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Σαχ. Κϊδικασ : 10672, Ακινα 
Σθλζφωνο : 210 3635007 
Fax : 210 3635077 
Url : www.aade.gr  
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142/3-8-
2018) «Διατάξεισ για τον Εξωδικαςτικό Μηχανιςμό Ρφθμιςησ Οφειλών»  
 
 
 ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ του άρκρου 61 του ν. 4559/2018 

(«Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιςτιμιο και άλλεσ διατάξεισ», ΦΕΚ Αϋ142/3-8-2018), με 

τισ οποίεσ τροποποιικθκαν τα άρκρα 2, 9 και 15 του ν. 4469/2017 («Εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ 

ρφκμιςθσ οφειλϊν επιχειριςεων και άλλεσ διατάξεισ», ΦΕΚ Αϋ 62) και τζκθκαν ςχετικζσ 

μεταβατικζσ διατάξεισ.  

 

 

Ειδικότερα:  

 

I. Σροποποίηςη του πεδίου εφαρμογήσ α) τησ ςυλλογικήσ διαδικαςίασ του εξωδικαςτικοφ 

μηχανιςμοφ ρφθμιςησ οφειλών του ν. 4469/2017 και β) τησ ρφθμιςησ οφειλών προσ το Δημόςιο 

και τουσ Φορείσ Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ κατά την παρ. 21 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου 

 

 

α) Με τθν προςκικθ νζασ περίπτωςθσ εϋ ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 2 του ν. 

4469/2017 (παράγραφοσ 1 του άρκρου 61 του ν. 4559/2018) περιορίςτθκε το πεδίο εφαρμογισ 

τθσ ςυλλογικισ διαδικαςίασ του εξωδικαςτικοφ μθχανιςμοφ ρφκμιςθσ οφειλϊν επιχειριςεων με 

τθν πρόβλεψθ ότι οι ακλθτικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ δεν ζχουν πλζον δικαίωμα υπαγωγισ ςε 

αυτι.  

http://www.aade.gr/
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β) Από τθν άλλθ πλευρά, διευρφνκθκε το πεδίο εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ οφειλϊν προσ το 

Δθμόςιο και τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ κατά τθν παράγραφο 21 του άρκρου 15 του ν. 

4469/2017 με τθν αντικατάςταςθ του πρϊτου εδαφίου αυτισ, με τθν οποία προςτζκθκαν οι 

ακλθτικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να υπάγουν τισ οφειλζσ τουσ προσ 

το Δθμόςιο και τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ςε διμερι ρφκμιςθ κατά τισ διατάξεισ τθσ 

ανωτζρω παραγράφου (παράγραφοσ 5 του άρκρου 61 του ν. 4559/2018).  

 

 

II. Σροποποιήςεισ επί των υποχρεωτικών κανόνων τησ ςφμβαςησ αναδιάρθρωςησ 

οφειλών   

 

α) Με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 61 του ν. 4559/2018  

τροποποιικθκαν οι περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 9 του ν. 4469/2017 περί 

τθσ τιρθςθσ του υποχρεωτικοφ κανόνα τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ των πιςτωτϊν ςε 

περίπτωςθ ρευςτοποίθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων των οφειλετϊν και ςυνοφειλετϊν μετά 

από διαδικαςία αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ  και -κατά παρζκκλιςθ του διαχρονικοφ δικαίου, που 

κεςπίηει το άρκρο ζνατο του ν. 4335/2015- ορίηεται ρθτά ότι, για τθν εφαρμογι των ανωτζρω 

περιπτϊςεων, λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κανόνεσ περί κατάταξθσ απαιτιςεων πιςτωτϊν, όπωσ 

αυτοί ιςχφουν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ για τθν υπαγωγι ςτθ διαδικαςία 

αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν, ανεξάρτθτα από το χρόνο επιβολισ τθσ κατάςχεςθσ ι επίδοςθσ τθσ 

επιταγισ προσ εκτζλεςθ.  

 φμφωνα με τθ μεταβατικι διάταξθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 

61 του ν. 4559/2018, οι ανωτζρω νζεσ διατάξεισ καταλαμβάνουν και τισ εκκρεμείσ αιτιςεισ κατά 

τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου, δθλαδι κατά τισ 3/8/2018. 

 

 β) Με το νζο εδάφιο που προςτζκθκε ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 15 του ν. 

4469/2017 (παράγραφοσ 4 του άρκρου 61 του ν. 4559/2018) ορίηεται ότι, όταν θ ςφμβαςθ 

αναδιάρκρωςθσ προβλζπει διάρκεια ρφκμιςθσ οφειλϊν ςε ιδιϊτεσ πιςτωτζσ μεγαλφτερθ από τθ 

μζγιςτθ διάρκεια ρφκμιςθσ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο, ιτοι δζκα (10) χρόνια (ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 3 του ίδιου άρκρου), τότε ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των υποχρεωτικϊν κανόνων του 

άρκρου 9 του ν. 4469/2017 (και ειδικότερα η μη χειροτζρευςη τησ θζςησ όλων των πιςτωτών και 

η ςφμμετρη διανομή των ποςών που απομζνουν μετά την -βάςει του ανωτζρω κανόνα- κατά 

προτεραιότητα διανοµή ποςών και άλλων ανταλλαγμάτων) πραγματοποιείται επί τθσ κακαρισ 

παροφςασ αξίασ των καταβολϊν τθσ μζγιςτθσ διάρκειασ ςφμβαςθσ για το Δθμόςιο, δθλαδι τθσ 

πρϊτθσ δεκαετίασ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 φμφωνα με τθ μεταβατικι διάταξθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 

61 του ν. 4559/2018, θ ανωτζρω νζα διάταξθ καταλαμβάνει και τισ εκκρεμείσ αιτιςεισ κατά τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου, δθλαδι κατά τισ 3/8/2018. 
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υν:  

Απόςπαςμα του ΦΕΚ Αϋ 142/3-8-2018: διατάξεισ των άρκρων 61 και 67 (ζναρξθ ιςχφοσ) του ν. 

4559/2018 : 4  ςελίδεσ   

 

 
Ο Διοικητήσ τησ Ανεξάρτητησ Αρχήσ 

                                                                                                                      Δημοςίων Εςόδων 
                                                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

                         

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  
 Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’   
2. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να 

αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, φςτερα από επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με 
το Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ)  

3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 

 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Αϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια) 
2. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 
3. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ  
4. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ 

 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
2. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ 
4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία 


