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Ενημερωτικό υλικό για  
τις βελτιώσεις στη διαδικασία της εξυγίανσης επιχειρήσεων  

που επήλθαν στο νέο νόμο ρύθμισης οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας  
σε σχέση με το παλιό θεσμικό πλαίσιο 

 
Οι βασικότερες καινοτομίες που επέφερε ο νέος Νόμος 4738/2020 στη διαδικασία της εξυγίανσης 
επιχειρήσεων (http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn_ejygiansh/), που εφαρμόζεται από 
1/3/2021, είναι οι εξής: 
 

 Εντάσσονται όλοι οι πιστωτές, δηλαδή Δημόσιο (ΑΑΔΕ), ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ), 
τράπεζες, διαχειριστές δανείων (funds – servicers) και λοιποί ιδιώτες (δηλ. προμηθευτές και 
εργαζόμενοι). Στο παρελθόν εντάσσονταν μόνο εταιρείες που συγκέντρωναν υψηλά ποσοστά 
συναίνεσης ειδικών προνομίων (δηλαδή τράπεζες, κατά κύριο λόγο). 

 Δύναται να υποβληθεί αίτηση εξυγίανσης και από τους πιστωτές, εφόσον πληρούνται 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δύναται να επιτευχθεί συμφωνία εξυγίανσης ακόμη και 
χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη. 

 Υποχρεωτικά επιλέγεται Εμπειρογνώμονας που κατέχει εχέγγυα τεχνογνωσίας, αποκλειστικά 
από το νεοσύστατο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων.  
(http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn_ejygiansh_meao/)  
Ο Εμπειρογνώμονας εκπονεί το σχέδιο εξυγίανσης οφειλών της επιχείρησης, το οποίο πρέπει 
να συμμορφώνεται με συγκεκριμένες ειδικές προδιαγραφές που έχουν πλέον αποτυπωθεί 
ρητά στο θεσμικό πλαίσιο, για 1η φορά στη χώρα μας, αποφεύγοντας κενά, ασάφειες και 
παρερμηνείες. 

 Διευρύνεται η αρχή της μη χειροτέρευσης των πιστωτών, σύμφωνα με την οποία κανένας 
από τους πιστωτές δεν πρέπει να βρεθεί σε χειρότερη θέση από αυτή που θα βρισκόταν σε 
περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, ακόμη και όσων πιστωτών δεν συναινούν στην 
εξυγίανση. Έτσι, πρακτικά εντάσσονται και άλλες απαιτήσεις πιστωτών, όπως οι περιπτώσεις 
της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). 

 Τεκμαίρεται για πρώτη φορά η συναίνεση των πιστωτών του Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός 
που βοηθά τους οφειλέτες στην επίτευξη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού 
συναίνεσης πιστωτών, που είναι προ-απαιτούμενο για τη δικαστική επικύρωση της 
συμφωνίας εξυγίανσης. Είναι γεγονός ότι στην πράξη οι δημόσιοι πιστωτές ήταν κατά βάση 
αρνητικοί στο παρελθόν. 

 Μια σειρά από διαδικασίες (π.χ. ψηφοφορία πιστωτών) διενεργούνται πλέον ηλεκτρονικά, 
μέσω ειδικής πλατφόρμας, με σκοπό την ψηφιοποίηση και επιτάχυνση των διεργασιών, 
καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας.  

 Όλες οι αιτήσεις επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, καθώς και οι αποφάσεις επικύρωσης 
δημοσιεύονται σε δημόσιο ηλεκτρονικό μητρώο, με σκοπό τη δημοσιοποίηση πληροφοριών 
προς το ευρύ ενδιαφερόμενο κοινό. 

  Η διαδικασία της δικαστικής επικύρωσης επιτυγχάνεται πλέον ταχύτερα, αφού ο Νόμος 
προβλέπει ορισμό δικασίμου ημερομηνίας εντός 2 μηνών. Επιπλέον και η ίδια η διαδικασία 
εκδίκασης της υπόθεσης και έκδοσης απόφασης επιταχύνεται, αφού πλέον το δικαστήριο 
ελέγχει υποχρεωτικά ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης 
(π.χ. ύπαρξη πτωχευτικής ικανότητας, αδυναμία πληρωμών, αληθής αίτηση και συνοδευτικά 
έγγραφα, συμφωνία εξυγίανσης με το περιεχόμενο που ορίζει ο νόμος κλπ), αλλά μπορεί να 
αρκεσθεί στην πιθανολόγηση, ως προς τη βιωσιμότητα της επιχείρησης του οφειλέτη και την 
τήρηση της αρχής της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών.  
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