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Εξωδικαστικός Μηχανισμός 
 
  

1. Έντονο το ενδιαφέρον των οφειλετών για συμμετοχή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης 

οφειλών 

  

Το ενδιαφέρον των οφειλετών για συμμετοχή στον  εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών συνεχίζεται 

και αντικατοπτρίζεται τόσο στις οριστικές υποβολές όσο και στις νέες αιτήσεις. 

  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την 

πορεία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών το 2022 έχουν υποβληθεί 45,8 χιλιάδες αιτήσεις, 

οι περισσότερες (14.571) στην Αττική, και έχουν ρυθμιστεί 6,4 χιλ. αιτήματα. 

  

Τα συνολικά αιτήματα αφορούν συνολικό ποσό 25,3 δισ., εκ των οποίων τα 19,5 δισ. είναι σε αρχικό 

στάδιο, για τα 3,7 δισ. υπάρχει οριστική υποβολή και βρίσκονται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης, ενώ 

ολοκληρωμένα είναι για τα 2,1 δισ. 

  

Σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων: 

-Η μέση διάρκεια για οφειλές προς Δημόσιο είναι τα 18 έτη και για οφειλές προς Χρηματοδοτικούς Φορείς 

τα 15 έτη. 

-Το 33% των οφειλών ρυθμίστηκε με διάρκεια μεγαλύτερη των 20 ετών. 

-Το μέσο ποσοστό διαγραφής για οφειλές προς Δημόσιο φτάνει το 20,4% και για οφειλές προς 

Χρηματοδοτικούς Φορείς το 30,8%. 

-Το 39% (320 εκατ. ευρώ) των ρυθμίσεων έχουν λάβει ποσοστό διαγραφής μεγαλύτερο του 30%. 

  

Η προοπτική για τους επόμενους μήνες με βάση το βασικό σενάριο προβλέπει ότι στο επόμενο διάστημα (5 

μήνες) αναμένονται ρυθμίσεις 1,5 δισ. ευρώ, ενώ στο αισιόδοξο σενάριο, στο επόμενο διάστημα (5 μήνες) 

αναμένονται ρυθμίσεις 1,8 δισ. Ευρώ. 

  

Τα στοιχεία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, αποδεικνύουν ότι το 

ενδιαφέρον των πολιτών βαίνει αυξανόμενο, και αυτός λειτουργεί καλύτερα, αφού οι ολοκληρωμένες 

αιτήσεις των πολιτών και τα ποσοστά ρυθμίσεων οφειλών κάθε μήνα πολλαπλασιάζονται. Σήμερα, το 

σχήμα αυτό, όπως πιστοποιούν τα στοιχεία, είναι το πιο επιτυχημένο των τελευταίων 12 ετών. Παρόλα 

αυτά, είναι σαφές ότι χρειάζονται βελτιώσεις και σκληρότερη δουλειά από τις εταιρείες διαχείρισης 

απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, καθώς και από τις τράπεζες, ώστε να ωφεληθούν περισσότεροι 

πολίτες και να ρυθμίσουν επιτυχώς τις οφειλές τους. 

  

2. Τα 10 πλεονεκτήματα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών 

  

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την αρχή της θητείας της, ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες και 

δράσεις ώστε να αντιμετωπίσει τον όγκο των 238 δισ. ευρώ ιδιωτικού χρέους που παρέλαβε από την 

προηγούμενη Κυβέρνηση, αλλά και να αναχαιτίσει τη δημιουργία νέου. 

  

Προς αυτή την κατεύθυνση -μεταξύ άλλων μέτρων και δράσεων που σχεδίασε και υλοποιεί με επιτυχία η 

Κυβέρνηση- τέθηκε σε λειτουργία ο νέος, σύγχρονος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, με 

βάση τον Νόμο 4738/2020 που προσφέρει στους οφειλέτες -νοικοκυριά και επιχειρήσεις- 10 

πλεονεκτήματα: 

  

1ον. Πραγματοποιεί μακροχρόνια ρύθμιση όλων των οφειλών με διάρκεια έως και τα 35 έτη, με την 

υποβολή μίας και μόνο, δωρεάν αίτησης και χωρίς την επιβάρυνση δικαστικών εξόδων. Οι οφειλέτες, 

μπορούν, με μια ενιαία αίτηση, να ρυθμίσουν συνολικά, χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο, τις οφειλές τους 

προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε έως 240 δόσεις, προς τράπεζες και διαχειριστές 

δανείων σε έως 420 δόσεις. 

