
 

 

ΡΤΘΜΙΗ ΥΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ 

με κύκλο επγαζιών έωρ ΕΤΡΩ 2,5εκ  (Ν. 4307/2014) 

 

Με ην Νόκν 4307/2014 ζεζπίδνληαη έθηαθηα πξνζσξηλά  κέηξα γηα ηελ ειάθξπλζε ηνπ 
ηδησηηθνύ ρξένπο θαη εηδηθόηεξα θίλεηξα γηα ηε ξύζκηζε/δηαγξαθή   θαη δηαθαλνληζκό 
νθεηιώλ βηώζηκσλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικαηηώλ πξνο ηνπο ρξεκαηνδνηηθνύο 
θνξείο, ην Γεκόζην θαη ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.   

 

1. Δικαιούσοι ένηαξηρ 

Δπηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο ή επαγγεικαηίεο πνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην εηδηθό επαγγεικαηηθό κεηξών  ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη είραλ 
θύθιν εξγαζηώλ έσο ΔΤΡΩ 2,500,000 θαηά ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ  31/12/2013 

 
2. Οθειλέρ πος αθοπά ο νόμορ (ποιερ νοούνηαι ωρ «επιλέξιμερ διαγπαθέρ») 

 
Οθεηιέο πξνο ηελ Σξάπεδα από  επηρεηξεκαηηθά δάλεηα εθόζνλ θαηά ηελ 30/6/2014 
ήηαλ: 

 ζε θαζπζηέξεζε ηνπιάρηζηνλ  90 εκεξώλ ή επίδηθεο ή ξπζκηζκέλεο ή  
 δελ είραλ ελεκεξόηεηα ιόγσ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο ηε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε ή είραλ ελεκεξόηεηα ιόγσ ξύζκηζεο ή 
 δελ είραλ αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ιόγσ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο 

Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή είραλ ελεκεξόηεηα ιόγσ ξύζκηζεο 
 Γελ αθνξά ζε νθεηιέο από δάλεηα θαηαλαισηηθήο πίζηεο. 

 

3. Πποϋποθέζειρ ςπαγωγήρ ζηιρ διαηάξειρ ηος νόμος (ποιορ νοείηαι ωρ 
«επιλέξιμορ οθειλέηηρ») 
 
Δπηιέμηκνο Οθεηιέηεο λνείηαη θάζε κηθξή επηρείξεζε θαη επαγγεικαηίαο, ν νπνίνο 
πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο:   
 

 H επηρείξεζε λα είλαη ζε ιεηηνπξγία, δειαδή λα κελ ππάξρεη ιύζε ή παύζε 
εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζεο θαη ν επαγγεικαηίαο λα εμαθνινπζεί λα αζθεί ηελ 
επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα.  
 

 Η επηρείξεζε ή ν επαγγεικαηίαο λα κελ έρεη ππαρζεί ή αηηεζεί έληαμή ηνπ ζε 
πξν-πησρεπηηθή ή πησρεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ Πησρεπηηθνύ Κώδηθα ή ηνπ Νόκνπ 
3869/2010, ή λα έρεη εγθύξσο παξαηηεζεί από απηέο.  
 

 Ο επαγγεικαηίαο ή νη θνξείο ηεο επηρείξεζεο δελ  έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα 
θνξνδηαθπγή, ιαζξεκπνξία ή απάηε ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ ή Φνξέα 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  
 



 

 

 

 Δθόζνλ ππάξρνπλ ιεμηπξόζεζκεο θνξνινγηθέο ή/θαη αζθαιηζηηθέο νθεηιέο, ζα 
πξέπεη λα έρνπλ θάλεη ππαγσγή απηώλ ζε πξόγξακκα εμππεξέηεζήο θαη λα 
έρνπλ θνξνινγηθή ή αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (ζύκθσλα κε ην Νόκν 4305/2014, 
άξζξα 51 θαη 54 πνπ πξνβιέπεη θαη δηαγξαθή κέξνπο ησλ πξνζαπμήζεσλ θαη 
πξνζηίκσλ θαηά 20%).  
 

4. Απαιηούμενα δικαιολογηηικά 
 

 Τπνβνιή  αίηεζεο ξύζκηζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ νθεηιέηε. Η Βεβαίσζε ηνπ 
άξζ. 61 ηνπ Νόκνπ 4307,  ε νπνία ππνγξάθεηαη από ηνλ ίδην ηνλ νθεηιέηε θαη 
ηνπο ηπρόλ ζπλνθεηιέηεο / εγγπεηέο,  θαη πεξηιακβάλεη ην παξαθάησ 
πεξηερόκελν:   
 Βεβαηώλεη ηε ζπλδξνκή ησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ ηνλ θαζηζηνύλ «επηιέμηκν 

νθεηιέηε» 
 απνηππώλεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  κε πξνζδηνξηζκό ηεο αληηθεηκεληθήο 

