Ο θεσμός του εξωδικαστικού
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών κατά το
ν. 4738/2020
Ιάκωβος Βενιέρης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής
του ΕΚΠΑ

Σχεδιάγραμμα εισήγησης
- Σκοπός
- Υποκειμενικό – αντικειμενικό ρυθμιστικό πεδίο
- Έναρξη διαδικασίας – υποβολή αίτησης
- Συνέπειες κατάθεσης αίτησης (ουσιαστικού δικαίου)
- Συνέπειες κατάθεσης αίτησης (δικονομικού δικαίου)
- Διαπραγματεύσεις και κατάρτιση σύμβασης αναδιάρθρωσης χρεών
- Συνέπειες κατάρτισης σύμβασης αναδιάρθωσης χρεών
- Εκτέλεση σύμβασης
- Συνέπειες μη συμμόρφωσης σε σύμβαση

ΣΚΟΠΟΣ του νομοθέτη + οριοθέτηση διαδικασίας και αποτελεσμάτων
Άρθρο 5 Παρ. 1. εδ. β. = Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποσκοπεί να παρέχει στους
συμμετέχοντες πιστωτές λειτουργικό περιβάλλον διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης των
οφειλών του οφειλέτη και αποφυγής του κινδύνου αφερεγγυότητάς του, έπειτα από αίτηση
του οφειλέτη ή έπειτα από δική τους πρωτοβουλία. = πιστωτικοκεντρικό και όχι
οφειλετοκεντρικό
Παρ. 2. Οι χρηματοδοτικοί φορείς διατηρούν διακριτική ευχέρεια ως προς την
υποβολή πρότασης ρύθμισης οφειλών και ως προς το περιεχόμενό της και δεν
υποχρεούνται να υποβάλουν προτάσεις σε όλες τις περιπτώσεις που τους απευθύνεται
αίτηση. Αποτελέσματα ως προς το σύνολο των χρηματοδοτικών φορέων και, υπό τις
προϋποθέσεις του παρόντος, ως προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
παράγονται εντούτοις, εφόσον η πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων
αποδέχεται την αίτηση και συναινεί στη διατύπωση συγκεκριμένης πρότασης ρύθμισης
οφειλών.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Ποιος υπάγεται;
Άρθρο 7: Πεδίο εφαρμογής
1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση για
εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.
Συνεπώς:
1.

Κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα (ΟΛΟΙ καθώς κατά το άρθρο 76
παρ. 1 πτωχευτική ικανότητα έχουν τα φυσικά πρόσωπα, εν γένει, άνευ ετέρου).

2.

Κάθε νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα (νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν
οικονομικό σκοπό*, άρ. 76 παρ. 1) πλην ρητών εξαιρέσεων**

*οικονομικός σκοπός δεν είναι απαραίτητα εμπορικός ή κερδοσκοπικός αρκεί να αφορά
παροχές με οικονομική αξία (ΠΟΛ.1031/2001)

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Εξαιρέσεις
 Πρόσωπα με χρέη άνω του 90% σε έναν φορέα (τράπεζα/δημόσιο/ταμεία) ή λιγότερο των
10.000 ευρώ
 εξαιρούνται κατά το άρθρο 7 παρ. 2 Ν. 4738/2020 εταιρείες επενδυτικών υπηρεσιών,
ΟΣΕΚΑ, ασφαλιστικές εταιρείες, πιστωτικά-χρηματοδοτικά ιδρύματα (αντικειμενική
εξαίρεση σχετιζόμενη με δημόσιο συμφέρον)
 όσοι έχουν κάνει αίτηση ή έχουν υπαχθεί σε N. 3869/2010, N. 3588/2007, N. 4605/2019,
N. 4307/2015(εννοεί 2014) (ομοίως, δεν υπάρχει λόγος β ευκαιρίας)
 έχουν ως νομικά πρόσωπα τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση (? Μάλλον εννοούν μόνο λύση)
(δεν έχουν λόγο υπαγωγής)
 Έχει καταδικασθεί αμετακλήτως σε βαθμό κακουργήματος το φυσικό πρόσωπο για δικά
του χρέη ή νομικού προσώπου που εκπροσωπούσε ως Πρόεδρος (;), Διευθύνων,
Διαχειριστής, Εταίρος (;) για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία,
λαθρεμπορία, αδικήματα του πτωχευτικού, καταδολίευση δανειστών (κυρωτική τιμωρητική
ηθικού περιεχομένου εξαίρεση)
 Έχει ενήμερες ή εξυπηρετούμενες οφειλές και δεν επικαλείται πτώση εισοδημάτων ή
αύξηση εξόδων κατά 20%

