
 

 
Σύμφωνα με την παρ.21 του αρ. 15 του ν.4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός 

ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 62) οι Φ.Κ.Α., οι οποίοι στην 

εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών εκπροσωπούνται από το Κ.Ε.Α.Ο., δύναται να προτείνουν 

στους οφειλέτες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου, λύσεις 

ρύθμισης ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της 

διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού.  

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ.62134/41100/29-12-

2017 (Β΄4640) Υπουργικής Απόφασης, «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση 

λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά 

την παράγραφο 21 του ν.4469/2017, καθορισμός μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του 

ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης 

και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής», και σας γνωρίζουμε 

τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους: 
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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β΄4640)  

Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών 

 έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17. 
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1.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 2 της εν λόγω 

Υπουργικής Απόφασης, δύνανται να υποβάλλουν άπαξ έως 31/12/2018 ηλεκτρονικά 

αίτηση που απευθύνεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) για 

ρύθμιση των οφειλών τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), εφόσον 

αυτές συνολικά δεν υπερβαίνουν τις 50.000€. 

Πιο συγκεκριμένα, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών βάσει της παρούσας 

έχουν: 

A. Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρα 21 και 47 του ν.4172/2013, Α΄167) και έχουν 

φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και 

1. Οι συνολικές οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών δεν υπερβαίνουν το 

ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή / και 

2. Οι οφειλές προς του Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό 

(85%) των συνολικών οφειλών τους (διμερής) 

B. Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), αλλά δεν 

έχουν πτωχευτική ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν φορολογική 

κατοικία στην Ελλάδα, με οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. έως 50.000 ευρώ. 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα πρόσωπα που έχουν οι ίδιοι την 

υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.  

Διευκρινίζεται ότι στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εντάσσεται 

και το εισόδημα από επιχειρηματική αγροτική δραστηριότητα. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει: 

1. Να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του ν. 4469/2017 κατά τα 

οποία, σε μια τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις, πριν την υποβολή της 

αιτήσεως:  

 Οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα έχουν θετικό 

καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 

 Οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα έχουν θετικά 

αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση 

(equity). 
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2. Να μη συντρέχουν οι εξαιρέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του 

ν.4469/2017, δηλαδή δε δύνανται να υποβάλλουν αίτημα βάσει των διατάξεων της 

παρούσας: 

 Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα 

αλλοδαπών τέτοιων ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα 

 Πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τα υποκαταστήματα 

αλλοδαπών τέτοιων παροχών που λειτουργούν στην Ελλάδα  

 Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Οργανισμοί 

Εναλλακτικών Επενδύσεων και οι διαχειριστές αυτών 

 Ασφαλιστικές εταιρείες 

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφόσον έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή 

στις διατάξεις του Ν.4307/2014 ή του Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός 

Κώδικας), εκτός εάν υπάρχει έγκυρη παραίτηση τους από τις εν λόγω 

διαδικασίες μέχρι την υποβολή της αίτησης, ή για τα οποία έχει εκδοθεί 

οριστική απόφαση υπαγωγής τους σε μία από τις προαναφερόμενες 

διαδικασίες ή έχει συζητηθεί η αίτηση τους και εκκρεμεί η έκδοση της 

δικαστικής απόφασης   

 Φυσικό πρόσωπο που έχει διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα ή, 

για τα νομικά πρόσωπα, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, 

εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή 

αποφασιστεί η αναβίωση του νομικού προσώπου πριν από την υποβολή 

της αίτησης 

 φυσικό πρόσωπο ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων, οι πρόεδροι και 

διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε 

πρόσωπο εντεταλμένο είτε από ιδιωτική βούληση, είτε με δικαστική 

απόφαση είτε από το νόμο, που έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη 

απόφαση για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, χρεοκοπία, απάτη 

κ.λπ. . 

 

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς Φ.Κ.Α. που γεννήθηκαν μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2016 και είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, βεβαιωμένες 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) με τις 
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προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. Η 

υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια 

τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές. 

Στην έννοια των οφειλών προς Φ.Κ.Α. που υπάγονται στη ρύθμιση, εντάσσονται και οι 

καταλογιστικές πράξεις. Όσες από τις καταλογιστικές πράξεις αφορούν αυτοτελή πρόστιμα 

(ΠΕΠ, ΠΕΕ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΑΠ) υπάγονται στην έννοια της «βασικής οφειλής» του αρ. 21 παρ. 

15 του ν.4469/2017. 