ηνπο αμίαο, θαζώο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ νθεηιέηε θαη 
ζπλνθεηιεηώλ/εγγπεηώλ, κε ζθνπν ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θαζαξήο 
πεξηνπζηαθήο ζέζεο 

 πεξηιακβάλεη πιήξε ζηνηρεία θάζε επηρείξεζεο κε έλαξμε ιεηηνπξγίαο κεηά 
ηελ 1/1/2010ηελ νπνία  αζθεί ν/ε ζύδπγνο ή ζπγγελήο α΄ βαζκνύ νθεηιέηε θαη 
ζπλνθεηιεηώλ/εγγπεηώλ  

 πιήξε ζηνηρεία αθηλήησλ πνπ ηπρόλ κεηαβηβάζζεθαλ κεηά ηελ 1/1/2010 από 
ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο ζπλνθεηιέηεο/εγγπεηέο ή ηνπο ζπδύγνπο ηνπο ή ηνπο 
ζπγγελείο ηνπο α΄ βαζκνύ 

  παξέρεη ζπγθαηάζεζε ζηελ Σξάπεδα λα δηαβηβάζεη ηα ζηνηρεία ηνπ (ηόζν 
εθείλα πνπ πεξηέρνληαη ζηε βεβαίσζε, όζν θαη εθείλσλ πνπ έρεη ε Σξάπεδα 
ζηελ θαηνρή ηεο από ηε ζπλαιιαθηηθή ηνπο ζρέζε) ζηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο 
θαη ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  

 

 Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο  
 

 ε πεξίπησζε πνπ ε νθεηιή πξνο ηελ Σξάπεδα  ηελ 30/6/14 ήηαλ ελήκεξε, 
πηζηνπνηεηηθό ιεμηπξόζεζκεο νθεηιήο ή βεβαίσζεο ξύζκηζεο θαηά ηελ 
εκεξνκελία απηή από Φνξνινγηθή Αξρή ή Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  
 

 ε πεξίπησζε πξνεγνύκελεο αίηεζεο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3869/2010 
ή ηνπ Πησρεπηηθνύ Κώδηθα, αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο παξαίηεζεο από ηελ 
ππαγσγή (ή ησλ πξαθηηθώλ δηθαζηεξίνπ κε αλαθνξά ζηελ παξαίηεζε). 
 

5. Οθέλη και πλεονεκηήμαηα από ηην ςπαγωγή ζηιρ διαηάξειρ ηος νόμος  
 

 Ρύζκηζε ή/θαη δηαγξαθή κέξνπο ησλ νθεηιώλ πξνο ηνλ ρξεκαηνδνηηθό θνξέα 
(Σξάπεδα). Tν κέγηζην ύςνο ηεο δηαγξαθήο κπνξεί λα θζάζεη έσο ΔΤΡΩ 
500.000 αλά ρξεκαηνδνηηθό θνξέα   θαη εμαξηάηαη από ην ζύλνιν ηεο νθεηιήο θαη 
ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο (πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κείνλ νθεηιέο/ππνρξεώζεηο) 
νθεηιέηε θαη ζπλνθεηιεηώλ / εγγπεηώλ.  



 

 

 Πξόζζεηε δηαγξαθή πξνζαπμήζεσλ, ηόθσλ θαη πξνζηίκσλ εθπξόζεζκεο 
θαηαβνιήο νθεηιώλ πξνο ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο ή/θαη ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο ύςνπο 20%  

 ε πεξίπησζε πεξηνξηζκνύ νθεηιήο, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη θαη γηα ηνπο 
ζπλνθεηιέηεο θαη εγγπεηέο 

 
 

6. Εξόθληζη ςπολοίπος οθειλήρ 
 
Η Σξάπεδα κπνξεί λα πξνηείλεη δηαθαλνληζκό ηεο εμόθιεζεο ηνπ ππνινίπνπ 
νθεηιήο εθόζνλ θξηζεί όηη ε εηαηξεία είλαη βηώζηκε, 

  

7.  Υπόνορ άζκηζηρ ηος δικαιώμαηορ 

Όζνη εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε 
ξύζκηζεο ζηελ Σξάπεδα κέρξη ηελ  31/3/2016. 
 
Τπνγξακκίδνπκε όηη, ζύκθσλα κε ην Νόκν, νη όξνη ξύζκηζεο ή/θαη δηαγξαθήο 
ελαπόθεηληαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Σξάπεδαο,  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζην Σκήκα 
Δπηρεηξεκαηηθώλ Γαλείσλ (Μεζνγείσλ 109-111, Αζήλα, ΣΣ 115 26), ζηε Γηεύζπλζε 
Loan Management Unit ηεο HSBC Bank plc, ζηνλ αξκόδην ππάιιειν πνπ ρεηξίδεηαη 
ηνλ ινγαξηαζκό ζαο.   

 
 

 