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Τί υπάγεται;
Χρέη του οφειλέτη μόνο προς
- πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες)
- εταιρείες leasing
- εταιρείες factoring
- εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων
- το Δημόσιο (εξαιρούνται χρέη από κρατικές ενισχύσεις και τελων.δασμούς)
- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
- ΕΦΟΣΟΝ έχουν οι πιστωτές συμβληθεί στη σύμβαση συμμετοχής κατά το άρθρο 71

(συμμετέχων πιστωτής, άρ. 6 παρ. 1 περ. i)
Εξαιρούνται ΟΛΕΣ οι ΑΛΛΕΣ απαιτήσεις (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΙΔΙΩΤΕΣ κλπ)
ΔΕΝ είναι καθολική-συλλογική η διαδικασία ρύθμισης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ - ΑΙΤΗΣΗ
Πώς εκκινείται;
Άρθρο 8 - Αίτηση οφειλέτη και πρόκληση πιστωτή
- Υποβάλλεται αίτηση από τον οφειλέτη ηλεκτρονικώς – απευθυντέα δήλωση προς

πιστωτές (χωρίς πρόταση ρύθμισης από οφειλέτη – πιστωτές υποβάλλουν πρόταση)
- Invitatio ad offerendum καθώς την πρόταση ρύθμισης την υποβάλλουν οι πιστωτές άρα τους καλεί με

την αίτηση να υποβάλλουν πρόταση ρύθμισης (που θα αποδεχθεί ο οφειλέτης και πλειοψ. πιστωτών)

- Επιστολή πιστωτών απευθυντέα προς οφειλέτη ηλεκτρονικώς ή με επιμελητή ή με

μειλ ή άλλη επιστολή με πρόσκληση σε οφειλέτη για υποβολή αίτησης
- Invitatio ad petitio καθώς τον προσκαλούν να υποβάλλει αίτηση για να τους ζητήσει να κάνουν

πρόταση (ταλαιπωρία δίχως λόγο: ας έλεγε η διάταξη υποβάλλουν πρόταση και την αποδέχ. ο οφειλ)

- Ο πιστωτής δεν υποχρεούται να υποβάλλει πρόσκληση για πρόταση (προς αποφυγή

ενστάσεων καταχρηστικής άσκησης 281 ΑΚ σε περίπτωση αναγκαστικών εκτελέσεων,
ανακοπών κλπ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ - ΑΙΤΗΣΗ
Πώς εκκινείται;
Άρθρο 9 – βασικό περιεχόμενο αίτησης + άρθρο 10 συνυποβαλλόμενα έγγραφα
 Αν λείπουν στοιχεία αίτησης; Θεραπεύονται; Ή απαράδεκτο όπως 118 ΚΠολΔ ;
- μάλλον δεν θα το δέχεται το ηλεκτρονικό σύστημα
- Όμως γίνεται μόνο έλεγχος τυπικής νομιμότητας ΌΧΙ ουσιαστικής περιεχομένου αιτήσεως και

εγγράφων
 Υπάρχει ποινικό αδίκημα από την παράθεση ελλιπών ή και ψευδών στοιχείων;
 Μήπως κατά την έννοια των άρ. 116,338 ΚΠολΔ ο καθένας προστατεύει τα

συμφέροντά του; και πέραν τούτου ουδέν;

