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Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών 
προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επε−
ξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και 
άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Άρθρο 1
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συνάψει 
με πιστωτικά ιδρύματα συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων 
για επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς ή αγροτικούς 
σκοπούς, δικαιούνται να ζητήσουν από τα ιδρύματα 
αυτά και να επιτύχουν την υπαγωγή σε ρύθμιση των 
συνολικών οφειλών από την κάθε σύμβαση δανείου ή 
πίστωσης οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά 
την 30.6.2007 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου. Αν η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί, προϋπόθεση 
για τη ρύθμιση είναι να υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφει−
λή με καθυστέρηση τουλάχιστον τριών μηνών. Από το 
υπό ρύθμιση συνολικά οφειλόμενο ποσό αφαιρούνται 
και διαγράφονται οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκι−
σμού, πλην των ήδη καταβληθέντων μέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου. Το σύνολο της ληξιπρό−
θεσμης οφειλής που υπάγεται σε ρύθμιση δεν μπορεί 
να υπερβαίνει για κάθε σύμβαση το ένα εκατομμύριο 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ.

2. Η αποπληρωμή της κατά την προηγούμενη παρά−
γραφο προκύπτουσας οφειλής πρέπει να έχει διάρκεια 
ίση με αυτή που απομένει ή, σε περίπτωση σύμβασης 
που έχει καταγγελθεί θα απέμενε μέχρι τη λήξη της 
σύμβασης, προσαυξημένη κατά δύο έτη. Για ληξιπρό−
θεσμη οφειλή από σύμβαση που έχει καταγγελθεί, η 
διάρκεια της αποπληρωμής δεν μπορεί να είναι μικρό−
τερη από επτά έτη. Κατά τα δύο πρώτα έτη θα κατα−
βάλλονται μόνο τόκοι και η εν συνεχεία αποπληρωμή 

της οφειλής που έχει ρυθμισθεί θα γίνεται με ισόποσες 
περιοδικές δόσεις, σύμφωνα με την περιοδικότητα του 
εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση. Για ληξιπρό−
θεσμες οφειλές από συμβάσεις ανοικτού ή αλληλόχρεου 
λογαριασμού που έχουν καταγγελθεί, η αποπληρωμή 
της οφειλής γίνεται κατ’ αντιστοιχία προς τα παραπάνω 
σε επτά έτη με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές 
δόσεις. Οι πάσης φύσεως και με εκ του νόμου ημερομη−
νία λήξεως ρευστοποιούμενες κινητές αξίες, που έχουν 
δοθεί ως ενέχυρο, θα καλύπτουν την κατά παράγρα−
φο 1 οφειλή, θα μειώνουν το ρυθμιζόμενο ποσό και θα 
αναπροσαρμόζεται το ποσό των περιοδικών δόσεων. Ο 
υπολογισμός των τόκων θα γίνεται, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ρύθμισης, με το συμβατικό επιτόκιο ενήμερης οφει−
λής. Απόκλιση από τα παραπάνω επιτρέπεται μόνο αν 
και τα δύο μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Το σύνολο 
των υφιστάμενων πάσης φύσεως εξασφαλίσεων και εγ−
γυήσεων διατηρείται χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε 
άλλη πρόσθετη πράξη ή διατύπωση.

3. Από την ψήφιση του παρόντος και μέχρι την 15.3.2010 
η καταγγελία σύμβασης της παραγράφου 1 εξαιτίας λη−
ξιπρόθεσμων οφειλών παράγει τα αποτελέσματά της 
μόνο αν ο οφειλέτης δεν ζητήσει εντός ενός μηνός 
από την κοινοποίηση της καταγγελίας την υπαγωγή σε 
ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης οφειλής σύμφωνα με την 
παράγραφο 2. Η προθεσμία του ενός μηνός δεν αρχίζει 
αν δεν ενημερωθεί ο οφειλέτης για το δικαίωμα αυτό.

