
 
 
 
 

 

 

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς 
διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, 
περιληπτικά ή συνολικά,  χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,.  Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή 
αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη 
με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

  
 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 30 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ 
 
Όλες  οι οικονομικές κρίσεις, δημοσιονομικές, συναλλαγματικής ισοτιμίας 
και ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών,  τραπεζικές,  ιδιωτικού χρέους κτλ,  
έχουν για το ευρύ κοινό τις ίδιες βιωματικές επιπτώσεις, δηλαδή βιώνονται 
ως μια απότομη,  βαθειά και διαρκή πτώση του βιοτικού του επιπέδου.  
Ωστόσο, σε επίπεδο άσκησης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, 
οι δράσεις και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση 
της εκάστοτε κρίσης και την επαναφορά της οικονομίας σε επίπεδα 
ισορροπίας διαφέρουν ριζικά ανάλογα με τη γενεσιουργό αιτία της κρίσης.  
 
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής κρίσης - το οποίο πιστεύουμε 
ότι έχει δυσχεράνει σημαντικά την κατανόηση και αντιμετώπιση της -  
συνδέεται με τις συνεχείς μεταλλάξεις της από  δημοσιονομική κρίση,  σε -
λόγω PSI  και φυγής καταθέσεων -  τραπεζική και σε συνέχεια -  λόγω της 
υπερφορολόγησης και της μείωσης των εισοδημάτων -  σε κρίση ιδιωτικού 
χρέους.  Το βασικό χαρακτηριστικό της κρίσης ιδιωτικού χρέους είναι η 
ραγδαία αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τις τράπεζες, δημόσια και 
ασφαλιστικά ταμεία. Ταυτόχρονα, η κρίση ιδιωτικού χρέους επηρεάζει 
καθοριστικά και της οικονομικές δραστηριότητες καθώς ένα σημαντικό 
τμήμα των μειωμένων εισοδημάτων χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή 
δανείων και οφειλών.  
 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση ιδιωτικού χρέους, η οποία ήταν σε 
μεγάλο βαθμό πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, η ελληνική πολιτεία 
από το 2010 και ύστερα, έχει προβεί σε μια σειρά ρυθμίσεων και 
παρεμβάσεων, άλλες φορές με μεγαλύτερη και άλλες φορές με μικρότερη 
αποτελεσματικότητα. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας και αλληλοεπικάλυψης 
των διατάξεων και ρυθμίσεων,  με το παρόν σημείωμα θεωρήσαμε χρήσιμο 
να προσπαθήσουμε να κωδικοποιήσουμε τις διατάξεις αυτές. 
 
 
Ηλίας Λεκκός                                                                Αρτέμης Λεβεντάκης 
Group Chief Economist                                              Senior Economist                                          
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ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

   
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 - 2014 

 
Ενώ τα σημάδια επιστροφής σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης αποτυπώνονται στην πορεία των βασικών 
μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας, είναι σαφές ότι το υψηλό μέγεθος των ληξιπροθέσμων οφειλών συνέπεια 
της οικονομικής κρίσης, δεν αποτελεί θετική προϋπόθεση για να στηριχθεί η οικονομική ανάκαμψη. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις φορολογικές αρχές διαμορφώθηκαν στα 71,3 δισ. 
ευρώ τον Οκτώβριο 2014,  σημειώνοντας αύξηση άνω του 110% σε σχέση με τα τέλη του 2009.  Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών,  το δεκάμηνο Ιανουαρίου -  Οκτωβρίου 2014  το σύνολο των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών αυξήθηκε κατά 10,9 δισ. ευρώ, ενώ σε σχέση με το Σεπτέμβριο 2014 σημειώθηκε 
αύξηση κατά 1,2 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται αναμενόμενη δεδομένου ότι τον Οκτώβριο το μεγαλύτερο 
μέρος των οφειλετών ανέμενε την έκδοση νομοθεσίας για τη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση, η οποία τελικά 
καθιερώθηκε το Νοέμβριο. Οι δύο εξάλλου τελευταίες ρυθμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη (μέχρι τη ψήφιση του 
Ν.4305/2014), δηλαδή αυτή της «τελευταίας ευκαιρίας» ή «νέας αρχής» που αφορούσε οφειλές που είχαν 
βεβαιωθεί και καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, αλλά και της «πάγιας ρύθμισης» για τα χρέη 
μετά την 01-01-2013, δεν απέφεραν σημαντικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, από το 
σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών είχαν ενταχθεί στις ρυθμίσεις 2,27  δισ.  ευρώ,  δηλαδή μόλις το 3,3%  του 
συνόλου των χρεών.  Κι από τα χρέη που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις είχε εξοφληθεί μόλις το 48,1%  των 
ρυθμισμένων χρεών. Επιπλέον για την ίδια περίοδο, από τα 3,3 εκατομμύρια των οφειλετών είχαν ενταχθεί στις 
ρυθμίσεις περίπου 187.000, δηλαδή μόλις το 5,66% του συνόλου των οφειλετών. 
 