 Μήπως η μόνη κύρωση άρ. 12 παρ. 5 Ν. 4738/2020 = αυτοδικαίως άκυρη ρύθμιση αν

ανακριβή στοιχεία με αναβίωση όλων των χρεών προ ρύθμισης;

 + συμβατική ελευθερία μερών ΑΚ 361 όπου ο καθένας έχει δικαίωμα αυτοδιάθεσης και

αποδοχής των ρυθμίσεων των χρεών ή απόρριψης της πρότασης ρύθμισης;

 Πάντως κατά άρθρο 12 παρ. 4 η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης μόνο έναντι

υπηρεσιών + μπορεί να υπάρξει απάτη αν πληρούνται τα στοιχεία αυτής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ - ΑΙΤΗΣΗ
Συνέπειες κατάθεσης αίτησης – ουσιαστικού δικαίου
 Άρθρο 12 – άδεια για την επεξεργασία και την κοινοποίηση στοιχείων

Με την αίτηση παρέχει ο οφειλέτης άδεια για
 Κοινοποίηση στους συμμετέχοντες πιστωτές των στοιχείων του + εγγράφων του
 Επεξεργασία και διασταύρωση (μεταξύ τους ανταλλαγή στοιχείων) GDPR
 Άρση τραπεζικού απορρήτου άρθρου 1 ΝΔ 1059/1971
 Άρση φορολογικού απορρήτου άρθρου 17 Ν. 4174/2013

Αίτηση = εμπεριέχει ως δήλωση βούλησης την ρητή συναίνεση και εξουσιοδότηση για τα παραπάνω
* παρά το άρθρο 6 GDPR ή το ΝΔ 1059/1971 σύμφωνα με το οποίο η συναίνεση του καταθέτου, ουδαμώς αναιρεί
τον αξιόποινον χαρακτήρα της πράξεως, 17 παρ. 5 ν. 4174/2013 που αναφέρει τη ρητή, ειδική, έγγραφη ή
ηλεκτρονική συγκατάθεση του φορολογουμένου)
** παρ. 3 άρθρου 12= άδεια και για τη σύζυγο/συμβίο και εξαρτώμενα μέλη!! Καθώς συνυπογράφουν και αυτοί την
αίτηση (πρωτοφανές να αξιώνεται η σύμπραξη τρίτου με επέλευση έννομων συνεπειών για τον τρίτο από την αίτηση
άλλου!)
 Αναστέλλεται η διαδικασία του Κώδ.Δεοντ και δεν αξιολογείται ως μη συνεργάσιμος ο οφειλέτης

(άρθρο 13)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ - ΑΙΤΗΣΗ
Συνέπειες κατάθεσης αίτησης – δικονομικού δικαίου (άρθρο 18)
 Για τις οφειλές για τις οποίες ζητείται η ρύθμιση και ΜΟΝΟ (και φυσικά αν επιδέχονται

ρύθμισης δηλαδή είναι υπαγόμενες)

 Χρονικώς από την υποβολή της αίτησης
 Μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαδικασίας (υπογραφή σύμβασης ή

απόρριψη πρότασης ή παρέλευση προθεσμιών)

 Αναστέλλεται η λήψη μέτρων επί απαιτήσεων, κινητών, ακινήτων
 Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων,

κινητών, ακινήτων

 Δεν αναστέλλεται όμως πλειστηριασμός ή προπαρασκευαστική πράξη αν γίνεται

εντός τριών μηνών από την αίτηση

 Αναστέλλονται ποινικές διώξεις για χρέη προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία

(μόνο Ν. 1882/1990 άρ. 25 και ΑΝ 86/1967)

 Αναστέλλεται παραγραφή των αδικημάτων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ - ΑΙΤΗΣΗ
Συνέπειες κατάθεσης αίτησης – δικονομικού δικαίου (άρθρο 18)
 Αναστέλλονται ατομικές διώξεις και πλειστηριασμοί, απαγορεύονται πράξεις κατάσχεσης,

εγγραφής προσημείωσης, ενεχύρου (ΌΧΙ συλλογικές άρα επιτρέπεται αίτηση πτώχευσης)

