηλαδή,  έχουν  αξίωση  ανάκλησης  των 

 πράξεων αυτών. Η ανακλητική αξίωση παραγράφεται μετά από ένα (1) 

 έτος από την ημέρα που ο σύνδικος ή ο πιστωτής έλαβε γνώση της 

 πράξης και σε κάθε περίπτωση μετά παρέλευση δύο (2) ετών από την 

 κήρυξη της πτώχευσης. 
  

Παραγραφή για τα 

Οι  αξιώσεις  πιστωτών  κατά  των  υπαίτιων  για  την  καθυστέρηση 

υποβολής αίτησης πτώχευσης μελών του οργάνου διοίκησης νομικού 

όργανα διοίκησης προσώπου (ανώνυμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή 
εταιρειών: ΙΚΕ), παραγράφονται με την πάροδο τριών (3) ετών  από τότε που  

 γεννήθηκε  η  αξίωση  και  είναι  δυνατή  η  δικαστική  επιδίωξή  της,  σε 

 περίπτωση δε που πρόκειται για ζημία από δόλο, η παραγραφή είναι 

 δεκαετής. 
  

Διάρκεια – ένδικα 

Προβλέπεται ότι  οι υποθέσεις ενώπιον  του πτωχευτικού δικαστηρίου 

προσδιορίζονται  εντός  είκοσι  (20)  ημερών  και  οι  αποφάσεις  του 

μέσα: πτωχευτικού δικαστηρίου υπόκεινται σε ανακοπή ερημοδικίας, έφεση 

 και αναίρεση. 
  

Πώς αναγγέλλονται 

Η  αναγγελία  απαίτησης  πιστωτή  γίνεται  εντός  (3)  μηνών  από  την 

δημοσιοποίηση της κήρυξης της πτώχευσης. Πιστωτές που απώλεσαν 
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οι πιστωτές: την ανωτέρω προθεσμία δύνανται να ασκήσουν ανακοπή κατά του 

 συνδίκου, η οποία μπορεί να ασκηθεί μέχρι και την τελευταία διανομή, 

 σε καμία δε περίπτωση πέραν των έξι (6) μηνών από το πέρας της 

 προθεσμίας αναγγελίας.   
  

Διαδικασία 

Ο  σύνδικος  επαληθεύει  τις  απαιτήσεις  των  πιστωτών  που  έχουν 

αναγγελθεί,  εντός προθεσμίας  τριών  (3)  μηνών  από  τη  λήξη της 
πτώχευσης / προθεσμίας αναγγελίας.   

Εκποίηση 
  

     

περιουσίας:      
  

Πως υλοποιείται η 

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής της πτωχευτικής περιουσίας, ο 

σύνδικος προβαίνει αμελλητί στη ρευστοποίηση του ενεργητικού της 

ρευστοποίηση: περιουσίας του οφειλέτη και εν συνεχεία στην διανομή του προϊόντος 

 της ρευστοποίησης στους πιστωτές. Για την εκποίηση της περιουσίας 

 ακολουθείται  η  διαδικασία  του  ηλεκτρονικού  πλειστηριασμού.  Ο 

 ηλεκτρονικός πλειστηριασμός πραγματοποιείται μέσα σε 20 έως κατά 

 το  μέγιστο  40  εργάσιμες  ημέρες  από  τη  δημοσιοποίηση  της 

 πρόσκλησης. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της 

 διαδικασίας, ο σύνδικος συντάσσει έκθεση με τον πλειοδότη. Μέσα σε 

 ένα  (1)  μήνα  από  τον  ηλεκτρονικό  πλειστηριασμό,  συνέρχεται  η 

 συνέλευση των πιστωτών η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει τη συναλλαγή. 
  

Εκποίηση των 

Μετά  την  πάροδο  δέκα  οκτώ  (18)  μηνών  από  την  κήρυξη  της 

πτώχευσης  και εφόσον δεν  εκκρεμεί  πλειοδοτική  διαδικασία  για την 
περιουσιακών 

εκποίηση  του συνόλου ή  μέρους  των  περιουσιακών  στοιχείων της 
στοιχείων του 

επιχείρησης, ο σύνδικος προχωρά στην εκποίηση των περιουσιακών 
οφειλέτη 

στοιχείων του οφειλέτη. Το χρονικό διάστημα των δέκα οκτώ μηνών,  

 μπορεί να παραταθεί με απόφαση της πλειοψηφίας της συνέλευσης 

 των πιστωτών.     
  

Ένδικα μέσα: 

Κατά του πίνακα κατάταξης που συντάσσει ο σύνδικος, δύνανται να 

ασκήσουν ανακοπή ο οφειλέτης, καθώς και οι αναγγελθέντες πιστωτές, 

 εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών,  από  τη  δημοσιοποίηση  του 

 πίνακα κατάταξης.    
  