Αντίστοιχα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΚΕΑΟ-Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών)  αυξήθηκαν τον Οκτώβριο κατά 167  εκατ.  ευρώ σε σχέση με 
τον προηγούμενο μήνα, φθάνοντας τα 11,5 δισ. ευρώ. Από αυτές, το 18,6% (ποσό 2,1 δισ. ευρώ) δημιουργήθηκε 
από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν χρέη για πρώτη φορά το 2009, ενώ το 81,4% (ποσό 9,4 δισ. ευρώ) 
δημιουργήθηκε από οφειλέτες που είχαν ξεκινήσει πριν από την κρίση να δημιουργούν ή και να συντηρούν χρέη 
προς τα ασφαλιστικά ταμεία.  
 

Είναι σαφές ότι η αντιμετώπιση των ληξιπροθέσμων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων αποτελεί 
προτεραιότητα, δεδομένου ότι το υψηλό και αυξανόμενο μέγεθος τους καθιστά τον ιδιωτικό τομέα τον 
αδύναμο κρίκο στην επαναφορά θετικών ρυθμών ανάπτυξης.  Το ύψος των χρεών αυτών,  αντιστοιχεί σχεδόν 
στο 46%  περίπου του ΑΕΠ (40%  του Δημοσίου και 6%  των ασφαλιστικών οργανισμών)  ενώ 
συμπεριλαμβανομένων και των δανείων σε καθυστέρηση προς τα πιστωτικά ιδρύματα, το ποσοστό αυτό φτάνει 
το 88% του ΑΕΠ. Υπό αυτό το πρίσμα, η θεσμοθέτηση ενός νέου μοντέλου ρύθμισης χρεών που υιοθετήθηκε 
πρόσφατα, τόσο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς με τη 
δυνατότητα εξόφλησης σε 72 ή 100 δόσεις (Ν.4305/2014), όσο και με τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και 
επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς (Ν.4307/2014) αποτελεί μονόδρομο. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα 
ρύθμισης των οφειλών με τρόπο που θα καθιστά το χρέος των φυσικών και νομικών προσώπων βιώσιμο 
περιορίζοντας τις συνθήκες για τη δημιουργία νέων χρεών.  
 
Πρέπει να σημειωθεί, ότι πέραν των δύο τελευταίων σημαντικών νομοθετημάτων σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τα πιστωτικά ιδρύματα, τα τελευταία πέντε 
χρόνια και συγκεκριμένα από τις αρχές του 2010  έως και σήμερα,  έχουν καταμετρηθεί τουλάχιστον 30  
νομοθετικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται σε 24 νόμους και αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι 
νομοθετικές παρεμβάσεις περιλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεων και παρατάσεων αφορούν τα 
εξής: 
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Νομοθετικές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών 2010 2011 2012 2013 2014 Σύνολο 

Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών 
προς χρηματοδοτικούς οργανισμούς 

I    I 2 

Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων I I  I  3 

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς  ασφαλιστικούς 
φορείς 

II II II I I 8 

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο  Ι  I I 3 

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ     II 2 

Ρυθμίσεις για τα επιδοτούμενα δάνεια του ΟΕΚ  I I  I 3 

Αναστολή πλειστηριασμών I II II I  6 

Λοιπές νομοθετικές παρεμβάσεις*     II I 3 

Σύνολο  5 7 5 6 7 30 

*Στις λοιπές νομοθετικές παρεμβάσεις περιλαμβάνεται ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (2013), η σύσταση Κυβερνητικού  

Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (2013) και ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας Ελλάδος σχετικά με τις ρυθμίσεις χρεών  

ιδιωτών και επιχειρήσεων (2014). 

 
Σε ότι αφορά τη ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, με εξαίρεση την 
τελευταία νομοθετική παρέμβαση του Ν.4307/2014 (Ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών 
προς χρηματοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων), η προηγούμενη 
ρύθμιση (Ν.3816/2010) είχε γίνει το 2010 με περιορισμένο χρόνο υπαγωγής. 
 
Η ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010) αφορά το «Νόμο Κατσέλη», ο 
οποίος τροποποιήθηκε αρχικώς με το άρθρο 85 του Ν.3996/2011 και στη συνέχεια με το άρθρο 11 του 
Ν.4161/2013, με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του νόμου. 
 