 ΔΕΝ καταλαμβάνονται άσκηση αγωγής, εκδίκαση ένδικων μέσων και βοηθημάτων, αίτηση-

έκδοση διαταγής πληρωμής, επιδόσεις αποφάσεων, ακόμα και επίδοση άνευ εντολής εκτέλεσης
(ΚΑΘΩΣ δεν αναστέλλεται παραγραφή! αξιώσεων)
 ΔΕΝ αναφέρεται η διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης περιουσίας οφειλέτη
 ΔΕΝ αναφέρεται η απαγόρευση προνομιακής ικανοποίησης πιστωτών
 Αυτοδικαίως και άνευ ετέρου ΜΟΝΟ με κατάθεση της αίτησης για ρύθμιση!
 Ακόμα και άνευ γνώσεως πιστωτή! Συνεπώς άρ. 933 ΚΠολΔ αν παραβιασθεί η αναστολή και

ακυρότητα διάθεσης (ενδεικτικώς ΑΠ 1642/2002 ΝΟΜΟΣ Απαγόρευση διάθεσης ενός
αντικειμένου, αν την απαγορεύει ο νόμος. Με δικαιοπρακτική διάθεση εξομοιώνεται και η
μεταβίβαση ενός πράγματος μέσω της αναγκαστικής κατάσχεσης και του πλειστηριασμού)
 Δεν είναι πρωτάκουστο:
Άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3869/2010 «Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης ή της συζήτησης της αναστολής ή της συζήτησης της αιτήσεως του άρθρου 5α απαγορεύεται
η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του και η μεταβολή της
πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.
Άρθρο 106 Ν. 3588/2007: Από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι την έκδοση απόφασης από το πτωχευτικό δικαστήριο για
την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης, αναστέλλονται αυτόματα τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του
οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν την υποβολή της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης. Η ανωτέρω αναστολή
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ - ΑΙΤΗΣΗ
Διαδικασία διαπραγμάτευσης – κατάρτιση σύμβασης αναδιάρθρωσης
Α. Οι συμμετέχοντες πιστωτές δύνανται να υποβάλλουν πρόταση στον οφειλέτη αλλά και στους άλλους
πιστωτές (άρθρο 14 παρ. 1)
Β. Διαπραγματεύσεις ηλεκτρονικώς (άρθρο 17) με υποχρέωση α. εχεμύθειας β. καθήκοντος αληθείας
και καλής πίστης
Γ. Κατάρτιση σύμβασης αναδιάρθρωσης (άρθρο 14)
- Αποδοχή πρότασης αν συναινούν πιστωτές με πλειοψηφία χρεών και προνομίων + συναινεί οφειλέτης
- Υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης (μία σύμβαση ενιαία ή πολλές ίδιες – πολλές διμερείς)
- Υπογράφουν ρητώς και συναινούν χρηματ.ιδρυμ και Δημόσιο ή τεκμαίρεται Δημόσιο
- Τεκμαιρόμενη συναίνεση Δημοσίου ανατρεπόμενη αν άρθρα 21-22
- Προθεσμία υπογραφής σύμβασης δύο μήνες από υποβολή αίτησης (45ημ+2μήνες αν πιστωτής) + 15ημ αν αίτηση θεραπείας

