
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ

Tο νομικό πλαίσιο ρυθμίζει όλα τα 
χρέη των επιχειρήσεων, δηλαδή:

   Χρέη προς τράπεζες (τόσο ενεργές όσο και υπό 

εκκαθάριση) 

  Χρέη προς δημόσιο (ΔΟΥ, Τελωνεία, ΟΤΑ κλπ)

    Χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία (ΤΕΒΕ, ΙΚΑ κλπ)

  Χρέη προς ιδιώτες προμηθευτές

  Χρέη προς εργαζομένους

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ προβλέπει:

  Διαγραφή («κούρεμα») χρεών , πλην των 

εργαζομένων που πρέπει να εξοφλούνται 

πλήρως, καθώς και της παρακρατούμενης 

εργοδοτικής εισφοράς στο ΙΚΑ που επηρεάζει τη 

σύνταξη του εργαζόμενου

  Αποπληρωμή σε μακροχρόνιες δόσεις (έως 120 

δόσεις για το δημόσιο) 

   Προστασία τραπεζικών λογαριασμών 

από κατασχέσεις (ακατάσχετο)

   Προστασία κατοικίας και ακινήτου, όπου 

λειτουργεί η επιχείρηση, από πλειστηριασμούς

Για κάθε επιχείρηση υπάρχει και μια 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ξεχωριστή λύση!



Οι επιχειρήσεις μπορούν να κινηθούν 
είτε εξωδικαστικώς είτε δικαστικώς:

Α. Εξωδικαστικώς:

  Μπορούν να κάνουν αίτηση στο Νόμο Εξωδικαστικού 

Μηχανισμού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: www.keyd.gov.gr 

και να ρυθμίσουν όλα τα χρέη τους (δημόσιο, τράπεζες, 

προμηθευτές κλπ)

  Μπορούν να κάνουν αίτηση στην τράπεζα ή τον εκκαθαριστή 

(εφόσον ο τζίρος τους δεν ξεπερνά το 1 εκατ. €), με χρήση 

του αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών και να 

ρυθμίσουν τα χρέη προς τράπεζες

ΚΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η «μεγάλη 
επιχείρηση» (με τζίρο άνω των 2,5 εκατ. € ή με 
συνολικές οφειλές άνω των 2 εκατ. €) υποχρεούται 
να εκπονήσει μελέτη βιωσιμότητας (business plan 
3-ετίας) από ανεξάρτητο οικονομικό εμπειρογνώμονα

Η ΕΓΔΙΧ παρέχει δωρεάν υποδείγματα μελετών 
βιωσιμότητας για επιχειρήσεις με χρέη έως 2 εκατ. €

Β. Δικαστικώς:

  Μπορούν να κάνουν αίτηση στον αναθεωρημένο 

προ-πτωχευτικό κώδικα, με τη διαδικασία της εξυγίανσης 

  Ρυθμίζουν όλα τα χρέη τους (δημόσιο, τράπεζες, 

προμηθευτές κλπ)

Website: www.keyd.gov.gr

Τηλέφωνο για ραντεβού

στα Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης

και Υποστήριξης Δανειοληπτών: 213.212.57.30σχεδίαση - εκτύπωση