Σχετικά με τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς  ασφαλιστικούς φορείς,  τα τελευταία 5  χρόνια,  
εφαρμόσθηκαν τουλάχιστον οκτώ ρυθμίσεις (περιλαμβανομένων και των σχετικών παρατάσεων) με ευνοϊκούς 
όρους για τους οφειλέτες, προκειμένου να επιταχυνθεί η είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών 
εισφορών. H τελευταία ρύθμιση (N.4305/2014) είναι η πιο ευνοϊκή για τους οφειλέτες, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι προηγούμενες είχαν μικρότερο αριθμό δόσεων  και πιο αυστηρά κριτήρια υπαγωγής. Βέβαια όπως έχει 
αποδειχθεί επανειλημμένως στο παρελθόν, η προσπάθεια διευθέτησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών διευκολύνει 
παροδικά τους οφειλέτες αλλά μεσοπρόθεσμα παρατηρείται περιορισμένη συμμετοχή, είτε λόγω προσδοκιών για 
περαιτέρω βελτίωση των όρων υπαγωγής, είτε λόγω οικονομικής δυσχέρειας και αδυναμίας εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων, είτε λόγω προσωρινής χρήσης μέχρι την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από 
την υπαγωγή σε ρύθμιση (πχ.  έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας).  Επιπλέον,  η ομαλή διευθέτηση των 
ληξιπρόθεσμων χρεών αλλά και η συνέπεια στην καταβολή των τρεχουσών οφειλών προϋποθέτει εκτός των 
άλλων, ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον και ομαλή οικονομική δραστηριότητα. 
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Δύο σημαντικές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο καταγράφονται τα τελευταία χρόνια. Ο 
Ν.4152/2013 που αφορούσε την «τελευταία ευκαιρία» και την «πάγια ρύθμιση» και ο πρόσφατα ψηφισθέν 
νόμος Ν.4305/2014 ο οποίος περιέχει ευνοϊκές διατάξεις για τη διευκόλυνση αποπληρωμής των χρεών σε 72 
(για οφειλές άνω των 15.000  ευρώ και μέχρι 1  εκ.  ευρώ)  έως και 100  δόσεις (για οφειλές ύψους έως 15.000  
ευρώ) και στον οποίον προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα 
εκπρόθεσμης καταβολής που φτάνουν μέχρι και το  100% αυτών.  Εκτός των δύο παραπάνω νομοθετημάτων, στις 
νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο πρέπει να 
συμπεριληφθεί και ο N.3943/2011 ο οποίος αναφέρεται στη δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 
Δημόσιο και τη διάκριση ληξιπρόθεσμων χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης, ενώ στον παραπάνω 
πίνακα δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσφατη τροπολογία του Ν.4307/2014 σχετικά με τη μη υπαγωγή των μη 
ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
 
Σε ότι αφορά τις  ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ, υπάρχουν δύο νομοθετικές παρεμβάσεις,  
ο Ν.4257/2014 (σύμφωνα με τον οποίο ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 24 έως 100 ανάλογα με το ύψος 
του οφειλόμενου ποσού, το οποίο απαλλάσσεται πλήρως από πρόστιμα και προσαυξήσεις αν εξοφληθεί εφάπαξ) 
και ο Ν.4304/2014 ο οποίος εκτός των άλλων παρατείνει την προθεσμία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς τους ΟΤΑ, του Ν.4257/2014 έως τις 30.11.2014.  Επιπλέον, τρείς ρυθμίσεις για τα επιδοτούμενα δάνεια του 
ΟΕΚ καταγράφονται τα τελευταία 5 χρόνια με τον τελευταίο να περιλαμβάνεται στο Ν.4305/2014 του 
περασμένου Οκτωβρίου. Τέλος σε ότι αφορά την αναστολή πλειστηριασμών, 6 νομοθετικές παρεμβάσεις έχουν 
γίνει τα τελευταία 5 έτη με την τελευταία που αφορά το 2014 να περιλαμβάνεται στο N. 4224/2013. 
 
Τέλος, έχουν γίνει τουλάχιστον τρεις σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με την γενικότερη 
διαμόρφωση της στρατηγικής αντιμετώπισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και φορούν τον Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας (Ν.4174/2013), τη σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (N.4224/2013) 
και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας Ελλάδος, σχετικά με τις ρυθμίσεις χρεών ιδιωτών και επιχειρήσεων 
(ΦΕΚ 1582/16.06.2014). 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα είναι σε ισχύ οι εξής νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές: 
 
Σε ότι αφορά τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς οι διατάξεις του 
νόμου 4305/2014. Για ποσά σε ρύθμιση άνω του 1,0 εκ. ευρώ παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.4152/2013 
(νέα αρχή). Επίσης επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις του 
Ν.4152/2013 (πάγια ρύθμιση) που αφορούν μη τακτοποιημένες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 1η Οκτωβρίου 
2014.  Το δικαίωμα υπαγωγής στο νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών ασκείται έως τις 31/3/2015.  Για τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ΟΤΑ σύμφωνα με Ν.4304/2014 έχει δοθεί παράταση προθεσμίας ρύθμισης 
(για καταβολή των οφειλών από 24 έως 100 δόσεις) μέχρι 30.11.2014. 
 