4. Οφειλέτες από συμβάσεις της παραγράφου 1, των 
οποίων οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά 
την 1.1.2005 και μέχρι την 30.6.2007 δικαιούνται να ζητή−
σουν και να επιτύχουν να υπαχθούν στη ρύθμιση σύμφω−
να με τα παραπάνω, υπό τον όρο ότι θα αποπληρωθεί 
μέχρι την 15.5.2010 ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό 
της οφειλής που προκύπτει, χωρίς να υπολογίζονται 
τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού, για τους οποίους 
τηρείται χωριστός λογαριασμός. Αν ο οφειλέτης απο−
πληρώσει το ήμισυ της οφειλής σύμφωνα με τη ρύθ−
μιση, διαγράφονται οριστικά οι τόκοι υπερημερίας και 
ανατοκισμού, πλην των ήδη καταβληθέντων μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Δεν επιτρέπεται η 
καταγγελία της ρύθμισης, αν δεν υπάρχει καθυστέρηση 
τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων. 

5. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφει−
λών των προηγούμενων παραγράφων υποβάλλονται 
μέχρι τις 15.4.2010. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται 
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ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή λειτουργούν χάριν αυτών, 
ληξιπρόθεσμης οφειλής, για την οποία έχει ασκηθεί 
αγωγή ή ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής ή κατά 
πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης εφόσον σφόδρα 
πιθανολογείται η ανυπαρξία της οφειλής. 

2. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των αρχείων υποχρεού−
νται, με τη γνωστοποίηση σε αυτούς της δικαστικής από−
φασης που δέχεται την αίτηση, να μεριμνήσουν μέσα σε 
δύο εργάσιμες ημέρες να μην εμφανίζονται στα αρχεία 
και να μην μεταβιβάζονται τα παραπάνω δεδομένα.

3. Η απόφαση που διατάζει το πιο πάνω ασφαλιστικό 
μέτρο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, αν δημοσιευθεί ορι−
στική απόφαση για την ουσία της κύριας υπόθεσης.

Άρθρο 7
Παροχή βιβλιαρίου επιταγών με εγγύηση

Το πιστωτικό ίδρυμα επιτρέπεται να χορηγεί κατά τη 
διάρκεια ισχύος μέτρου στέρησης χορήγησης βιβλιαρί−
ου επιταγών νέο βιβλιάριο επιταγών εφόσον παρέχεται 
επ’ αυτών τριτεγγύηση έως πέντε χιλιάδες ευρώ για 
κάθε επιταγή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το 
οποίο δεν υφίσταται το ανωτέρω μέτρο στέρησης. Η 
πληρωτέα αξία της επιταγής δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ποσό της εγγυήσεως.

Άρθρο 8
Κυρώσεις

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας επιβάλλει για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων 
από τον παρόντα νόμο πρόστιμο που ανέρχεται από 
δέκα χιλιάδες έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ.

Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται 
ιδίως υπόψη και συνεκτιμώνται: α) η βαρύτητα της πα−
ράβασης, β) η συχνότητα αυτής, γ) η διάρκειά της, δ) οι 
ειδικές συνθήκες τέλεσής της, ε) η ύπαρξη υπαιτιότητας, 
στ) ο κύκλος εργασιών του παραβάτη και ζ) η υπότρο−
πη συμπεριφορά. Οι καταγγελίες για παράβαση του 
παρόντος νόμου κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία 
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 9
Διαγραφή απαιτήσεων

Για απαιτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων που διαγράφο−
νται με τον παρόντα νόμο εφαρμόζεται το άρθρο 30 
παρ. 10 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α΄). Τα διαγραφόμενα 
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός 
της οποίας ενεργείται η διαγραφή προκειμένου για τον 
προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών. Η ωφέλεια 
που αποκτάται από τη διαγραφή τόκων δεν θεωρείται 
εισόδημα υποκείμενο σε φορολογία. 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10
Αναστολή υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής

επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3299/2004

1.α. Αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων για την υπαγωγή 
τους στις ενισχύσεις της επιχορήγησης ή και της επιδό−
τησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του 
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, υποβάλ−
λονται έως και την 29η Ιανουαρίου 2010. 

