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Πρόλογος

Εξυγίανση η «διπλωματική» λύση της πτώχευσης, η αξία της εξυγίανσης σε σύγκριση 

με την πτώχευση του οφειλέτη και τη διάλυση της επιχείρησής του, υπήρξε έκδηλη 

στον ελληνικό νόμο 1386/1983. Ο νόμος με «ιταλική φινέτσα» προσανατολιζόταν στη 

διάσωση των επιχειρήσεων και όχι στην ικανοποίηση των πιστωτών, προέβλεπε μια εν 

μέρει διοικητική διαδικασία εξυγίανσης των προβληματικών επιχειρήσεων με κρατική 

πρωτοβουλία. Βασική επιλογή ήταν η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της οντότητας και 

των πιστωτών της, ενώ σε αρνητική περίπτωση το δικαστήριο αποφάσιζε την υπαγωγή 

της, σε «ειδική εκκαθάριση». Μάλιστα το ν.δ. 3562/1956 (και άρα ο ν. 1386/1983) 

προέβλεψαν τη δυνατότητα εκποίησης ολόκληρης της επιχείρησης ως σύνολο, ώστε να 

αποφευχθεί η διάλυσή της, μια δυνατότητα που το Πτωχευτικό Δίκαιο του Εμπορικού 

Νόμου δεν γνώριζε, γνωρίζει όμως σήμερα ο Πτωχευτικός Κώδικας. Μια άλλη 

δυνατότητα ήταν η κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών με διοικητικά 

αποφασιζόμενη αύξηση κεφαλαίου και με παράλληλη κατάργηση του δικαιώματος 

προτίμησή των παλαιών μετόχων. Ο ν. 1386/1982 χρησιμοποιήθηκε για την εξυγίανση 

πολλών και μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, οι αντιδράσεις όμως των μετόχων, που 

θεώρησαν αντισυνταγματική και αντίθετη στο δίκαιο της Ε.Ε. την κρατική παρέμβαση, 

καθώς και οι έντονες δικαστικές αμφισβητήσεις που δημιουργήθηκαν, δυσχέραναν ή 

και ματαίωσαν σε μεγάλο βαθμό την εφαρμογή του νόμου.

Σήμερα ως κράτος δικαίου, ύστερα από πορεία στην ευρωζώνη η κατεύθυνση 

των «υπερχρεωμένων» οντοτήτων είναι προς την εξυγίανση. Ως λύση αντιμετώπισης 

των κοινωνικών προβλημάτων (όπως η ανεργία) και ως αντίδοτο στη δυσχέρεια του 

κράτους να αντιμετωπίσει τις επιχειρήσεις σε κρίση. Ερμηνεία παθογένειας αρά και 

αντιμετώπιση, το άρθρο 99 ως μη πτωχευτικό αλλά ταυτόχρονα διαδικασία 

αφερεγγυότητας, βοηθάει την επιχείρηση να «ορθοποδήσει». Η ύπαρξη της ανάγκης για 

βοήθεια, δεν βρίσκεται μόνο σε νόμους, αλλά και στη καθημερινότητα που βιώνουμε. 

Έτσι με αυτό τον τρόπο, από τη παρούσα θέση θέλω να περάσω και να εκφράσω τις 

ευχαριστίες στα άτομα που «υπερασπίστηκαν» τα πιστεύω μου.
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Εισαγωγή

«Δυστυχώς κύριοι, επτωχεύσαμεν»

...10 Δεκεμβρίου 1893, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Χαρίλαος Τρικούπης από του 

βήματος της Βουλής, όχι όμως απευθυνόμενος προς το Σώμα, ως επίσημη διακήρυξη, 

αλλά «εν τη ρύμη του λόγου» του, αναφέροντας «εν παρόδω» στις αναγκαίες προς τους 

δανειστές διαπραγματεύσεις, που πίεζαν απροκάλυπτα τον οικονομικό έλεγχο της 

Ελλάδας, «...ότι πρέπει να λαλήσωμεν προς αυτούς επτωχεύσαμεν δυστυχώς».

Ελλάδα 2013, η οικονομική ύφεση φέρνει στην επιφάνεια φράσεις που έχουν 

περάσει στην ιστορία και απευθύνονται σε προβληματικές οικονομικές οντότητες και 

στις μέρες, με χαρακτηριστικό την οικονομική τους αδυναμία απέναντι στους 

πιστωτές...

Πτώχευση συνειρμικά συνδεδεμένη με τη πίστωση και αυτή με τη σειρά της με 

όρους. Όροι που για να φτάσουμε στην πτώχευση, τους δόθηκαν δευτερεύουσα 

σημασία αλλά και η κατανομή των ξένων κεφαλαίων δεν ήταν ορθολογική. Αρχή όλων, 

η πίστη, και μέσω συναλλαγής ένα κοινά αποδεκτό, αξιακό συνήθως αντικείμενο. Ο 

όρος πίστη στην οικονομία είναι μία μορφή συναλλαγής, κατά την οποία 

μεταβιβάζονται δικαιώματα ιδιοκτησίας αντικειμένου, ή χρηματικού ποσού, από 

ορισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε άλλα, με αντάλλαγμα την απόκτηση απαίτησης 

που καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή σε πεπερασμένο χρόνο, εν ολίγοις 

πρόκειται για διαχρονική ανταλλαγή. Όπως προκύπτει από την ερμηνεία με την πίστη, 

«πιστεύω» και πιστώνω, διεθνώς χρησιμοποιείται η λατινικής προέλευσης λέξη Credit 

για να περιγράψει την έννοια (από το ρήμα Credo που σημαίνει Πιστεύω).



Η διαχρονική αυτή εικόνα θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον τίτλο της 

παρούσας καθώς περνάει στοχευμένα στους αναγνώστες τον «κίνδυνο» της «πίστης». 

Το χρήμα ως μέσω συναλλαγής αποκτά και αποδίδει την πολλαπλασιαστική του ισχύ 

μόνο όταν βρίσκεται σε κύκλο συναλλαγών. Σε αυτό το κύκλο η χρηματική δύναμη ως 

αγοραστική, σημαίνει ότι οι διαθέσιμοι σε μία οικονομία πόροι χρησιμοποιούνται 

αποδοτικότερα, μιας και δεν παραμένουν ακούσια ανενεργοί κι έτσι ο θεσμός της 

πίστης μπορεί τελικά να προωθεί παραγωγικά την οικονομία. Έτσι κάθε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που ασκεί κάποια δραστηριότητα είναι μέλος αυτής της αλυσίδας. 

Όταν κάποιος κρίκος ασθενήσει και «σπάσει» τότε καταστρέφεται και η συνοχή με 

αποτέλεσμα η γενική αδυναμία πληρωμής των χρεών1, από πρόβλημα ατομικό, γίνεται 

πλέον κοινωνικό, στο σύνολο. Έτσι σαν ντόμινο μπορεί να πληγεί μια σειρά 

επιχειρήσεων, ολόκληρος ο κλάδος, μια περιφέρεια και αυτό να αποτελεί την αρχή μιας 

διεθνούς «πανδημίας», αδυναμίας απόδοσης των υποχρεώσεων («συστημικός 

κίνδυνος»). Στρέφοντας τους πιστωτές σε νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων, 

απορυθμίζοντας οικονομικά την οντότητα, φτάνοντας την μέχρι και τον «διαμελισμό»

1 Γενική χαρακτηρίζεται η αδυναμία, όταν η μη εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του 
οφειλέτη αφορά είτε σε όλες τις υποχρεώσεις του ή στο μεγαλύτερο τμήμα αυτών ή ακόμα και σε ένα 
μόνο σημαντικό χρέος, αρκεί όμως αυτή να φανερώνει, κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών, αδυναμία 
αντιμετώπισης των χρεών του «έναντι του κοινού», δηλαδή κλονισμό της εμπορικής του πίστης και της 
πραγματικής συνέχισης της εμπορίας του. Μόνιμη είναι η αδυναμία όταν δεν οφείλεται σε πρόσκαιρη 
ταμειακή δυσχέρεια ή οικονομική στενότητα, δηλαδή δεν είναι παροδική, αλλά διαρκής και συνεπάγεται 
νέκρωση ή μη δυνατότητα ανάκαμψης του οφειλέτη.

νι



της πολλές φορές. Εκεί βρίσκει εφαρμογή το πτωχευτικό δίκαιο επιδιώκοντας την 

ενιαία σύλληψης και αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας.

Με το πτωχευτικό δίκαιο να αποτελεί θεμέλιο της παρούσης, θα χωρίσουμε 

αυτή, σε δύο μέρη, αναπτύσσοντας και αναλύοντας μερικώς την ιστορικότητα των 

εξυγιαντικών μεθόδων ως την εφαρμογή του άρθρου 99. Το δεύτερο κομμάτι θα 

αποτελεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην εξυγίανση και τη διαδικασία αυτής καθώς 

και μια πρακτική -  εμπειρική διερεύνηση του θέματος. Κλείνοντας, στο δεύτερο μέρος, 

θα παραταθούν τα όποια αποτελέσματα του πτωχευτικού δίκαιου στη κοινωνία καθώς 

και η απαραίτητη κείμενη νομοθεσία για την γέννηση της ολοκλήρωσης των γενικών 

συμπερασμάτων του αναγνώστη.



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ 

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΟΣ

ΘΕΣΜΟΣ

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στην εισαγωγή το χρήμα ως μέσω συναλλαγής 

αποκτά και αποδίδει την πολλαπλασιαστική του ισχύει μόνο όταν βρίσκεται σε κύκλο 

συναλλαγών. Αυτομάτως η έννοια της ελεύθερης αγοράς γίνεται άρρητα συνδεδεμένη 

με το πτωχευτικό δίκαιο. Γεγονός που το καθίστα αναγκαίο και αναπόσπαστο κομμάτι 

αυτής και για αυτό το λόγω συναντάται σε όλα τα κράτη, όπου λειτουργούσε και 

λειτουργεί σύστημα ελεύθερης αγοράς. Έτσι καταλαβαίνουμε πως από τότε που 

οργανωμένα ο άνθρωπος άρχισε να δραστηριοποιείται μέσα από οικονομικές 

οντότητες, δημιουργήθηκε η ανάγκη ακριβόχρονης πληρωμής των όποιων 

υποχρεώσεων είχαν δημιουργηθεί ως προϋπόθεση. Έτσι αν θα μπορούσαμε να 

χαρακτηρίσουμε το Ρωμαϊκό δίκαιο την αρχή εκδήλωσης του αισθήματος δικαιοσύνης, 

αυτό καλείται να βρει λύση και η λύση επιφύλασσε αυστηρή μεταχείριση στον 

οφειλέτη, που βρισκόταν σε αδυναμία έναντι των πιστωτών του. Κυρώσεις που 

έφταναν μέχρι τη θανάτωση ή την πώληση του ίδιου του οφειλέτη πέραν του Τίβερη, με 

ενδεχόμενο τεμαχισμό του και διανομή των μελών του στους πιστωτές του (759 π.Χ. 

έως το έτος 565).

Επηρεασμένη η γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Ευρώπης από το Ρωμαϊκό 

δίκαιο στις περιοχές της Γένοβας, Βενετίας, Μιλάνου και άλλων, όπου η άνθιση του 

εμπορίου αποτέλεσε τον δίαυλο μετουσίωσης του Ρωμαϊκού δικαίου σε ένα ομοιογενές 

σύνολο κανόνων. Η τιμωρία παραμένει παραδειγματική με ύπαρξη περιπτώσεων όπου 

ο οφειλέτης συρόταν γυμνωμένος και οι αρχές κατέστρεφαν τον πάγκο του. Επίσης 

εμφανίζεται η ύπαρξη περιπτώσεων συμβιβασμού κάποιες φορές με τους πιστωτές, ως 

«εξυγίανση» διάγοντας την ανάπτυξη του εμπορίου σε συνδυασμό με την κοινωνία 

δικαίου.
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Ως μεγάλου ενδιαφέροντος θέμα αποτελεί αυτοτελές βιβλίο του Code de 

Commerce και ο Ναπολέων παρομοιάζει τον έμπορο με καπετάνιο. Οι διατάξεις αυτού

- του βιβλίου, ως μέρος του Εμπορικού Νόμου, δρούσαν ως ρυθμιστές της πτωχευτικής 

διαδικασίας μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδος και μέχρι της «δημιουργίας» του 

Πτωχευτικού Κώδικα, γενικά ο κορμός αυτού του δικαίου δεν ολίσθησε από τα 

πρότυπα του Code de Commerce.

Με την παραπάνω σύντομη σκιαγράφηση της αναδρομής του Πτωχευτικού 

δικαίου, γίνεται φανερή η αναγκαιότητα ύπαρξης και δημιουργίας ενός «πλαισίου 

προστασίας» του οφειλέτη, καθώς και η σπουδαιότητα του θέματος, από το πανάρχαιο 

αίτημα δικαιοσύνης απέναντι στον οφειλέτη και τις εγγυήσεις που ζητά ο πιστωτής. 

Έτσι χάριν της ανάπτυξης, η «επόμενη» γενιά των Πτωχευτικών δικαίων είναι το «μη 

Πτωχευτικό δίκαιο» που είναι στραμμένο στην εξυγίανση. Βασικές αρχές της 

πτωχευτικής διαδικασίας είναι η αρχή της καθολικότητας και η αρχή της ισότιμης 

μεταχείρισης των πιστωτών «par condicio creditorum». Ο εκάστοτε νομοθέτης 

προστατεύοντας αυτές τις βασικές αρχές, θέτει ως δεδομένα τα δικαιώματα των 

πιστωτών και τις υποχρεώσεις των οφειλετών, χωρίς να τις δημιουργεί μέσα από το ίδιο 

το Πτωχευτικό δίκαιο. Άλλωστε κάθε προπτωχευτική διαδικασία συνιστά απλώς και 

μόνο τα νομικό όχημα στην επίτευξη συμφωνίας χωρίς να εξυγιάνει η ίδια την 

πάσχουσα επιχείρηση. Με γνώμονα τη γαλλική πτωχευτική νομοθεσία του 1967 που 

εισήγαγε πρώτη την αντίληψη ότι άλλο είναι η επιχείρηση και άλλο ο επιχειρηματίας, 

καθώς επίσης και τη λογιστική αρχή του διαχωρισμού της οντότητας από τον 

επιτηδευματία, η πτώχευση πρέπει να δρα ως «καταστροφέας» της άλλοτε «χρηστής» 

διοίκησης, που ίσχυε ως όργανο λήψης αποφάσεων κατά τη στιγμή που υπερέβη αλλά 

και συνέχισε τη λειτουργία κάτω από το νεκρό σημείο όπου και δημιουργήθηκαν οι 

όποιες υποχρεώσεις, χωρίς δυνατότητα κάλυψης αυτών. Αυτή η μεταχείριση πρέπει να 

γίνεται με την ιδέα ότι η οντότητα πρέπει να διασωθεί και να συνεχίσει να υπάρχει για 

το κοινωνικό σύνολο (επιρροή στον Έλληνα νομοθέτη από τον ιταλικό νόμο του 1979).

Η διάσωση των επιχειρήσεων με στροφή στην εξυγίανση είναι και το θεμέλιο πλέον 

του Πτωχευτικού δικαίου, η εξυπηρέτηση των κοινωνικών συμφερόντων προέχει των 

πιστωτών. Παρακάτω θα αναπτυχτούν τα ιστορικά στάδια ένταξης σε κανόνες 

εξυγίανσης ως εξέλιξη του Πτωχευτικού Δικαίου.
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1.1.Πτωχευτικό Δίκαιο με στροφή στην εξυγίανση, οικονομική

προσέγγιση

Εξυγίανση, ενισχυθηκε από την «Αμερικάνικη» κουλτούρα. Η λειτουργία των μορφών 

πτώχευσης ως σύνολο κανόνων δρα με μορφή συναρτησιακής σχέσης και ως μέγιστο 

έχει την ικανοποίηση των πιστωτών (creditor wealth maximization). Έτσι, ως 

παραμέτρους διαχειρίζεται το σύνολο του ενεργητικού μιας επιχείρησης για το σύνολο 

απαιτήσεων («pool problem») των πιστωτών, ως αποτέλεσμα, η διαπραγμάτευση 

μεταξύ της οντότητας και των πιστωτών («creditors bargain theory»). Κατά την θέση 

αυτή, σε συνθήκες που οι πιστωτές δρουν ελεύθερα πάνω στο τι τους συμφέρει να 

συμβεί σε περίπτωση αφερεγγυότητας του κοινού οφειλέτη, θα συμφωνούσαν σε μια 

διαδικασία «παγώματος» των ατομικών διώξεων και επιλογή συλλογικής και 

αναλογικής ικανοποίησης. Μια στάση ισοδύναμη του «μη χείρον βέλτιστο», με 

πραγματικό «κέρδος» την διατήρηση του ενεργητικού της οντότητας. Με το αίσθημα 

του δικαίου της κοινής γνώμης, το Πτωχευτικό Δίκαιο πρέπει να σέβεται τους όρους 

της συμφωνίας («contractarianism») και να επιλέγει θα λέγαμε τις λύσεις εκείνες, που 

θα διάλεγαν οι ίδιοι οι πιστωτές με ελεύθερη βούληση.

Η πτώχευση μπορεί ως ορισμός να αποτυπωθεί ότι είναι ο διακανονισμός των 

χρεών, με βασική σχέση την ανάληψη της εξουσίας της επιχείρησης από τους πιστωτές. 

Τα περιφερειακά συμφέροντα, όπως π.χ. των εργαζομένων, των διοικούντων την 

εταιρία, ή και το κοινωνικό ακόμη συμφέρον, βρίσκονται εκτός των παραμέτρων του 

Πτωχευτικού Δικαίου. Κατά την οικονομική ανάλυση η ίδια η επιχείρηση και η 

διατήρησή της ή η εξυγίανσή της δεν αποτελούν σκοπούς του Πτωχευτικού Δικαίου. Η 

σύνθεση θεωρείται εφικτή με διατήρηση του βασικού στόχου της ικανοποίησή των 

πιστωτών, παράλληλα όμως - κατά παραχώρηση προς την ιδέα της εξυγίανσης - με 

παροχή δυνατότητας διατήρησης και συνέχισης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 

αν με τον τρόπο αυτό η αξία της επιχείρησης μπορεί να αυξηθεί και ο βασικός στόχος 

της ικανοποίησης των πιστωτών να εξυπηρετηθεί καλύτερα.
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Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ.Περάκης2: «Η σημερινή τάση είναι να 

συντονίζονται οι κανόνες του Πτωχευτικού Αικαίου με τους κανόνες της αγοράς (market 

conformity), με την έννοια ότι η -πτώχευση Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους κανόνες 

αυτούς, να μη θίγει χωρίς λόγο τις υφιστάμενες νομικές θέσεις και σχέσεις, όπως έχουν 

διαμορφωθεί από το ουσιαστικό δίκαιο, και να δίνει στους πιστωτές και τον οφειλέτη τη 

δυνατότητα να ρυθμίζουν κατά το δυνατόν οι ίδιοι τον τρόπο ικανοποίησης των πρώτων 

μέσω σχεδίου αναδιοργάνωσης. Σ' ένα τέτοιο σύστημα, η εξυγίανση δικαιολογείται μόνο 

αν η αξία της επιχείρησης που εξυγιάνθηκε υπερβαίνει την αξία εκκαθάρισης των 

περιουσιακών της στοιχείων. Έτσι το Πτωχευτικό Δίκαιο αποτελεί τελικά «φίλτρο» στην 

υπηρεσία του υγιούς ανταγωνισμού, αφού οι άλλες επιχειρήσει δεν θα υφίσταντα.ι τη ζημία 

μιας επιδοτούμενης αφερέγγυας επιχείρησης».

2 Ε. Περάκης, Πτωχευτικό Δίκαιο, 2012
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1.2.H διάσωση

Η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1970 συντέλεσε στη λειτουργική μεταβολή του 

πτωχευτικού δικαίου και προσανατολίζεται στη διάσωση και εξυγίανση ολόκληρης της 

πάσχουσας οντότητας, από τη λειτουργία που είχε για ικανοποίηση των πιστωτών. Ο 

κυρωτικός χαρακτήρας του παραδοσιακού μοντέλου πτώχευσης, στάθηκε ως βασικός 

παράγοντας για την καινούρια τοποθέτηση κάτω από το βάρος της κριτικής που 

ασκήθηκε για την αδιαφορία που παρουσιαζόταν μπροστά στο ενδεχόμενο 

καταστροφής των επιχειρήσεων και την αναποτελεσματικότητα του ακόμη και ως προς 

την επίτευξη του βασικού του στόχου, την ικανοποίηση των πιστωτών. Το μέλημα της 

εξυγίανσης της επιχείρησης, οδήγησε στην αναθεώρηση των πτωχευτικών νομοθεσιών. 

Αυτές στην πτωχευτική διαδικασία αναγνώρισαν και ρύθμισαν τη ζωή της 

προπτωχευτικής περιόδου. Διάσωση της επιχείρησης μέσω της πτώχευσης και πρόληψη 

της πτώχευσης αποτέλεσαν δύο διαφορετικές μορφές προς την ίδια πορεία, για τη 

σημασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων. Όσο τα συμφέροντα των πιστωτών ως 

υποχρεώσεις της οντότητας ικανοποιούνταν μέσω ενός δικαίου που δεν συνέδεε της 

συνέχιση των δραστηριοτήτων αυτής και ως συνέπεια συν το χρόνο απαξίωνε τις 

σχέσεις της με το κοινωνικό σύνολο, τόσο σκιαγραφούσε τη φύση του νόμου αυτού ως 

λειτουργικού μέσου μόνο ικανοποίησης πιστωτικών συμφερόντων. Η παθογένεια των 

επιχειρήσεων αντικατόπτρισε τη μονομερής συμπεριφορά του πτωχευτικού δικαίου και
ο

ανέδειξε την αξία του going concern .

3 Η εκτίμησης της παραδοχής για συνέχιση της δραστηριότητας της οικονομικής οντότητας στην διεθνή 

ορολογία είναι γνωστό ως going concern assumption
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1.3.Τα βασικά χαρακτηριστικά της εξυγίανσης

Όπως κάθε αυτούσια διαδικασία συγκεντρώνει κάποιες βασικές αρχές και 

χαρακτηριστικά έτσι και στην εξυγίανση επιχειρήσεων παρουσιάζονται πανομοιότυπες 

κατευθύνσεις. Κατά τον κ. Δ. Αυγητίδη4 τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου 

εξυγίανσης είναι: «Οι τοπικές διαδικασίες διάσωσης επιχειρήσεων, ιδίως οι 

προπτωχευτικές, συγκεντρώνουν συνήθως κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Σε άλλες 

έννομες τάξεις τα χαρακτηριστικά αυτά συντρέχουν στο σύνολό τους και σε άλλες 

απαντώνται μόνον μερικά από αυτά.

1. Η  υπαγωγή στη διαδικασία διάσωσης δεν αποτελεί έννομη συνέπεια συνδρομής 

κάποιων περιστατικών που επέρχεται αυτόματα ή επιβάλλεται ως υποχρέωση, 

όπως η κήρυξη σε πτώχευση οφειλέτη που βρίσΐίετα,ι σε κατάσταση παύσης 

πληρωμών, αλλά αποτελεί διακριτική ευχέρεια του οφειλέτη (της επιχείρησης) που 

βρίσκεται σε κρίση. Η  άσκηση αυτής της διακριτικής ευχέρειας διαγράφεται κατά 

κανόνα απολύτως ελεύθερη και χειραφετημένη από τη συνδρομή προϋποθέσεων 

κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα.

2. Η  άσκηση διακριτικής ευχέρειας από την επιχείρηση για υπαγωγή της δεν επιφέρει 

αυτόματα και έναρξη της σχετικής διαδικασία. Αυτή είναι δυνατή μόνον όταν η 

υπαγωγή γίνει αποδεκτή από δικαστική αρχή με τη μορφή έγκρισης ή προέγκρισης 

της εξυγιαντικής συμφωνίας. Η  σχετική δικαστική απόφαση μπορεί να αρκεσθεί 

είτε σε τυπικό κριτήριο (π.χ. συμφωνία πιστωτών που εκπροσωπούν ένα ελάχιστο 

ύψΟς υποχρεώσεων της εταιρίας) σε συνδυασμό με τη συνδρομή κάποιων 

ελάχιστων προϋποθέσεων νομιμότητας (π.χ. έλλειψη πλάνης, απάτης κλπ. των 

σχετικών δηλώσεων, έλλειψη παράβασης ΑΚ 281 σε βάρος διαφωνούντων 

πιστωτών) είτε να απαιτεί, επιπρόσθετα, τη συνδρομή ουσιαστικότερων κριτηρίων 

που αναφέρονται κυρίως στην προοπτική βιωσιμότητας της επιχείρησης.