Επίσης είναι σε ισχύ ο Ν.869/2010 σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 
περιλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεων αρχικά με τις διατάξεις του Ν.3996/2011 και στη συνέχεια 
με το άρθρο 11 του Ν.4161/2013. Σχετικά με τα επιχειρηματικά δάνεια είναι σε ισχύ ο Ν.4307/2014 που αφορά 
τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς και έκτακτες 
διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Καταληκτική ημερομηνία ρύθμισης χρεών η 31η Μαρτίου του 
2016. Να σημειωθεί ότι σε ότι αφορά την παροχή της  ρύθμισης ή και διαγραφής απαιτείται,  εφόσον υπάρχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές στη φορολογική διοίκηση ή και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, να έχει γίνει 
υπαγωγή των οφειλών αυτών σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης τους. 
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  Νομοθετικές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, 
ΟΤΑ και Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς την περίοδο 2010 - 2014 

 
 
 Έτος 2010 

 
Ιανουάριος 
 

Ν.3816/2010 - Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Υπαγωγή 
στην ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως τις 15/4/2010. Στο νόμο μπορούσαν να υπαχθούν υπό προϋποθέσεις 
και όσες επιχειρήσεις είχαν ενήμερες οφειλές στα πιστωτικά ιδρύματα. 

 
Μάρτιος 
 

N.3833/2010  -  Ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.   Δυνατότητα 
εξόφλησής σε 36  δόσεις.  Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης έκπτωση 40%  επί των πρόσθετων τελών 
(προσαυξήσεις, πρόστιμα κοκ). Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 20%. 

Ιούλιος N. 3858/2010 - Αναστολή των πλειστηριασμών έως τις 31/12/2010. 

Ιούλιος 
 

N.3863/2010 - Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα - Πάγιο σύστημα ρύθμισης για την τμηματική εξόφληση των 
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών (ίδια χαρακτηριστικά με Ν.3833/2010). Επιπλέον δόθηκε κίνητρο 
εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων εισφορών, εφόσον η αίτηση υποβαλλόταν μέχρι 15.10.2010. Έκπτωση στο ποσό 
των πρόσθετων τελών 80% για εφάπαξ εξόφληση και 60% για τμηματική εξόφληση 

Αύγουστος 
 

Ν.3869/2010 - Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (νόμος Κατσέλη).  Αφορά όλες τις 
ληξιπρόθεσμες και ενήμερες οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και προσωπικά ιδιωτικά χρέη, εξαιρούνται 
Δημόσιο, ΟΤΑ, & Ασφαλιστικοί Οργανισμοί. Χαρακτηριστικά: Προστασία κύριας κατοικίας. Ρύθμιση οφειλών του 
δανειολήπτη ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός του.  Απαλλαγή από μεγάλο μέρος των οφειλών ανάλογα με 
τις προϋποθέσεις που πληρούνται. Ο οφειλέτης μπορεί να αξιοποιήσει τον νόμο για τη ρύθμιση χρεών και 
απαλλαγή μία φορά στη ζωή του. (Ο νόμος 3869/2010 τροποποιήθηκε αρχικώς με το άρθρο 85 του Ν.3996/2011 
και στη συνέχεια με το άρθρο 11 του νόμου 4161/2013). 

 Έτος 2011 

Μάρτιος 
 

N.3943/2011 Ο νόμος που περιλαμβάνει κυρίως διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 
αναφέρεται επίσης στη  δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (άρθρο 9).  Συγκεκριμένα 
αναφέρει ότι τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, όταν αυτές 
υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά σε 
δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον η καταβολή τους καθυστερεί για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο του έτους. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι οφειλές, για τις οποίες έχει χορηγηθεί στον οφειλέτη 
διευκόλυνση τμηματικής καταβολής του χρέους, για όσο χρόνο διαρκεί η διευκόλυνση και εφόσον ο οφειλέτης 
είναι συνεπής με τους όρους της, καθώς και οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με 
δικαστική απόφαση.  
 
Ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις επίσης σχετικά με τη διάκριση ληξιπρόθεσμων χρεών σε εισπράξιμα και 
ανεπίδεκτα είσπραξης (άρθρο 10). Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η εκκαθάριση των επί σειρά ετών 
σωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από εκείνες που πραγματικά και τεκμηριωμένα 
θεωρούνται επισφαλείς, ώστε οι εισπρακτικοί μηχανισμοί να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε αυτές που 
είναι δυνατόν να εισπραχθούν. 
 