Εξαιρούνται από τη ρύθμιση βάσει των διατάξεων της εν λόγω υπουργικής απόφασης, 

οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό 

κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010 (Α΄130), ακόμα και εάν ακολούθησε έκπτωση του 

οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο. 

Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα ένταξης του οφειλέτη δεν επηρεάζεται από τυχόν 

δικαστική αμφισβήτηση της οφειλής προς Φ.Κ.Α. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η αίτηση για τη υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών 

υποβάλλεται από 05/02/2018 από τον οφειλέτη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν 

πρόσωπο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (OCW) που τηρείται στην ιστοσελίδα της 

Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (www.keyd.gov.gr).  

Πρέπει να περιέχει πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών που 

υποβάλλουν αυτήν από κοινού με τον οφειλέτη, καθώς και στοιχεία για την αξιολόγηση της 

επιλεξιμότητάς του, κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων 

ποσών ανά πιστωτή και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 για την ακρίβεια 

του περιεχομένου της. 

Επιπλέον, η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης προσδιορισμού 

φόρου του έτους υποβολής της αίτησης και των προηγούμενων πέντε (5) ετών, 

εφόσον έχουν εκδοθεί 

2. Έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου (ΑΑ ΓΗΣ) για όσους οφειλέτες έχουν στην 

κυριότητά τους εμπράγματα δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και 

οικισμού 

3. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(Γ.Ε.ΜΗ.) για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή από το Δικηγορικό Σύλλογο για 

οφειλέτες Δικηγορικές Εταιρείες  

http://www.keyd.gov.gr/
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4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή των υπευθύνων 

νομικών προσώπων (προέδρου & διευθύνοντα συμβούλου για Α.Ε., διαχειριστή 

για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών για προσωπικές 

εταιρείες). 

5. Για φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, που έχουν συνολικές οφειλές έως 

20.000 € ή / και οι οφειλές τους προς Κ.Ε.Α.Ο. υπερβαίνουν το 85% των 

συνολικών οφειλών τους πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο : 

 Περί μη πτώχευσης, 

 Περί μη υπαγωγής αυτού σε διαδικασία εξυγίανσης (αρ.99 επ. ν.3588/07) ή 

διαδικασίας εκκαθάρισης (αρ106ια ν.3588/07) ή συμφωνίας ρύθμισης ή 

ειδικής διαχείρισης (αρ.62 επ. ν.4307/14), 

 Ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για υπαγωγή του οφειλέτη σε κάποια από τις 

προαναφερόμενες διαδικασίες 

6. Για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα με οφειλές προς τους 

Φ.Κ.Α. έως 50.000 ευρώ, πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γενικό 

Αρχείο Αιτήσεων αρ.13 ν.3869/2010) ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση 

ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του 

ν.3869/2010. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί σχετική απόφαση, πρέπει να 

προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της απόφασης και 

υπεύθυνη δήλωση (ν.1599/86) ότι οι οφειλές για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση 

ρύθμισης δεν έχουν περιληφθεί στην εκδοθείσα απόφαση. 

Στην περίπτωση που οι οφειλές προς Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, 

υποβάλλονται επιπροσθέτως και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

7. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του αρ.16 του ν.4308/14 (Α΄ 251) των 

τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες 

(εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης ή / και δημοσίευσης) 

8. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του 

αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής (εφόσον προβλέπεται η 

κατάρτισή του) 

9. Πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων 
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10. Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική παράθεση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων 

για  τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί αυτών. 

Επισημαίνεται ότι οι οφειλέτες της παρ.6 του άρθρου 2 του ν.4469/17, που οι οφειλές 

προς Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους, υποχρεούνται σε δήλωση 

και υποβολή τόσο των οριζόμενων στο άρθρο 5 του νόμου, όσο και των αναφερόμενων 

στην παρούσα δικαιολογητικών. 

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται και από συνοφειλέτη που 

υποβάλλει από κοινού αίτηση με τον οφειλέτη. 

Πέραν των ως άνω υποχρεωτικά υποβαλλόμενων, το Κ.Ε.Α.Ο. δύναται να ζητήσει την 

υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών τα οποία κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση της 

βιωσιμότητας του οφειλέτη και για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης. 

Στην περίπτωση που το Κ.Ε.Α.Ο. διαπιστώσει ελλείψεις ή ανακρίβειες στην 

υποβληθείσα αίτηση, δύναται να τάξει εύλογη προθεσμία, η οποία δεν υπερβαίνει τις δέκα 

(10) εργάσιμες ημέρες, για τη συμπλήρωση ή διόρθωση αυτών και σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης να απορρίψει την αίτηση. 

3. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Αρμόδιο όργανο για την πρόταση ρύθμισης, την παρακολούθηση των όρων αυτής και 

για κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια ή πράξη για την εφαρμογή της παρούσας υπουργικής 

απόφασης είναι η υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι 

οφειλές. 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Κ.Ε.Α.Ο. ή για την αποδοχή σχετικής 

πρότασης, τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα και την αξία 

ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, των οφειλετών και 

των συνοφειλετών, που υποβάλλουν από κοινού αίτηση και ευθύνονται αλληλεγγύως με 

αυτόν για το σύνολο ή μέρος των ρυθμιζόμενων οφειλών. 

4.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Το Κ.Ε.Α.Ο. για την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων ελέγχει και λαμβάνει υπόψη 

τα ακόλουθα: 

(α) Ακίνητα: 

Εφόσον οι προς ρύθμιση οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν τις 20.000€, την πιο 

πρόσφατη έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων (περ. (ιε) παρ.2 αρ.1 ν.4469/17) 

η οποία σε κάθε περίπτωση έχει συνταχθεί εντός έτους από την ημερομηνία υποβολής της 
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αίτησης. Τυχόν εκτίμηση αξίας ακινήτων που περιλαμβάνεται σε έκθεση εμπειρογνώμονα, 

λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν βασίζεται σε έκθεση εκτιμητή ακινήτων. 

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται ή δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων, το 

Κ.Ε.Α.Ο. λαμβάνει υπόψη τη φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. από 

την τελευταία συντεθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη προσδιορισμού φόρου. Για γήπεδα 

εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, στην περίπτωση που δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

και δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων, λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία 

αυτών όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο ΑΑ ΓΗΣ. 

(β) Κινητά: 

β1) όταν αυτά σχετίζονται με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη 

ή συνοφειλέτη, όπως ενσώματα και άυλα πάγια πλην ακινήτων, αποθέματα, 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. τίτλοι, μετρητά, μεσοπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες καταθέσεις, μετοχές), λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία όπως προκύπτει 

από έκθεση οικονομολόγου μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  (Ο.Ε.Ε.) ή 

κατόχου άδειας λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξης, η οποία έχει συνταχθεί εντός έτους από την 

υποβολή της αίτησης. Για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο 

εργασιών μεγαλύτερο του 1.500.000 ευρώ, λαμβάνεται υπόψη έκθεση ορκωτού ελεγκτή. Σε 

περίπτωση που δεν προσκομίζεται η προαναφερόμενη έκθεση, λαμβάνεται υπόψη η αξία 

που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη. Για τη διαπίστωση και τον έλεγχο της αξίας 

σε αυτήν την περίπτωση το Κ.Ε.Α.Ο. δύναται να ζητήσει τυχόν διαθέσιμα συνοδευτικά 

έγγραφα. 

β2) όταν αυτά δε σχετίζονται με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και 

αφορούν σε κινητά μεγάλης αξίας, δηλαδή έκαστο εξ’ αυτών υπερβαίνει τις 2.000€ και 

συνολικά εκτιμώμενα υπερβαίνουν τις 30.000€, λαμβάνεται υπόψη η αξία που αναφέρεται 

στην αίτηση του οφειλέτη, για τον έλεγχο της οποίας το Κ.Ε.Α.Ο. δύναται να ζητήσει τυχόν 

διαθέσιμα συνοδευτικά έγγραφα και η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται αυτής που 

αναγράφεται σε εν ισχύ σύμβαση ασφάλισής τους. 

β3) όταν αυτά δε σχετίζονται με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και 

αφορούν σε κινητά μικρής αξίας, λαμβάνεται υπόψη η αξία που αναφέρεται στην αίτηση. 

Για τον προσδιορισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων συνοφειλετών, που θα 

ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση της περιουσίας, αθροίζονται και οι αντίστοιχες αξίες 

των προσώπων αυτών έως του ποσού συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς 

ρύθμιση οφειλές. 

ΑΔΑ: 6ΜΦ9465Θ1Ω-ΤΛΙ



 

4.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Για την αξιολόγηση του διαθέσιμου εισοδήματος το Κ.Ε.Α.Ο. λαμβάνει υπόψη: 

Ι) Για νομικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για το συνοφειλέτη που 

υπέγραψαν την αίτηση από κοινού, το μεγαλύτερο μεταξύ: 

 των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του 

τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης ή  

 του μέσου όρου των θετικών EBITDA της τελευταίας τριετίας. 