2ον. Πραγματοποιεί σημαντικό «κούρεμα» οφειλών για χρέη προς Τράπεζες και Δημόσιο στις περιπτώσεις 

που προβλέπεται. Ο οφειλέτης μπορεί  να λάβει διαγραφή χρέους προς το Δημόσιο έως 75% επί της 

βασικής οφειλής, καθώς και έως 95% επί των προσαυξήσεων, προς τις τράπεζες και τους διαχειριστές 

δανείων έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων. 

3ον. Παρέχει δίκαιη, ρεαλιστική και αυτοματοποιημένη ρύθμιση οφειλών, μέσω αλγορίθμου, χωρίς να 

απαιτείται επαναδιαπραγμάτευση της ρύθμισης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξωδικαστικού 

μηχανισμού λαμβάνει υπόψη αναλυτικά τα περιουσιακά και εισοδηματικά στοιχεία του οφειλέτη και των 

λοιπών εμπλεκόμενων. 

4ον. Πραγματοποιεί, για πρώτη φορά, εξωδικαστικά ρύθμιση δανείων που έχουν την εγγύηση του 

Ελληνικού Δημοσίου. 
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5ον. Αναστέλλει τις διαδικασίες πλειστηριασμού, καθώς και όλων των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. 

6ον. Χορηγεί στους ευάλωτους οφειλέτες κρατική επιδότηση της δόσης των δανείων για 5 έτη ύψους έως 

210 ευρώ μηνιαίως (ανάλογα με τη σύνθεση - μέλη του νοικοκυριού). 

7ον. Δίνει τη δυνατότητα, για πρώτη φορά, και στους συνεπείς δανειολήπτες να κάνουν αίτηση ρύθμισης 

οφειλών τους, στις περιπτώσεις που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους, σε 

ποσοστό 20% και άνω. 

8ον. Εντοπίζει, μέσω ηλεκτρονικών ελέγχων, τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ώστε οι ευνοϊκές 

ρυθμίσεις οφειλών, που περιέχουν και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο, να προσφέρονται σε οφειλέτες με 

αποδεδειγμένες ανάγκες. 

9ον. Δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να προβούν και σε ατομική διαπραγμάτευση με τους ιδιώτες 

πιστωτές για την εξεύρεση προσωποποιημένης λύσης, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες ενός πιστοποιημένου 

διαμεσολαβητή. 

10ον. Δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου να λάβουν, κατόπιν αίτησής τους, 

ρύθμιση των οφειλών τους. 

  
Ψηφιακά, μέσα σε λίγα λεπτά η ίδρυση ατομικής επιχείρησης 

 

Άλλο ένα βήμα στην περαιτέρω ψηφιοποίηση του Κράτους γίνεται με την  Εθνική Πολιτική Διοικητικών 

Διαδικασιών (ΕΠΔΔ) και τη νέα ψηφιακή υπηρεσία ίδρυσης ατομικής επιχείρησης μέσω του gov.gr που 

παρουσίασαν χθες Παρασκευή ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος 

Πιερρακάκης και ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας 

Χριστόπουλος. 
  

Με τη νέα ψηφιακή υπηρεσία για την ίδρυση ατομικής επιχείρησης μέσω του gov.gr μπαίνει τέλος  στην 

γραφειοκρατία, καθώς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνταν η φυσική παρουσία του 

ενδιαφερόμενου πολίτη για πέντε διαδικασίες σε διαφορετικές υπηρεσίες. Πλέον, η διαδικασία ενοποιείται 

σε μία μόνο πράξη και ψηφιοποιείται πλήρως για τον πολίτη. Η νέα υπηρεσία είναι προσβάσιμη είτε 

απευθείας, στο atomiki.gov.gr, είτε μέσω του gov.gr. 
  