N.3943/2011 - Αναστολή έως την 31/12/2012 λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά των οφειλετών των 
ασφαλιστικών φορέων οι οποίοι είτε έχουν εκπέσει της ρύθμισης οφειλών του Ν.3863/2010, ή αντίστοιχων 
προηγούμενων ρυθμίσεων είτε δεν έχουν υπαχθεί σε αυτές.  

Απρίλιος 
N.3949/2011 - Αναστολή πλειστηριασμών από 01.01.2011 έως 30.06.2011 για την ικανοποίηση απαιτήσεων που 
δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200 χιλ. ευρώ.  

Ιούνιος 
N.3986/2011 - Αναστολή πλειστηριασμών από 01/07/2011 έως 30/12/2011, για την ικανοποίηση απαιτήσεων 
που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200 χιλ. ευρώ.  

Αύγουστος 
 

Ν.3996/2011 - Τροποποίηση του Ν.3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών 
προσώπων. Αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο διατάξεων του ν. 3869/2010 με σκοπό να απλοποιηθεί και να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή του.  Αναφέρεται εκτός των άλλων,  ότι η ρύθμιση των οφειλών αφορά τόσο τις 
ληξιπρόθεσμες όσο και τις ενήμερες οφειλές, το ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία προστατεύεται και 
όταν ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής. Επίσης δεν θίγονται οι απαιτήσεις των 
πιστωτών οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση για δικαστική ρύθμιση των χρεών. 
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Σεπτέμβριος 
 

N.4019/2011 - Διακανονισμός οφειλών προς ασφαλιστικούς φορείς. 
Σύμφωνα με  το άρθρο 20 παρέχεται στους οφειλέτες φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που θα υποβάλλουν αίτηση 
μέχρι 31.10.2011 δυνατότητα υπαγωγής στο διακανονισμό των οφειλών που προβλέπεται στις διατάξεις του 
άρθρου 48 του ν. 3943/2011 και θα έχουν- πέραν της αναστολής των αναγκαστικών μέτρων- ως επιπλέον όφελος 
έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2010 οφειλής τους. 
 
N.4019/2011 - Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που προέρχονται από παροχές εξ ιδίων κεφαλαίων ΟΕΚ.  
Από 01.11.2011 και μέχρι 30.12.2011, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του δικαιούχου, ρυθμίζονται οι οφειλές που 
προέρχονται από δάνεια χορηγηθέντα μέχρι την δημοσίευση του Νόμου 4019/2011, αποκλειστικά από το 
στεγαστικό του κεφάλαιο για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας, 
είτε από παραχώρηση κατοικίας ή αγορασμένου διαμερίσματος και εξυπηρετούνται και παρακολουθούνται από 
τις Υπηρεσίες του ΟΕΚ. 
 

 Έτος 2012 

Φεβρουάριος  
 

N. 4038/2012 - Ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικούς φορείς. 
Σύμφωνα με το άρθρο 21  στους οφειλέτες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης,  οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε 
καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων παρέχονται νέες 
ευκαιρίες για την εξόφληση των καθυστερούμενων εισφορών. 
α)  Υπαγωγή των οφειλών τους σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού με έκπτωση 40%  επί των πρόσθετων 
τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2011 οφειλής τους. Αν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά τις 
31.03.2012 θα παρέχεται η έκπτωση του 40%.  
β) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31.12.2011 οφειλής τους και καταβολή, σε ισόποσες μηνιαίες ή διμηνιαίες, δόσεις 
με τις αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων. 

2575/84/14.02.2012 - Υπουργείο Εργασίας. Ρύθμιση για τα επιδοτούμενα δάνεια του ΟΕΚ. 
Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής δανείων, που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους μέσω τραπεζών και 
επιδοτούνται από τον ΟΕΚ. 

N.4047/2012 - Αναστολή πλειστηριασμών από 01/01/2012 έως 30/06/2012 για την ικανοποίηση απαιτήσεων 
που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200 χιλ. ευρώ. 

Απρίλιος 

Ν.  4075/2012  -  Παράταση ρυθμίσεων οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από το Ν.  
4038/2012, έως 30/4/2012. Επίσης στο άρθρο 23 αναφέρεται ότι, επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι, για 
τους οποίους έχει ανοίξει και εκκρεμεί η διαδικασία εξυγίανσης και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές προς το 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, μπορούν, μέχρι την 30.04.2012, να υπαχθούν: Στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του ν. 
3943/2011, με την κεφαλαιοποίηση της έως την 31.12.2011 οφειλής τους και την καταβολή ποσοστού 10% επί 
των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Η προθεσμία αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων του ν. 3943/2011, 
όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 31.12.2013.  