3. Επίκεντρο της εξυγιαντικής προσπάθειας, αποτελεί, όπως και στην περίπτωση των 

άτυπων προσπαθειών διάσωσης, η επίτευξη συμφωνίας για το μέλλον της 

επιχείρησης. Συμβαλλόμενοι στη συμφωνία είναι από τη μία πλευρά η επιχείρηση 

και από την άλλη, οι κάθε είδους πιστωτές της. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δι-

4 Δ. Αυγητήδης, Εξυγίανση επιχειρήσεων, 2011
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ayράφεται ελεύθερο και μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα και δεσμεύσεις χρηματοοι

κονομικού ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, με την επιφύλαξη τυχόν νομίμων περιο

ρισμών (π.χ. για το ύψος των συμφωνούμενων απαλλαγών ή για το είδος των 

δυνάμενων να ρυθμισθούν ή διαγραφούν υποχρεώσεων).

4. Με την δικαστική επικύρωσή της από το αρμόδιο δικαστήριο, η συμφωνία αποκτά 

δεσμευτική ισχύ, η οποία ενδέχεται να μην περιορίζεται μόνον στα συμβαλλόμενα 

μέρη, αλλά να επεκτείνεται και πέραν αυτών, δεσμεύοντας με το περιεχόμενό της 

και εκείνους τους πιστωτές που δεν συμβλήθηκαν (αυτό ήταν το πρότυπο 

ρύθμισης του άρθρου 44 του νόμου 1892/1990, το οποίο καταργήθηκε και το ίδιο 

ακολουθείται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης των άρθρων 99-106ι του Πτωχευτικού Κώδικα και το σχέδιο 

αναδιοργάνωσή των άρθρων 107-131).

5. Κατά το χρόνο που απαιτείται για την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας της 

επιχείρησης με τους πιστωτές της, δύναται να παρέχεται «ασπίδα πρόνοιας» στην 

επιχείρηση, με τη μορφή ex lege ή μετά από δικαστική απόφαση, αναστολής 

λήψης και εκτέλεσή διωκτικών μέτρων κατά της περιουσίας της. Η  παροχή αυτής 

της προστασίας, σε συνδυασμό με τον ενδεχόμενο δεσμευτικό χαρακτήρα της 

συμφωνίας για τους μη συμβεβλημένους πιστωτές, αποτελούν τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα των τυπικών εξυγιαντικών προσπαθειών έναντι των ατύπων, 

Καθώς κατατείνουν στην επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου της διατήρησης της 

προοπτικής βιωσιμότητας, μέσω του ιδιότυπου moratorium που επιτυγχάνεται 

κατά τη διάρκεια της εξυγιαντικής προσπάθειας.»
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1.4.Επισκόπηση θεσμών εξυγίανσης

Η ανάγκη αντιμετώπισης της επιχειρηματικής κρίσης ώθησε την νομολογία ως εξέλιξη 

στην διαμόρφωση στοχευόμενων μεθόδων για «περιφερικές λύσεις» στην πτώχευση. 

Πρώτος καρπός, η θέσπιση των παραπτωχευτικών κανόνων με το ν. 1386/1983 και η 

προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 44 του ν. 1892/1990 που το διαδέχθηκε, με 

διαστάσεις συμβιβασμού, χωρίς να αποτελεί εμπόδιο η παύση πληρωμών. Στην 

ελληνική νομολογία προϋπήρχαν μεταβλητές που «ωραιοποιούσαν» τις συνθήκες 

πτώχευσης.

1.4.1. «Παγωμένες πιστώσεις» και ν.δ. 3562/1956

Στην παραπάνω κατηγορία ρυθμίσεων εντάσσεται η προσπάθεια αντιμετώπισης των 

«παγωμένων πιστώσεων» με το ν.δ. 3562/1956 «περί υπαγωγής ανώνυμων εταιριών 

υπό τη διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών και θέσεως αυτών υπό ειδική 

εκκαθάριση». Ως «παγωμένες πιστώσεις» στην εισηγητική έκθεση του ως άνω 

νομοθετικού διατάγματος, θεωρούνται τα δάνεια προς ελληνικές επιχειρήσεις που 

αποτέλεσαν μέρος της αμερικανικής βοήθειας, και τα οποία, όπως αναφέρεται, 

«έμειναν αναξιοποίητα εξαιτίας της έλλειψή πλαισίου προγραμματισμού και ανοχής 

προς τις οφειλέτιδες επιχειρήσεις».

Το ν.δ. 3562/1956 προέβλεπε τις εξής δυνατότητες, είτε την υπαγωγής της 

επιχείρησης υπό διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών της, είτε σε θέση ειδικής 

εκκαθάρισης. Πριν τη δεύτερη δυνατότητα το δικαστήριο που εξέταζε την οικονομική 

«ευμάρεια» αυτής, κατόπιν αιτήματος των πιστωτών και συγκατάθεση ειδικής 

επιτροπής, έθετε την οντότητα υπό προσωρινή διαχείριση. Σκοπό είχε την παύση των 

δικαιωμάτων που κατείχε, είτε διαχείρισης, είτε πώλησης, διάθεσης, στα ίδια της τα 

περιουσιακά στοιχεία., ενώ επερχόταν και αναστολή ατομικών διώξεων εναντίον της. 

Κατά τη πρώτη περίπτωση, η γενική συνέλευση μετουσιώνεται σε «συνέλευση 

πιστωτών», οι οποίοι λάμβαναν τίτλους αξίας ισόποσους με τη πίστωση που παρείχε ο 

καθένας χωριστά. Εφόσον εξαγοράζονταν εκ νέου όλοι οι τίτλοι από την εταιρία, η
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διαχείριση και διοίκηση επανερχόταν με όργανα εξουσίας, αυτά της αρχικής της, 

σύνθεσης, δηλαδή όπως εμφανίζονταν στο καταστατικό. Η εφαρμογή του 

νομοθετήματος αν και άρτια, με σκοπό την αποτροπή κήρυξης πτώχευσης αλλά τη 

διάσωση επιχειρήσεων που είχαν χρηματοδοτηθεί αλόγιστα, έτυχε περιορισμένης 

εφαρμογής ώσπου καταργήθηκε με το άρθρο 181 του Πτωχευτικού Κώδικα. Η 

παραπάνω διαδικασία είναι όμοια με τις συνθήκες που επικράτησαν επί κρατικής 

πτώχευσης, που και εκεί κάποιες από τις εισαγωγές και διακινήσεις κάποιων προϊόντων 

π.χ. του αλατιού ελέγχονταν έως την πλήρης αποπληρωμή των υποχρεώσεων.

1.4.2. Ο νόμος 1386/1983

Σταθμός στην εξέλιξη της εξυγίανσης αποτέλεσε η εισαγωγή αυτού του νόμου 

(1386/1983), ο οποίος περιείχε ένα σύνολο ρυθμίσεων που στόχευαν στην 

«αναγκαστική εξυγίανση» με διαδικασίες διοικητικής παρέμβασης με την έννοια ότι η 

επιχείρηση μπορούσε να υπαχθεί και χωρίς τη βούλησή της. Το νομοθέτημα στόχευε 

στην αντιμετώπιση της κρίσης που είχε περιέλθει μέρος των επιχειρήσεων λόγω 

μικροοικονομικών και μακροοικονομικών παραγόντων. Ως αποτέλεσμα μέσω της 

«διάσωσης» ανάμενε το κράτος, την αξιοποίηση και ενεργοποίηση συνολικά του 

παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας διατηρώντας έτσι τις θέσεις εργασίας από 

κοινωνικής σκοπιάς και εν συνεχεία ως φυσικό επακόλουθο τη σταθερότητα της 

εθνικής οικονομίας, δεδομένο που αποδεικνύει το μη πτωχευτικό χαρακτήρα του νόμου 

αλλά και τη μη ικανοποίηση μόνο των πιστωτών.

Δυο βασικά σημεία που υπήρχαν στο νόμο, ήταν η ελαχιστοποίηση των 

αποτελεσμάτων της πτώχευσης για το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή η εξυγίανση δεν 

έπρεπε να αποτελεί ευκαιρία ολίσθησης και μεταβίβαση του σχετικού κόστους από 

παράγοντες που διαμόρφωσε ο ίδιος ο επιχειρηματίας, στο κοινωνικό σύνολο. 

Δεύτερον, οι μεταβολές προς την εξυγίανση έπρεπε να εγγυώνται, την αποκατάσταση 

και διατήρηση της οντότητας για συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Έτσι θεσπίστηκε 

ένα εθνικό πλαίσιο εξυγιαντικών μεθόδων με διαχειριστή τον Οργανισμό 

Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.).
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Η υπαγωγή μιας επιχείρησης στις διατάξεις του ν. 1386/1983 προϋπέθετε απόφαση 

του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, υπό τον όρο ότι συνέτρεχε μια από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις όπως αυτές αποτυπώνονται στο άρθρο 5 αυτού:

1. αναστολή ή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για οικονομικούς λόγους,

2. παύση πληρωμών,

3. πτώχευση της επιχείρησης ή θέσης της υπό τις διατάξεις του ν.δ. 3562/1956 ή υπό 

εκκαθάριση οποιοσδήποτε μορφής,

4. σύνολο υποχρεώσεων της επιχείρησης πενταπλάσιο από το άθροισμα του εταιρικού 

κεφαλαίου και των εμφανών αποθεματικών και παρουσίαση έκδηλης οικονομία 

αδυναμίας πληρωμών των οφειλών της,

5. επιχείρηση που ενδιαφέρει την εθνική άμυνα ή έχει ζωτική σημασία για την 

αξιοποίηση των πηγών εθνικού πλούτου ή έχει ως κύριο σκοπό την παροχή 

υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο και ταυτόχρονα παρουσιάζει έκδηλη 

οικονομική αδυναμία πληρωμής των οφειλών της και τέλος

6. αίτηση της ίδιας της επιχείρησης.

Με την υπαγωγή στο νόμο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είχε τη διακριτική 

ευχέρεια να επιλέξει είτε την ανάληψη της διοίκησης της επιχείρησή από τον Ο.Α.Ε. 

(άρθρο 8) είτε τη ρύθμιση των υποχρεώσεων της επιχείρησης κατά τρόπο που να 

εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά της. Η ρύθμιση των υποχρεώσεων της επιχείρησης 

μπορούσε να προκύψει είτε με την αναγκαστική αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας με 

τροπή του παθητικού της σε κεφάλαιο (άρθρο 7 αρ. 2 περ. α και άρθρο 10) είτε με 

αναδιάρθρωση των υφιστάμενων υποχρεώσεών της (άρθρο 8 παρ. και 6). Καθώς δεν 

γινόταν ειδικότερος προσδιορισμός των μέτρων αναδιάρθρωσης, αυτά θα μπορούσαν 

να συμπεριλάβουν μετατροπή των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες 

και άλλα τεχνάσματα γνωστά από το δίκαιο της πιστωτικής πολιτικής. Οι υπηρεσίες του 

νόμου εγκαταλείφθηκαν με την αντικατάστασή του από το νόμο 1892/1990.

Η κριτική που ασκεί ο Ν. Ρόκας5 στο νόμο είναι «Η αποτυχία της «κρατικής 

εξυγίανσης που Θέσπισε ο νόμος 1386/1983 και του τρόπου εφαρμογής της εμφαίνεται 

από το ότι από τις 44 συνολικά επιχειρήσεις που υπάχθηκαν στον Ο.Α.Ε. δεν επετεύχθη 

καμία συμφωνία εξυγίανσης αλλά όλες τέθηκαν υπό ειδική εκκαθάριση! Η  από τον

5 Ν. Ρόκας, Στοιχεία πτωχευτικού δικαίου, 1997
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Ο.Α.Ε. δανειοδότηση των προβληματικών επιχειρήσεων αντί να έχει εξυγιαντικό 

αποτέλεσμα επαύξησε τα χρέη τους. Ούτε όμως η δυνατότητα εξυγιαντικής εκκαθάρισιις 

που θα μπορούσε να επιτευχθεί στα πλαίσια της ειδικής εκκαθάρισης σε συνδυασμό με 

την αναδιάρθρωση των χρεών εφαρμόστηκε στη πράξη' αντίθετα στις περισσότερες 

περιπτώσεις εκποιούντο τα κατ’ ιδίαν περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων και όχι 

επιχειρήσεις ως σύνολο».

1.4.3. Ο νόμος 1892/1990

Τη θέση των ρυθμίσεων του νόμου 1386/1983 πήραν οι διατάξεις του νόμου 1892/1990 

«για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» που καθιέρωσαν 

διαδικασίες αναδιοργάνωσης της επιχείρησης που βρίσκεται σε οικονομική κρίση. Οι 

διαδικασίες που προέβλεπαν τα άρθρα 44, 45,46α, 46β και 46γ του ν. 1892/1990 

αφετηρία είχαν την αποκρατικοποίηση των προβληματικών επιχειρήσεων που είχαν 

υπαχθεί στο νόμου 1386/1983 καθώς και άλλων επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα. Η ανάγκη θέσπισης, εναλλακτικής σε σχέση με την πτώχευση, διαδικασίας 

υποβαθμίστηκε και στη θέση της αναπτύχθηκε μια ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση 

μεταξύ δύο υποτιθέμενων αντίθετων στόχων: της κοινωνικοποίησή και της 

αποκρατικοποίησης επιχειρήσεων που η διάσωσή τους εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον. Με το άρθρο 181 του Πτωχευτικού Κώδικα (στοιχ. δ) τα άρθρα 44 έως 44δ 

του νόμου 1892/1990 καταργήθηκαν, αν και μεταβατικά εξακολουθούν να ισχύουν και 

να εφαρμόζονται επί των εκκρεμών διαδικασιών, δηλαδή επί των διαδικασιών που 

είχαν ήδη ανοίξει κατά το χρόνο κατάργησής τους.

Σύμφωνα με το καθεστώς που εισήγαγε ο νόμος 1892/1990 (άρθρο 47), η 

εξυγίανση στη βάση του νόμου 1386/1983 διατηρήθηκε για τις επιχειρήσει εκείνες οι 

οποίες είχαν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του, ενώ για τις υπόλοιπες ίσχυε η δυνατότητα 

εκούσιας εξυγίανσης. Η δυνατότητα εκούσιας εξυγίανσης περιελάμβανε κυρίως την 

επίτευξη συμφωνίας μεταξύ πιστωτών και επιχείρησης, με περιεχόμενο τη ρύθμιση και 

τον περιορισμό των χρεών της επιχείρησης (hair cut), είτε απευθείας μεταξύ των μερών 

(άρθρ. 44) είτε με τη μεσολάβηση επιτρόπου (άρθρο 45). Περιελάμβανε, επίσης,
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εναλλακτικές με την πτώχευση διαδικασίες εκκαθάρισης, οι οποίες όμως δεν 

οδηγούσαν απαραίτητα σε αποτροπή διάλυσή της επιχείρησή.

Ο νόμος 1892/1990 μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξέλιξη του ελληνικού δικαίου 

εξυγίανσης. Ιδιαιτερότητα παρουσιάζει το άρθρο 44 αυτού, που έτυχε ευρείας 

εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ως εργαλείο εξυγίανσης 

και συνέβαλε στην αφύπνιση του ελληνικού πτωχευτικού δικαίου προς τον 

προσανατολισμό των στόχων του, πέραν της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των 

πιστωτών. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 44 έως 46γ του νόμου 1892/1990 θα μπορούσαν 

να θεωρηθούν ότι εισήγαγαν, με έναν μάλλον άναρχο τρόπο, ένα πλαίσιο διαδικασιών 

που δεν στόχευαν μόνον στη σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών του εμπόρου μέσω 

της εκκαθάρισης της περιουσίας του, αλλά παρείχαν τη δυνατότητα επίτευξης του 

στόχου αυτού και μέσω επιβίωσης της επιχείρησης.

Άλλωστε ο Δ. Αυγητίδης αποτυπώνει συνοπτικά το σκοπό του άρθρου 44 ως εξής6: 

«Μέσω ειδικότερα της συμφωνίας του άρθρου 44 ή της εκποίησης της επιχείρησης ως 

συνόλου, μπορούσε να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση των πιστωτών βάσει της ρύθμισης 

του άρθρου 44 ή από το τίμημα εκποίησης της επιχείρησης, χωρίς να διαλυθεί η 

επιχείρηση, προς όφελος όχι μόνον του οφειλέτη αλλά και των πιστωτών της, των 

εργαζομένων σε αυτήν και της εθνικής οικονομίας γενικότερα. Όμως, η συμφωνία του 

άρθρου 44 μεταξύ πιστωτών και επιχείρησης, αν και περιείχε έντονα εξυγιαντικά 

στοιχεία, δεν εξοπλίσθηκε από το νομοθέτη με καθαρή εξυγιαντική στόχευση. Η  εφαρμογή 

της ήταν εξαρτημένη από την πρωτοβουλία των πιστωτών και δεν ήταν ενταγμένη σε ένα 

πλαίσιο αποτροπής της κλασσικής πτωχευτικής διαδικασίας, με τη μορφή ενός 

προαιρετικού ή υποχρεωτικού προσταδίου κατά το οποίο εξαντλείται ο έλεγχος 

βιωσιμότητας της επιχείρησης. Οι ελλείψεις αυτές στάθηκαν εμπόδιο στην καθιέρωσης 

της συμφωνίας του άρθρου 44 ως μορφής προληπτικού της πτώχευσης συμβιβασμού, 

παρόμοιας με αντίστοιχες άλλων εννόμων τάξεων και εντέλει οδήγησαν ουσιαστικά στην 

αντικατάστασης της με τη διαδικασία συνδιαλλαγής. Ανεξάρτητα όμως από την επίτευξη 

του στόχου διάσωσης, οι ρυθμίσεις του άρθρου 44 εισήγαγαν στο ελληνικό δίκαιο 

στοιχεία αλλοδαπών εξυγιαντικών ρυθμίσεων, με τα οποία εξοικειώθηκε η ελληνική 

θεωρία και νομολογία. Η  πρόταξη εξυγιαντικών διαδικασιών που έπρεπε να προηγηθούν

6 Δ. Αυγητήδης, Εξυγίανση επιχειρήσεων, 2011
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των εκκαθαριστικών (εκκαθάριση του 46 σε περίπτωση αποτυχίας του 44), η δυνατότητα 

ελεύθερης εξυγίανσης της επιχείρησης χωρίς επιβολή της από διοικητικό φορέα, η 

αναζήτηση συμβατικών, στο πρότυπο του συμβιβασμού, μέσων (και όχι εκ του νόμου) 

εξυγίανσης, η αναγνώριση (νομοθετική στην περίπτωση των άρθρων 45 και 46 και δικα

στική στην περίπτωση του άρθρου 44) της σημασίας διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων 

για την επίτευξη συμβιβασμού χωρίς την απειλή διώξεων κατά της επιχείρησης, η ex lege 

πρόσδωση στη συμφωνία του άρθρου 44 δεσμευτικού αποτελέσματος για όλους τους 

πιστωτές, και η παροχή δυνατότητας διορισμού διαμεσολαβητή στην περίπτωση του 

άρθρου 45, δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για την ανάδυση ενός γνησιότερου πλαισίου 

ρυθμίσεων αντιμετώπισης της επιχειρηματικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται τόσο 

η ρύθμιση της διαδικασία συνδιαλλαγής όσο και η προτττωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, 

στην οποία ο νομοθέτης σνμπεριέλαβε πολλά από τα στοιχεία της διαδικασίας του άρθρου

44 του ν. 1892/1990, κυρίως αυτό της δέσμευσης των μη συμβαλλόμενων πιστωτών»7.

1.4.4. Ο νόμος 3588/2007

Με το Πτωχευτικό Δίκαιο που ίσχυε, ως δίκαιο άλλης εποχής και με τις ανάγκες για 

εύρεση λύσεων σε θέματα αφερεγγυότητας, που «εξελισσόταν», δημιουργήθηκε η 

ανάγκη για ύπαρξη ενός νομοθετήματος, ενοποιημένου στο σύνολο. Το Πτωχευτικό 

Δίκαιο βρισκόταν από καιρού διάσπαρτο στο τρίτο βιβλίο του Εμπορικού Νόμου και 

στις διατάξεις για τις μη πτωχευτικές «διαδικασίες». Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας δεν 

αφορά μόνο στη πτώχευση, αλλά και στη διαδικασία εξυγίανσης σε ξέχωρο κεφάλαιο. 

Εκεί πρωτοεμφανίζεται ο θεσμός του άρθρου 99. Στο τότε άρθρο εμφανίζονται οι 

προϋποθέσεις για διάσωση της οντότητας, χωρίς όμως να παραβλέπεται η ικανοποίηση 

των πιστωτών. Το άρθρο ανήκει στο έκτο κεφάλαιο του νόμου με θεματολογία τη 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Απλό στη δομή του προέβλεπε πως κάθε φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο όπως έμποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική 

προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, το οποίο αποδεικνύει οικονομική 

αδυναμία, παρούσα ή προβλέψιμη, χωρίς να βρίσκεται σε κατάσταωι παύσης των

7 Δ. Αυγητήδης, Εξυγίανση επιχειρήσεων, 2011
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πληρωμών του, μπορεί να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο το άνοιγμα της 

διαδικασίας συνδιαλλαγής.

Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφεται η οικονομική 

κατάσταση του οφειλέτη, το μέγεθος και η κοινωνική σημασία της επιχείρησης από 

άποψη απασχόλησης, τα προτεινόμενα μέτρα χρηματοδότησης του και τα μέσα 

αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής. Στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρωτότυπο, με ποινή 

απαραδέκτου αυτής, γραμμάτιο κατάθεσης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων 

πέντε χιλιάδων ευρώ για την αμοιβή του εμπειρογνώμονα και του μεσολαβητή.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, αν το κρίνει 

αναγκαίο, μπορεί να ορίσει με διάταξη του εμπειρογνώμονα που επιλέγει από τον 

κατάλογο των εμπειρογνωμόνων, για να διαπιστώσει την οικονομική κατάσταση του 

οφειλέτη. Προς τον σκοπό αυτόν, ο εμπειρογνώμονας ζητεί από τον οφειλέτη όλα τα κατά 

την κρίση του αναγκαία οικονομικά στοιχεία, κατά παρέκκλιση δε από τις κείμενες 

διατάξεις, μπορεί να ζητήσει κάθε πληροφορία και από πιστωτικά και 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα και υποχρεούται να καταθέσει την έκθεση του στον αρμόδιο 

γραμματέα εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από τον διορισμό του.

Καταλύτης της συμφωνίας ήταν ο διορισμένος μεσολαβητής, που βοηθούσε στην 

σύναψη συμφωνίας μεταξύ πιστωτών και επιχείρησης να συμπορευτούν σε μια από 

κοινού συμφωνία. Ο νομοθέτης είχε ως πρόθεση την ένταξη των επιχειρήσεων στη 

διαδικασία εξυγίανσης μόνο αυτών που είχαν πραγματικές προοπτικές ανάκαμψης. Στη 

συνέχεια με το νόμο 4013/2011 αντικαταστήθηκε ολόκληρο το έκτο κεφάλαιο και από 

τη «διαδικασία συνδιαλλαγής», περνάμε στη διαδικασία «εξυγίανσης». Τέλος με το 

νόμο 4072/2012 τροποποιείται εκ νέου το άρθρο 99, που ως ολοκληρωμένη 

παρουσίαση θα αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ

Οι διαδικασίες εξυγίανσης και ειδικής εκκαθάρισης του έκτου κεφαλαίου του 

Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εισήχθησαν με το νόμο 4013/2011 προωθούσαν την 

αντίληψη της αξίας των προπτωχευτικών διαδικασιών. Σε αντιπαραβολή, ως τίτλος 

πρωτοσέλιδου, η εφημερίδα Καθημερινή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας συνδιαλλαγής για το διάστημα, από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο του έτους 

2010 με «απήχηση» χιλίων αιτήσεων που έγιναν δεκτές, στην υπαγωγή του νόμου.

Δυο «μειονεκτήματα» ενθάρρυναν τη προώθηση του νέου νόμου, η έλλειψη 

δεσμευτικού αποτελέσματος της διαδικασίας απέναντι στους μη συμβαλλόμενους 

πιστωτές και η καταχρηστική υπαγωγή επιχειρήσεων που εντέλει παρέκλιναν από τη 

πτώχευση8. Έτσι η νέα δομή του «έκτου κεφαλαίου» παρουσιάζεται παρακάτω με 

μορφή διαγράμματος από το βιβλίο του κ. Ε. Περάκη9.