Περάτωση της 

Επέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, σε κάθε περίπτωση 

μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την κήρυξη της πτώχευσης. Αν 

πτώχευσης: εκκρεμεί  ανακοπή  κατά  του  πίνακα  διανομής  ή  με  απόφαση  της 

 συνέλευσης πιστωτών, μπορεί να δοθεί παράταση της διαδικασίας έως 

 και 2 έτη. Σε κάθε περίπτωση, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να 

 παρατείνει την πτωχευτική διαδικασία άπαξ, μέχρι δύο έτη.  
  

Απαλλαγή οφειλέτη: 

Ο οφειλέτης – φυσικό πρόσωπο, απαλλάσσεται σε  τριάντα έξι (36) 

μήνες από την κήρυξη της πτώχευσης.  
  

Ειδική κατηγορία 

Για τους οφειλέτες που η πτωχευτική περιουσία είναι η κύρια κατοικία και 

περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν το 10% της συνολικής οφειλής 

πιστωτή με κύρια και η ελάχιστη αξία τους δεν υπολείπεται  τις 100.000€, η απαλλαγή 
κατοικία: επέρχεται σε ένα (1) έτος.  

  

  

Απαλλαγή 

Το φυσικό πρόσωπο που εκ του νόμου έχει αλληλέγγυα ευθύνη λόγω 

της ιδιότητας του εκπροσώπου ή διοικούντος το νομικό πρόσωπο - 
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διοίκησης νομικού οφειλέτη, επέρχεται με την πάροδο τριάντα έξι (36) μηνών από την  
προσώπου: αίτηση πτώχευσης ή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την κήρυξη της 

πτώχευσης, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά, εκτός αν εντός της 

παραπάνω προθεσμίας υποβληθεί προσφυγή, οποιουδήποτε έχει 

έννομο συμφέρον κατά της απαλλαγής. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου): 
 

Ποιες είναι: 

Αφορά τις επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 

τους, δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο τουλάχιστον κριτηρίων, από τα 
     

 ακόλουθα τρία:  
  

 α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ. 
  

 β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ. 
  

 γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 

 άτομα.  
  

 Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου (γ) εντάσσονται στην κατηγορία 

 των  πολύ  μικρών  οντοτήτων,  με  μόνη  προϋπόθεση  ότι  ο  κύκλος 

 εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ. 
  

Πώς ορίζεται η 

Τεκμαίρεται ότι ο  οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών, όταν: δεν 

καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο και 

παύση πληρωμών πιστωτικά  ιδρύματα,  σε  ύψος  τουλάχιστον 60%  των  συνολικών 
οφειλέτη: ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, για περίοδο έξι 6) μηνών και η μη  

 εξυπηρετούμενη υποχρέωση, υπερβαίνει το ποσό των 30.000€. 
  

Πώς ξεκινά η 

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω του Μητρώου Φερεγγυότητας. Με 

την παρέλευση 30 ημερών από τη δημοσιοποίηση της αίτησης στο 

διαδικασία: Μητρώο Φερεγγυότητας και εφόσον δεν υποβληθεί παρέμβαση κατά 

 της αίτησης, η αίτηση γίνεται δεκτή από το πτωχευτικό δικαστήριο. 

 Ορίζεται εισηγητής και διορίζεται σύνδικος.  
  

Διάρκεια 

Αν ασκηθεί παρέμβαση κατά της αίτησης, πρέπει μέσα σε προθεσμία 

εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της αίτησης, τα διάδικα μέρη να 
διαδικασίας: καταθέσουν προτάσεις και αποδεικτικά έγγραφα των ισχυρισμών τους. 

 

 Μετά  την  παρέλευση  της  προθεσμίας  των  60  ημερών,  παρέχεται 

 προθεσμία   5   εργασίμων   ημερών   για   κατάθεση   προσθήκης- 

 αντίκρουσης. Μετά την παρέλευση και της ανωτέρω προθεσμίας, το 

 Δικαστήριο εκδίδει απόφαση εντός προθεσμίας 2 μηνών. 
  

Διαδικασία της 

Αν γίνει δεκτή η αίτηση πτώχευσης, ο εισηγητής διατάσσει τη σφράγιση 

της πτωχευτικής περιουσίας. Ακολουθεί η αναγγελία των απαιτήσεων 

πτώχευσης:. των πιστωτών, εντός των προθεσμιών που ορίζονται ανωτέρω, καθώς 

 και  δικαίωμα  ανακοπής  κατά  του  πίνα  κατάταξης  επί  των  οποίων 

 αποφαίνεται αιτιολογημένα ο εισηγητής. Κατά της πράξης του εισηγητή 

 επιτρέπεται προσφυγή εντός 10 ημερών.  
  