Δεκέμβριος 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ΦΕΚ 246/18.12.2012  
Αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί μέχρι την 31.12.2013 από πιστωτικά ιδρύματα και για απαιτήσεις που δεν 
υπερβαίνουν το ποσό των 200 χιλ. ευρώ. Επίσης αναστέλλονται μέχρι 31.12.2013 και οι πλειστηριασμοί ακινήτων 
που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 9 του Ν.  3869/2010.  
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 Έτος 2013 

Μάιος 

 
Ν.4152/2013 - Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο.  
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών «Τελευταία ευκαιρία». Παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες προς το 
Δημόσιο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έως την 31.12.2012, είτε να τις εξοφλήσουν εφάπαξ με έκπτωση κατά 50% 
στις μέχρι την 31.12.2012 προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή να υπαχθούν σε προγράμματα τμηματικής 
καταβολής μέχρι 48 ισόποσων μηνιαίων δόσεων, με ταυτόχρονη απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά ποσοστό 
που βαίνει μειούμενο, όσο αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων. Καταληκτική ημερομηνία ρύθμισης την 30.06.2017.  
 
Πέραν της ανωτέρω ρύθμισης τελευταίας ευκαιρίας, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που είναι συνεπείς 
στις λοιπές υποχρεώσεις τους  αλλά αδυνατούν να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους να 
υπαχθούν σε πρόγραμμα (πάγια ρύθμιση)  τμηματικής καταβολής 12 δόσεων,  που δύναται να ανέλθουν στις 24 
σε περιπτώσεις έκτακτης και μη αναμενόμενης οφειλής. 
 
Ν.4152/2013 - Ρύθμιση οφειλών προς τους Ασφαλιστικούς Φορείς. 
Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών  «Νέα Αρχή» & «Πάγια Ρύθμιση». Παρέχεται η 
δυνατότητα ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Οι διαδικασίες είναι δύο: Η πάγια ρύθμιση χρεών σε 12 δόσεις για τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και η "Νέα Αρχή" με 48 δόσεις και δυνατότητα ρύθμισης των μέχρι και 31-12-2012, 
καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες ωστόσο μειώνονται σταδιακά,  ανάλογα με το πότε θα 
υπαχθεί ο οφειλέτης. 

Ιούνιος 

Ν.4161/2013 - Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 
(Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). 
Οι κυριότερες τροποποιήσεις του νόμου είναι οι ακόλουθες: Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός μετονομάζεται σε 
προδικαστικό συμβιβασμό και βελτιώνεται η αποτελεσματικότητά του. Η διαδικασία είναι πιο σύντομη καθώς 
εντός δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης, προσδιορίζεται η ημέρα επικύρωσης ενώπιον του ειρηνοδίκη. 
Αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν του 50%  +1  των απαιτήσεων.  Η όλη διαδικασία είναι υπό 
δικαστική εποπτεία. Προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Η 
εκτίμηση του ακινήτου γίνεται βάσει της αντικειμενικής του αξίας. Η δικαστική ρύθμιση δύναται να είναι 3 έως 5, 
η δε διάρκεια αποπληρωμής, σε περίπτωση ύπαρξης αιτήματος διάσωσης κύριας κατοικίας, μπορεί να 
παρατείνεται μέχρι 35 έτη. Ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην ελληνική επικράτεια στις περιπτώσεις 
εκχώρησης απαιτήσεων σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Παρέχεται δυνατότητα αναστολής της αναγκαστικής 
εκτέλεσης σε περίπτωση άσκησης έφεσης και καταργείται η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού. Ο νόμος 
περί διαμεσολάβησης του ν.3898/2010 δύναται να εφαρμοστεί και στις υποθέσεις του ν. 3869/2010. 

Ιούλιος 

Ν. 4174/2013 -  Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.  
Ο Κώδικας ενσωματώνει διάσπαρτες διατάξεις της πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας που αφορούν τις 
φορολογικές διαδικασίες. Εισάγονται διατάξεις για την είσπραξη του φόρου, τα προγράμματα ρύθμισης οφειλών, 
τα μέτρα για τη διασφάλιση του Δημοσίου για τις οφειλές και την αναγκαστική εκτέλεση καθώς και την αμοιβαία 
συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το άρθρου 43 δίνεται 
η δυνατότητα στο φορολογούμενο να ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης των φορολογικών οφειλών του. Το 
πρόγραμμα μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι 12 μήνες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι 24 μήνες. 

Δεκέμβριος 

N. 4224/31.12.2013 - Αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας από 01.01.014 έως 31.12.2014. 
Προϋποθέσεις υπαγωγής οφειλετών: 
α) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200 χιλ. ευρώ 
β) το καθαρό οικογενειακό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και 
εισφορά αλληλεγγύης, να είναι μέχρι 35 χιλ. ευρώ 
γ) η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να είναι μικρότερη ή ίση με 270 χιλ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 
το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 χιλ. ευρώ. 
 