β. Η έναρξη δαπανών για την ένταξη των επενδυτικών 
σχεδίων στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, είναι δυνατή 
έως και την 29η Ιανουαρίου 2010.

2. Αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που θα κατατεθούν 
στις αρμόδιες υπηρεσίες έως και την 29η Ιανουαρίου 
2010, καθώς και για όσες υποβληθείσες δεν έχει εκδο−
θεί εγκριτική ή απορριπτική απόφαση της Διοίκησης 
εξετάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 
ν. 3299/ 2004 και τις κανονιστικές αποφάσεις κατ’ εξου−
σιοδότηση των διατάξεών του. 

Άρθρο 11 

Α. Αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 29 
του ν.1220/1981 (ΦΕΚ 296 Α΄)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του ν. 1220/1981 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Σε περίπτωση εγκατάλειψης στην αλλοδαπή ή ημε−
δαπή Ελλήνων ναυτικών, που είναι ναυτολογημένοι σε 
πλοία υπό ελληνική σημαία ή ξένα, συμβεβλημένα με το 
«Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο» (Ν.Α.Τ.), λόγω μη τήρησης 
από τον πλοιοκτήτη των διατάξεων περί μισθοτροφο−
δοσίας:

α) Καταβάλλονται από το Ν.Α.Τ. και ειδικότερα από το 
«Κεφάλαιο Ασθένειας και Ανεργίας» έναντι των καθυ−
στερημένων βασικών μισθών και επιδομάτων, αποδοχές 
μέχρι ενός τριμήνου, όπως αυτές καθορίζονται από τις 
οικίες συλλογικές συμβάσεις. Η καταβολή αυτή γίνεται 
με βάση κατάσταση, που περιλαμβάνει το πλήρωμα και 
τις αποδοχές του και έχει εγκριθεί από την Πανελλήνια 
Ναυτική Ομοσπονδία ή από την Επιτροπή της παραγρά−
φου 3. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η γνώμη 
της Επιτροπής. Η βεβαίωση από το Ν.Α.Τ. ότι έχει εκδο−
θεί για κάθε ναυτικό, που έχει εγκαταλειφθεί, επιταγή 
για την παραπάνω καταβολή, συνεπάγεται αυτοδίκαιη 
λύση της σύμβασης ναυτικής εργασίας και κλείσιμο του 
ναυτολογίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η 
παράγραφος 2.

β) Ο επαναπατρισμός των ναυτικών, που έχουν εγκα−
ταλειφθεί στην αλλοδαπή, καθώς και η καταβολή των 
μικροεξόδων του ταξιδιού, γίνεται με τη φροντίδα της 
Εστίας Ναυτικών, σύμφωνα με τις σχετικές περί αυτής 
διατάξεις.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν αναδρο−
μικά από 1ης Ιουνίου 2009. Για την περίοδο μέχρι τη 
δημοσίευση του παρόντος στο ΦΕΚ η Επιτροπή της 
παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 1220/1981 μπορεί 
να γνωμοδοτήσει ώστε η καταβολή της παραγράφου 
1 στοιχείο α΄ του άρθρου 29 του ν. 1220/1981 να αφο−
ρά περίοδο μεγαλύτερη του τριμήνου και μέχρι ενός 
εξαμήνου.

Β. Μετάθεση ημερομηνιών αποχώρησης προσωπικού 
Ο.Λ.Π.

1. Η ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου τέταρτου του ν. 3654/2008 (ΦΕΚ 57 Α΄) «Κύρωση 
των Συμβάσεων Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. 
Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθμίσεις για το 
προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» αντικαθίσταται και ως νέα ημερομηνία ορί−
ζεται η 30ή Ιουνίου 2010.

2. Η ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου έκτου του ίδιου ως άνω νόμου, όπως αυτή τρο−
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