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ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ

Θετικές προϋποθέσεις

•κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική
δραστηριότητα και έχει φορολογική έδρα στην Ελλάδα, συνολικές προς ρύθμιση οφειλές πάνω από
20.000 €
•με βιβλία Β΄ κατηγορίας να υπάρχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρων τόκων και
αποσβέσεων) σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν την υποβολή
•με βιβλία Γ κατηγορίας να υπάρχει διαζευκτικά θετικό αποτέλεσμα ή θετική καθαρή θέση σε μία
τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης
•οι οφειλές να έχουν δημιουργηθεί έως 31/12/2016

2

Αρνητικές Προϋποθέσεις
•υποβολή αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του 4307/2014 (Εξωδικαστική ρύθμιση χρεών μικρών
εταιριών γνωστός και ως Νόμος ΔΕΝΔΙΑ) – μπορεί να παραιτηθεί από την αίτηση και να υπαχθεί
•υποβολή αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις της πτωχευτικής διαδικασίας, μπορεί να παραιτηθεί
από την αίτηση και να υπαχθεί
•έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ή έχει συζητηθεί η υπόθεση και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής
απόφασης για τις παραπάνω περιπτώσεις
•διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας – μπορεί να υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών και
να υπαχθεί
•υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για α) φοροδιαφυγή (εκτός από ΦΠΑ - ΦΚΕ - Φόρου
ασφαλίστρων- παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελών ή εισφορών - φόρου πλοίων),
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία,
δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό
κακουργήματος, β) Απάτη σε βαθμό πλημμελήματος, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης.
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
από τον ίδιο τον οφειλέτη

•Υποβολή αίτησης έως 31/12/2018, ηλεκτρονικά με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας
στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)
•Δεν μπορεί να υποβληθεί δεύτερη αίτηση όσο εκκρεμεί η πρώτη
•Δεν μπορεί να υποβληθεί δεύτερη αίτηση μετά τη σύνταξη πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας
από τον συντονιστή
•Υποχρεωτική συνυποβολή αίτησης και από συνοφειλέτες
•υποχρεωτική υποβολή από συνοφειλέτες που έχουν την ιδιότητα του ομόρρυθμου ή ετερόρρυθμου
εταίρου - άλλως δεν εξετάζεται η αίτηση
•Επί μη συνυποβολής από τους συνοφειλέτες, για την έναρξη της διαδικασίας αποφασίζουν οι
πιστωτές με την πλειοψηφία των απαιτήσεων για τις οποίες ευθύνεται ο συνοφειλέτης.
•Όταν συνοφειλέτης είναι το Δημόσιο ή το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ ή άλλος δημόσιος φορέας που έχει
εγγυηθεί για δάνεια οποιοδήποτε είδους , η διαδικασία προχωρά σαν έχει συνυποβληθεί αίτηση.
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(από Τρίτους)

•

Ελληνικό Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
ΟΤΑ, Χρηματοδοτικοί Φορείς ως πιστωτές

•

Απευθύνουν έγγραφη δήλωσης προς τον οφειλέτη να υποβάλει αίτηση μέσα σε προθεσμία ΔΥΟ
μηνών