8 Ο χρόνος έναρξης της εξυγιαντικής διαδικασίας ως προληπτικό μέτρο θα πρέπει να προηγείται του 
χρόνου έναρξης της πτώχευσης. Ωστόσο ο νομοθέτης, στο άρθρο 99 δεν προσδιόρισε το χρόνο αυτό 
νωρίτερα από την επέλευση της πτώχευσης.
9 Ε. Περάκης, Πτωχευτικό Δίκαιο, 2012
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2.2.Αιτιολογική έκθεση νόμου

Σε κάθε περίοδο, αλλά ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις που για οποιονδήποτε λόγο 

βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. Κοινωνικά είναι σημαντική η παροχή δεύτερης 

ευκαιρίας επειδή διασώζονται θέσεις εργασίας, τόσο στην ίδια την επιχείρηση, όσο και σε 

άλλες επιχειρήσεις (προμηθευτές, εμπορικούς αντιπροσώπους κλπ.) που συναλλάσσονται 

με αυτήν. Οικονομικά είναι σημαντική η παροχή δεύτερης ευκαιρίας, επειδή δεν χάνεται η 

άυλη αξία της επιχείρησης και επειδή δεν διακόπτεται η παραγωγική της δραστηριότητα.

Επιπλέον η διάσωση επιχειρήσεων μπορεί να βοηθήσει και στην προσέλκυση 

επενδύσεων, αφού μπορεί να είναι ελκυστικότερο για τον επενδυτή να ξεκινήσει την 

επένδυσή του με βάση μια υφιστάμενη επιχείρηση που χρειάζεται ρευστότητα για να 

διασωθεί και να αναπτυχθεί, παρά να ξεκινήσει από το μηδέν.

Η  διάσωση της επιχείρησης απετέλεσε εκπεφρασμένο στόχο και του Πτωχευτικού 

Κώδικα, ο οποίος όμως επιχείρησε να τον επιτύχει κυρίως στο πλαίσιο της τττωχεύσεως, 

ιδίως με τον θεσμό του σχεδίου αναδιοργάνωσης. Ωστόσο· σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει 

σε άλλες χώρες, οι οικονομικές και κοινωνικές αντιλήψεις στη χώρα μας συνδέουν την 

πτώχευση με την εκκαθάριση με αποτέλεσμα οι απόπειρες αναδιοργάνωσης στο πλαίσιο 

της πτώχευσης να υπονομεύονται από την απαξίωση της επιχείρησης στα μάτια των 

πελατών και προμηθευτών της. Επιπλέον η πτώχευση έχει πολλές και δυσμενείς νομικές 

συνέπειες για τον οφειλέτη, όπως είναι η λήξη συμβάσεων, η ανάκληση διοικητικών 

αδειών, η ενεργοποίηση ρητρών απώλειας δικαιωμάτων κλπ.

Για τους παραπάνω λόγους είναι κρίσιμη η ενίσχυση της δυνατότητας διάσωσης 

της επιχείρησης κατά το προπτωχευτικό στάδιο, πριν δηλαδή επέλθει απαξίωσή της. Ο 

Πτωχευτικός Κώδικας προβλέπει για το προπτωχευτικό στάδιο τη διαδικασία της 

συνδιαλλαγής, ως μη συλλογικής, αλλά συμβατικής διαδικασίας. Ωστόσο η διαδικασία 

αυτή ενέχει από τη φύση της ένα βασικό μειονέκτημα - η συμφωνία που είναι το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας δεν δεσμεύει τους μη συναινούντες πιστωτές. Έτσι όμως 

δημιουργείται αυτό που στην οικονομική επιστήμη αποκαλείται πρόβλημα της συλλογικής 

δράσης (collective action problem): ακόμη και αν όλοι οι πιστωτές αναγνωρίζουν ότι μια
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ρύθμιση των απαιτήσεων τους που θα διασώσει τον οφειλέτη θα είναι προς το συλλογικό 

συμφέρον, κάθε ένας χωριστά μπορεί να ελπίζει ότι οι λοιποί πιστωτές θα υποστούν το 

κόστος της ρύθμισης και θα εξυγιάνουν την επιχείρηση του οφειλέτη, χωρίς ο πιστωτής 

αυτός να υποστεί τις θυσίες της ρύθμισης.

Με το προτεινόμενο νέο έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα εισάγεται 

λοιπόν προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας 

ρύθμισης είναι τα ακόλουθα:

α. Εισάγεται η δυνατότητα δέσμευσης και των μή συναινούντων πιστωτών, λύνοντας έτσι 

το προαναφερθέν πρόβλημα της συλλογικής δράσης.

β. Δίνεται η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία ως προς την κατάρτιση της συμφωνίας. 

Συγκεκριμένα δίνεται κατά το γαλλικό πρότυπο η δυνατότητα να καταλήξουν οφειλέτης 

και δανειστές σε συμφωνία χωρίς επίσημη διαδικασία διαπραγματεύσεων, με 

εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις, ώστε να αποφεύγεται όπου είναι εφικτό (συνήθως όταν 

οι δανειστές είναι λίγοι και συνεργάζονται μεταξύ τους) η δημιουργία αβεβαιότητας ως 

προς την επιβίωση της επιχείρησης, που συνεπάγεται σήμερα η πανηγυρική υπαγωγή σε 

διαδικασία συνδιαλλαγής. Δίδεται έτσι η δυνατότητα η διαπραγμάτευση μεταξύ οφειλέτη 

και πιστωτών να γίνεται πριν και εκτός διαδικασίας, η συμφωνία δε να υποβάλλεται στο 

δικαστήριο για επικύρωση μετά τη σύναψή της («prepackaged plan»), ώστε να καταστεί 

δεσμευτική για όλους τους πιστωτές. Στην περίπτωση που επιλέγεται η διαδικασία 

επίσημης διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης δίνονται δύο 

δυνατότητες - είτε να συνάπτουν τη συμφωνία απευθείας οι πιστωτές, είτε να συγκσλείται 

συνέλευση των πιστωτών. Η  δεύτερη, πιο "βαριά" διαδικασία αναμένεται ότι θα 

χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που υπάρχει πληθώρα πιστωτών που είναι δύσκολο να 

συντονιστούν διαφορετικά.

γ. Ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης δίνεται ευρύτατη διακριτική 

ευχέρεια στα μέρη με ενδεικτική αναφορά διαφόρων μέτρων από τα πιο ήπια (π.χ. απλή 

παράταση του χρόνου αποπληρωμής υποχρεώσεων) μέχρι τα πιο δραστικά (π.χ. 

κεφαλαιοποίηση των χρεών ή και μεταβίβαση της επιχείρησης), ώστε να καλύπτονται 

κατά το δυνατό όλες οι περιπτώσεις ανάλογα με την έκταση του προβλήματος της 

επιχείρησης.
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Η  ανάγκη της διάσωσης της επιχείρησης δεν έρχεται σε σύγκρουση, σίλά αντίθετα 

συμπλέει με τα συμφέροντα των πιστωτών, αφού κατά κανόνα οι πιστωτές θα ι

κανοποιηθούν περισσότερο από μια λειτουργούσα επιχείρηση, από ό,τι θα 

ικανοποιούνταν από την αναγκαστική πώληση των περιουσιακών της στοιχείων. Στις 

λίγες περιπτώσεις που η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων είναι ευνοϊκότερη για 

τους πιστωτές από τη διάσωση της επιχείρησης θα πρόκειται για επιχειρήσεις μεσοπρό

θεσμα μη βιώσιμες, η απόπειρα διάσωσης των οποίων δεν είναι κοινωνικά και 

οικονομικά επωφελής, αφού είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Για τον λόγο αυτόν τί

θεται ως κριτήριο της διαδικασίας εξυγίανσης το να μη παραβλάπτεται η συλλογική 

ικανοποίηση των πιστωτών. Με τον τρόπο αυτό και οι νέες διατάξεις εναρμονίζονται με 

τον σκοπό του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εξαγγέλλεται στο άρθρο 1 τούτου.

Η  διάσωση της επιχείρησης δεν σημαίνει αναγκαία και τη διάσωση του φορέα της

- του επιχειρηματία. Αυτό θα ήταν αντίθετο με την οικονομική λογική, αφού στην περί

πτωση της επιτυχίας της επιχείρησης ο επιχειρηματίας καρπώνεται τα κέρδη και συνεπώς 

πρέπει κατά κύριο λόγο να υφίσταται από την άλλη πλευρά τις οικονομικές συνέπειες της 

αποτυχίας. Και κοινωνικά όμως μπορεί να είναι άδικη η διάσωση του επιχειρηματία σε 

βάρος των πιστωτών, που συχνά είναι περισσότερο άξιοι προστασίας (π.χ. εργαζόμενοι, 

προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ.). Είναι λοιπόν ενδεχόμενο η διάσωση της επι

χείρησης να συνεπάγεται την απώλεια του ελέγχου της από τον επιχειρηματία, όπως θα 

συμβαίνει όταν η διάσωση θα γίνεται με μεταβίβαση της επιχείρησης ή (ενδεχομένως) με 

κεφαλαιοποίηση χρεών. Ο νομοθέτης δεν επιδιώκει να ρυθμίσει σε ποιο βαθμό θα 

επέρχεται απώλεια της επιχείρησης για τον επιχειρηματία, αφήνοντας τις 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών να καθορίσουν τα αποτελέσματα αυτά. Ωστόσο για 

την αποφυγή καταχρηστικής συμπεριφοράς από τους μετόχους ή εταίρους του οφειλέτη 

επιτρέπει υπό προϋποθέσεις στο πτωχευτικό δικαστήριο να παρέμβει και να τους 

εξαναγκάσει να συμιψάξουν στη διάσωση της επιχείρηστ\ς. Σημειώνεται επίσης ότι 

σύμφωνα με το ήδη υφιστάμενο άρθρο 98 του Πτωχευτικού Κώδικα οι διοικητές των 

κεφαλαιουχικών εταιρειών έχουν υποχρέωση να εργαστούν για την αποφυγή της 

πτώχευσής τους. Είναι προφανές ότι η υποχρέωση αυτή μπορεί να συνίσταται και στη 

σύμπραξη σε επιτυχή εξυγίανση σε περίπτωση που είναι εφικτή. Επομένως σε περίτττωση 

αδικαιολόγητης άρνησης ή παράλειψης των διοικητών κεφαλαιουχικής εταιρείας να συ

20



νάψουν συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να γεννάται ευθύνη τους για την αποζημίωση των 

πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Ειδικότερα επί του άρθρου 99

Το άρθρο αυτό επιγράφεται διαδικασία εξυγίανσης και περιέχει γενικές διατάξεις που 

αφορούν όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Στο εν λόγω άρθρο ορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής ενός οφειλέτη στη 

διαδικασία εξυγίανσης. Ο οφειλέτης πρέπει να έχει πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παρ. 1. Επίσης πρέπει να έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην 

Ελλάδα. Στο σημείο αυτό η προτεινόμενες διατάξεις εναρμονίζονται με τη ρύθμιση του 

Κανονισμού 1346/2000, ο οποίος προβλέπει ότι κατ’ αρχήν οι δευτερεύουσες διαδικασίες 

αφερεγγυότητας είναι μόνο διαδικασίες εκκαθάρισης.

Καινοτομία των νέων διατάξεων είναι ότι επιτρέπουν την υπαγωγή σε 

προπτωχευτική διαδικασία και των οφειλετών που βρίσκονται ήδη σε παύση πληρωμών, 

αφού κρίνεται ότι και για τους οφειλέτες αυτούς η προπτωχευτική διαδικασία μπορεί να 

οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα από την πτώχευση. Στην περίπτωση όμως αυτή ο 

οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να υποβάλει αίτηση πτωχεύσεως, 

αλλά, αν γίνει δεκτή η υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης, η εξέταση της αίτησης 

πτώχευσης αναστέλλεται. Επίσης, αναστέλλεται η εξέταση αιτήσεων πτώχευσης που είχε 

ήδη τυχόν υποβληθεί από τον οφειλέτη, ή που υποβάλλονται από πιστωτές ή από τον 

εισαγγελέα πρωτοδικών.

Είναι πιθανό η ανώνυμη εταιρεία - οφειλέτης να έχει απωλέσει άνω του 90% του 

κεφαλαίου της και συνεπώς να συντρέχει περίπτωση λύσης της κατά το άρθρο 48 του κ.ν. 

2190/1920. Η  λύση της εταιρείας αντιστρατεύεται στον σκοπό της εξυγίανσης και ως εκ 

τούτου προ- βλέπεται η αναστολή της σχετικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της 

εξυγίανσης. Το ίδιο ισχύει σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 

3190/1955, αν ο οφειλέτης είναι ΕΠΕ.
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Η  επιτυχία της διαδικασίας εξυγίανσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

ταχύτητά της, αφού όσο διαρκεί η διαδικασία και η συναφής αβεβαιότητα η επιχείρηση 

απαξιώνεται. Για τον λόγο αυτόν ορίζεται ότι το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο δικάζει 

με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και οι αποφάσεις του κατ’ αρχήν δεν 

υπόκεινται σε ένδικα μέσα.

Σημείωση: οι αντικειμενικές προϋποθέσεις υπαγωγής στην εξυγίανση, όπως 
διατυπώνονται στη § 1 του άρθρου 99, σχεδόν συμπίπτουν με αυτές της κήρυξης 
σε πτώχευση του άρθρου 3.10

10 X. Χριστοπούλου, Η συμφωνία εξυγίανσης, ΔΕΕ12/2012
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2.3.ΊΓο άρθρο 99 όπως ισχύει σήμερα

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με -πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 

παράγραφος 1, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και 

βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων 

χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία 

εξυγίανσης που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Νεότερη διαδικασία εξυγίανσης για τον ίδιο οφειλέτη δεν είναι επιτρετττή, αν δεν έχει 

παρέλθει πενταετία από την επικύρωση προηγούμενης συμφωνίας εξυγίανσης, εκτός αν 

πρόκειται για συμφωνία που επικυρώνεται κατά το άρθρο 106β.

2. Η  διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική διαδικασία, που 

αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με 

τη συμφωνία που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική 

ικανοποίηση των πιστωτών. Η  συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών παραβλάπτεται, αν 

προβλέπει ότι οι μη συμβαλλόμενοι στη συμφωνία πιστωτές θα βρεθούν σε χειρότερη 

οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν με βάση αναγκαστική εκτέλεση ή, 

σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών, με βάση το όγδοο 

κεφάλαιο του παρόντος Κώδικα. Για την εκτίμηση της οικονομικής θέσης των πιστωτών 

λαμβάνονται υπόψη τα ποσά και τυχόν άλλα ανταλλάγματα που θα λάβουν και οι όροι 

αποπληρωμής των ποσών αυτών.

3. Οι σκοποί της παραγράφου 2 επιδιώκονται με τη σύναψη και επικύρωση συμφωνίας 

εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

4. Η  συμφωνία εξυγίανσης δύναται είτε να καταρτισθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας 

εξυγίανσης, είτε και πριν από την έναρξη της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 106β. 

Στην τελευταία περίπτωση η συμφωνία υποβάλλεται στο δικαστήριο προς επικύρωση με 

την αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας.

5. Η  απαιτούμενη συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών για τη σύναψη συμφωνίας 

εξυγίανσης στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης δύναται να προκύπτει βάσει 

απόφασης της συνέλευω]ς των πιστωτών σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 ή, χωρίς τη
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σύγκληση τέτοιας. συνέλευσης, με την υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης από πιστωτές 

που σχηματίζουν την κατά το άρθρο 106α απαιτούμενη πλειοψηφία.

6. Αν ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών, με την αίτηση για υπαγωγή στη 

διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου πρέπει να συνυποβάλλεται με το ίδιο δικόγραφο 

αίτηση για την κήρυξη πτώχευσης κατά το άρθρο 5 παρ. 2. Παράλειψη συνυποβολής 

αίτησης πτώχευσης δεν καθιστά απαράδεκτη την αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του 

παρόντος κεφαλαίου, είναι όμως δυνατή η υποβολή αίτησης πτώχευσης από τους 

πιστωτές ή τον εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα. Το άρθρο 98 εφαρμόζεται και στην 

παρούσα περίπτωση. Αν το τττωχευτικό δικαστήριο δεχθεί την αίτηση υποβολής σε 

διαδικασία εξυγίανσης αναστέλλει με την ίδια απόφαση την εξέταση της αίτησης κήρυξης 

πτώχευσης μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης, άλλως προχωρεί στην εξέταση της 

αίτησης πτώχευσης. Ως λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης θεωρείται η επικύρωση ή η 

απόρριψη της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, η πάροδος της κατά το 

άρθρο 101 παράγραφος 1 προθεσμίας, καθώς και η ανάκληση της απόφασης που άνοιξε 

τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 5. Σε περίπτωση που το δικαστήριο 

επικυρώσει τη συμφωνία εξυγίανσης, τεκμαίρεται ότι απορρίπτει την αίτηση κήρυξης 

πτώχευσης με την απόφαση, με την οποία επικυρώνει τη συμφωνία.

7. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε αιτήσεις 

του οφειλέτη, πιστωτών ή του εισαγγελέα πρωτοδικών για την κήρυξη πτώχευσης, οι 

οποίες εκκρεμούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία του 

παρόντος κεφαλαίου ή κατατίθενται στο χρονικό διάστημα μετά από την υποβολή της 

αίτησης αυτής. Στην περίπτωση αυτή και μετά από αίτημα του οφειλέτη ή πιστωτή, η 

αίτηση κήρυξης της πτώχευσης είτε συνεκδικάζεται είτε αναβάλλεται για συνεκδίκαση με 

την αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.

8. Αν ο οφειλέτης περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωμών κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας εξυγίανσης, οφείλει να υποβάλει αίτηση -πτώχευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 

παράγραφος 2, αλλά δύναται να ζητήσει την αναστολή της εξέτασης της αίτησης 

πτώχευσης κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 6.
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9. Αν ο οφειλέτης είναι ανώνυμη εταιρεία και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του 

άρθρου 48 παρ. 1 στοιχείο γ' κ.ν. 2190/1920, αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας εξυγίανσης η έκδοση απόφασης για τη λύση της εταιρείας και η τυχόν 

προθεσμία που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου 

παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη τ?/ς διαδικασίας εξυγίανσης. Αν ο οφειλέτης είναι 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου

45 παρ. 2 του ν. 3190/1955, αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης η 

έκδοση απόφασης για τη λύση της εταιρείας.

10. Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου είναι το κατά το 

άρθρο 4 αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο που, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, 

δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε 

τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
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2.4.Βασικά χαρακτηριστικά του “έκτου κεφαλαίου” του 
Πτωχευτικού Κώδικα

Όπως αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο οι «κανόνες» εξυγίανσης 

συγκεντρώνουν βασικά χαρακτηριστικά τα οποία ομαδοποιημένα αποδίδουν και τη 

φύση της εκάστοτε διαδικασίας. Βάση λοιπόν των προηγούμενων ενοτήτων μπορούμε 

να προσεγγίσουμε και να αποτυπώσουμε με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας την «φύση» 

που διάγει το άρθρο 99. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 99, είναι μια προσέγγιση 

που αποδίδει, το περιεχόμενο με το προσανατολισμό του κώδικα να αποκαλύπτει τη 

«φύση» του, έτσι «η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική 

διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση 

της επιχείρησης με τη συμφωνία που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, χωρίς να 

παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών»11.

r 12 rΑναλύοντας λοιπόν το παραπάνω με τη βοήθεια του κ. Αυγητίδη κατανοούμε

πως:

«Η διαδικασία εξυγίανσή είναι, επομένως, μια διαδικασία (α) προτιτωχευτική, (β) 

συλλογική, (γ) εξυγιαντική, εφόσον αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, 

αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησή και (δ) συναινετική, εφόσον ως μέσο για 

την επίτευξη των σκοπών της προβλέπεται η επίτευξη συμφωνίας».

Κατά τη εισαγωγική έκθεση η διαδικασία είναι προπτωχευτική, καθώς 

«αποσκοπεί στη διάσωση της επιχείρησης κατά το προπτωχευτικό στάδιο, «πριν 

επέλθει η απαξίωσή της» (εδώ πρέπει να επισημάνουμε πως η επιχείρηση μας 

ενδιαφέρει ως σύνολο). Βασικό πλεονέκτημα έναντι του σχεδίου αναδιοργάνωσης που 

στοχεύει στη διάσωση της επιχείρησης στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.

Στη τέταρτη παράγραφο της ιστορικής αναδρομής που προηγήθηκε αναφέρθηκε 

η «αρχή της ίσης μεταχείρισης» των πιστωτών γεγονός που εμφανίζεται με την έννοια 

της συλλογικότητας. Βασικός άξονας είναι η «επίτευξη συμφωνίας» μεταξύ οφειλέτη

11 Ως αντιπρόταση της όλης διαδικασίας, με βάση το άρθρο 99 § 4, που παραπέμπει στο άρθρο 106β, 
είναι η υποβολή προσυνεννοημένης εξυγιαντικής συμφωνίας και διασφάλιση ολοκλήρωσης της 
(“prepackaged plan”)
12 Δ. Αυγητήδης, Εξυγίανση επιχειρήσεων, 2011
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και πιστωτή που όπως αποτυπώνεται παραπάνω είναι η προαιρετική και συναινετική 

διάσταση του άρθρου.

Στη συνέχεια όπως παρουσιάζεται στην αποτύπωση των διαδικασιών στο 

σχεδιάγραμμα που τέθηκε παραπάνω, η διαδικασία εξυγίανσης εξελίσσεται πριν την 

κήρυξη της πτώχευσης, σε αντίθεση με το σχέδιο αναδιοργάνωσή που την προϋποθέτει. 

Πάντοτε η εξέταση της αιτήσεως υπαγωγής στη διαδικασία προηγείται της κήρυξης της 

πτώχευσης και αναστέλλει την εξέταση της σχετικής αίτησης, ακόμη κι εάν έχει ήδη 

επέλθει παύση πληρωμών (άρθρ. 99 παρ. 6 έως 8).

«Διαδικασία εξυγίανσή και σχέδιο αναδιοργάνωσης αποτελούν μεν και οι δύο διαδικασίες 

διάσωσης, η πρώτη όμως εξελίσσεται αποκλειστικά πριν την κήρυξη σε τττώχευση, ενώ η 

δεύτερη εξελίσσεται αποκλειστικά μετά από αυτήν. Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε 

επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης ή σε παύση πληρωμών, οι οποίες αποτελούν τις 

εναλλακτικές αντικειμενικές προϋποθέσεις κήρυξης σε πτώχευση (άρθρο 3 ΠτΚ), 

μπορούν να ειτιλέξουν τη μια ή την άλλη διαδικασία. Εφόσον όμως βρίσκονται σε 

κατάσταση παύσης πληρωμών θα πρέπει, μαζί με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία 

εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσή, να συνυποβάλλουν και αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση (το 

σχέδιο αναδιοργάνωσης μπορεί να υποβληθεί από τον οφειλέτη και μέσα σε προθεσμία
r r ι 13τεσσάρων μηνών από την κήρυξή του σε πτώχευση, άρθ. 108 παρ. 2 ΠτΚ)» .

Τέλος στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου, εμφανίζονται μια ποικιλία 

δυνατοτήτων επίτευξης συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του, γεγονός 

που συμπληρώνει τα βασικά χαρακτηριστικά όλου του νόμου με την διαλλακτικότητα 

που προσφέρει.

13 Δ. Αυγητήδης, Εξυγίανση επιχειρήσεων, 2011
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

«Με την απόφαση για το άνοιγμα της διαδικασίας παρέχεται στο δικαστήριο η δυνατότητα 

διορισμού ειδικού εντολοδόχου για τη διενέργεια ειδικών πράξεων, οι εξουσίες του 

οποίου αναγκαία Θα περιορίσουν την εξουσία διαχείρισης του οφειλέτη»14.

3.1. Προϋποθέσεις

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 99 είναι αυτή που προδιαγράφει τη «βασική» 

προϋπόθεση υπαγωγής στην «εξυγίανση» και μπορεί να ζητηθεί μόνον από τον 

οφειλέτη. Συνεπώς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, που έχει 

στην Ελλάδα το κέντρο των κύριων συμφερόντων του, μπορεί να ζητήσει το άνοιγμα 

της διαδικασίας.

1. Ως πρώτη προϋπόθεση για ένταξη είναι η αδυναμία εκπλήρωσης 

ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών κατά τρόπο γενικό, όπως ορίζεται η 

αδυναμία στο άρθρο 3 παράγραφο 1 του Πτωχευτικού Κώδικα, με το μη 

περιορισμό ότι η αδυναμία μπορεί να είναι μόνιμη οπότε πιθανός να επέλθει 

παύση πληρωμών, προωθεί την εξυγιαντική «φροντίδα» κατά της πτώχευσης, 

επιτρέποντας δια μέσω της χρήσης του νόμου η οντότητα να περιορίσει πιο 

έγκαιρα την αφερεγγυότητα απέναντι στους πιστωτές της.