ΙΙ) Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε πρόκειται 

για τον οφειλέτη είτε για το συνοφειλέτη που υπέγραψε από κοινού την αίτηση, το 

μεγαλύτερο μεταξύ: 

 των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του 

τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης ή  

 του μέσου όρου των θετικών EBITDA της τελευταίας τριετίας, 

καθώς και το μέσο όρο των εσόδων από άλλες πηγές της τελευταίας τριετίας. 

ΙΙΙ) Για συνοφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, το μέσο όρο του 

πραγματικού δηλωθέντος εισοδήματος (φορολογητέου ή μη) κατά τις τρεις τελευταίες 

φορολογικές περιόδους. 

Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος συνοφειλετών, που θα ληφθούν υπόψη, 

αθροίζονται οι αντίστοιχες τιμές των προσώπων αυτών κατά το ποσοστό 

συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές. 

4.3 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Το Κ.Ε.Α.Ο. δεν προτείνει ρυθμίσεις ή δεν αποδέχεται προτάσεις ρυθμίσεων οφειλών στις 

περιπτώσεις που: 

 Διαθέτει δική του μελέτη βιωσιμότητας βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη 

χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο. 

 Η συνολική οφειλή προς ρύθμιση υπερβαίνει τις 20.000 € και συνολική αξία των 

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών, όπως 

προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω, υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής. 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Οι υπαγόμενες στην παρούσα Υπουργική Απόφαση οφειλές εξοφλούνται σε ισόποσες, 

τοκοχρεωλυτικές, μηνιαίες δόσεις, για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη 

σταθερό επιτόκιο ίσο με το, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, επιτόκιο euribor 

τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες. 
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Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό του τελικού ποσού της προς ρύθμιση οφειλής και για 

το πλήθος των δόσεων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες 

δόσεις, το Κ.Ε.Α.Ο. προτείνει ρυθμίσεις ως ακολούθως: 

5.1 ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 20.000 

Σε οφειλέτες που το σύνολο των οφειλών, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, ανέρχεται 

έως 20.000€ και αφορούν σε φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά 

πρόσωπα, στις περιπτώσεις διμερούς διαπραγμάτευσης, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα 

που αποκτούν εισόδημα αλλά δε διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, τα αρμόδια όργανα 

προτείνουν προτάσεις αναδιάρθρωσης, με τους εξής όρους ανά περίπτωση:  

1. Για συνολικές βασικές οφειλές προς Φ.Κ.Α. μέχρι του ποσού των 3.000€:  

i. Τμηματική καταβολή του συνόλου της οφειλής, χωρίς διαγραφή 

κανενός ποσού. 

ii. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης  50 ευρώ 

iii. Μέγιστος αριθμός δόσεων 36 

2. Για συνολικές βασικές οφειλές προς Φ.Κ.Α. από  3.001€ έως 20.000€:  

i. Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους 

εκπρόθεσμης καταβολής 

ii. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ  

iii. Μέγιστος αριθμός δόσεων 120 

Ο αριθμός των προαναφερόμενων δόσεων μειώνεται και το ύψος της μηνιαίας δόσης 

αναπροσαρμόζεται στην περίπτωση που η συνολική αρχική μηναία δόση, όπως 

υπολογίστηκε, είναι μικρότερη από το ποσό που θα λάμβανε το Κ.Ε.Α.Ο. βάσει της 

ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη. 

Ως ικανότητα αποπληρωμής προς το σύνολο των πιστωτών νοείται 2,75% του 

EBITDA που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση 4.2 ανωτέρω. Στην περίπτωση ύπαρξης 

και άλλων πιστωτών, το Κ.Ε.Α.Ο. θα λάβει το μέρος του εν λόγω ποσοστού που 

αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του Κ.Ε.Α.Ο. στο σύνολο των οφειλών προς όλους 

τους πιστωτές. 

5.2 ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ 20.001€ ΕΩΣ 50.000€ 

Στις διμερείς διαπραγματεύσεις με συνολικές οφειλές από 20.001 έως 50.000€ και 

στις περιπτώσεις οφειλετών με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που 

στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και συνολικές οφειλές προς Φ.Κ.Α. από 20.001 έως 
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50.000€, το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον, πέραν των λοιπών, πληρείται και 

το ακόλουθο κριτήριο βιωσιμότητας: 

Ο λόγος του χρέους, όπως αυτό προκύπτει αφού από τη συνολική οφειλή προς 

Φ.Κ.Α. προαφαιρεθεί το 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, 

προς το εισόδημα, όπως αυτό καθορίστηκε σύμφωνα με τα προαναφερόμενα 

(οφειλέτη και συνοφειλετών), είναι μικρότερος ή ίσος του 8. 