•

Αν δεν υποβάλει μέσα στο δίμηνο ο οφειλέτης χάνει το δικαίωμα να κινήσει ο ίδιος τη διαδικασία
– μόνο εκ νέου οι πιστωτές μπορούν να υποβάλουν
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ΑΙΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
•πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική
διεύθυνση)
•αναφορά στον κύκλο εργασιών κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησηςπεριγραφή της δραστηριότητάς - της οικονομικής κατάστασης - των λόγων της οικονομικής
αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής
•κατάλογος όλων των πιστωτών - των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που
ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή
• πρόταση για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών, με αναφορά τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση
να καταβάλει σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών
•τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση ότι κρίνεται επιλέξιμος (θετικές προϋποθέσεις
υπαγωγής)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με την αίτηση συνυποβάλλονται στοιχεία και έγγραφα όπως αυτά αναλυτικά
απαριθμούνται στο άρθρο 5 του Ν 4469/2017 αλλά και άλλα που μπορεί να ορίζονται με Κοινή
Υπουργική Απόφαση
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
•Ηλεκτρονική κοινοποίηση προς Συντονιστή της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων
•Έλεγχος πληρότητας φακέλου
Α) ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
•κλήση οφειλέτη να συμπληρώσει το φάκελο εντός 5 ημερών
•αν δεν συμπληρωθεί εντός των 5 ημερών συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας και αποστολή του
πρακτικού αποτυχίας στην ΕΓΔΙΧ και στον αιτούντα οφειλέτη
Β) ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ (αρχικά ή μετά από συμπλήρωση)
•διαπίστωση της πληρότητας ή της συμπλήρωσης του φακέλου
•έκδοση βεβαίωσης πληρότητας και αποστολή της στην ΕΓΔΙΧ
•ηλεκτρονική πιστοποίηση βεβαίωσης και αποστολή πιστοποίησης από ΕΓΔΙΧ σε οφειλέτη και συντονιστή
•κοινοποίηση αποσπάσματος της αίτησης στους πιστωτές που αναφέρονται σε αυτήν μόνο με τα στοιχεία α) της
οφειλής του καθένα πιστωτή που απευθύνεται, β) το συνολικό ύψος των οφειλών προς Δημόσιο, Χρηματοδοτικούς
φορείς, Ασφαλιστικούς Φορείς και γ) το σύνολο των υπολοίπων πιστωτών.
Γ) ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
πριν να κοινοποιήσει την αίτηση προς το σύνολο των πιστωτών ο συντονιστής:
•καλεί τους πιστωτές των συνοφειλετών που δεν συνυπέβαλαν αίτηση, εντός 5 ημερών να δηλώσουν αν συμφωνούν
να ξεκινήσει η διαδικασία
•συμφωνία των πιστωτών με την πλειοψηφία των απαιτήσεων κατά των συνοφειλετών, αρχίζει η διαδικασία και
κοινοποιεί ο συντονιστής την αίτηση σε όλους τους πιστωτές
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ΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

•καλεί ο συντονιστής τον οφειλέτη εντός 5 ημερών να τροποποιήσει την πρότασή του για τον τρόπο
αποπληρωμής των οφειλών του
•στη συνέχεια κινεί τη διαδικασία για τους υπόλοιπους πιστωτές
•κοινοποιεί χωριστή ενημέρωση στον κάθε πιστωτή α) για τη μη συμμετοχή στη διαδικασία του
πιστωτή/ων έναντι του οποίου/ων ευθύνεται ο συνοφειλέτης που δεν συνυπέβαλε αίτηση β) για το
ύψος των οφειλών που έχει ο αιτών/οφειλέτης έναντι αυτών των πιστωτών και γ) την αδυναμία
ρύθμισης των οφειλών αυτών με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης
•από την ημερομηνία πρόσκλησης και για 70 ημέρες αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα
αναγκαστική εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που ζητείται.