N. 4224/31.12.2013 - Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 
Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των πολιτικών σχετικά με την οργάνωση 
ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών δανείων 
καθώς και την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για την υλοποίηση της ανωτέρω στρατηγικής. Στο πλαίσιο της 
εντολής του, το Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του την έννοια του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και προβαίνει 
ετησίως στην εκτίμηση των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», με βάση τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 
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 Έτος 2014 

Απρίλιος 

Ν.4257/2014 - Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους.  
Για ληξιπρόθεσμες οφειλές  μετά την 01.01.2010. Ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 24  έως 100 ανάλογα με 
το ύψος του οφειλόμενου ποσού, το οποίο θα απαλλάσσεται πλήρως από πρόστιμα και προσαυξήσεις αν 
εξοφληθεί εφάπαξ. Για οφειλές μέχρι τις 31.12.2009 ισχύουν διατάξεις του Ν. 3801/2009. Η αρχική προθεσμία 
υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ήταν η 14.08.2014. 

Ιούνιος 

ΦΕΚ 1582/16.06.2014 - Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος για τις ρυθμίσεις χρεών ιδιωτών και 
επιχειρήσεων. «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων». Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις 
σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, της δυνατότητας αποπληρωμής, δεσμευτικούς κανόνες 
συμπεριφοράς των τραπεζών, όρους επικοινωνίας μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειστών, και σε αυτές θα 
αξιοποιούνται οι ορισμοί του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», των οποίων 
θα γίνεται χρήση κατά τη λήψη αποφάσεων των τραπεζών σχετικά με παροχή λύσεων/αναδιαρθρώσεων δανείων 
που βρίσκονται σε καθυστέρηση πληρωμής. 

Οκτώβριος 

Ν.4304/2014 - Παράταση προθεσμίας ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ, του Ν.4257/2014 
έως τις 30.11.2014. Στη ρύθμιση εντάσσονται και όσες οφειλές βεβαιώθηκαν  έως και τις 30.10.2014. Δίδεται η 
δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο και οι οφειλές πριν την 01.01.2010. Ανάλογη ρύθμιση ισχύει και για 
τις οφειλές προς τις Δ.Ε.Υ.Α.  

Ν.4305/2014 -  Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Φορείς.  
Όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Φορείς έως και την 01.10.2014 μπορούν να 
τακτοποιηθούν,  αν δεν υπερβαίνουν συνολικά το 1,0  εκ.  ευρώ,  έστω κι αν έχουν ήδη υπαχθεί σε παλαιότερες 
ρυθμίσεις οφειλών. Όλα τα χρέη θα μπορούν πλέον να εξοφλούνται έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, εφόσον δεν 
υπερβαίνουν τις 15 χιλ.  ευρώ,  ή μέχρι 72 μηνιαίες δόσεις για ποσά άνω των 15 χιλ.  ευρώ μέχρι το 1,0 εκ.  ευρώ.  
Για ποσά άνω του 1,0 εκ. ευρώ παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.4152/13. Προβλέπεται η μείωση όλων των 
προσαυξήσεων κατά ποσοστά από 20% έως και 90% για εξόφληση των οφειλών σε μηνιαίες δόσεις ή η πλήρης 
διαγραφή όλων των προσαυξήσεων, για εφάπαξ πληρωμή. Βασική προϋπόθεση υπαγωγής είναι η μη ύπαρξη 
άλλων μη τακτοποιημένων ληξιπρόθεσμων οφειλών μετά την 1η Οκτωβρίου 2014. Οι οφειλέτες μπορούν να 
υποβάλλουν αιτήσεις για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις έως και το τέλος Μαρτίου 2015. 
 
Ρυθμίσεις Δανείων του ΟΕΚ (άρ. 55 N. 4305/2014).  
Τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην 
ΟΕΚ,  επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη 
συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των 6 μηνιαίων 
τοκοχρεολυτικών δόσεων. 

Νοέμβριος 

Ν.4307/2014 - «Ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς και 
έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων». 
Με τον νόμο θεσπίζονται έκτακτα προσωρινά μέτρα για την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, ειδικότερα 
οφειλών βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και 
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και έκτακτες διαδικασίες για την εξυγίανση ή εκκαθάριση εν λειτουργία 
υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, θεσπίζονται: 
α) η παροχή κινήτρων προς μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες αφενός και προς χρηματοδοτικούς φορείς 
αφετέρου για τη ρύθμιση / διαγραφή ιδιωτικού χρέους, 
β)  η ελάφρυνση και ο διακανονισμός χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς το Δημόσιο και ΦΚΑ 
που προβαίνουν σε ρύθμιση οφειλών τους προς χρηματοδοτικούς φορείς, 
γ) έκτακτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών), 
δ) έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης. 
Σε ότι αφορά την παροχή της αιτούμενης ρύθμισης ή και διαγραφής απαιτείται, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες 
οφειλές στη φορολογική διοίκηση ή και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, να έχει γίνει υπαγωγή των οφειλών 
αυτών σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης τους. 
 