2. Η αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών κατά τρόπο 

γενικό, μπορεί να είναι «παρούσα ή επαπειλούμενη».

3. Κατά το προστεθέν εδάφιο με τον νόμο 4072/2012 η αίτηση έναρξης 

διαδικασίας εξυγίανσης είναι απαράδεκτη αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από

14 Δ. Αυγητήδης, Εξυγίανση επιχειρήσεων, 2011
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την επικύρωση προηγούμενης συμφωνίας εξυγίανσης, εκτός αν υπήρξε 

συμφωνία που επικυρώθηκε κατά το άρθρο 106β.

«Κατά μια άποψη προϋπόθεση ανοίγματος της διαδικασία είναι η ύπαρξη επιχείρησης. 

Είναι αλήθεια ότι κανονικά πρέπει πράγματι να υπάρχει επιχείρηση και ότι ορισμένες από 

τις διατάξεις του νόμου (π.χ. το άρθρο 106Θ -  μεταβίβαση της επιχείρησή του οφειλέτη) 

δεν θα μπορούν να τύχουν εφαρμογής, αν επιχείρηση δεν υπάρχει. Όμως πολλές άλλες 

από τις βασικές ρυθμίσεις μπορούν να λειτουργήσουν και χωρίς επιχείρηση (π.χ. αν 

πρόκειται για εταιρία συμμετοχών)»15.

Σημείωση: τα στοιχεία που αποδεικνύουν την οικονομική αδυναμία είναι

1. τα οικονομικά δεδομένα, όπως αρνητικός ισολογισμός, συνεχής έλλειψη 

κερδοφορίας και αδυναμία μερισματικής πολιτικής, υπερβολικός 

βραχυπρόθεσμος δανεισμός, διακοπή τραπεζικών συναλλαγών, αφαίρεση 

βιβλιαρίου επιταγών, διακοπή οικονομικής υποστηρίξεως από μητρική 

εταιρία ομίλου,

2. η περιουσιακή κατάσταση, όπως η επιβάρυνση των περιουσιακών 

στοιχείων με πολλαπλές εμπράγματες ασφάλειες ή η ανυπαρξία ελεύθερης 

περιουσίας ή η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων για αντιμετώπιση 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων,

3. η επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως έλλειψη των αναγκαίων πρώτων 

υλών, υπολειτουργία της επιχείρησης, δυσχέρειες στην κάλυψη 

αποθεμάτων, προβλήματα και διεκδικήσεις προσωπικού μη 

αντιμετωπίσιμες, δυσαναλογία εσόδων και λειτουργικών εξόδων, και

4. το οικονομικό περιβάλλον της επιχειρήσεως όπως μείωση παραγγελιών, 

ανάκληση ή μη παράταση αδειών εκμεταλλεύσεως ή ευρεσιτεχνιών, 

προβληματικές σχέσεις με προμηθευτές, συγκρούσεις με προσωπικό, 

καταστροφή (ολική ή μερική) εγκαταστάσεων ή παραγωγής, ευρεία 

ελαττωματικότητα προϊόντων και μαζικές υπαναχωρήσεις καταναλωτών.

15 Ε. Περάκης, Πτωχευτικό Δίκαιο, 2012
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3.2. Αίτηση -  άρθρο 100 και το περιεχόμενο της διαδικασίας

Το περιεχόμενο της αίτησης και κατ’ επέκταση της διαδικασίας του φακέλου υποβολής 

προς ένταξη, ορίζεται στο άρθρο 100 του Πτωχευτικού Κώδικα.

1. Οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 99, δύναται να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο 

το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης. Στην περίπτωση νομικών προσώπων 

εφαρμόζεται το άρθρο 96 παράγραφος 2.

2. Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφονται η 

επιχείρηση του οφειλέτη, η οικονομική του κατάσταση με παράθεση των πιο 

πρόσφατων οικονομικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν οφειλών 

του προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα αίτια της οικονομικής του 

αδυναμίας, τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής 

αδυναμίας και οι τυχόν διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα με τους 

πιστωτές. Ιδιαίτερα γίνεται περιγραφή του μεγέθους της επιχείρησης, του προσω

πικού που απασχολεί, καθώς και της κατάστασης και των προοτττικών της αγοράς, 

στην οποία ο οφειλέτης δραστηριοποιείται. Με την αίτηση ο οφειλέτης οφείλει να 

καταθέσει, με ποινή απαραδέκτου, τις οικονομικές του καταστάσεις (εφόσον 

υπάρχουν) για την τελευταία χρήση, για την οποία είναι διαθέσιμες, βεβαίωση της 

αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο και 

άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία, 

βεβαιωμένα ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου τους από τον υπεύθυνο για τη 

διεύθυνση του λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης. Στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιριών, οι ως άνω 

οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι δημοσιευμένες και εγκεκριμένες από 

γενική συνέλευση. Στην περίπτωση των λοιπών επιχειρήσεων, αλλά και όταν 

πρόκειται για ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, αυτές 

πρέπει να είναι δημοσιευμένες σε μία οικονομική εφημερίδα και ελεγμένες. Με 

την ίδια αίτηση ο οφειλέτης δύναται να ζητά σύγκληση της συνέλευσης των 

πιστωτών (άρθρο 105) ή και ορισμό μεσολαβητή (άρθρο 102).
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3. Η  αίτηση προς το δικαστήριο συνοδεύεται, με ποινή απαραδέκτου, από έκθεση 

εμπειρογνώμονα της επιλογής του οφειλέτη, στην οποία επισυνάπτεται κατάλογος 

των περιουσιακών στοιχείων και των πιστωτών του οφειλέτη, με ειδική μνεία των 

ενέγγυων πιστωτών και αναλύονται οι πιθανότητες εξυγίανσης της επιχείρησης. 

Επίσης, εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα σε σχέση με τα οικονομικά 

στοιχεία του οφειλέτη, την κατάσταση της αγοράς, τη βιωσιμότητα της επιχείρησης 

του οφειλέτη και με το κατά πόσο η εξυγίανση της επιχείρησης του οφειλέτη δεν 

παραβλάτττει τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 99 παρ. 2. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης ζητά τη λήψη προληπτικών 

μέτρων κατά το άρθρο 103, ο εμπειρογνώμονας διατυπώνει τη γνώμη του και ως 

προς την ανάγκη λήψης τους. Τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου δύνανται να 

περιλαμβάνονται στην αίτηση του οφειλέτη, οπότε ο εμπειρογνώμονας θα 

βεβαιώνει την ακρίβειά τους και κατά πόσο συμμερίζεται τις εκ- φερόμενες στην 

αίτηση εκτιμήσεις.

4. Ο κατά την παράγραφο 3 εμπειρογνώμονας είναι πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει 

νόμιμα υπηρεσίες στην Ελλάδα σύμφωνα με το ν. 3601/2007 (Α' 178), νόμιμος 

ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, όπως ορίζονται στο ν. 3693/2008 (Α' 174). Αν ο 

οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, ως εμπειρογνώμονας δύναται να ορίζεται και 

ελεγκτής πτυχιούχος ανωτάτης σχολής, που είναι μέλος του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α' 

τάξεως του ν. 2515/1997 (Α' 154).

5. Η  αίτηση προς το δικαστήριο συνοδεύεται, με ποινή απαραδέκτου, από γραμμάτιο 

κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων τέσσερις χιλιάδες (4.000) 

ευρώ και σε περίπτωση οφειλέτη ανώνυμης εταιρίας επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ 

για την αντιμετώπιση των αμοιβών του εμπειρογνώμονα και του τυχόν μεσολα

βητή ή του τυχόν ειδικού εντολοδόχου, τη διενέργεια δημοσιεύσεων και τη 

σύγκληση των συνελεύσεων των πιστωτών και των εταίρων ή μετόχων. Στην 

περίπτωση οφειλετών φυσικών προσώπων ή αν με την αίτηση δεν ζητείται η 

σύγκληση συνέλευσης ή διορισμός μεσολαβητή, το παραπάνω παράβολο ορίζεται 

σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης διατάσσεται 

από το δικαστήριο η επιστροφή του παραβόλου στον οφειλέτη, ενώ σε περίπτωση 

αποδοχής της το ποσό του παραβόλου αναλαμβάνεται από το πρόσωπο που θα
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ορίσει το δικαστήριο (τον τυχόν μεσολαβητή, τον εμπειρογνώμονα ή τον τυχόν 

ειδικό εντολοδόχο).

6. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου από την υποβολή 

της. Ο αρμόδιος δικαστής δύναται κατά το άρθρο 748 παράγραφος 3 Κ.Πολ. Δ. να 

διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη, ορίζοντας 

ταυτόχρονα και την προθεσμία της κλήτευαης. Εφόσον υπάρχουν χρέη του 

οφειλέτη προς το δημόσιο ή προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης διατάσσεται 

υποχρεωτικά η κλήτευση τούτων.
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3.3.Έκθεση του εμπειρογνώμονα

Στη παραπάνω παράθεση του άρθρου, προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης 

δίνεται στη παράγραφο 3, όπου επιβάλλεται να συνοδεύεται η αίτηση από «έκθεση 

εμπειρογνώμονα» και ο εμπειρογνώμονας δεν είναι της επιλογής του δικαστηρίου, αλλά 

του ίδιου του αιτούντος οφειλέτη.

Η έκθεση του εμπειρογνώμονα στηρίζει τη σοβαρότητα της αίτησης και 

αποσκοπεί στην αποφυγή καταχρηστικών και προσχηματικών αιτήσεων, που μόνο 

σκοπό έχουν να παρακωλύσουν τις διώξεις των πιστωτών. Βέβαια με την ελευθερία που 

παρέχεται από το νόμο στην επιλογή του, από τον ίδιο τον οφειλέτη η στήριξη μπορεί 

να χαρακτηριστεί «μεθοδευμένη». Στην έκθεση αυτή πρέπει να επισυνάπτονται τα όσα 

ορίζονται στη παράγραφο (κατάλογος περιουσιακών στοιχείων και πιστωτών, με ειδική 

μνεία των ενέγγυων πιστωτών).

Περιεχόμενο:

1. ο εμπειρογνώμονας αναλύει τις πιθανότητες εξυγίανσή της επιχείρησης,

2. εκφέρει γνώμη σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη, την 

κατάσταση της αγοράς, τη βιωσιμότητα της επιχείρησης,

3. γνωματεύει για το κατά πόσο η εξυγίανση του οφειλέτη δεν παραβλάπτει τη 

συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών και τέλος

4. αν ο οφειλέτης ζητά προληπτικά μέτρα κατά το άρθρο 103, η έκθεση πρέπει να 

περιέχει τη γνώμη του εμπειρογνώμονα «ως προς την ανάγκη λήψης τους».

Σημείωση: Ο εμπειρογνώμονας πρέπει να είναι πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει 

υπηρεσία στην Ελλάδα, νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, ενώ όταν πρόκειται 

για οφειλέτη -  φυσικό πρόσωπο εμπειρογνώμονας μπορεί να είναι και ελεγκτής 

πτυχιούχος ανώτατης σχολής, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 

και κάτοχος αδείας λογιστή φοροτεχνικού α' τάξεως.
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3.4. Διαδικασία

Με δεδομένο ότι η δικαστική αρχή ελέγχει και διαπιστώνει την ύπαρξη των 

προϋποθέσεων του ανοίγματος της διαδικασίας, αλλά επίσης πείθεται ότι το πλάνο για 

το σχέδιο εξυγίανσης είναι εφικτό, δηλαδή ότι υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας 

της προτεινόμενης εξυγίανσης και ότι με αυτήν δεν παραβλάπτεται η συλλογική 

ικανοποίηση των πιστωτών, εκδίδει σχετική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 101 §1 

του Πτωχευτικού νόμου. Η απόφαση έχει ένα σαφές, περιορισμένο, στοιχείο 

σκοπιμότητας, το ότι δηλαδή η διαδικασία, όπως εμφανίζεται στο δικαστή με βάση τα 

ιστορούμενα από τον οφειλέτη και τις απόψεις του εμπειρογνώμονα, πρόκειται να έχει 

ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα.

Η απόφαση περιέχει:

1. την κήρυξη έναρξης της διαδικασίας εξυγίανσης,

2. τον προσδιορισμό της διάρκειας της διαδικασίας (την προθεσμία σύναψης της 

συμφωνίας και υποβολής αίτησης για επικύρωσή της, πρώτη παράγραφος -  

άρθρου 104) που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες (μετά τον νόμο 

4072/2012) και που μπορεί να επιμηκυνθεί κατά ένα μήνα από τον πρόεδρο του 

πτωχευτικού δικαστηρίου όπως ορίζεται κατά τη πρώτη παράγραφο του άρθρου 

101,

3. εφόσον συντρέχει περίπτωση, διορίζει μεσολαβητή και ειδικό εντολοδόχο κατά 

το άρθρο 102 και τέλος,

4. ορίζει αν η αποδοχή της συμφωνίας εξυγίανσής θα γίνει από συνέλευση των 

πιστωτών κατά το άρθρο 105.

Η απόφαση στη συνέχεια δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ και στο Δελτίο Δικαστικών 

Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, κατά το άρθρο 99 

και συγκεκριμένα στη δέκατη παράγραφο εναντίον της απόφασης που δέχεται την 

αίτηση και ανοίγει τη διαδικασία δεν επιτρέπεται κανένα ένδικο μέσο. Αντίθετα κατά 

της απορριφθείσας απόφασης της αίτησης «επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές 

διατάξεις». Αποτελέσματα του ανοίγματος της διαδικασίας δεν προβλέπονται απευθείας 

από το νόμο. Δεν επέρχεται κάτι αντίστοιχο προς την πτωχευτική απαλλοτρίωση, την 

αναστολή των ατομικών διώξεων, τη λύση του νομικού προσώπου. Δεν υπάρχουν
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θεσμοί πτωχευτικής διεκδίκησή ή πτωχευτικής ανάκλησή. Δεν υπάρχει διαδικασία 

αναγγελία και επαλήθευσή των πιστώσεων. Η επιχείρηση του οφειλέτη συνεχίζεται 

κανονικά. Όμως ορισμένα από τα παραπάνω μπορούν να διαταχθούν ως προληπτικά 

μέτρα.

Το φυσικό επακόλουθο της διαδικασίας εμφανίζεται στην έκτη παράγραφο του 

άρθρου 99 προβλέποντας τους τρόπους με τους οποίους «λήγει» η διαδικασία 

εξυγίανσης. Πρόκειται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

ϊ. Την επικύρωση ή την απόρριψη της αίτησης επικύρωσης όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω της συμφωνίας εξυγίανσης. Επειδή, αντίθετα με τον κανόνα του 

άρθρου 99 της δέκατης παραγράφου (αποκλεισμός ενδίκων μέσων), η 

απορριπτική απόφαση υπόκειται σε έφεση (άρθρο 106ζ -  παράγραφος 8), ως 

«λήξη» θα πρέπει να θεωρείται η τελεσίδικη απόρριψη.

ii. Την πάροδο της προθεσμία του άρθρου 101 -  πρώτη παράγραφος. Πρόκειται 

για τη δίμηνη (ή την κατά παράταση) προθεσμία σύναψης της συμφωνίας και 

κατάθεσή της αίτησης για επικύρωση όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 -  πρώτη 

παράγραφος.

iii. Την ανάκληση της απόφασης που άνοιξε τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 

102 -  πέμπτη παράγραφος. Πρόκειται για τις περιπτώσεις όπου ο μεσολάβησή 

διαπιστώνει «ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι ανέφικτη ή ότι ο οφειλέτη 

εγκαταλείπει την προσπάθεια επίτευξή συμφωνία εξυγίανσής, οπότε και το 

δικαστήριο, μετά από αίτηση του μεσολαβητή, ανακαλεί την απόφαση.

Η έννοια της «λήξης» είναι βοηθητική και χρησιμοποιείται από το νόμο για να 

οριοθετηθούν ορισμένα γεγονότα. Κατά τη παράγραφο έξι του άρθρου 99, το 

δικαστήριο αναστέλλει την εξέταση της τυχόν συνυποβληθείσας αίτησης πτώχευσης 

του οφειλέτη εκ μέρους του ίδιου (ή, κατά την παράγραφο 7, εκ μέρους πιστωτών ή του 

εισαγγελέα) μέχρι τη «λήξη της διαδικασίας». Κατά το άρθρο 99 παράγραφος εννέα, το 

δικαστήριο αναστέλλει την εκδίκαση αίτησης λύσης της εταιρία κατ' άρθρο 48 πρώτη 

παράγραφος κ.ν. 2190/1920 ομοίως μέχρι τη «λήξη της διαδικασίας». Τέλος, κατά το 

άρθρο 103 στη πρώτη παράγραφο, τα τυχόν διατασσόμενα προληπτικά μέτρα 

αναστολής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσή μπορούν να διαρκέσουν μέχρι τη «λήξη 

της διαδικασίας».
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Τέλος δεν προβλέπεται λύση της συμφωνίας εξυγίανσης μετά την εφαρμογή του 

νόμου 4013/2011, όπως προβλεπόταν στο προ εφαρμογής άρθρο 105. Συνεπώς η 

συμφωνία εξυγίανσης δεν μπορεί να ανατραπεί σε περίπτωση μη εκπλήρωσης. Όπως 

τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 4013/2011: «Η αυτόματη λύση της 

συμφωνία εξυγίανσης σε περίπτωση μη τήρησής της μπορεί να λειτουργήσει ως 

τροχοπέδη στη λειτουργία της επιχείρησης μετά από τη συμφωνία εξυγίανσης, αφού οι 

συναλλασσόμενοι με την επιχείρηση θα έχουν το φόβο ότι παρά το γεγονός ότι η 

επιχείρηση έχει καταστεί φερέγγυα με τη συμφωνία, μπορεί ξαφνικά να καταστεί εκ 

νέου αφερέγγυα, αν δεν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας».

Σημείωση: Ρητά όμως προβλέπεται στο άρθρο 106ε παράγραφος τρία, ότι τα ίδια 

τα μέρη μπορούν να θέσουν τη μη τήρηση της συμφωνίας ως διαλυτική αίρεση ή 

να την αναγάγουν σε λόγο καταγγελίας. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε 

πιστωτής θα πρέπει να αναμείνει τη κατάργηση της συμφωνίας με πλήρωση της 

αίρεσης ή την καταγγελία. Αντίθετα, θα μπορεί να ασκήσει κατά πάντα χρόνο 

(ατομικά) τα δικαιώματα του από την επικυρωθείσα συμφωνία, Προς αυτήν την 

κατεύθυνση έγινε διευκρίνιση με το ν. 4072/2012, που πρόσθεσε στο 

προαναφερόμενο άρθρο, νέο εδάφιο κατά το οποίο: «Κατά τα λοιπά ισχύουν τα δι

καιώματα που έχει κάθε πιστωτής κατά το κοινό δίκαιο για τις περιπτώσεις μη 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που αναλαμβάνονται ή 

διαμορφώνονται με τη συμφωνία, καθώς και καθυστερημένα ή πλημμελούς 

εκπλήρωσης, περιλαμβανόμενων των δικαιωμάτων καταγγελίας ή 

υπαναχώρησης».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δεδομένα εμπειρικής προσέγγισης

Ύστερα από τη θεμελιώδης διαμόρφωση του θεωρικού υπόβαθρου επί του θέματος και 

προς επιστέγαση της θεωρητικής γνώσης των κείμενων διατάξεων, η επεξεργασία και 

δημιουργία σχολίων προς απόδειξη εφαρμογής αυτών κρίνεται αναγκαία. Έτσι θα 

παραταθούν σχόλια και συμπεράσματα από δύο αιτήσεις υπαγωγής στη διαδικασία 

εξυγίανσης, επιδιώκοντας έτσι την ολοκλήρωση της παρούσας. Οι αιτήσεις, λήφθηκαν 

από τυχαίο δείγμα είκοσι υποθέσεων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης μετά από 

αίτηση, αφού πρώτα μελετήθηκαν και οι είκοσι με σκοπό τη συλλογή στοιχείων και 

προς αποφυγή της επανάληψης ως ομοειδείς υποθέσεις. Η πρώτη εξ αυτών είχε θετική 

έκβαση και κατέληξε σε επικύρωση συμφωνίας ενώ η δεύτερη απορρίφτηκε. Το 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, είναι το πρώτο που εκδίκασε στις αίθουσες του, την 

πρώτη αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99. Κάθε αίτηση είναι μια λεπτομερειακή 

απεικόνιση της εκάστοτε οντότητας, καθώς και των συνθηκών που λειτουργεί και 

έφτασε σε συνθήκες «αδυναμίας» του Πτωχευτικού Κώδικα. Ο νομοθέτης του 

εξεταζόμενου νόμου και στη συνέχεια του έκτου κεφαλαίου που αντικαταστήθηκε, 

μεταθέτει με την ευθύνη για την επιτυχή μένη/αποτυχημένη διαδικασία του άρθρου 99, 

στον ειδικό εμπειρογνώμονα. Το δικαστήριο ως οντότητα απονομής δικαιοσύνης, 

περιμένει να «μάθει» για την κάθε υπόθεση. Έτσι ξεκινάει ένας αγώνας από νομικούς 

και εμπειρογνώμονες να «πείσουν» την «δικαιοσύνη» πως η οντότητα τηρεί τις 

προϋποθέσεις ένταξης στο «θεσμό» της εξυγίανσης.
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Για λόγους εμπειρικού αποτελέσματος αναφέρεται πως η αίτηση μπορεί να γίνει 

δεκτή από το πρωτοδικείο αλλά μπορεί να μην φτάσει στην επικύρωση της συμφωνίας16. 

Η  δεύτερη αίτηση δε έγινε δεκτή από τη δικαστική αρχή που την εξέτασε και όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση το επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης ήταν 

συνοπτικό.

«Η εισαγωγή της διαδικασίας εξυγίανσης στον Πτωχευτικό Κώδικα, στη θέση της 

διαδικασίας συνδιαλλαγής, φαίνεται να οριστικοποιεί τη θέση του έλληνα νομοθέτη, ως 

προς τη φύση και το σκοπό μιας εξυγιαντικής διαδικασίας. Η  διαδικασία αυτή είναι 

προπτωχευτική, με την έννοια ότι μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή μόνον πριν την κήρυξη της 

■πτώχευσης της επιχείρησης και συλλογική, με την έννοια ότι οι ρυθμίσει της 

καταλαμβάνουν το σύνολο των πιστωτών της που υπήρχαν κατά το άνοιγμα της
17επιχείρησης, συμβαλλόμενων και μη» .

4.1....ως προς τις αιτήσεις

Στις αιτήσεις γίνεται αντιληπτή όλη η εικόνα της οντότητας καθώς και των 

δραστηριοτήτων της. Άλλωστε αυτό εφαρμόζεται ως απαιτητό για την ορθότητα της 

αιτήσεως. Βάση της εικόνας που θα παρουσιαστεί κρίνεται και το αποτέλεσμα, βασικά 

στοιχεία που ενδυναμώνουν την «ένταση» παρουσίασης έγιναν αντιληπτά καθώς 

υπάρχουν και στις επισυναπτόμενες. Έτσι διάφορες επικλήσεις όπου είναι δυνατόν 

λαμβάνουν χώρο με σκοπό τον «προσανατολισμό» του δικαστηρίου στην καταφατική 

έκβαση. Η αναφορά του αριθμού των εργαζομένων, του όγκου των συναλλαγών ως 

μοχλός πολλαπλασιαστικής αξίας της εθνικής οικονομίας όπως αναφέρθηκε και 

παρόμοια τεχνάσματα στην καταγραφή των συνθηκών που δρα μια οντότητα, κάνουν 

επίκληση στο συναίσθημα του ακροατηρίου, στη λογική, ακόμη και στο φόβο.