8

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
• Αποστολή των πιστωτών προς τον συντονιστή δήλωση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
(εντός 10 ημερών από την πρόσκληση)
•Οι πιστωτές που είναι νομικά πρόσωπα δηλώνουν στον συντονιστή το φυσικό πρόσωπο που είναι
εξουσιοδοτημένο να τους εκπροσωπήσει στη διαδικασία και υποβάλλουν τα σχετικά νομιμοποιητικά
έγγραφα.
•Έλεγχος από τον συντονιστή αν έχει συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσοστό απαρτίας των
συμμετεχόντων πιστωτών (50% χωρίς να συνυπολογίζονται οι απαιτήσεις των συνδεδεμένων με τον
οφειλέτη πιστωτών πχ. συγγενείς κλπ)
•Σε περίπτωση ασυμφωνίας του ύψους της απαίτησης ο συντονιστής μέσα σε 5 ημέρες ζητά από τον
πιστωτή έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαφορά
•Αν δεν αποδεικνύεται η διαφορά, λαμβάνεται υπόψη (για τον έλεγχο της απαρτίας) το ύψος της
απαίτησης που δεν αμφισβητείται
•Αν δεν συγκεντρωθεί η απαρτία συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ
•Ο συντονιστής κοινοποιεί σε όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές το πλήρες περιεχόμενο της
αίτησης και τα συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα και δικαιολογητικά και, όταν πρόκειται για
οφειλέτη που υπάγεται στην κατηγορία της μικρής επιχείρησης, τάσσει προθεσμία πέντε (5) ημερών
για την υποβολή πρότασης διορισμού εμπειρογνώμονα.
•Ταυτόχρονα ενημερώνει τον οφειλέτη για την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
•Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για πρόταση διορισμού εμπειρογνώμονα, ο συντονιστής τάσσει
προθεσμία ενός (1) μηνός για την αποστολή αντιπροτάσεων από τους πιστωτές.
•Οι πιστωτές υποβάλουν τις αντιπροτάσεις
•Οι αντιπροτάσεις κοινοποιούνται στου υπόλοιπους συμμετέχοντες πιστωτές και στον οφειλέτη
•Οι υπόλοιποι πιστωτές μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις επί των αντιπροτάσεων μέσα σε 15
ημέρες
•Ο οφειλέτης δηλώνει ότι αποδέχεται μία ή περισσότερες από τις αντιπροτάσεις
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ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
•Οι αντιπροτάσεις που αποδέχεται ο οφειλέτης τίθενται ταυτόχρονα σε ψηφοφορία από τους
συμμετέχοντες πιστωτές
•3 ή περισσότερες αντιπροτάσεις χωρίς καμία να έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία τότε οι δύο
επικρατέστερες τίθενται εκ νέου σε ψηφοφορία
•Καμία από τις δύο χωρίς την απαραίτητη πλειοψηφία, τότε η επικρατέστερη τίθενται εκ νέου σε
ψηφοφορία
•Αν δεν υποβλήθηκε καμία αντιπρόταση τίθεται σε ψηφοφορία η αρχική πρόταση του οφειλέτη
•Απαιτούμενη πλειοψηφία 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών εντός των οποίων συμπεριλαμβάνεται
ποσοστό 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ιδικό προνόμιο.
•Υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών (και με ηλεκτρονικό τρόπο είναι επαρκής η
υπογραφή)
•Αποστολή αντιγράφου από τον συντονιστή στους συμμετέχοντες πιστωτές και στον οφειλέτη
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ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
•Σύνταξη πρακτικού αποτυχίας από τον συντονιστή και αποστολή του στον οφειλέτη και στους
πιστωτές
•Κατάρτιση πρακτικού περαίωσης από τον συντονιστή, υπογραφή από αυτόν και ηλεκτρονική
αποστολή στους συμμετέχοντες πιστωτές και στον οφειλέτη
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
•Οφειλέτης ή πιστωτής μπορεί να ζητήσει την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης από το
Δικαστήριο
•Όσο εκκρεμεί η αίτηση επικύρωσης και μέχρι να εκδοθεί απόφαση, αναστέλλονται αυτοδικαίως α)
τα μέτρα αναγκαστική εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, για την ικανοποίηση απαιτήσεων που
ρυθμίζονται από τη σύμβαση β) η λήψη ασφαλιστικών μέτρων (εκτός από τα συμφωνημένα στη
σύμβαση αναδιάρθρωσης ή σε αυτά που αποσκοπούν στη διατήρηση της αξίας της επιχείρησης)
•Μετά την επικύρωση από το δικαστήριο η σύμβαση αναδιάρθρωσης καθίσταται τίτλος εκτελεστός
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
Των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (μόνο για τις απαιτήσεις των οποίων ζητείται η ρύθμιση μέσω
αναδιάρθρωσης) - δεν μπορεί να ζητηθεί η δίωξη και αυτή που εκκρεμεί αναστέλλεται
•Από την ημέρα αποστολής της αίτησης από τον συντονιστή προς τους πιστωτές και για 70 ημέρες
•Μπορεί να ζητηθεί η παράτασή του παραπάνω χρόνου από το Δικαστήριο για έως και 4 μήνες
επιπλέον (με τη συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών).
•Από την υποβολή αίτησης επικύρωσης στο αρμόδιο Δικαστήριο έως την έκδοση απόφασης
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
•αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει προς οποιονδήποτε πιστωτή οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