Ν.4307/2014 - Μη υπαγωγή των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν. 
4305/2014 (τροποποίηση του άρθρου 51 § 7 του ν. 4305/2014). 

 
Σημείωση: Η χρονολογική σειρά των νόμων σχετίζεται με το μήνα δημοσίευσης τους σε ΦΕΚ.  
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ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 
Οικονομική Ανάλυση & Αγορές  
Λεκκός Ηλίας Chief Economist 2103288120 Lekkosi@piraeusbank.gr 
Παπιώτη Λιάνα 

Secretary 2103288187 
PapiotiE@piraeusbank.gr 

Ζορμπά Κατερίνα ZorbaAik@piraeusbank.gr 

Ελληνική Οικονομία 
Στάγγελ Ειρήνη Manager 2103288192 Staggelir@piraeusbank.gr 
Γαβαλάς Δημήτρης Junior Economic Analyst 2164001737 Gavalasd@piraeusbank.gr 

Ανεπτυγμένες Οικονομίες 
Πατίκης Βασίλειος Head 2103739178 Patikisv@piraeusbank.gr 
Γιαννακίδης Χαρίλαος  2103739612 Giannakidisch@piraeusbank.gr 
Αρακελιάν Βένη Senior Economist   2103739369 Arakelianv@piraeusbank.gr 
Πολυχρονόπουλος Διονύσης Senior Economist   2103288694 Polychronopoulosd@piraeusbank.gr 
Παπακώστας Χρυσοβαλάντης Economic  Analyst 2103335468 Papakostasc@piraeusbank.gr 
Κωνσταντού Ευαγγελία Junior Economic Analyst 2103739749 Konstantoue@piraeusbank.gr 

Αναπτυσσόμενες Οικονομίες 
Ρότσικα Δημητρία Economist 2103288365 Rotsikad@piraeusbank.gr 

Μαργαρίτη Κωνσταντίνα Junior Economic Analyst 2103739642 Margaritik@piraeusbank.gr 

Κλαδικές Μελέτες 
Δαγκαλίδης Αθανάσιος Senior Economist 2310293564 Athanasios.Dagalidis@piraeusbank.gr 
Βλάχου Παρασκευή Economic Analyst  2103335631  Vlachoupar@piraeusbank.gr 
Φραγκουλίδου Ιφιγένεια Officer 2310293403 Fragkoulidoui@piraeusbank.gr 

Θεσμικές και Εποπτικές Εξελίξεις 
Λεβεντάκης Αρτέμης Senior Economist   2164001792 LeventakisAr@piraeusbank.gr 

 
Disclaimer:To παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση  
επενδυτική συμβουλή ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή.  Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δεν θα 
πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή 
κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό 
συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην 
παρούσα επικοινωνία  και δεν θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εάν αυτή αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν 
δε συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του  
νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν 
βασίζονται σε πηγές που διατίθενται στο κοινό και που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα 
των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών  
αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλαμβάνει στο 
παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων,  οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα που δεν ανήκουν στον όμιλο της.  Η Τράπεζα δεν 
τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Ο 
όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας οργανισμός με σημαντική ελληνική, αλλά και αυξανόμενη διεθνή παρουσία, και μεγάλο εύρος παρεχόμενων 
επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του ομίλου της ενδέχεται να  
ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις παρεχόμενες στο παρόν πληροφορίες. Σχετικά επισημαίνεται ότι η Τράπεζα και οι 
εταιρείες του ομίλου της μεταξύ άλλων: α) Δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο πλαίσιο 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση του παρόντος φυλλαδίου, ή την  απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή. β) Ενδέχεται 
να παρέχει έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. γ) 
Ενδέχεται να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αυτούς. δ)Ενδέχεται να παρέχει 
υπηρεσίες ειδικού διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους αναφερόμενους στο παρόν εκδότες. ε)Η Τράπεζα Πειραιώς ενδεχομένως να έχει 
εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν σημείωμα . Ρητά επισημαίνεται ότι: α)τα αριθμητικά 
στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων . β) τα αριθμητικά 
στοιχεία αφορούν προσομοίωση προηγουμένων επιδόσεων και ότι οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών  
επιδόσεων. γ) οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. δ) η φορολογική 
μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα έκαστου επενδυτή και ενδέχεται να 
μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς τη φορολογική νομοθεσία που τον διέπει. 
ε) Η Τράπεζα Πειραιώς δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν 
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