Στην περίπτωση αυτή, τα αρμόδια όργανα προτείνουν ρυθμίσεις ως ακολούθως: 

i. Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και 

τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 

ii. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ  

iii. Μέγιστος αριθμός δόσεων 120 

Ο αριθμός των προαναφερόμενων δόσεων μειώνεται και το ύψος της μηνιαίας δόσης 

αναπροσαρμόζεται στην περίπτωση που η συνολική αρχική μηναία δόση, όπως 

υπολογίστηκε, είναι μικρότερη από το ποσό που θα λάμβανε το Κ.Ε.Α.Ο. βάσει της 

ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη. 

Το Κ.Ε.Α.Ο. δύναται να προτείνει ρυθμίσεις, ακόμα και στις περιπτώσεις που δε 

συντρέχουν τα ανωτέρω κριτήρια βιωσιμότητας, όπου αυτά εφαρμόζονται, εφόσον διαθέτει 

σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της 

οποίας το χρέος χαρακτηρίζεται βιώσιμο ή προσκομίζεται μελέτη βιωσιμότητας που έχει 

καταρτισθεί εντός έτους από την υποβολή της αίτησης, από άλλον θεσμικό πιστωτή (το 

Δημόσιο ή πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα) ή από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. 

Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

αποδοχής της πρότασης ρύθμισης και οι επόμενες δόσεις έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα 

κάθε μήνα που έπεται αυτής. 

Η διαγραφή των οφειλών και η απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων τελεί υπό την 

αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών. 

6. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  

Από την ημερομηνία υπαγωγής και συμμόρφωσης στη ρύθμιση, για τις υπαγόμενες στη 

ρύθμιση οφειλές: 

 Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 

 Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των Φ.Κ.Α., για τη χορήγηση του οποίου δεν 
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λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή / απαλλαγή βασικές οφειλές, τόκοι 

και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, όπως προσδιορίζονται στη 

ρύθμιση. 

 Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας 

αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η 

αναστολή δεν ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης και για 

κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την υπαγωγή στη 

ρύθμιση. 

 Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του α.ν. 86/1967 (Α΄136) και 

αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 

αυτού ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό 

διάστημα της αναστολής αυτής, αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, 

χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ.3 του άρθρου 113 του Π.Κ. . 

 Αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος της ρύθμισης και δε συμπληρώνεται πριν την πάροδο έτους από τη 

λήξη της αναστολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 137 του ν.3655/08, 

όπως ισχύει. 

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα αναγκαστικά 

μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. 

7. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια να καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το 

σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής 

βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμής καταβολής, 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Μη καταβολής ή μερικής καταβολής δόσεων έως της συμπλήρωσης του ποσού 

που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις 

 Μη υποβολής ΑΠΔ εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας 

υποβολής τους 

 Μη εξόφλησης ή τακτοποίησης τρεχουσών οφειλών, δηλ. οφειλών που 

γεννήθηκαν μετά την 31/12/2016, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία 

υπαγωγής στη ρύθμιση ή οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 

υπαγωγή σε ρύθμιση, εντός 60 ημερών από την λήξη προθεσμίας καταβολής 

τους. 
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8. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Το Κ.Ε.Α.Ο. διατηρεί το δικαίωμα και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση: 

 Να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά 

των Φ.Κ.Α. και μέχρι του ύψους των οφειλών αυτού, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες περί συμψηφισμού διατάξεις. 

 Να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και των 

συνοφειλετών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη 

 Να προβαίνει σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης, 

έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή. Σε περίπτωση διαπίστωσης 

σημαντικών αποκλίσεων από τα πραγματικά, θα προβαίνει σε μονομερώς 

έκπτωσή του από τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών σύμφωνα με τα 

στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της ρύθμισης, αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν. 

Υπενθυμίζεται ότι με τη συμπλήρωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του πεδίου 

«ΑΦΜ» εισάγονται αυτόματα όλες οι βεβαιωμένες οφειλές που έχουν γεννηθεί 

μέχρι 31/12/2016. Παρά ταύτα, οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παρέχουν τις 

απαιτούμενες διευκρινίσεις και να προάγουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

οφειλετών που επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση. 

 

 

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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