ενενήντα (90) ημερών, ο πιστωτής αυτός δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας ως προς
όλους, καταθέτοντας αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο
•Με την ακύρωση της σύμβασης αναβιώνουν οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη και των
συνοφειλετών
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ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
έναντι του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αναβίωση των απαιτήσεών τους
όταν:
•δεν πραγματοποιείται καταβολή ή μερική καταβολή δόσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση ή τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
•παραλείπει ο οφειλέτης να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και
φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και την προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.),
εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,
•παραλείπει ο οφειλέτης να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή
ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τις οφειλές του είτε προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων που
εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση είτε προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες
βεβαιώθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης.
•Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αμελλητί την
επέλευση της αυτοδίκαιης ανατροπής της σύμβασης σε όλους τους πιστωτές.
•Εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή οποιοσδήποτε πιστωτής μπορεί να ζητήσει
την ακύρωση της συμφωνίας ως προς όλους τους πιστωτές
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ΠΡΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
•αποπληρωμή έως μηνιαίες120 δόσεις
•δόση όχι μικρότερη των 50 €
•μη πρόβλεψη περιόδου χάριτος
•ήδη ρυθμισμένες οφειλές με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εντάσσονται στο σχέδιο
αναδιάρθρωσης όπως θα έχουν διαμορφωθεί (μπορεί να τροποποιηθούν υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Που προβλέπονται για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο έως είκοσι
χιλιάδες (20.000) ευρώ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
•Χορήγηση φορολογικής ενημερότητας ισχύος για ένα μήνα
•Αναστολή λήψης ή συνέχισης αναγκαστικών μέτρων επί απαιτήσεων κινητών και ακινήτων του
οφειλτη
•Αναστολή ποινικής δίωξης για χρέη προς το Δημόσιο άνω των 100.000€ και αναβάλλεται η εκτέλεση
της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Α) Πιστωτής με απαιτήσεις άνω του 85% των συνολικών απαιτήσεων του οφειλέτη.
•Ο συντονιστής προωθεί την αίτηση στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.
•Ο πιστωτής ενημερώνει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) εντός
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία προώθησης της αίτησης για την επίτευξη ή μη συμφωνίας με
τον οφειλέτη.
•Δεν εφαρμόζεται η διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις
Β) Πιστωτές που δεν συμμετέχουν στην διαδικασία και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση
αναδιάρθρωσης οφειλών
•Πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων: (α) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των δύο
εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ και ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) του συνολικού χρέους του
οφειλέτη και (β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ
και ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού χρέους του οφειλέτη
•Αν οι απαιτήσεις που εμπίπτουν στα κριτήρια της περίπτωση α’ υπερβαίνουν αθροιστικά ένα από τα
κριτήρια της περίπτωση β’, δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόμου και δεν δεσμεύονται
από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών οι πιστωτές με τις μικρότερες απαιτήσεις έως τη
συμπλήρωση του ποσοστού του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ή του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων
(20.000.000) ευρώ. Οι λοιποί πιστωτές, ακόμα και εάν οι απαιτήσεις τους δεν υπερβαίνουν τα
κριτήρια της περίπτωση α’ , συμμετέχουν στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης του παρόντος
νόμου
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
•

μεγάλες επιχειρήσεις: όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν
κύκλο εργασιών μεγαλύτερο 2.500.000 ευρώ ή έχουν συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή
μη) υψηλότερες των 2.000.000 ευρώ.

•

μικρές επιχειρήσεις: όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν
κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη)
2.000.000 ευρώ.
ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

•
•

Οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού
Τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη
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