16 Υπάρχει η δυνατότητα παράκαμψή της προδικασίας με άμεση υποβολή προς επικύρωση συμφωνίας 
που έχει προηγουμένου συναφθεί από την απαιτούμενη πλειοψηφία ταστοκών. Έτσι δύνεται το 
πλεονέκτημα της μυστικότητας των διαπραγματεύσεων. Η υποβολή σχεδίου προς επικύρωση, χωρίς να 
προηγηθεί άνοιγμα της διαδικασία, προληπτικά μέτρα και συνέλευση των πιστωτών, αποτελεί το 
συντομότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο εξέλιξης μιας εξυγιαντικής διαδικασίας. Ο τρόπος αυτός 
συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα τόσο των άτυπων συμφωνιών διάσωσης επιχειρήσεων όσο κι εκείνα 
των προσυμφωνημένων σχεδίων αναδιοργάνωσης.
17 Δ. Αυγητήδης, Εξυγίανση επιχειρήσεων, 2011
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Ξέχωρα στην πρώτη αίτηση, γίνεται αναφορά ενδεικτικά στα οικοδομήματα που 

η εταιρία συμμετείχε, αποτυπώνοντας μόνο μεγάλου όγκου κατασκευές 

συμπεριλαμβανομένων και κτηρίων με δημόσια συμμετοχή ή εξολοκλήρου. Γεγονός 

που εξυπηρετεί την εξύψωση της εταιρίας ως προς την «ποιότητα» παροχής υπηρεσιών, 

αλλά και τη «σημαντικότητα» της. Τα υλικά που εμπορεύεται η εταιρία, μέρος τους 

αφορούν, τις οδικές κατασκευές. Δεδομένου ότι οι δημόσιες δαπάνες και επενδύσεις 

λόγο ύφεσης παρουσιάζουν έως σήμερα «πάγωμα», φορτώνει μέρος της ευθύνης η 

«αίτηση» στη παύση των δημόσιων έργων. Όσο για την ποιότητα που προσφέρει και 

θίγεται στην αίτηση, εν αντιθέσει με ομοειδής εταιρίες, είναι ένα ακόμη προϊόν 

έμφασης, ότι η διοίκηση δεν «ευθύνεται» για την κατάσταση, δηλαδή ότι την 

«υποχρέωσαν» εμμέσως του αναπτυξιακού νόμου για επενδύσεις σε εποχή πτώσης της 

οικοδομικής δραστηριότητας να έχει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Δεν μένει όμως σε 

αυτό καθώς επισημαίνει ότι με τα προγράμματα που προωθούνται μέσω ΕΣΠΑ, 

εντάσσει αυτά τα πιστοποιητικά στο επιχειρηματικό σχέδιο για ανάκαμψη 

(παρακάμπτει την ύφεση και αναζητά έσοδα από προγράμματα που ο πολίτης αδυνατεί 

να ανταπεξέλθει;)

Παρατηρώντας τα μεγέθη, διαφοροποιεί ο συντάκτης έντεχνα αυτά 

προβάλλοντας τα όταν είναι αξιακά μεγάλα σε ευρώ και δε κάνει αντιπαραβολή με το 

κύκλο εργασιών. Ενώ όταν πρόκειται για μεγέθη με σημαντικό χαρακτήρα τα τονίζει με 

ποσοστιαία εμφάνιση. Αυτή η παρατήρηση ίσως να είναι κλειδί στην απόφαση.

Κατά τη δεύτερη σε σειρά αίτηση, οι παρατηρήσεις είναι περιορισμένες. Με 

δεδομένο ότι ακυρώθηκε μπορούμε να καταλάβουμε ότι από την αίτηση το δικαστήριο 

δεν πείστηκε και από την απόφαση σε αντιπαράθεση με την προηγούμενη λαμβάνουμε 

πιθανές αιτίες. Η πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου εξυγίανσης ήταν συνοπτική. Ο 

ισολογισμός κατά την ημερομηνία της αίτησης δεν είχε δημοσιοποιηθεί και υπήρχαν 

εκκρεμότητες προς το δημόσιο και το ΙΚΑ. Ο μη δημοσιοποιημένος ισολογισμός 

εμφάνιζε σε ένα λογαριασμό αυξημένη σχεδόν κατά το διπλάσιο ποσό χωρίς νά πείθει η 

εξήγηση του λογιστή της εταιρίας. Όλα τα παραπάνω καθιστούν την αίτηση 

«ανίσχυρη» να πείσει δικαστές και ακροατήριο.

Τέλος κάτι που αφορά όλες τις αιτήσεις (εξεταζόμενες ή μη), παρατηρείται το 

φαινόμενο ή οι οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται είναι κατά πολύ
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«ωραιοποιημένες» και απέχουν αισθητά από την πραγματικότητα, ή πρέπει να 

ζητηθούν ευθηνής από τους υπογράφοντες, για την μη εξύμνηση τις σοβαρότητας της 

ταμειακής αδυναμίας με ενδεχόμενο τη μη συνέχιση της δραστηριότητας, καθώς η οδός 

για την εξυγίανση δεν είναι πράξη μηνών είναι πράξεις ετών. Δεδομένο πως η «γνώμη» 

της ελεγκτικής αρχής δεν είναι απαλλαγμένη από την οικονομική «καθοδήγηση».
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4.2....ως προς τη παρούσα

Ο στόχος του άρθρου 99 μετά τη τροποποίηση του έκτου κεφαλαίου με τον 

ν.4013/2011 είναι, πράγματι, εναρμονισμένη με τη «λειτουργία» του πτωχευτικού 

κώδικα. Η διαδικασία σκοπεύει στη «διάσωση, διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιοργάνωση 

και ανόρθωση της επιχείρησή», υπό τον απαραβίαστο όρο ότι δεν προσβάλλεται η 

συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, αλλά και ύπαρξη οφέλους στην Εθνική 

οικονομία. Η βιωσιμότητα κάθε οντότητας προϋποθέτει, την ύπαρξη των συνθηκών 

αγοράς, ανταγωνισμού (εξειδίκευση προσωπικού/τεχνολογίας) και εμπορίου 

γενικότερα, για τα προσφερόμενα από αυτήν προϊόντα. Βάση λοιπόν αυτών, από τις 

υποθέσεις που εξετάσθηκαν, εμπειρικά καταλήγω πως, φτάνουν στα Πρωτοδικεία 

αιτήσεις χωρίς τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Τέτοιο παράδειγμα είναι η αίτηση 

νομικού προσώπου με αντικείμενο την φύλαξη βλαστοκυτάρρων. Αυτό το νομικό 

πρόσωπο δεν προέβλεψε τη μη συνεχή εισροή ταμειακών ροών, με αποτέλεσμα η μη 

συνέχιση των δραστηριοτήτων του. Αυτή η περίπτωση είναι παρακώλυση της εξέλιξης 

της πτωχευτικής διαδικασίας σε βάρος των πιστωτών αλλά και πολλών κοινωνικών 

συνεπειών.

«Κατά τη διακήρυξη του στόχου, επομένως, υπερτερεί της συνδιαλλαγής ως

εξυγιαντική διαδικασία, υστερεί όμως εμφανώς εξαιτίας του όρου που θέτει. Η  ανάγκη να

μην παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, υποβάλλει το αποτέλεσμα

της εξυγίανσης σε μια διαρκή σύγκριση με το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, έτσι ώστε

δύσκολα να μην υπάρχει ένας μη συμβαλλόμενος πιστωτής για τον οποίο το δεύτερο δεν
18θα είναι επωφελέστερο από το πρώτο» .

Τα πλεονεκτήματα της εξυγίανσης είναι εμφανή μέσα στο άρθρο και 

συγκεντρώνει την πραγματικότητα που βιώνει η ελληνική επιχείρηση (καθυστερημένη 

αντίδραση στην επιχειρηματική κρίση, παύση πληρωμών κ.α.). Για τη διατύπωση της 

κρίσης του δικαστηρίου για τις κοινωνικές επιπτώσεις ως προς τις θέσεις εργασίας κα 

συνεπώς την ανεργία, απαραίτητη είναι η λήψη υπόψη των συμφερόντων των 

εργαζομένων. Η εξυπηρέτηση των συμφερόντων αυτών, μέσω της διάσωσης των 

θέσεων εργασίας, αποτελεί πάντοτε οδηγό εφαρμογής μίας εξυγιαντικής διαδικασίας.

18 Δ. Αυγητήδης, Εξυγίανση επιχειρήσεων, 2011
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Κλείνοντας ως προτάσεις επί της παρούσας θα ήταν οι εμπειρογνώμονες να 

είναι από το υπουργείο οικονομικών έτσι ώστε να αποτραπεί η απόλυτη εξάρτηση των 

εγχειρημάτων εξυγίανσης από τους φορείς που μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα 

εμπειρογνώμονα. Έλεγχος μετά τη πάροδο συγκεκριμένης περιόδου με μορφή 

εποπτικού φορέα, εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου από διαφορετικό 

εμπειρογνώμονα προς διασφάλιση της τήρησης του σχεδίου, καθώς και των πιθανών 

μεγεθών που εμφανίστηκαν στην αίτηση (ενεργητικού, παθητικού, κύκλου εργασιών 

κ.α.) με τη συνέχιση της δραστηριότητας απαραίτητη. Οι ίδιοι να εξετάζουν συστάσεις 

νομικών προσώπων ως προς τις συνθήκες αγοράς που απευθύνονται (πρόβλεψη ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας χωρίς να συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για 

τη δράση αυτού ως «μοχλός» συνέχισης της δραστηριότητας του νομικού προσώπου 

και εξ’ αρχής απαγόρευση να ισχύουν για αυτό οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, 

με αποτέλεσμα την έμφαση της επισφάλειας στο συνεργαζόμενο με αυτό κοινό).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΛΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 153
10 Ιουλίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3588 

Πτωχευτικός Κώδικας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 
Άρθρο μόνο

Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόμου το 
οποίο καταρτίστηκε από την ειδική νομοπαρασκευαστι
κή επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
27 παράγραφος 1 του ν. 2145/1993, όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 16 παράγραφος 9 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 
135 Α'):

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
I. Γενική διάταξη 

Σκοπός της πτώχευσης
Άρθρο 1.- Η πτώχευση αποσκοπεί στη συλλογική 

ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευ
στοποίηση της περιουσίας του ή με άλλο τρόπο που 
προβλέπεται από σχέδιο αναδιοργάνωσης και ιδίως με 
τη διατήρηση της επιχείρησής του.

II. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης 
Υποκειμενικές προϋποθέσεις

Άρθρο 2.-1. Πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι, 
καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπι
κότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό.

2. Δεν κηρύσσονται σε πτώχευση τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 
και οι δημόσιοι οργανισμοί.

3. Η παύση της εμπορίας ή της οικονομικής δραστη
ριότητας ή ο θάνατος δεν κωλύουν την πτώχευση, εφό
σον επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης 
είχε παύσει τις πληρωμές του. Σε περίπτωση θανάτου 
του οφειλέτη, η αίτηση για κήρυξή του σε πτώχευση 
πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός έτους από το 
θάνατό του.

Αντικειμενικές προϋποθέσεις 
Άρθρο 3 -1. Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης 

που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρη
ματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνι
μο (παύση πληρωμών). Δεν αποτελούν εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων οι πληρωμές που γίνονται με δόλια ή 
καταστρεπτικά μέσα.

Ζ Επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης αποτελεί 
λόγο κήρυξης της πτώχευσης, όταν την κήρυξή της 
ζητεί ο οφειλέτης.

Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο- Διαδικασία 
Άρθρο 4.- 1. Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για την 

κήρυξη της πτώχευσης είναι το πολυμελές πρωτοδικείο, 
στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο 
των κύριων συμφερόντων του.

2  Κέντρο των κύριων συμφερόντων είναι ο τόπος, 
όπου ο οφειλέτης ασκεί συνήθως τη διοίκηση των 
συμφερόντων του και είναι αναγνωρίσιμος από τους 
τρίτους. Για τα νομικά πρόσωπα τεκμαίρεται, μέχρι να 
αποδειχθεί το αντίθετο, ότι κέντρο των κύριων συμφε
ρόντων είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας.

3. Η υπόθεση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της 
εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 741 επ. Κ.Πολ.Δ.). Οι πα
ρεμβάσεις, απλές ή κύριες, ασκούνται και με δήλωση 
που καταχωρείται στα πρακτικά.

Αίτηση πτώχευσης 
Άρθρο 5.-1. Η πτώχευση κηρύσσεται μετά από αίτηση 

πιστωτή που έχει έννομο συμφέρον, καθώς και μετά 
από αίτηση του εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον τούτο 
δικαιολογείται από λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Ζ Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει, χωρίς υπαί
τια βραδύτητα, πάντως το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε 
(15) ημέρες, αφότου συντρέξουν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3, αίτηση προς το πτωχευ
τικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης.

3. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το όνομα, 
επώνυμο, πατρώνυμο, η επωνυμία, καθώς και η διεύ
θυνση, όπου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του ή κατά 
περίπτωση το κέντρο των κύριων συμφερόντων του και 
τις τυχόν δευτερεύουσες εγκαταστάσεις του. Επίσης 
στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός του 
Εμπορικού Μητρώου του οφειλέτη. Επί ομόρρυθμης ή
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ετερόρρυθμης εταιρίας πρέπει να αναγράφονται τα 
ανωτέρω στοιχεία και ως προς όλους τους ομόρρυθ- 
μους εταίρους. Αν τα στοιχεία αυτά δεν έχουν αναγρα- 
φεί ή δεν συμπληρώθηκαν, κατά το άρθρο 227 του Κ. 
Πολ. Δ., η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρωτότυπο, με ποινή 
απαραδέκτου αυτής, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων πεντακοσίων (500) ευρώ 
για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώ
χευσης. Το ποσό αναλαμβάνεται από τον σύνδικο με 
άδεια του εισηγητή. Ο αϊτών ικανοποιείται ως ομαδικός 
πιστωτής για το προκαταβληθέν ποσό. Σε περίπτωση 
απόρριψης της αίτησης ή παραίτησης από το δικόγρα
φο, επιστρέφεται το ποσό στον αιτούντα.

Απόρριψη της αίτησης
Άρθρο 6.- 1. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει 

την αίτηση, εάν δεν συντρέχουν οι υποκειμενικές ή οι 
αντικειμενικές προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώ- 
χευσης.

2. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει επίσης την 
αίτηση, εφόσον αποδεικνύεται ότι, αν και συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η περιουσία του 
οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων 
της διαδικασίας. Σε περίπτωση απόρριψης για την αιτία 
αυτή, το πτωχευτικό δικαστήριο διατάσσει την καταχώ- 
ρηση του ονόματος ή της επωνυμίας, κατά περίπτωση, 
του οφειλέτη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, καθώς και 
στα Μητρώα Πτωχεύσεων που προβλέπονται στην πα
ράγραφο 3 του άρθρου 8. Η καταχώρηση διαγράφεται 
μετά πάροδο τριετίας.

3. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, 
εάν αποδειχθεί ότι αυτή ασκείται καταχρηστικά. Κα
ταχρηστική είναι η αίτηση ιδίως, εάν ο πιστωτής την 
χρησιμοποιεί ως υποκατάστατο διαδικασίας ατομικής 
ικανοποίησης ή προς επιδίωξη σκοπών άσχετων με την 
πτώχευση, ως θεσμό συλλογικής εκτέλεσης, καθώς και 
εάν ο οφειλέτης την υποβάλλει προς το σκοπό δόλιας 
αποφυγής πληρωμής των χρεών του.

4. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι όροι της πα
ραγράφου 3, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά 
από αίτηση όποιου από τους διαδίκους έχει έννομο 
συμφέρον, να επιδικάσει αποζημίωση κατ’ εκείνου που 
υπέβαλε την αίτηση.

Απόφαση
Άρθρο 7-1. Με την απόφαση που κηρύσσει την πτώ

χευση το πτωχευτικό δικαστήριο διορίζει εισηγητή δικα
στή και σύνδικο της πτώχευσης και διατάσσει τη σφρά
γιση της πτωχευτικής περιουσίας. Ορίζει ημέρα, ώρα 
και τόπο όπου οι πιστωτές θα συνέλθουν ενώπιον του 
εισηγητή σε συνέλευση για σύνταξη πίνακα εικαζόμενων 
πιστωτών και εκλογή της επιτροπής πιστωτών και ορίζει 
τον τρόπο δημοσιότητας. Με την ίδια απόφαση το πτω
χευτικό δικαστήριο ορίζει ημερομηνία σύγκλησης της 
συνέλευσης των πιστωτών για να αποφασίσει με βάση 
την έκθεση του συνδίκου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 70. Η ημερομηνία αυτή δεν πρέπει να απέχει 
περισσότερο από τέσσερις (4) μήνες από την κήρυξη της 
πτώχευσης. Οι δύο συνελεύσεις μπορεί να συμπίπτουν. 
Στην απόφαση αναφέρονται επίσης και τα στοιχεία του 
οφειλέτη, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 3.

2. Στην απόφαση προσδιορίζεται και η ημέρα παύσης 
των πληρωμών, η οποία δεν μπορεί να απέχει πέραν της 
διετίας από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης ή, 
σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, πέραν του έτους 
πριν το θάνατο. Σε περίπτωση κήρυξης της πτώχευσης, 
κατά το άρθρο 3 παράγραφος 2, ημέρα παύσης πλη
ρωμών λογίζεται η ημέρα δημοσίευσης της απόφασης 
που κηρύσσει την πτώχευση.

3. Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, με μεταγενέστε
ρη απόφασή του, μετά από αίτηση του συνδίκου, της 
επιτροπής πιστωτών, πιστωτή και οποιουδήποτε έχει 
έννομο συμφέρον να μεταβάλει το χρόνο παύσης των 
πληρωμών. Η αίτηση μεταβολής του χρόνου παύσης των 
πληρωμών είναι απαράδεκτη μετά από την περάτωση 
της επαλήθευσης των πιστώσεων, κατά το άρθρο 93 
και σε κάθε περίπτωση μετά πάροδο έτους από τήν 
κήρυξη της πτώχευσης.

4. Επί πτώχευσης ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων 
εμπορικών εταιριών, με την ίδια απόφαση με την οποία 
κηρύσσεται σε πτώχευση η εταιρία, κηρύσσονται σε 
πτώχευση και τα ομόρρυθμα μέλη της και χωρίς άλλη 
διατύπωση. Η πτώχευση αστικής εταιρίας με νομική 
προσωπικότητα ή άλλης ένωσης προσώπων με νομική 
προσωπικότητα, δεν επιφέρει και τη συμπτώχευση των 
μελών της.

5. Η απόφαση είναι αμέσως εκτελεστή και δεν επιτρέ
πεται δικαστική αναστολή της. Είναι δυνατή η προσβολή 
της με τα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης 
που ασκούνται και εκδικάζονται κατά την ίδια διαδικα
σία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 741 επ. Κ.ΠολΑ) 
και απευθύνονται και κατά του συνδίκου.

Δημοσιότητα
Άρθρο 8.-1. Περιλήψεις των αποφάσεων που κηρύσ

σουν την πτώχευση ή μεταβάλλουν το χρόνο παύσης 
των πληρωμών, καθώς και κάθε άλλη πρόσκληση ή 
πράξη που προβλέπεται στον παρόντα κώδικα, δημο
σιεύονται με την επιμέλεια του συνδίκου, του οφειλέ
τη ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, στο Δελτίο 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Το 
πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, κατά την κρίση του, να 
διατάξει και πρόσθετες δημοσιεύσεις.

2. Οι αποφάσεις που κηρύσσουν ή ανακαλούν πτώ
χευση ή διατάσσουν το άνοιγμα της διαδικασίας συν
διαλλαγής, επικυρώνουν τη συμφωνία συνδιαλλαγής, 
κηρύσσουν τη λύση αυτής, επικυρώνουν ή απορρίπτουν 
το σχέδιο αναδιοργάνωσης, ακυρώνουν τούτο ή διατάσ- 
σουν την ατομική ανατροπή του ή παύουν τις εργασίες 
της πτωχεύσεως και σε όσες άλλες περιπτώσεις ορί
ζεται στον παρόντα κώδικα, σημειώνονται στο Γ ενικό 
Εμπορικό Μητρώο.

3. Σε κάθε πρωτοδικείο, στο γραφείο του εισηγητή, 
τηρείται με επιμέλεια του γραμματέα των πτωχεύσε
ων Μητρώο Πτωχεύσεων, στο οποίο εγγράφονται τα 
ονόματα και επί νομικών προσώπων η επωνυμία αυτών 
που κηρύχθηκαν σε πτώχευση ή ζητήθηκε το άνοιγμα 
της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Στη μερίδα τους κατα- 
χωρείται κάθε περαιτέρω πράξη της διαδικασίας, καθώς 
και η αποκατάσταση. Τηρείται επίσης και αλφαβητικό 
ευρετήριο. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών τηρείται Γ ενικό 
Μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται οι άνω μεταβολές
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yta ολόκληρη τη Χώρα. Οι λεπτομέρειες τήρησης των 
Μητρώων αυτών καθορίζονται με Απόφαση του Υπουρ
γού Δικαιοσύνης.

Καταχωρήσεις
Άρθρο 9 -1. Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, 

με επιμέλεια του συνδίκου, καταχωρείται στο υποθη
κοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο, στο οποίο έχουν κα- 
ταχωρηθεί εμπράγματα δικαιώματα του οφειλέτη επί 
ακινήτων.

Ζ Σε περίπτωση εκποίησης ή αποδέσμευσης των ακι
νήτων αυτών από τον σύνδικο, το πτωχευτικό δικαστή
ριο, μετά από αίτησή του, διατάσσει τη διαγραφή της 
καταχώρησης αυτής.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρ
μόζονται αναλόγως και σε μητρώα πλοίων ή αεροσκα
φών, επί των οποίων ο οφειλέτης έχει εμπράγματα 
δικαιώματα, καθώς και σε δημόσια βιβλία στα οποία 
καταχωρούνται κατά το νόμο άλλα περιουσιακά στοι
χεία.

III. Εξασφαλιστικά μέτρα 
Προληπτικά μέτρα

Άρθρο 10.-1. Μετά την υποβολή της αίτησης για κή
ρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, ο πρόεδρος του αρ
μόδιου κατά το άρθρο 4 δικαστηρίου, δικάζοντας κατά 
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. 
Κ.Πολ.Δ.), μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον, μπορεί να διατάξει όποιο μέτρο κρίνει ανα
γκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστω
τές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση 
της αξίας της, μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση επί 
της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης. Ο πρόεδρος 
μπορεί, ιδίως, να απαγορεύσει οποιαδήποτε διάθεση 
περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, 
να διατάξει την αναστολή των ατομικών διώξεων των 
πιστωτών, να ορίσει μεσεγγυούχο. Η απόφαση υποβάλ
λεται στη δημοσιότητα του άρθρου 8.

2. Τα διατασσόμενα μέτρα παύουν αυτοδικαίως με την 
έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου επί της αίτησης 
για κήρυξη της πτώχευσης.

Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας
Άρθρο 11.-1.0  γραμματέας των πτωχεύσεων γνωστο

ποιεί αμέσως στογ ειρηνοδίκη τη διάταξη της απόφα
σης για τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. Η 
γνωστοποίηση γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, 
ακόμη και με τηλεομοιοτύπημα ή τηλεγράφημα. Αρμό
διος για τη σφράγιση είναι ο ειρηνοδίκης του τόπου 
όπου βρίσκονται τα πράγματα, ο οποίος υποχρεούται 
να εκτελέσει τη σφράγιση εντός είκοσι τεσσάρων (24) 
ωρών με την παρουσία του συνδίκου ή και χωρίς αυτή. 
Σε κάθε περίπτωση ο ειρηνοδίκης, μόλις πληροφορηθεί 
με οποιονδήποτε τρόπο την κήρυξη της πτώχευσης 
οφείλει να ενεργήσει τη σφράγιση και χωρίς να έχει 
ειδοποιηθεί από τον γραμματέα.

2. Ο εισηγητής μπορεί να επιτρέψει να παραλειφθεί 
η σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, αν κατά την 
κρίση του η απογραφή είναι δυνατόν να περατωθεί 
εντός μιας (1) ημέρας.

3. Ο ειρηνοδίκης θέτει τις σφραγίδες στις θύρες και 
τα παράθυρα του καταστήματος του οφειλέτη και των

λοιπών ακινήτων του, καθώς και επί των κινητών του 
που βρίσκονται εκτός κλειστού χώρου, ώστε να μην είναι 
δυνατή η είσοδος στα ακίνητα ή η αφαίρεση κινητών, 
χωρίς την καταστροφή των σφραγίδων.

4. Δεν μπορεί να σφραγιστεί η κατοικία του οφειλέτη 
και της οικογένειάς του ή τα κινητά που κατά το άρ
θρο 953 παράγραφος 3 του Κ.Πολ,Δ. είναι ακατάσχετα. 
Επίσης εξαιρούνται από τη σφράγιση και παραδίδονται 
αμέσως στον σύνδικο τα πράγματα που εξαιρέθηκαν 
από τη σφράγιση κατά το άρθρο 67, καθώς και τα 
εμπορικά βιβλία του οφειλέτη και τα βραχυπρόθεσμα 
αξιόγραφα ή αυτά που πρέπει να γίνουν αποδεκτά από 
τρίτο ή για τα οποία πρέπει να ληφθούν συντηρητικά 
μέτρα. Τα εμπορικά βιβλία θεωρούνται από τον ειρηνο
δίκη και βεβαιώνεται με συνοπτική έκθεση η κατάστασή 
τους, τα δε αξιόγραφα περιγράφονται ακριβώς στην 
έκθεση.