άρ. 21
- Αν απορριφθεί η πρόταση λήγει άμεσα η διαδικασία

ΔΕΝ υπάρχει επικύρωση από Δικαστήριο = άρα μόνο αποτελέσματα 871,873,454 ΑΚ
Άρα όχι και δικονομικές συνέπειες συμβιβασμού ενώπιον δικαστηρίου βλ. άρ. 212,214α επ., 293 ΚΠολΔ
Αν επικυρωνόταν: η σύμβαση θα είχε διφυή χαρακτήρα, ως σύμβαση του ιδιωτικού δικαίου (ΑΚ 871,873) αλλά και
ως διαμορφωτική διαδικαστική πράξη που έχει έννομες συνέπειες την κατάργηση της εκκρεμοδικίας και τη
δημιουργία εκτελεστού τίτλου (άρθρο 904 παρ. 2γ Κ.Πολ.Δ.).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ - ΑΙΤΗΣΗ
Κατάρτιση σύμβασης αναδιάρθρωσης – συμμετοχή Δημοσίου/Ταμείων
Α. Το Δημόσιο/Ταμεία ρητώς συναινούν ή σιωπηρώς τεκμαίρεται ότι συναινούν (άρθρο 21) ΔΕΝ μπορεί να αρνηθούν:
αν συναινούν τράπεζες, δεσμεύεται το Δημόσιο (άρ. 21 παρ. 2 περ. α, β – δεσμία αρμοδιότητα να δεχθεί)
Β. Αν εγκριθεί η σύμβαση από χρηματοδοτικούς φορείς και τον οφειλέτη, κοινοποιείται προς το Δημόσιο/Ταμεία μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 Τότε, η σύμβαση γίνεται αποδεκτή από το Δημόσιο/Ταμεία αν σωρευτικώς:
•

οι απαιτήσεις τους δεν υπερβαίνουν τα 1.500.000 ευρώ

•

οι απαιτήσεις τους συνολικά είναι μικρότερες από τις απαιτήσεις των χρηματοδοτικών φορέων

•

το περιεχόμενο της σύμβασης προέκυψε από τον υπολογισμό της περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 71

•

η σύμβαση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 (πάνω από 240 δόσεις, έχουν ήδη ρυθμιστεί τα χρέη, δόση μη μηνιαία ή κάτω των 50ευρώ,
περίοδος χάριτος για Δημόσιο και ικανοποίηση όχι με χρήματα αλλά με άλλα μέσα)

 Αν συμβούν αυτά η αποδοχή της συμφωνίας συνάγεται με άπρακτη πάροδο δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών
 Αν το Δημόσιο ή Ταμείο κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ενημερώνει μέσω της ηλεκτρονικής

πλατφόρμας τους πιστωτές και τον οφειλέτη με προθεσμία 15 εργασίμων ημερών για τη θεραπεία προϋπόθεσης

 Αλλιώς: απλώς δεν δεσμεύεται το Δημόσιο αλλά η σύμβαση ισχύει για τα άλλα μέρη
 Παρόλα αυτά συναινεί το Δημόσιο (παρ. 3 άρ 21) αν i. υπάρχει σύμφωνη γνώμη διαχειριστή αφερεγγυότητας που

πληρώθηκε από χρηματ.φορείς και ii. δεν προκύπτει χειροτέρευση θέσης Δημοσίου έναντι πτώχευσης iii. Γίνεται
αξιόχρεος ο οφειλέτης ή βιώσιμη η επιχείρηση (εδώ θέλει συναίνεση ρητή και όχι τεκμαιρόμενη)

 Η διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο δεν επηρεάζει ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων (άρθρο 22 παρ. 6 περ. ε)
 Παύουν να ισχύουν άλλες ρυθμίσεις του Δημοσίου αν συμμετέχει και αυτό άμεσα ή έμμεσα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ - ΑΙΤΗΣΗ
Συνέπειες κατάρτισης σύμβασης αναδιάρθρωσης
 Αναστολή διώξεων και ΜΟΝΟ κατά άρθρο 19 (και άρθρο 23 για Δημόσιο)
 ΌΧΙ οριστική ρύθμιση και κυρίως αναγνώριση χρέους και άφεση χρέους κατά 873 ΑΚ, 454
ΑΚ (βλ. αυτά στο άρθρο 26)
 Καταλαμβάνονται οι πιστωτές διαδικασίας
 Καταλαμβανόμενος όποιος έχει συναινέσει άμεσα ή έμμεσα (τεκμήριο για το Δημόσιο) (ελεύθερία