Έφεση: 

Οι αποφάσεις του πτωχευτικού δικαστηρίου υπόκεινται σε έφεση. 
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Περάτωση της 

Η πτωχευτική διαδικασία περατώνεται με την παρέλευση ενός (1) έτους 

από την κήρυξη της πτώχευσης, εκτός αν ο σύνδικος υποβάλει έκθεση, 
διαδικασίας: στην οποία εξηγεί τους λόγους της καθυστέρησης. Σε περίπτωση που η 

 

 καθυστέρηση κρίνεται από τον εισηγητή αδικαιολόγητη, ο εισηγητής 

 αντικαθιστά τον σύνδικο με πράξη του. 
  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ 
 

Ποιος είναι: 

είναι  εκείνος που πληροί σωρευτικά τα εισοδηματικά, περιουσιακά και 

λοιπά κριτήρια του άρθρου 3 του Ν.4472/2017, δηλαδή: -ο δικαιούχος 

«Ευάλωτος» επιδόματος στέγασης, που σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα κριτήρια 
οφειλέτης, προϋποθέτουν: συνολικό ετήσιο εισόδημα 7.000 €, προσαυξανόμενο  

 κατά 3.500 € για κάθε επιπλέον μέλος με ανώτατο όριο τα 21.000 €, 

 συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας -βάσει του τελευταίου 

 εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ- 120.000 €, προσαυξανόμενο κατά 15.000 € για 

 κάθε επιπλέον μέλος με ανώτατο όριο τα 180.000 €, σύνολο τραπεζικών 

 καταθέσεων 7.000 €, προσαυξανόμενο κατά 3.500 € για κάθε επιπλέον 

 μέλος με ανώτατο όριο τα 21.000 € κ.λπ.    
  

Μίσθωση – 

Ρυθμίζεται η δυνατότητα να εκχωρηθεί η κύρια κατοικία του ευάλωτου 

οφειλέτη   σε  φορείς-νομικά  πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι  οποίοι 
επαναμίσθωση 

αναλαμβάνουν  την  απόκτησή  της,  τη μίσθωσή της  σε αυτόν  για 
κατοικίας οφειλέτη: περίοδο  12  ετών  και  -τέλος-  την  πώλησή  της  σε  εκείνον,  βάσει  

 σύμβασης παραχώρησης μεταξύ αυτών και του ελληνικού Δημοσίου. 
  

Ποιος είναι 

Δικαιούχος, των ως άνω δικαιωμάτων είναι ο «ευάλωτος» οφειλέτης, 

που κηρύχθηκε σε πτώχευση ή εκείνος, σε βάρος της κύριας κατοικίας 
δικαιούχος; του  οποίου  επισπεύδεται  αναγκαστική  εκτέλεση  από  ενυπόθηκο  ή 

 

 προσημειούχο δανειστή. Εάν υφίστανται συγκύριοι με ιδανικά μερίδια ή 

 εάν  ο  «ευάλωτος»  οφειλέτης  έχει  μόνο  την  ψιλή  κυριότητα  ή  την 

 επικαρπία επί της κύριας κατοικίας του, τότε για να ασκήσει το δικαίωμα 

 μεταβίβασης  και  (επαναμίσθωσης),  πρέπει  να συμπράξουν  όλοι  οι 

 συγκύριοι  ή  επικαρπωτής  /  ψιλός  κύριος,  αντίστοιχα,  οι  οποίοι 

 αποδέχονται ρητώς τη μίσθωση.    
  

Καταγγελία 

Η μίσθωση δύναται να καταγγελθεί από τον φορέα απόκτησης και 

επαναμίσθωσης σε περίπτωση υπερημερίας του οφειλέτη ως προς την 

μίσθωσης: καταβολή τριών μισθωμάτων, καθώς και στην περίπτωση που κριθεί 

 από το πτωχευτικό δικαστήριο, ότι ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από 

 τις οφειλές του.    
  

Επαναγορά 

Για  την  επαναγορά  της  κύριας  κατοικίας,  ο  «ευάλωτος»  οφειλέτης, 

πρέπει να καταβάλει προσηκόντως τα μισθώματα, μέχρι τη συμβατική 

κατοικίας οφειλέτη: λήξη της  μίσθωσης  και  –επιπρόσθετα- να εξοφλήσει  το  τίμημα,  το 

 οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στην εμπορική αξία του ακινήτου, κατά 

 τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς.   
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