5. Για τη σφράγιση συντάσσεται από τον ειρηνοδίκη 
έκθεση, στην οποία αναφέρεται η περιγραφή των χώ
ρων, όπου τέθηκαν οι σφραγίδες, τα σημαντικά έγγραφα 
και οι διαθήκες που τυχόν ανευρέθηκαν, τα τυχόν εξαι- 
ρεθέντα από τη σφράγιση πράγματα και καταχωρεί- 
ται κάθε ισχυρισμός ή αντίρρηση των προσώπων που 
παρευρέθηκαν στη σφράγιση και κάθε τι που μπορεί 
να έχει σημασία για την πτώχευση και υπέπεσε στην 
αντίληψη του ειρηνοδίκη.

6. Η σφράγιση μισθωμένου από τον οφειλέτη εμπορι
κού καταστήματος, αποθήκης ή άλλου χώρου για την 
άσκηση της επιχειρήσής του δεν εμποδίζει την εκτέλεση 
δικαστικής απόφασης που διατάσσει για οποιονδήποτε 
λόγο την απόδοση του μισθίου στον εκμισθωτή. Με
σεγγυούχος των πραγμάτων που τυχόν ευρεθούν στο 
μίσθιο είναι ο εκμισθωτής, μέχρι να παραληφθούν αυτά 
από τον σύνδικο και εφαρμόζονται σχετικά οι διατάξεις 
του άρθρου 956 παράγραφος 4 του Κ.Πολ,Δ..

IV. Αντίκλητοι-έξοδα-προθεσμίες 
Αντίκλητοι, κοινοποιήσεις

Άρθρο 12.-1.0  οφειλέτης που κηρύχθηκε σε πτώχευ
ση και η επιτροπή πιστωτών οφείλουν με δήλωσή τους 
προς τον γραμματέα των πτωχεύσεων να ορίσουν ως 
αντίκλητό τους πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα του 
πτωχευτικού δικαστηρίου.

2. Όπου προβλέπονται επιδόσεις, κοινοποιήσεις, γνω
στοποιήσεις ή ειδοποιήσεις προς τον οφειλέτη ή την 
επιτροπή πιστωτών, αυτές γίνονται μόνο προς τον αντί
κλητο που έχει νομίμως διορισθεί και πάντοτε εγγρά- 
φως. Αν δεν έχει διορισθεί αντίκλητος, η ειδοποίηση 
των εν λόγω γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη 
και τηλεφωνικώς από τον γραμματέα των πτωχεύσε
ων, ο οποίος βεβαιώνει τούτο ενυπογράφως πάνω στο 
φάκελο της πτώχευσης.

Τα δικαστικά έξοδα
Άρθρο 13 - Στις πτωχευτικές δίκες τα έξοδα επιβάλ

λονται πάντοτε σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας, 
αν ενεργήθηκαν προς το συμφέρον της.

Οι προθεσμίες
Άρθρο 14.-1. Οι κοινοποιήσεις, επιδόσεις και ειδοποι

ήσεις, αν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στον παρόντα 
κώδικα, γίνονται πριν τρεις (3) ημέρες.
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Ζ Στις προθεσμίες που κατά τον παρόντα κώδικα 
ορίζονται σε ημέρες δεν υπολογίζονται οι ημέρες αρ
γίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα Σάββατα. 
Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τις προθεσμίες 
των ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

I. Συνέπειες της πτώχευσης 
ως προς τον οφειλέτη

Στερήσεις
Άρθρο 15.- Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο από την 

κήρυξη της πτώχευσης στερείται μόνο εκείνων των δι
καιωμάτων του προσωπικής φύσεως, που προβλέπουν 
ειδικές διατάξεις νόμων.

Πτωχευτική περιουσία
Άρθρο 16.- 1. Η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει 

το σύνολο της περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη 
κατά την κήρυξη της πτώχευσης, οπουδήποτε και αν 
βρίσκεται.

Ζ Δεν ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία τα κατά το 
κοινό δικονομικό δίκαιο ή άλλες διατάξεις ακατάσχετα 
ή εξαιρούμενα με ειδικές διατάξεις νόμων.

3. Στην πτωχευτική περιουσία ανήκουν τα εμπορικά 
βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη που αφορούν την επι
χείρησή του. Η υποχρέωση διατήρησής τους, σύμφωνα 
με το νόμο, δεν θίγεται.

4. Εάν μεταξύ των συζύγων ισχύει το σύστημα κοινο
κτημοσύνης, η κοινή περιουσία καταλαμβάνεται από την 
πτωχευτική απαλλοτρίωση ως χωριστή περιουσία και 
από αυτήν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που προβλέ- 
πονται στα άρθρα 1408-1409 του Αστικού Κώδικα και 
υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.

5. Στην πτωχευτική περιουσία δεν περιλαμβάνεται η 
περιουσία που αποκτά ο οφειλέτης μετά την κήρυξη της 
πτώχευσης. Κατ’ εξαίρεση, τόκοι και άλλες περιοδικές 
παροχές, καθώς και παρεπόμενες αξιώσεις ή δικαιώμα
τα και αν ακόμη γεννώνται ή αναπτύσσονται μετά την 
κήρυξη της πτώχευσης, ανήκουν στην πτωχευτική περι
ουσία, εφόσον προέρχονται από ενοχή ή κύριο δικαίωμα 
που υπήρχε πριν την κήρυξη της πτώχευσης.

Πτωχευτική απαλλοτρίωση
Άρθρο 17.-1.0  οφειλέτης από την κήρυξη της πτώχευ

σης στερείται αυτοδικαίως της διοίκησης (διαχείρισης 
και διάθεσης) της περιουσίας του (πτωχευτική απαλλο
τρίωση), την οποία ασκεί μόνος ο σύνδικος. Μετά την 
κήρυξη της πτώχευσης, πράξεις διαχείρισης ή διάθεσης 
στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας από τον οφει
λέτη ή προς αυτόν, χωρίς τη σύμπραξη του συνδίκου, 
είναι ανενεργείς και απαγορεύεται να καταχωρηθούν σε 
δημόσια βιβλία οποιοσδήποτε φύσεως, χωρίς τη γραπτή 
έγκριση του συνδίκου.

Ζ Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων, αν ο οφει
λέτης διέθεσε περιουσιακά στοιχεία κατά την ημέρα 
κήρυξης της πτώχευσης, τεκμαίρεται ότι η διάθεση έγινε 
μετά την κήρυξη.

3. Η πτωχευτική απαλλοτρίωση αίρεται σε όσες πε
ριπτώσεις ο παρών κώδικας προβλέπει.

4. Ο οφειλέτης δεν νομιμοποιείται μετά την κήρυξη

της πτώχευσης σε δίκες που αφορούν την πτωχευτι
κή περιουσία. Μόνο σε περίπτωση κατεπείγοντος και 
αδράνειας του συνδίκου νομιμοποιείται, κατ’ εξαίρεση, 
στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της 
πτωχευτικής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέ
της έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει προσθέτως στις 
δίκες που διεξάγει ο σύνδικος.

Ανάθεση στον οφειλέτη 
Άρθρο 18.-1. Όταν η πτώχευση κηρύσσεται με αίτη

ση του οφειλέτη, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, 
μετά από αίτηση αυτού, να του αναθέσει τη διοίκηση 
(διαχείριση και διάθεση) της πτωχευτικής περιουσίας, 
με ή χωρίς περιοριστικούς όρους, πάντοτε με τη σύ
μπραξη του συνδίκου, αν η ανάθεση αυτή είναι προς το 
συμφέρον των πιστωτών και συναινεί στην ανάθεση η 
επιτροπή πιστωτών.

Ζ Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση 
του συνδίκου ή της επιτροπής πιστωτών, να αφαιρέσει 
από τον οφειλέτη τη διοίκηση της πτωχευτικής περιου
σίας, αν τούτο επιβάλλει το συμφέρον των πιστωτών. 
Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα διοίκησης περιέρ
χεται στον σύνδικο.

3. Οι αποφάσεις για ανάθεση ή αφαίρεση, κατά τις 
παράγραφους 1 και Ζ του δικαιώματος διοίκησης είναι 
εκ του νόμου εκτελεστές και υποβάλλονται στη δημο
σιότητα του άρθρου 8.

Περιορισμός προς διατήρηση του ενεργητικού 
Άρθρο 19.-1. Μέχρι την έγκριση του κατά τα άρθρα 

107 επ. σχεδίου αναδιοργάνωσης, άλλως μέχρι την ένω
ση των πιστωτών, απαγορεύεται η διάθεση στοιχείων 
του ενεργητικού της επιχείρησης χωρίς την άδεια του 
εισηγητή, που χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περι
πτώσεις.

Ζ Αν συντρέχουν όλως εξαιρετικές περιστάσεις, όπως 
προφανής κίνδυνος ουσιώδους μείωσης της αξίας της 
επιχείρησης του οφειλέτη ή ύπαρξη ιδιαίτερα ευνοϊκής 
προσφοράς, το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από έκθε
ση του εισηγητή και αφού ακουσθεί ο σύνδικος και η 
επιτροπή πιστωτών, μπορεί να αποφασίσει την εκποίηση 
της επιχείρησης ως συνόλου, με ανάλογη εφαρμογή της 
διαδικασίας και τις διακρίσεις του άρθρου 135.

Υποχρέωση ενημέρωσης και συνεργασίας 
Άρθρο 20.- 1. Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να ενη

μερώνει τον σύνδικο και να συνεργάζεται μαζί του για 
οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την πτώχευση. Η ίδια 
υποχρέωση βαρύνει και τους κατά την προηγούμενη 
της κήρυξης της πτώχευσης διετία πληρεξούσιους του 
οφειλέτη, πλην των δικηγόρων του, εκτός αν υπάρχει 
συναίνεση του οφειλέτη.

2. Ο οφειλέτης υποχρεούται να θέσει στη διάθεση 
του συνδίκου τα τηρούμενα από αυτόν εμπορικά βιβλία 
και στοιχεία, υποχρεωτικά και μη, που αφορούν την 
επιχείρησή του.
II. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πιστωτές

Πτωχευτικός πιστωτής 
Άρθρο 21.-1. Πτωχευτικοί πιστωτές είναι εκείνοι που 

κατά την κήρυξη της πτώχευσης έχουν κατά του οφει
λέτη γεννημένη Kat δικαστικώς επιδιώξιμη χρηματική
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ενοχική απαίτηση και ειδικότερα εκείνοι των οποίων: 
α. η απαίτηση δεν διασφαλίζεται με προνόμιο ή 

εμπράγματη ασφάλεια (ανέγγυοι πιστωτές)· 
β. η απαίτηση ικανοποιείται προνομιακά από το σύνο

λο της πτωχευτικής περιουσίας (γενικοί προνομιούχοι 
πιστωτές)·

γ. η απαίτηση εξασφαλίζεται με ειδικό προνόμιο ή 
εμπράγματη ασφάλεια επί συγκεκριμένου αντικειμένου 
της πτωχευτικής περιουσίας (ενέγγυοι πιστωτές)· 

δ. η απαίτηση ικανοποιείται από την πτωχευτική πε
ριουσία μετά από την ικανοποίηση των ανέγγυων πι
στωτών (πιστωτές μειωμένης εξασφάλισης).

2. Ο πτωχευτικός πιστωτής μπορεί να επιδιώξει την 
ικανοποίηση των απαιτήσεών του μόνο μέσω της πτω
χευτικής διαδικασίας, εκτός εάν στον παρόντα κώδικα 
ορίζεται διαφορετικά

Απαιτήσεις υπό αίρεση 
Άρθρο 22.- 1. Απαιτήσεις υπό διαλυτική αίρεση, για 

όσο χρόνο η αίρεση δεν πληρούται, θεωρούνται ως 
μη τελούσες υπό αίρεση. Σε περίπτωση πλήρωσης της 
αίρεσης κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασί
ας, ο πιστωτής υποχρεούται να επιστρέφει τα τυχόν 
καταβληθέντα σ’ αυτόν.

Ζ Απαιτήσεις υπό αναβλητική αίρεση κατατάσσονται 
στον κατά το άρθρο 153 πίνακα διανομής τυχαία, κατ’ 
ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 978 Κ.Πολ.Δ..

Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 
Άρθρο 23.-1. Οι κατά την κήρυξη της πτώχευσης μη 

ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά του οφειλέτη, πλην 
εκείνων των ενέγγυων πιστωτών, θεωρούνται ότι έλη
ξαν. Οι μη ληξιπρόθεσμες άτοκες απαιτήσεις μειώνονται 
κατά το ποσό του νόμιμου τόκου που αντιστοιχεί στο 
διάστημα από την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την 
πραγματική λήξη τους ως προς αυτόν.

Ζ Οι απαιτήσεις των ενέγγυων πιστωτών καθίστανται 
απαιτητές κατά την πραγματική λήξη τους.

Παύση τοκογονίας 
Άρθρο 24 -1. Από την κήρυξη της πτώχευσης οι απαι

τήσεις των πιστωτών που δεν είναι εξασφαλισμένες 
με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα παύουν να 
παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους. Η παύση 
της τοκογονίας δεν ισχύει για τους συνοφειλέτες και 
τους εγγυητές.

2. Το κατά τα άρθρα 107 επ. σχέδιο αναδιοργάνωσης 
μπορεί να έχει ως περιεχόμενο και την καταβολή, ολική 
ή μερική, των τόκων που έπαυσαν να παράγονται λόγω 
κήρυξης της πτώχευσης.

Αναστολή των ατομικών καταδιώξεων 
Άρθρο 25.- 1. Με επιφύλαξη της διάταξης του άρ

θρου 26, από την κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλο
νται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα 
των πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση 
ή εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεών τους. Ιδίως 
απαγορεύεται η έναρξη ή συνέχιση της αναγκαστικής 
εκτέλεσης, η άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών 
αγωγών, η συνέχιση των δικών επ’ αυτών, η άσκηση ή 
εκδίκαση ένδικων μέσων, η έκδοση πράξεων διοικητικής 
ή φορολογικής φύσεως, ή η εκτέλεσή τους σε στοιχεία 
της πτωχευτικής περιουσίας.

2. Πράξεις κατά παράβαση της κατά την παράγραφο
1 αναστολής είναι απολύτως άκυρες.

Ρυθμίσεις για τους ενέγγυους πιστωτές
Άρθρο 26- 1. Πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις 

εξασφαλίζονται με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη 
ασφάλεια επί αντικειμένου της πτωχευτικής περιουσίας, 
ικανοποιούνται αποκλειστικά από τη ρευστοποίησή του 
σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις, εκτός εάν 
ο παρών κώδικας προβλέπει διαφορετικά. Οι ενέγγυοι 
πιστωτές ικανοποιούνται από το σύνολο της πτωχευ
τικής περιουσίας, μόνο σε περίπτωση που παραιτηθούν 
από το προνόμιο ή την ασφάλειά τους.

2. Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις παρα
γράφους 3 έως 6, η αναστολή των ατομικών διώξεων 
δεν ισχύει ως προς τους ενέγγυους πιστωτές σχετικά 
με τα ανωτέρω υπέγγυα στοιχεία της πτωχευτικής πε
ριουσίας.

3. Από την έκδοση της απόφασης που κηρύσσει την 
πτώχευση, μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης των ενέγγυ
ων πιστωτών επί περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, 
τα οποία συνδέονται λειτουργικά και άμεσα με την 
επιχειρηματική δραστηριότητά του ή με παραγωγική 
μονάδα ή εκμετάλλευση του οφειλέτη, αναστέλλονται 
μέχρι την έγκριση του κατά τα άρθρα 107 επ. σχεδίου 
αναδιοργάνωσης, άλλως μέχρι την κατά το άρθρο 84 
απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών ως προς τον 
τρόπο εξακολούθησης των εργασιών της πτώχευσης. 
Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή δεν επεκτείνεται πέραν 
των δέκα (10) μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης, με 
την παρέλευση των οποίων η αναστολή αίρεται αυτο
δικαίως. Πράξεις ατομικών διώξεων των ενέγγυων πι
στωτών κατά παράβαση της αναστολής της παρούσας 
παραγράφου είναι απολύτως άκυρες.

4. Η κατά την παράγραφο 3 αναστολή δεν επεκτείνε- 
ται στα υπέγγυα αντικείμενα που ανήκουν σε εγγυητές, 
συνοφειλέτες και τρίτους οφειλέτες ή ανήκουν στον 
οφειλέτη, αλλά δεν συνδέονται λειτουργικά και άμεσα 
με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, παραγωγική 
μονάδα ή εκμετάλλευσή του.

5. Αν αποφασιστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 84, η εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, 
αναστέλλονται μέχρι πέρατος της διαδικασίας αυτής 
και οι ατομικές διώξεις των ενέγγυων πιστωτών και 
μόνο ως προς τα κατά την παράγραφο 3 εδάφιο πρώτο 
περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Στην περίπτωση 
αυτή δεν ισχύει ο χρονικός περιορισμός του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου 3.

6. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν θίγουν τις ειδικές ρυθ
μίσεις για αναγκαστική εκτέλεση των συμφωνιών πα~ 
ροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

Οφειλέτες εις ολόκληρον
Άρθρο 27.-1. Επί οφειλής εις ολόκληρον ο πιστωτής 

έχει δικαίωμα, εάν κηρυχθεί σε πτώχευση τουλάχιστον 
ένας από τους συνοφειλέτες, να απαιτήσει από κάθε 
συνοφειλέτη την πλήρη ικανοποίηση της απαίτησής 
του, εάν κατέστη απαιτητή κατά την πραγματική λήξη 
της. Σε περίπτωση υπερκάλυψης της απαίτησής του, 
αποδίδει το επιπλέον σε εκείνον τον συνοφειλέτη που 
θα είχε δικαίωμα αναγωγής κατά των άλλων.

Ζ Συνοφειλέτης εις ολόκληρον και εγγυητής δεν μπο

X
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ρούν να συμμετάσχουν στην πτώχευση συνοφειλέτη ή 
πρωτοφειλέτη αντίστοιχα, με βάση απαίτηση που θα 
αποκτούσαν στο μέλλον λόγω ικανοποίησης από αυ
τούς του πιστωτή, εκτός αν ο πιστωτής αυτός δεν έχει 
αναγγείλει την απαίτησή του.

III. Συνέπειες πτώχευσης ως προς τις συμβάσεις
Διατήρηση ισχύος 

Άρθρο 28.- Οι κατά την κήρυξη της πτώχευσης εκκρε
μείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, στις οποίες συμβαλλό
μενος είναι ο οφειλέτης, διατηρούν την ισχύ τους, εκτός 
εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα.

Δικαίωμα επιλογής 
Άρθρο 29 -1. Ο σύνδικος, με την άδεια του εισηγητή, 

έχει το δικαίωμα να εκπληρώσει τις εκκρεμείς συμβά
σεις, υποκαθιστώντας την ομάδα των πιστωτών στη 
θέση του οφειλέτη, και να απαιτήσει την εκπλήρωση 
από τον αντισυμβαλλόμενο. Στην περίπτωση αυτή ο 
τελευταίος καθίσταται ομαδικός πιστωτής.

Ζ Εάν ο σύνδικος δεν ασκήσει το δικαίωμα εκπλή
ρωσης μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της 
έκθεσής του, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να τάξει 
σ’ αυτόν εύλογη προθεσμία προς άσκηση του δικαιώμα
τος επιλογής. Εάν ο σύνδικος δεν απαντήσει εντός της 
εύλογης προθεσμίας που έταξε ο αντισυμβαλλόμενος 
ή εάν αρνηθεί την εκπλήρωση, ο αντισυμβαλλόμενος 
δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να 
απαιτήσει αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης, ικανοποι
ούμενος ως πτωχευτικός πιστωτής.

3. Το δικαίωμα του συνδίκου για εκπλήρωση ή μη 
αφορά εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, για τις 
οποίες ο σύνδικος έχει λάβει γνώση, ιδίως αυτές που 
περιλαμβάνονται σε κατάσταση που του έχει εγχειρίσει 
ο οφειλέτης.

Συμβάσεις που συνάπτονται από τον σύνδικο 
Άρθρο 30.- Απαιτήσεις από συμβάσεις που συνάπτο- 

νται από τον σύνδικο ικανοποιούνται ως ομαδικές.
Συμβάσεις που λύονται ή διατηρούνται 

Άρθρο 31.-1. Συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατη
ρούν την ισχύ τους, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορε
τικά στο νόμο ή τη σύμβαση.

Ζ Η κήρυξη της πτώχευσης αποτελεί λόγο λύσης των 
συμβάσεων προσωπικού χαρακτήρα, στις οποίες ο οφει
λέτης είναι συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και εκείνων η 
λύση των οποίων επέρχεται ή μπορεί να επέλθει από 
ειδική διάταξη νόμου.

Δικαίωμα καταγγελίας 
Άρθρο 3Ζ -1. Τα οριζόμενα στο άρθρο 31 δεν θίγουν 

το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης που προβλέπει 
ο νόμος ή η σύμβαση.

2. Επίσης δεν θίγονται τα δικαιώματα του αντισυμβαλ
λόμενου μέρους για λύση της σύμβασης, με βάση ρήτρα 
που επιτρέπει τη λύση της σε περίπτωση πτώχευσης 
του άλλου μέρους ή υπαγωγής του σε διαδικασία συλ
λογικής εκτέλεσης.

Μεταβίβαση της συμβατικής σχέσης 
Άρθρο 33.-1. Ο σύνδικος δικαιούται να μεταβιβάσει 

σε τρίτο τη συμβατική σχέση, στην οποία συμβαλλόμε
νο μέρος είναι ο οφειλέτης. Η μεταβίβαση επιτρέπεται

ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμβατικών όρων που την 
αποκλείουν ή την περιορίζουν, αν η μεταβίβαση είναι 
συμφέρουσα για τους πιστωτές και συναινεί ο αντισυμ
βαλλόμενος του οφειλέτη.

2. Σε άρνηση του αντισυμβαλλομένου να συναινέσει, το 
πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από αίτηση του συνδίκου, 
μπορεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση υπό τους όρους:

α) ότι ο σύνδικος επέλεξε τη συνέχιση της σύμβα
σης.

β) ότι ο τρίτος έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τις 
απορρέουσες από αυτήν υποχρεώσεις του οφειλέτη 
και

γ) ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεν βλάπτεται από τη 
μεταβίβαση.

Με την έκδοση της απόφασης που εγκρίνει τη με
ταβίβαση, ο τρίτος θεωρείται υποκατασταθείς στα 
εκ της συμβάσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του 
οφειλέτη.

Συμβάσεις εργασίας
Άρθρο 34.-1. Με την κήρυξη της πτώχευσης δεν λύεται 

η σύμβαση εργασίας.
2. Ο σύνδικος, εφόσον ο οφειλέτης είναι εργοδότης, 

μπορεί να λύσει τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, 
με καταγγελία. Η πτώχευση αποτελεί σπουδαίο λόγο 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 
ή έργου. Για το κύρος της καταγγελίας της σύμβασης 
εργασίας αορίστου χρόνου δεν απαιτείται η καταβολή 
αποζημίωσης.

3. Σε περίπτωση που η κατά το άρθρο 70 έκθεση του 
συνδίκου προβλέπει βιωσιμότητα της επιχείρησης, ο 
σύνδικος, ο οφειλέτης και η επιτροπή πιστωτών, μπο
ρούν χωριστά ο καθένας ή από κοινού να ζητήσουν 
από τον εισηγητή τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων 
εργασίας μέχρι την έγκριση ή απόρριψη από το πτω
χευτικό δικαστήριο του κατά τα άρθρα 107 επ. σχεδίου 
αναδιοργάνωσης.

4. Οι απαιτήσεις των μισθωτών από μισθούς και λοιπές 
παροχές που γεννήθηκαν πριν την κήρυξη της πτώχευ
σης, καθώς και κάθε συναρτώμενη με την καταγγελία 
απαίτησή τους, όπως ιδίως αποζημίωση εκ του νόμου, 
αποτελούν πτωχευτικές απαιτήσεις, για τις οποίες οι 
μισθωτοί ικανοποιούνται ως πτωχευτικοί πιστωτές κατά 
τις ειδικότερες περί κατατάξεως των πιστωτών διατά
ξεις του παρόντος κώδικα.