συμβάσεων ΑΚ 361 συνεπώς αν συναινεί δεσμεύεται ακόμα και αν χειροτερεύει η θέση του)
 Καταλαμβανόμενος και όποιος δεν συναίνεσε (άρθρο 5) αλλά έχει υπογράψει σύμβαση
συμμετοχής κατά άρθρο 71 συνεπώς δεσμεύεται (άρθρο 6 παρ. 1 περ. ι,ιγ)
 Αρκεί όμως να μην υπάρχει χειροτέρευση θέσης πιστωτή έναντι πτώχευσης ή πλειστηριασμού
(άρ. 71 παρ. 2 ζβ περ. i)
 Έννοια αναστολής ατομικών και συλλογικών διώξεων
 Απαγόρευση σε καταλαμβανόμενο πιστωτή να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση
 Αναστολή μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέτρων συλλογικής διαδικασίας (πτώχευση)
 Αλλά αν και το άρθρο 19 παρ. 1 αναφέρει «αναστέλλονται αυτοδικαίως και τα εκκρεμή τα μέτρα» η

παρ. 2 μας λέει ότι πρέπει για εκκρεμή αναγκαστική εκτέλεση να επιδώσει ο οφειλέτης στα όργανα
εκτέλεσης του πιστωτή τη βεβαίωση της περ. η παρ. 2 του άρθρου 71 (?) εφόσον αυτή έχει ήδη
επισπευσθεί από τον πιστωτή

Εκτέλεση σύμβασης αναδιάρθωσης – επέλευση συνεπειών ρύθμισης (άρθρο 26)
Α. Με την καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων δόσεων σε κάθε καταλαμβανόμενο
πιστωτή, ολοκληρώνεται επιτυχώς η ρύθμιση + και αποσβέννυται το δικαίωμα πιστωτή
(συνεπώς τότε επέρχονται συνέπειες συμβιβασμού, αναγνώρισης, άφεσης, ΑΚ 871,873,454,
μέχρι τότε όλα υπό αναβλητική αίρεση)
Β. Διατηρούνται δικαιώματα έναντι συνοφειλετών/εγγυητών του οφειλέτη ή δικαιωμάτων
των πιστωτών με δικαιώματα επιφύλαξης κυριότητας (όπως παλαιό άρ. 27 ΠτωχΚ).
Γ. Τότε κάθε καταλαμβανόμενος πιστωτής παρέχει στον οφειλέτη πιστοποίηση της
ρυθμισμένης απαίτησής του σύμφωνα με την σύμβαση αναδιάρθρωσης (κάτι σαν 424
εξοφλητική απόδειξη για εξασφάλιση και διαγραφή προσημειώσεων-υποθηκώνκατασχέσεων-ενεχύρων, βλ. ΑΚ 1330).

Μη εκτέλεση σύμβασης αναδιάρθωσης (άρθρο 27)
Α. Αν ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος ως προς καταβολές της σύμβασης
αναδιάρθρωσης, ίση με την αξία τριών (3) δόσεων ή την αξία τουλάχιστον του 3% του
συνολικά οφειλομένου ποσού, οποιοσδήποτε καταλαμβανόμενος πιστωτής δύναται να
καταγγείλει τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.
Β. Όμως συνέπειες εκ καταγγελίας είναι μόνο η απώλεια της ρύθμισης ως προς τον
πιστωτή αυτόν. Για τους άλλους ισχύει η σύμβαση
Γ. Επέρχεται η αναβίωση των απαιτήσεων του πιστωτή αυτού στο ύψος που είχαν πριν
την σύμβαση αναδιάρθρωσης, αφαιρουμένων ποσών που τυχόν καταβλήθηκαν στο
πλαίσιο της ρύθμισης, ενώ τις καθιστούν ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές.
Δ. Η απώλεια της ρύθμισης ως προς καταλαμβανόμενο πιστωτή δεν ασκεί επίδραση
στη νομική θέση των λοιπών καταλαμβανόμενων πιστωτών
Ε. Όμως δεν είναι εκτελεστός τίτλος η σύμβαση αναδιάρθρωσης λόγω μη επικύρωσης
από δικαστήριο – ο πιστωτής χρειάζεται για εκτέλεση εκτελεστό τίτλο.