Σε ό,τι αφορά την Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών, στόχος είναι  η καταγραφή του  συνόλου των 

διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα, ώστε να είναι εφικτό οι διαδικασίες αυτές να αξιολογηθούν, 

να απλουστευτούν, να ανασχεδιαστούν, να ψηφιοποιηθούν και να γίνουν πιο φιλικές και εύχρηστες για 

πολίτες και επιχειρήσεις. Συγκροτήθηκε ως μια συνεκτική πολιτική με τον 4961/2022 για τις αναδυόμενες 

τεχνολογίες και θα κωδικοποιηθεί με το νέο Κώδικα Διοικητικών Διαδικασιών, ο οποίας θα έρθει στη Βουλή 

το αμέσως προσεχές διάστημα. 
  

Προχωράμε, όπως ανέφερε ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, 

σε μία τομή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Δημόσιο: Την Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών. 

Είναι εξαιρετικά σπάνιο να μπορέσει ένα Κράτος να μετρήσει το σύνολο των διαδικασιών του,  δεν νομίζω 

ότι έχει ξαναγίνει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται εδώ. Σε αυτό το πλαίσιο, προχωράμε  και σε μία 

νέα ψηφιακή υπηρεσία που έχει διττό χαρακτήρα απλούστευσης και ψηφιοποίησης: Την ίδρυση ατομικής 

επιχείρησης μέσω του gov.gr. Οι πέντε επισκέψεις πλέον γίνονται πέντε λεπτά και η επίσκεψη είναι πλέον 

ψηφιακή μέσω του gov.gr 
  

Όλο αυτό που συνέβη σε επίπεδο Κυβέρνησης, όπως σημείωσε ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος 

Γεραπετρίτης, μεταφέρεται σε επίπεδο διοίκησης: Από το επιτελικό κράτος στην επιτελική διοίκηση. Διότι 

όσο καλή κι αν είναι η διοίκηση, δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν είναι καταγεγραμμένες, σαφείς, 

διαφανείς, προσβάσιμες οι διαδικασίες. Κανένα άλλο Κράτος ευρωπαϊκό δεν έχει σε αυτήν την έκταση το 

συγκεκριμένο ψηφιακό εγχειρίδιο το οποίο διευκολύνει τους πολίτες. Με ένα κλικ ο πολίτης μπορεί να 

γνωρίζει εύκολα, προσβάσιμα, λειτουργικά ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει. Θα 

συνεχίζουμε να δουλεύουμε μέχρι την τελευταία ημέρα της παρούσας διακυβέρνησης για να κάνουμε τη 

ζωή των πολιτών ευκολότερη. 
  

Για να ιδρύσεις μία ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα μέχρι σήμερα -όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, χρειάζονταν πέντε επισκέψεις σε διαφορετικές υπηρεσίες άρα αρκετές 

χαμένες εργατοώρες και απίστευτη ταλαιπωρία. Σήμερα θα μπορεί κάποιος να ιδρύει την ατομική του 

επιχείρηση από το κινητό του τηλέφωνο μέσα από το gov.gr και να ξεκινήσει την επιχειρηματική του δράση 

όσο μπορεί πιο γρήγορα. 

  

Είναι κομβικής σημασίας, όπως επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο πολίτης να μπορεί να δει σε ένα σημείο και με ενιαίο 

τρόπο όλες τις δράσεις που κάνει η Δημόσια Διοίκηση για τη βελτίωση των υπηρεσιών και τα οφέλη που 

προκύπτουν. Για να το δείξουμε πρακτικά, παρουσιάσαμε τη νέα διαδικασία έναρξης ατομικής επιχείρησης 

μέσω του gov.gr, η οποία ήταν μια απαιτητική άσκηση απλούστευσης και ψηφιοποίησης. 
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