5. Μισθωτός που πραγματικά συνεχίζει να παρέχει 
ή παρέχει την εργασία του μετά την κήρυξη της πτώ
χευσης, λόγω συνέχισης της επιχειρηματικής δραστη
ριότητας από τον οφειλέτη ή τον σύνδικο, για τους 
μισθούς και τις συναφείς παροχές, ικανοποιείται ως 
ομαδικός πιστωτής.

Επιφύλαξη κυριότητας
Άρθρο 35.-1. Εάν πριν την κήρυξη της πτώχευσης, ο 

οφειλέτης είχε πωλήσει κινητό πράγμα με επιφύλαξη 
κυριότητας μέχρις αποπληρωμής του τιμήματος και το 
είχε παραδώσει στον αγοραστή, η κήρυξη της πτώχευ
σης δεν αποτελεί λόγο λύσεως της σύμβασης ή υπανα
χώρησης από αυτήν και ούτε εμποδίζει τον αγοραστή 
να αποκτήσει την κυριότητα του πωληθέντος, κατά τα 
συμφωνηθέντα.

2. Εάν πριν την κήρυξη της πτώχευσης, ο οφειλέτης
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είχε αγοράσει κινητό πράγμα με επιφύλαξη κυριότητας 
του πωλητή και είχε παραλάβει το πράγμα, η κήρυξη 
της πτώχευσης δεν θίγει τα δικαιώματα του πωλητή που 
απορρέουν από την επιφύλαξη κυριότητας. Ο πωλητής 
δικαιούται να τάξει προθεσμία στον σύνδικο, προκειμέ- 
νου να ασκήσει το κατά το άρθρο 29 δικαίωμα επιλογής. 
Εάν ο σύνδικος αρνηθεί την εκπλήρωση, ο πωλητής 
έχει δικαίωμα αποχωρισμού του πράγματος από την 
πτωχευτική περιουσία, χωρίς ανάγκη προηγούμενης 
υπαναχώρησης. Ο πωλητής δικαιούται να ασκήσει το 
δικαίωμά του αυτό μόνο μετά την υποβολή της κατά 
το άρθρο 70 έκθεσης του συνδίκου.

Συμψηφισμός
Άρθρο 36.- 1. Η κήρυξη της πτώχευσης δεν θίγει 

το δικαίωμα του πκττωτή να προτείνει συμψηφισμό 
ανταπαίτησής του προς την αντίστοιχη απαίτηση του 
οφειλέτη, εφόσον οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού 
συνέτρεξαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Οι απα
γορεύσεις συμψηφισμού, όπου ισχύουν, εφαρμόζονται 
και στην πτώχευση.

2. Ο συμψηφισμός απαιτήσεων που προκύπτουν από 
συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, ρυθ
μίζεται όπως η κείμενη νομοθεσία προβλέπει.

3. Ο συμψηφισμός απαιτήσεων που προκύπτουν από 
εντολές μεταβίβασης επί συστημάτων διακανονισμού 
πληρωμών και διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέ
σων, καθώς και με βάση ρήτρες εκκαθαριστικού συμ
ψηφισμού, στο πλαίσιο συμφωνιών παροχής χρηματο
οικονομικής ασφάλειας, γίνεται κατά τις ειδικές περί 
αυτών ρυθμίσεις.

IV. Αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκηση
Δικαίωμα αποχωρισμού

Άρθρο 37-1.Όποιος επικαλείται εμπράγματο ή ενοχι
κό δικαίωμα σε αντικείμενο που δεν ανήκει στον οφειλέ
τη, δικαιούται να ζητήσει τον αποχωρισμό του από την 
πτωχευτική περιουσία και την παράδοσή του σ’ αυτόν, 
με αίτησή του προς το σύνδικο. Η απόδοση από τον 
σύνδικο γίνεται μόνο μετά από άδεια του εισηγητή. Αν 
η αίτηση δεν γίνει δεκτή, η αξίωση προς αποχωρισμό 
ασκείται κατά του συνδίκου με βάση τις γενικές διατά
ξεις που ισχύουν ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου 
του οποίου ζητείται ο αποχωρισμός.

2. Εάν το αντικείμενο, του οποίου μπορούσε να ζητηθεί 
ο αποχωρισμός, κατά την παράγραφο 1, έχει εκποιηθεί 
από τον οφειλέτη σε τρίτο, χωρίς δικαίωμα, πριν την 
κήρυξη της πτώχευσης, ή μετά την κήρυξή της από τον 
σύνδικο, ο δικαιούχος σε αποχωρισμό μπορεί να απαιτή
σει την εκχώρηση της απαίτησης κατά του τρίτου στην 
αντιπαροχή, εάν αυτή ακόμα οφείλεται ή τον αποχωρι
σμό της αντιπαροχής από την πτωχευτική περιουσία, 
εάν αυτή διατηρεί την ταυτότητά της.

3. Εάν ο αποχωρισμός, κατά τις προηγούμενες πα
ραγράφους, είναι αδύνατος, ο δικαιούχος συμμετέχει 
στην πτωχευτική διαδικασία ως πτωχευτικός πιστωτής 
με βάση την αξία του αντικειμένου.

4. Επί καταπιστευτικής μεταβίβασης κυριότητας κι
νητού με διατήρηση της νομής από τον οφειλέτη, ο 
πιστωτής, ως κύριος του πράγματος, δικαιούται σε 
αποχωρισμό του.

Πτωχευτική διεκδίκηση 
Άρθρο 38.-1. Δικαίωμα διεκδίκησης έχει εκείνος που 

πριν την κήρυξη της πτώχευσης παρέδωσε εμπορεύμα
τα στον οφειλέτη λόγω παρακαταθήκης προς πώληση 
ή για να πωληθούν για λογαριασμό του, εφόσον αυτά, 
κατά την κήρυξη της πτώχευσης, βρίσκονται στην πτω
χευτική περιουσία του οφειλέτη αναλλοίωτα εν όλω ή 
εν μέρει.

2. Εάν τα εμπορεύματα της παραγράφου 1 έχουν πω- 
ληθεί και το τίμημα οφείλεται κατά την κήρυξη της 
πτώχευσης, ο παραγγελέας - παρακαταθέτης διεκδικεί 
ευθέως αυτό στα χέρια του αγοραστή.

3.0  δικαιούχος διεκδικεί αξιόγραφα, τα οποία πριν την 
κήρυξη της πτώχευσης είχε αποστείλει στον οφειλέτη 
για να εισπραχθούν ή να διατεθούν για καθορισμένες 
πληρωμές, εφόσον αυτά κατά την κήρυξη της πτώχευ
σης βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη αυτούσια.

Διεκδίκηση πωλητή 
Άρθρο 39.-1. Δικαίωμα διεκδίκησης έχει εκείνος που 

πριν την κήρυξη της πτώχευσης είχε πωλήσει εμπο
ρεύματα στον οφειλέτη, τα οποία κατά την κήρυξη της 
πτώχευσης δεν έχουν ακόμα περιέλθει στην κατοχή του 
οφειλέτη ή τρίτου που ενεργεί για λογαριασμό του και 
εφόσον το τίμημα οφείλεται εν όλω ή εν μέρει.

2  Αν στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου 
ο πωλητής κατέχει το πράγμα, έχει δικαίωμα επίσχεσης 
αυτού.

Άσκηση της διεκδίκησης 
Άρθρο 40.-1. Επί της αίτησης διεκδίκησης αποφαί- 

νεται ο σύνδικος με σύμφωνη γνώμη του εισηγητή. Αν 
υπάρχει αντίρρηση από τον σύνδικο ή πιστωτή, απο- 
φαίνεται το πτωχευτικό δικαστήριο.

2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 39 ο σύνδικος δικαι
ούται να ασκήσει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 
δικαίωμα επιλογής.

V. Πτωχευτική ανάκληση 
Κανόνας

Άρθρο 41.- Πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθηκαν 
εντός του χρόνου που περιλαμβάνεται από την παύση 
των πληρωμών μέχρι την κήρυξη της πτώχευσης (ύπο
πτη περίοδος) και είναι επιζήμιες για την ομάδα των 
πιστωτών ανακαλούνται ή μπορούν να ανακληθούν από 
τον σύνδικο κατά τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.

Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης 
Άρθρο 42.- Λογίζονται ότι είναι επιζήμιες και ανακα

λούνται οι ακόλουθες πράξεις: 
α) Δωρεές και χαριστικές γενικά δικαιοπραξίες, καθώς 

και αυτές στις οποίες η αντιπαροχή που έλαβε ο οφει
λέτης ήταν δυσανάλογα μικρή σε σχέση με τη δική του 
παροχή. Εξαιρούνται οι συνήθεις δωρεές που γίνονται 
για λόγους κοινωνικής ευπρέπειας ή από λόγους ηθι
κού καθήκοντος, καθώς και πράξεις από ελευθεριότητα 
που διενεργήθηκαν από τον οφειλέτη σε εκπλήρωση 
νομικής υποχρέωσης και παροχές προς οικονομική ή 
επαγγελματική αποκατάσταση των τέκνων του, εφόσον 
οι παροχές είναι ανάλογες προς την περιουσιακή του 
κατάσταση και δεν επέφεραν ουσιώδη ελάττωση της 
περιουσίας του οφειλέτη.
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β) Πληρωμές μη ληξιπρόθεσμων χρεών, 
γ) Πληρωμές ληξιπρόθεσμων χρεών με άλλο τρόπο και 

όχι με μετρητά ή με τη συμφωνηθείσα παροχή.
δ) Σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, συμπεριλαμ- 

βανόμενης και της εγγραφής προσημείωσης υποθή
κης ή παροχή άλλων ασφαλειών ενοχικής φύσεως για 
προϋπάρχουσες υποχρεώσεις, για την εξασφάλιση 
των οποίων ο οφειλέτης δεν είχε αναλάβει αντίστοιχη 
υποχρέωση ή για την εξασφάλιση νέων υποχρεώσεων 
που αναλήφθηκαν από τον οφειλέτη σε αντικατάσταση 
εκείνων που προϋπήρχαν.

Πράξεις δυνητικής ανάκλησης 
Άρθρο 43.-1. Κάθε αμφοτεροβαρής πράξη του οφει

λέτη ή πληρωμή από αυτόν ληξιπρόθεσμων χρεών του 
που έγινε μετά την παύση των πληρωμών και πριν την 
κήρυξη της πτώχευσης, μπορεί να ανακληθεί, εάν ο αντι
συμβαλλόμενος κατά τη διενέργεια της πράξης γνώριζε 
ότι ο οφειλέτης είχε παυσει τις πληρωμές του και η 
πράξη ήταν επιζήμια για την ομάδα των πιστωτών.

2. Τεκμαίρεται η γνώση του αντισυμβαλλομένου, εάν 
κατά τη διενέργεια της πράξης ήταν σύζυγος του οφει
λέτη ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού 
ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού ή πρόσωπο με 
το οποίο ο οφειλέτης συζούσε το τελευταίο έτος πριν 
τη διενέργεια της πράξης. Επί αντισυμβαλλόμενου νο
μικού προσώπου το τεκμήριο της γνώσης αφορά τα ως 
άνω πρόσωπα, εφόσον κατά τη διενέργεια της πράξης 
είχαν την ιδιότητα· του ιδρυτή ή διοικητή ή διευθυντή ή 
διαχειριστή του. Το τεκμήριο δεν ισχύει, εάν η ανακλη- 
τική αγωγή εγερθεί μετά την παρέλευση έτους από την 
κήρυξη της πτώχευσης.

Δόλια βλάβη των πιστωτών 
Άρθρο 44.- Πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθηκαν 

την τελευταία πενταετία πριν την κήρυξη της πτώχευ
σης, με δόλο αυτού να ζημιώσει τους πιστωτές του ή 
να ωφελήσει ορισμένους σε βάρος άλλων, ανακαλού
νται, εάν ο τρίτος με τον οποίο συμβλήθηκε, κατά το 
χρόνο της διενέργειας της πράξης γνώριζε το δόλο 
του οφειλέτη.

Εξαιρούμενες πράξεις 
Άρθρο 45.- Δεν ανακαλούνται: 
α) Συνηθισμένες πράξεις της επαγγελματικής ή επι

χειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη που διενερ- 
γήθηκαν κάτω από κανονικές συνθήκες και μέσα στα 
όρια των συνήθων συναλλαγών του.

β) Πράξεις του οφειλέτη που ρητά ο νόμος τις εξαι
ρεί από την εφαρμογή των ρυθμίσεων περί ανάκλησης, 
ακυρότητας ή ακυρωσίας πράξεων που έγιναν μέσα 
στην ύποπτη περίοδο.

γ) Πράξεις που διενεργούνται από τον οφειλέτη κατά 
το στάδιο εκπλήρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης, 
σε περίπτωση επαναφοράς σε εκκαθάριση λόγω αδυ
ναμίας εκπλήρωσης.

δ) Παροχή του οφειλέτη, για την οποία ο αντισυμ
βαλλόμενος κατέβαλε άμεσα ισοδύναμη αντιπαροχή 
σε μετρητά.

Ειδικές ρυθμίσεις 
επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών 

Άρθρο 46 -1. Το κύρος ή το ανακλητό εκκαθάρισης

που συντελέστηκε ή της παροχής εξασφάλισης στα 
πλαίσια των συναλλαγών σε χρηματιστηριακή αγορά 
παραγώγων, ρυθμίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν 
στη σχετική χρηματιστηριακή αγορά.

2. Το κύρος ή το ανακλητό των συμφωνιών παροχής 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας με βάση τέτοιες συμ
φωνίες ρυθμίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για 
τις σχετικές συμφωνίες.

3. Το κύρος ή το ανακλητό του συμψηφισμού, των 
πληρωμών ή συναλλαγών αυτών που συμμετέχουν σε 
σύστημα πληρωμών ή διακανονισμού ή σε χρηματαγο
ρά ρυθμίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις 
σχετικές συναλλαγές.

Πληρωμή χρηματογράφων
Άρθρο 47.- Επί πληρωμής χρηματογράφων από τον 

οφειλέτη μέσα στην ύποπτη περίοδο, η ανακλητική αξί
ωση μπορεί να στραφεί μόνον κατά του εκδότη συναλ
λαγματικής και του πρώτου οπισθογράφου γραμματίου 
σε διαταγή και επιταγής και μόνον εφόσον αυτοί γνώ
ριζαν ότι κατά το χρόνο έκδοσης ή οπισθογράφησης 
αντίστοιχα του χρηματογράφου, ο πληρωτής επί συ
ναλλαγματικής ή ο εκδότης επί γραμματίου σε διαταγή 
και επιταγής είχε παύσει τις πληρωμές του.

Δικαστική απόφαση - Νομιμοποίηση
Άρθρο 48.- 1. Οι πράξεις που έγιναν στην ύποπτη 

περίοδο ανακαλούνται με απόφαση του πτωχευτικού 
δικαστηρίου.

2. Την ανακλητική αξίωση ασκεί ο σύνδικος. Μπορεί να 
την ασκήσει και πιστωτής, εφόσον είχε ζητήσει εγγρά- 
φως από τον σύνδικο την άσκησή της για συγκεκριμένη 
πράξη και για συγκεκριμένο νόμιμο λόγο και ο σύνδικος 
δεν την άσκησε μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήψη του 
γραπτού αιτήματος του πιστωτή.

3. Η ανακλητική αγωγή απευθύνεται κατ’ εκείνου ή 
εκείνων που είχαν λάβει μέρος στην υπό ανάκληση πρά
ξη, καθώς και κατά των κληρονόμων ή άλλων καθολικών 
διαδόχων τους ή του κακόπιστου ειδικού διαδόχου.

4. Η ανάκληση δεν εμποδίζεται εκ του λόγου ότι για 
την υπό ανάκληση πράξη έχει εκδοθεί τίτλος εκτελε
στός ή το εξ αυτής δικαίωμα αποκτήθηκε μέσω ανα
γκαστικής εκτέλεσης.

Συνέπειες της απόφασης
Άρθρο 49.-1. Όποιος με ανακαλούμενη πράξη απέκτη

σε περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη, υποχρεούται να 
το επαναμεταβιβάσει στην πτωχευτική περιουσία. Εάν η 
αυτούσια επαναμεταβίβαση δεν είναι δυνατή, η υποχρέ
ωση ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου 
πλουτισμού, εφαρμοζόμενες αναλόγως.

2. Ο λήπτης δωρεάς υποχρεούται να επιστρέφει μόνο 
τον πλουτισμό, εκτός εάν γνώριζε ή κατά τις περιστά
σεις μπορούσε να γνωρίζει ότι με τη χαριστική παροχή 
επέρχεται ζημία της ομάδας των πιστωτών.

3. Αν το πτωχευτικό δικαστήριο κρίνει ότι αυτός που 
συμβλήθηκε με τον οφειλέτη ενήργησε κακόπιστα, μπο
ρεί να τον υποχρεώσει σε αποκατάσταση της ζημίας 
που προκλήθηκε από την πράξη στην ομάδα των πι
στωτών.

Αξιώσεις του αντισυμβαλλομένου
Άρθρο 50 -1. Εάν με την ανακαλούμενη παροχή είχε
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εξοφληθεί απαίτηση, με την επαναμεταβίβασή της η 
απαίτηση επανέρχεται σε ισχύ.

2. Σε περίπτωση ανάκλησης αμφοτεροβαρούς πράξης, 
ο αντισυμβαλλόμενος, εφόσον επιστρέφει την παροχή, 
έχει αξίωση στην αντιπαροχή του ως ομαδικός πιστω
τής, εάν η αντιπαροχή εξακολουθεί να διατηρεί την 
ταυτότητά της στην πτωχευτική περιουσία ή η τελευ
ταία αυξήθηκε κατά την αξία της αντιπαροχής, άλλως 
ικανοποιείται ως πτωχευτικός πιστωτής.

Παραγραφή της ανακλητικής αξίωσης 
Άρθρο 51.- Η ανακλητική αξίωση παραγράφεται με 

την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημέρα που ο 
σύνδικος έλαβε γνώση της πράξης και σε κάθε περί
πτωση μετά παρέλευση δύο (2) ετών από την κήρυξη 
της πτώχευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

I. Γ ενική διάταξη
Τα όργανα της πτώχευσης 

Άρθρο 52.- Τ α όργανα της πτώχευσης είναι: το πτω
χευτικό δικαστήριο, ο εισηγητής, ο σύνδικος, η συνέλευ
ση των πιστωτών και η επιτροπή πιστωτών.

II. Το πτωχευτικό δικαστήριο 
Αρμοδιότητα

Άρθρο 53.- Πτωχευτικό δικαστήριο είναι το πολυμε
λές πρωτοδικείο που κήρυξε την πτώχευση (άρθρο 4). 
Ασκεί την ανώτατη εποπτεία στη διεύθυνση των εργα
σιών της πτώχευσης. Έχει αρμοδιότητα να δικάζει τις 
διαφορές που ειδικά ορίζονται στον παρόντα κώδικα, 
αλλά και όσες αναφύονται από την πτώχευση και λόγω 
της κήρυξής της.

Διαδικασία
Άρθρο 54.-1. Το πτωχευτικό δικαστήριο δικάζει κάθε 

υπόθεση που υπάγεται σ’ αυτό, χωρίς εξαίρεση, κατά 
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 741 επ. 
Κ.Πολ.Δ.). Οι παρεμβάσεις (πρόσθετες ή κύριες) ενώπιον 
του ασκούνται και με δήλωση που καταχωρείται στα 
πρακτικά.

2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα, 
οι υποθέσεις ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου 
προσδιορίζονται εντός είκοσι (20) ημερών και η κλήτευ
ση γίνεται προ δέκα (10) ημερών, η δε απόφαση εκδίδε- 
ται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση.

Ανακοπή, έφεση και αναίρεση 
Άρθρο 55.- Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα 

κώδικα, οι αποφάσεις του πτωχευτικού δικαστηρίου 
υπόκεινται σε ανακοπή ερημοδικίας, έφεση, καθώς και 
αναίρεση μόνο για τους λόγους του άρθρου 559 αριθ. 1 
και 19 του Κ.ΠολΑ. Δεν υπόκεινται σε ανακοπή ερημοδι
κίας ή έφεση ή αναίρεση οι αποφάσεις του δικαστηρίου 
περί διορισμού ή αντικατάστασης του εισηγητή ή του 
συνδίκου και περί χορήγησης βοηθημάτων προς τον 
οφειλέτη ή την οικογένειά του.

Πτωχευτική ανακοπή 
Άρθρο 56.- Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, 

καθώς και εκείνη που μεταβάλλει χρόνο παύσης των 
πληρωμών, υπόκεινται σε ανακοπή. Η ανακοπή απευ

θύνεται κατά του συνδίκου και ασκείται ενώπιον του 
δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση από τον οφει
λέτη και οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση 
της απόφασης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων 
του Ταμείου Νομικών.

Αίτηση ανάκλησης
Άρθρο 57 -1. Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση 

μπορεί να ανακληθεί μετά από αίτηση του οφειλέτη 
από το δικαστήριο που κήρυξε την πτώχευση, εφόσον 
ικανοποιήθηκαν ή συναινούν οι πιστωτές που μετεί
χαν στη διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης, καθώς και 
εκείνοι που προκύπτουν από το φάκελο. Η ικανοποίηση 
και η συναίνεση των πιστωτών αποδεικνύεται μόνο εγ- 
γράφως, με βεβαιωμένη τη γνησιότητα της υπογραφής 
τους από δημόσια αρχή. Η απόφαση που κηρύσσει την 
πτώχευση μπορεί να ανακληθεί και με αίτηση όποιου 
έχει έννομο συμφέρον ή με πρόταση του εισηγητή, αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 758 Κ. Πολ. 
Δ.. Για το παραδεκτό της συζήτησης της αίτησης ανά
κλησης πρέπει να προσκομίζεται στο πτωχευτικό δικα
στήριο έκθεση του εισηγητή.

2. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την περάτω- 
ση της πτώχευσης κατά το άρθρο 164. Η απόφαση για 
την ανάκληση, μετά από αίτηση του οφειλέτη κατά 
την παράγραφο 1 εδάφιο α', έχει αναδρομική ισχύ και 
από τη δημοσίευσή της η πτώχευση θεωρείται ότι δεν 
κηρύχθηκε ποτέ. Η ανάκληση κατά την παράγραφο 1 
εδάφιο γ ' δεν έχει αναδρομική ισχύ, εκτός αν το ορίσει 
ειδικά το πτωχευτικό δικαστήριο.

3. Σε κάθε περίπτωση, από την ανάκληση δεν θίγονται 
οι πράξεις που έγκυρα ενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της ισχύος της πτωχευτικής απόφασης.

4. Η περί ανακλήσεως απόφαση δημοσιεύεται και στο 
Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. 
Ανακοπή ερημοδικίας και τριτανακοπή ασκούνται εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της δημοσιεύσεως 
αυτής. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις των άρθρων 756 επ. Κ. Πολ,Δ..

III. Ο εισηγητής
Ορισμός εισηγητή

Άρθρο 58.-1. Εισηγητής στην πτώχευση ορίζεται πρω
τόδικης που υπηρετεί στο πρωτοδικείο. Στα πρωτο
δικεία Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, εισηγητής 
των πτωχεύσεων ορίζεται για δύο (2) δικαστικά έτη, με 
απόφαση της ολομέλειάς τους, ένας ή δύο από τους 
προέδρους πρωτοδικών που υπηρετούν σ’ αυτά, κατ’ 
αποκλειστική απασχόληση. Στα λοιπά πρωτοδικεία, ο 
εισηγητής ορίζεται με την απόφαση του πτωχευτικού 
δικαστηρίου. Με τον ίδιο τρόπο αντικαθίσταται ο ει
σηγητής.

2. Επί πτώχευσης ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εται
ρίας, εισηγητής ορίζεται ο ίδιος για την εταιρία και τα 
ομόρρυθμα μέλη της που συμπτωχεύουν.

Καθήκοντα του εισηγητή 
επί της διοίκησης της πτώχευσης

Άρθρο 59.- 1. Ο εισηγητής οφείλει αμέσως μετά την 
κήρυξη της πτώχευσης να μεριμνήσει για την ειδοποίη
ση του συνδίκου περί του διορισμού του.Έχει καθήκον

xiv



3258 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

να επιτηρεί και να επιταχύνει τις εργασίες της πτώ
χευσης, να διατάσσει όλα τα κατεπείγοντα μέτρα προς 
διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας και προεδρεύει 
στη συνέλευση των πιστωτών.

2. Επιβλέπει το έργο του συνδίκου και, αν συντρέχει 
σχετική περίπτωση, μπορεί να ζητήσει την αντικατάστα
σή του. Παρέχει στον σύνδικο, μετά από συναίνεση της 
επιτροπής πιστωτών, την άδεια εμπορίας ή εκποίησης 
εμπορευμάτων και εν γένει κινητών της πτώχευσης, 
όπου προβλέπεται στον παρόντα κώδικα.

3. Σε κάθε περίπτωση ο εισηγητής έχει και τις αρμο
διότητες που ειδικά ορίζονται στον παρόντα κώδικα, 
αλλά και για κάθε πράξη αναγκαία στα πλαίσια και για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που 
του παρέχονται με τον παρόντα κώδικα, έστω και αν 
ειδικά δεν προβλέπονται σ’ αυτόν.

Διατάξεις του εισηγητή 
Αρθρο 60.- 1. Ο εισηγητής με διάταξή του παρέχει 

τις προβλεπόμενες από τον παρόντα κώδικα άδειες 
και αποφασίζει, εντός τριών (3) ημερών, επί όλων των 
διενέξεων του συνδίκου με την επιτροπή πιστωτών, με 
τους πιστωτές και τους λοιπούς εμπλεκόμενους στη 
διαδικασία της πτώχευσης και σε κάθε άλλη περίπτωση 
που έχει αρμοδιότητα κατά τον παρόντα κώδικα.

Ζ Κατά των διατάξεων αυτών του εισηγητή, καθώς και 
επί των διενέξεων του ίδιου με το σύνδικο, την επιτροπή 
πιστωτών ή πιστωτή ή με άλλους εμπλεκόμενους στην 
πτώχευση, επιτρέπεται, σε αυτούς που έχουν έννομο 
συμφέρον, η προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικα
στηρίου. Η προσφυγή, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά 
στον παρόντα κώδικα, ασκείται εντός είκοσι (20) ημερών 
από την έκδοση της διάταξης και εκδικάζεται εντός 
οκτώ (8) ημερών, το δε πτωχευτικό δικαστήριο αποφαί- 
νεται επ’ αυτής αμετακλήτως, εντός δέκα (10) ημερών 
από τη συζήτηση. Η προσφυγή στο πτωχευτικό δικα
στήριο δεν αναστέλλει την εκτέλεση των διατάξεων του 
εισηγητή, μπορεί όμως ο πρόεδρος του πτωχευτικού 
δικαστηρίου, μετά από αίτηση του προσφεύγοντος, να 
διατάξει την αναστολή εκτελέσεως, κατά τη διαδικασία 
των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. Κ.Πολ.Δ.).

3. Επί των διενέξεων που φέρονται ενώπιον του πτω
χευτικού δικαστηρίου, ο εισηγητής είναι υποχρεωμένος 
να υποβάλλει πάντοτε σχετική έκθεση, χωρίς την οποία 
είναι απαράδεκτη η συζήτηση.

Ανακριτικά καθήκοντα του εισηγητή 
Άρθρο 61.- Ο εισηγητής μπορεί να εξετάσει ανωμο

τί τον οφειλέτη και ενόρκως τους αντιπροσώπους και 
υπαλλήλους του, σχετικά με ό,τι αφορά τη σύνταξη 
του ισολογισμού και τις περιστάσεις και τις αιτίες της 
πτώχευσης. Αντίγραφα των καταθέσεων διαβιβάζει ο 
εισηγητής και προς τον αρμόδιο εισαγγελέα, αν συντρέ
χει περίπτωση ποινικής ευθύνης κάποιου προσώπου.

Επιβολή κυρώσεων κατά του οφειλέτη 
Άρθρο 62.-1. Αν ο οφειλέτης αρνείται να εμφανιστεί, 

εφόσον ειδοποιηθεί νόμιμα πριν δύο (2) ημέρες, ενώπιον 
του συνδίκου ή του εισηγητή, ο εισηγητής επιβάλλει 
σ' αυτόν ποινή τάξεως από πεντακόσια (500) έως δύο 
χιλιάδες (2.000) ευρώ υπέρ του Ταμείου Νομικών που 
εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε περίπτω

ση υποτροπής, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 169 
του Ποινικού Κώδικα.

2. Ο εισηγητής μπορεί να διατάξει τα αναγκαία κατά 
την κρίση του μέτρα, προς εξασφάλιση της παρουσίας 
του πτωχού και σύμπραξής του, όπου απαιτείται, κατά 
την πτωχευτική διαδικασία.

IV. Ο σύνδικος
Ποιος διορίζεται σύνδικος 

Άρθρο 63 -1. Σύνδικος διορίζεται δικηγόρος που έχει 
τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία και κατοικεί στην έδρα 
του πτωχευτικού δικαστηρίου, από κατάλογο που κα
ταρτίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για κάθε 
ημερολογιακό έτος, με βάση αιτήσεις των ενδιαφερόμε- 
νων δικηγόρων. Αν δεν καταρτιστεί κατάλογος, ισχύει 
αυτός του προηγούμενου έτους και αν δεν υπάρχει 
καθόλου κατάλογος, το πτωχευτικό δικαστήριο επιλέγει 
ελεύθερα το πρόσωπο του συνδίκου.

2. Σύνδικος δεν διορίζεται αυτός που συνδέεται με τον 
οφειλέτη, και επί νομικών προσώπων με τα φυσικά πρό
σωπα, που αποτελούν τη διοίκησή τους, με συγγένεια εξ 
αίματος ή αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα ή 
υιοθεσία και εκ πλαγίου μέχρι τέταρτου βαθμού ή είναι 
ή υπήρξαν σύζυγοι ή μνηστήρες αυτών.

Δικαίωμα αποποίησης 
Άρθρο 64.-1. Ο σύνδικος αμέσως ειδοποιείται για το 

διορισμό του με κάθε μέσο, ακόμη και τηλεφωνικά, από 
τον γραμματέα των πτωχεύσεων. Ο γραμματέας σημει
ώνει ενυπόγραφα την ειδοποίηση πάνω στο φάκελο της 
πτώχευσης. Εντός των επόμενων δύο (2) ημερών από 
την ειδοποίηση αυτή, ο σύνδικος δικαιούται να δηλώ
σει εγγράφως προς τον εισηγητή ότι αποποιείται το 
διορισμό του, εκθέτοντας και τους σχετικούς λόγους. 
Ο εισηγητής απευθύνεται αμέσως προς το πτωχευτικό 
δικαστήριο για διορισμό νέου συνδίκου.

Ζ Το πτωχευτικό δικαστήριο με την απόφαση διο
ρισμού νέου συνδίκου αποφαίνεται συγχρόνως, αν η 
αποποίηση οφείλεται σε ασυμβίβαστα του άρθρου 63 
παράγραφος 2 ή σε σπουδαίο λόγο. Αν δεν συμβαίνει 
τούτο, ο σύνδικος που παραιτήθηκε δεν μπορεί να διο
ριστεί σύνδικος για τα επόμενα τρία (3) έτη.

Δημοσιεύσεις πρόσκλησης προς τους πιστωτές 
Άρθρο 65.- Ο σύνδικος έχει υποχρέωση να επιμεληθεί 

για τη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8, περίλη
ψης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση, με 
πρόσκληση των πιστωτών να συνέλθουν ενώπιον του 
εισηγητή στον οριζόμενο στην απόφαση τόπο και χρόνο, 
για τη σύνταξη του πίνακα εικαζόμενων πιστωτών και 
τον ορισμό επιτροπής πιστωτών. Αν ο σύνδικος βρα
δύνει, η δημοσίευση γίνεται με επιμέλεια του εισηγητή. 
Αν ματαιωθεί η συνέλευση, για οποιονδήποτε λόγο, η 
ημερομηνία σύγκλησης της επόμενης συνέλευσης ορίζε
ται με απλή πράξη του εισηγητή, η οποία δημοσιεύεται 
κατά τον ίδιο τρόπο.

Συντηρητικά μέτρα 
Άρθρο 66-1. Ο σύνδικος είναι υποχρεωμένος να εγ

γράφει αμέσως τις υποθήκες και προσημειώσεις για 
τις οποίες υπάρχουν τίτλοι κατά οφειλετών της πτώ
χευσης και να ζητεί από το πτωχευτικό δικαστήριο τη
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λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προς εξασφάλιση της 
πτωχευτικής περιουσίας.

2. Ο σύνδικος εγγράφει ατελώς, υπέρ της ομάδας 
των πιστωτών, υποθήκες επί όλων των ακινήτων της 
πτωχευτικής περιουσίας με τίτλο την περίληψη της από
φασης που κήρυξε την πτώχευση και τον διόρισε που 
συνοδεύεται από έκθεσή του, όπου περιγράφονται τα 
ακίνητα επί των οποίων ζητεί την εγγραφή και αναφέρει 
το κατά την κρίση του εικαζόμενο συνολικό ύψος των 
προς ασφάλεια πιστώσεων.
Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά κ.λπ.
Άρθρο 67-1. Ο σύνδικος μπορεί να ζητήσει από τον 

εισηγητή να επιτρέψει να εξαιρεθούν από τη σφράγιση 
και να παραδοθούν σ’ αυτόν, όσα πράγματα υπόκει- 
νται σε άμεση φθορά ή υποτίμηση της αξίας τους ή 
η διατήρησή τους είναι δαπανηρή. Τα πράγματα αυτά 
απογράφονται K a t  εκτιμώνται αμέσως από τον σύνδικο, 
ενώπιον του αρμόδιου για τη σφράγιση ειρηνοδίκη, ο 
οποίος προσυπογράφει την έκθεση.

Ζ Ο οφειλέτης ειδοποιείται με οποιοδήποτε μέσο, 
ακόμη και τηλεφωνικώς περί του αιτήματος αυτού του 
συνδίκου και δικαιούται να προβάλλει τις τυχόν αντιρ
ρήσεις του ενώπιον του εισηγητή εντός της επόμενης 
ημέρας από την ειδοποίησή του.

3. Αν ο εισηγητής χορηγήσει τη σχετική άδεια, ο τόπος 
και χρόνος της πώλησης των πραγμάτων γνωστοποιεί
ται με τοιχοκόλληση στο κατάστημα του πτωχευτικού 
δικαστηρίου.

Αποσφράγιση - απογραφή
Άρθρο 68 -1 .0  σύνδικος μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 

το διορισμό του και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η σφρά
γιση, ζητεί από τον ειρηνοδίκη την αποσφράγιση της 
πτωχευτικής περιουσίας και προβαίνει στην απογραφή 
της. Ο οφειλέτης καλείται πριν δύο (2) ημέρες, να πα- 
ρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση και απογραφή. Αν 
ο οφειλέτης έχει αποβιώσει, στη θέση αυτού καλούνται 
οι κληρονόμοι του.

2. Η απογραφή γίνεται από τον σύνδικο με την πα
ρουσία του ειρηνοδίκη. Ο σύνδικος μπορεί με την άδεια 
του εισηγητή να προσλάβει βοηθό της εκλογής του 
για τη σύνταξη της απογραφής και την εκτίμηση των 
πραγμάτων. Περί της απογραφής και της εκτίμησης των 
πραγμάτων συντάσσεται από το σύνδικο έκθεση που 
υπογράφεται από τον ίδιο, τον ειρηνοδίκη και τα άλλα 
παρόντα πρόσωπα. Οι σφραγίδες αφαιρούνται διαδο
χικά, ανάλογα με την πορεία της απογραφής και κάθε 
διακοπή αναφέρεται στην έκθεση και υπογράφεται από 
όλους τους ανωτέρω. Εντός της επόμενης ημέρας από 
την περάτωση της απογραφής, η έκθεση κατατίθεται 
στον εισηγητή και όποιος έχει έννομο συμφέρον λαμβά
νει από τον γραμματέα αμέσως ατελώς αντίγραφο.

3. Μόλις περατωθεί η απογραφή, τα βιβλία και τα λοι
πά έγγραφα, τα χρεόγραφα, εμπορεύματα, τα χρήματα 
και όλα τα πράγματα γενικά της πτώχευσης παραδίδο- 
νται στον σύνδικο, ο οποίος βεβαιώνει την παράδοση 
επί του εγγράφου της εκθέσεως απογραφής, αν ήδη δεν 
έχουν παραδοθεί σ’ αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 67.

Ενημέρωση εισηγητή 
Άρθρο 69 - Ο σύνδικος, με βάση τα στοιχεία της απο-

γραφής και όσα άλλα έχει στη διάθεσή του, υποβάλλει 
προς τον εισηγητή το συντομότερο ειδική αναφορά για 
την κατάσταση της πτωχευτικής περιουσίας και περί 
του τρόπου συνέχισης των εργασιών της πτώχευσης.

Έκθεση του συνδίκου 
Άρθρο 70.-1. Ο σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει 

στη συνέλευση των πιστωτών έκθεση σχετικά με την 
οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και των αιτίων της 
πτώχευσης, τις προοπτικές διατήρησης της επιχείρησης, 
εν όλω ή εν μέρει, τις δυνατότητες βιωσιμότητάς της 
και υπαγωγής του οφειλέτη σε σχέδιο αναδιοργάνωσης 
και τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες συνέπειες ως 
προς την ικανοποίηση των πιστωτών.

Ζ Η έκθεση του συνδίκου γνωστοποιείται υποχρεω
τικά, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη συνέλευση 
των πιστωτών στον εισηγητή, στον οφειλέτη, στην επι
τροπή πιστωτών και σε εκπρόσωπο των εργαζομένων, 
προκειμένου να τοποθετηθούν επ’ αυτής.

Διατροφή του οφειλέτη και της οικογένειάς του 
Άρθρο 71.- Το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από πρό

ταση του συνδίκου και έκθεση του εισηγητή, μπορεί να 
επιτρέπει την καταβολή του αναγκαίου χρηματικού πο
σού προς τον οφειλέτη για τη διατροφή αυτού και της 
οικογένειάς του. Ο οφειλέτης καλείται στο πτωχευτικό 
δικαστήριο σε κάθε περίπτωση.
Επιστολές και άλλα μέσα επικοινωνίας του. οφειλέτη 
Άρθρο 72.- Ο σύνδικος λαμβάνει γνώση των επιστο

λών, τηλεγραφημάτων, τηλεομοιοτυπωμάτων και μηνυ
μάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύ
νονται προς τον οφειλέτη, εφόσον κατά την κρίση του 
έχουν σχέση με την πτώχευση. Ο οφειλέτης καλείται 
πάντοτε προ δύο (2) ημερών να παρευρίσκεται κατά 
την αποσφράγισή τους. Ο σύνδικος παραδίδει προς 
τον οφειλέτη όσες επιστολές κ.λπ. είναι άσχετες με την 
πτώχευση και είναι υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση 
να τηρεί εχεμύθεια, διαφορετικά τιμωρείται κατά το 
άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα.

Είσπραξη απαιτήσεων - 
κατάθεση και ανάληψη χρημάτων 

Άρθρο 73 -1 .0  σύνδικος επιμελείται για την είσπραξη 
των απαιτήσεων της πτώχευσης. Ανοίγει ειδικό έντοκο 
λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα 
στη Ελλάδα στο όνομα του τελούντος σε πτώχευση 
οφειλέτη και στον οποίο λογαριασμό γίνεται ρητή και 
εμφανής αναφορά ότι ο οφειλέτης τελεί σε κατάσταση 
πτώχευσης, όπου καταθέτει τα χρήματα που υπήρχαν 
στο ταμείο ή σε οποιονδήποτε λογαριασμό του οφει
λέτη ή εισπράχθηκαν από αυτόν κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του. Εντός τριημέρου από την κατάθεση 
ο σύνδικος πρέπει να προσκομίζει τη σχετική απόδειξη 
καταθέσεως στον εισηγητή.

2. Κατάθεση από τον σύνδικο οποιουδήποτε χρημα
τικού ποσού της πτώχευσης σε ατομικό λογαριασμό 
του ή λογαριασμό τρίτου αποτελεί υπεξαίρεση που δι
ώκεται και τιμωρείται κατά τις διατάξεις του Ποινικού 
Κώδικα.

3. Ο ειδικός λογαριασμός κινείται από τον σύνδικο 
μόνο μετά από άδεια του εισηγητή. Επί πίνακα διανομής 
που κηρύχθηκε εκτελεστός, σύμφωνα με το άρθρο 153
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παράγραφος 2, ο εισηγητής μπορεί να ορίσει ότι τα χρή
ματα θα αποδοθούν απευθείας στους δικαιούχους.

Συμβιβασμός επί απαιτήσεων
Άρθρο 74.-1. Ο σύνδικος μπορεί να συνάψει συμβι

βασμό, κατά τους όρους του Αστικού Κώδικα (άρθρο 
871), για κάθε αξίωση ενοχική ή εμπράγματη που έχει ο 
οφειλέτης έναντι τρίτων ή οι τρίτοι έναντι του οφειλέτη. 
Για το συμβιβασμό συνάπτεται συμφωνία μεταξύ του 
συνδίκου και του άλλου μέρους, με πρακτικό ενώπιον 
του γραμματέα των πτωχεύσεων και υποβάλλεται αμέ
σως προς επικύρωση στον εισηγητή.

2. Ο οφειλέτης και η επιτροπή των πιστωτών προ
σκαλούνται να λάβουν γνώση της συμφωνίας της πα
ραγράφου 1 και δικαιούνται να προβάλλουν τις τυχόν 
αντιρρήσεις τους ενώπιον του εισηγητή εντός τριών 
(3) ημερών.

3. Αν η αξία του αντικειμένου του συμβιβασμού δεν 
υπερβαίνει το ποσό της αρμοδιότητας του μονομελούς 
πρωτοδικείου, ο εισηγητής τον επικυρώνει ο ίδιος ή 
αρνείται την επικύρωσή του. Κατά της απόφασης του 
εισηγητή επιτρέπεται στον σύνδικο, στον αντισυμβαλ
λόμενο, στον οφειλέτη, στην επιτροπή πιστωτών ή σε 
οποιονδήποτε πιστωτή, προσφυγή ενώπιον του πτω
χευτικού δικαστηρίου. Η απόφαση του πτωχευτικού 
δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

4. Αν η αξία του αντικειμένου του συμβιβασμού υπερ
βαίνει το ανωτέρω ποσό, ο εισηγητής συντάσσει αιτι
ολογημένη έκθεση και υποβάλλει το συμβιβασμό στο 
πτωχευτικό δικαστήριο προς επικύρωση ή μη. Κατά της 
απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου επιτρέπεται 
στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου έφεση. 
Το εφετείο αποφαίνεται αμετακλήτως.

Πρόσληψη προσώπων με ειδικές γνώσεις
Άρθρο 75.- Ο σύνδικος, σε περίπτωση που για την 

προώθηση των εργασιών της πτώχευσης απαιτούνται 
ειδικές γνώσεις τεχνικής, οικονομικής, λογιστικής ή άλ
λης φύσεως, τις οποίες δεν διαθέτει ο ίδιος, μπορεί, 
μετά από σύμφωνη γνώμη του εισηγητή, να προσλάβει, 
με οποιαδήποτε συμβατική σχέση (εργασίας, έργου 
κλπ.), τα απαιτούμενα προς υποβοήθηση του έργου του 
τρίτα πρόσωπα ή τον οφειλέτη, των οποίων η αμοιβή 
θα καθοριστεί, κατ’ εύλογη κρίση, από το πτωχευτικό 
δικαστήριο, μετά από πρόταση του εισηγητή.

Εξέταση εμπορικών βιβλίων - ισολογισμός
Άρθρο 76.-1. Ο σύνδικος εξετάζει τα εμπορικά βιβλία 

και λοιπά στοιχεία του οφειλέτη και προσκαλεί αυτόν 
να αναγνωρίσει το περιεχόμενό τους, να βεβαιώσει την 
κατάστασή τους, να δώσει οποιαδήποτε χρήσιμη πληρο
φορία και να παρίσταται κατά το κλείσιμο των βιβλίων. 
Αν ο οφειλέτης έχει αποβιώσει, καλούνται οι κληρονό
μοι. "Ολοι οι ανωτέρω μπορούν να εκπροσωπηθούν από 
αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (κατά 
το άρθρο 93 παράγραφος 2 εδάφιο α').

2. Αν ο οφειλέτης δεν έχει καταθέσει ισολογισμό, 
ο σύνδικος τον καλεί να καταθέσει, ορίζοντας σχετι
κή προθεσμία. Αν ο οφειλέτης αρνηθεί ή αδρανήσει, 
ο σύνδικος συντάσσει ειδική λογιστική κατάσταση, με 
βάση τα εμπορικά βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη 
και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που συνέλεξε. Αν

ο οφειλέτης καταθέσει ισολογισμό μεταγενέστερα, ο 
σύνδικος διορθώνει τη λογιστική κατάσταση με βάση 
τα νέα στοιχεία.

3. Σε κάθε περίπτωση, αν ο σύνδικος θεωρεί αναγκαία 
τη σύμπραξη του οφειλέτη, πρέπει να απευθυνθεί στον 
εισηγητή και να του ζητήσει τη λήψη μέτρων κατ’ εκεί
νου, σύμφωνα με το άρθρο 62

Εκποίηση εμπορευμάτων και κινητών
Άρθρο 77.-1. Μετά την περάτωση της απογραφής, ο 

σύνδικος για την αντιμετώπιση των τρεχουσών ανα
γκών απευθύνεται προς τον εισηγητή και ζητεί από 
αυτόν να του επιτρέψει την πώληση των εμπορευμάτων 
και των κινητών εν γένει της πτώχευσης, εφόσον δεν 
προβλέπεται ότι μπορεί να επιτευχθεί η διατήρηση της 
επιχείρησης ή η εκποίησή της ως συνόλου.

2  Ο οφειλέτης ειδοποιείται πάντοτε για το αίτημα 
αυτό του συνδίκου και δικαιούται να προβάλλει τις τυ
χόν αντιρρήσεις του ενώπιον του εισηγητή εντός των 
τριών (3) επόμενων ημερών από την ειδοποίησή του. 
Με τον ίδιο τρόπο ειδοποιείται και ακούγεται και η 
επιτροπή πιστωτών.

3. Στην άδεια του εισηγητή ορίζεται, αν τα εν λόγω 
εμπορεύματα και κινητά θα πωληθούν ως σύνολο, είτε 
κατά κατηγορίες, είτε και διακεκριμένα κάθε πράγμα. 
Περίληψη της άδειας εκποίησης που περιέχει τη φύση 
και την ποσότητα των πραγμάτων, την εκτιμηθείσα αξία 
τους, την τιμή πρώτης προσφοράς και τον τόπο, το 
χρόνο και τον τρόπο της εκποίησης, δημοσιεύεται στο 
Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών 
δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα της εκποίησης και 
τοιχοκολλάται στα γραφεία του εισηγητή. Ο εισηγητής 
μπορεί να διατάσσει και πρόσθετες δημοσιεύσεις.

4. Η πώληση γίνεται από τον σύνδικο ενώπιον του 
εισηγητή, με ανοικτές προσφορές των ενδιαφερομένων 
και υπόκειται στην έγκριση του εισηγητή, ο οποίος δεν 
επιτρέπει τη σύναψη της πώλησης, αν κρίνει ότι η τιμή 
που προσφέρθηκε από τον πλειοδότη είναι ασύμφορη 
και ότι με την επανάληψη της διαδικασίας προβλέπεται 
να επιτευχθεί μεγαλύτερο τίμημα.

Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Άρθρο 78 -1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, με την από

φαση που κηρύσσει την πτώχευση ή μεταγενέστερα 
μέχρι τη λήψη της κατά το άρθρο 84 απόφασης της συ
νέλευσης των πιστωτών επί της έκθεσης του συνδίκου, 
μπορεί, μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, 
να επιτρέψει προσωρινά τη συνέχιση της επιχειρημα
τικής δραστηριότητας που ασκούσε ο οφειλέτης από 
τον ίδιο ή από τον σύνδικο, εάν αποδεικνύεται ότι έτσι 
εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των πιστωτών και στο 
αναγκαίο μέτρο για τη διατήρηση της άυλης αξίας της 
επιχείρησης.

2. Η απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών επί της 
έκθεσης του συνδίκου, σύμφωνα με το άρθρο 84 για 
την αναστολή λειτουργίας της επιχειρηματικής δρα
στηριότητας του οφειλέτη ή για προσωρινή συνέχισή 
της, εφαρμόζεται υποχρεωτικά, χωρίς να απαιτείται 
προηγούμενη ανάκληση ή τροποποίηση της κατά την 
παράγραφο 1 απόφασης του δικαστηρίου.

3. Τα οικονομικά στοιχεία της συνεχιζόμενης επιχείρη
σης ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή. Στον ίδιο έλεγχο
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υπόκεινται και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης 
της οποίας διακόπηκε η συνέχιση της δραστηριότητάς 
της.

Αντικατάσταση συνδίκου
Άρθρο 79.- Το πτωχευτικό δικαστήριο αντικαθιστά 

τον σύνδικο, ο οποίος έχει δηλώσει εγγράφως στον 
εισηγητή ότι παραιτείται. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η 
παραίτηση έγινε χωρίς σπουδαίο λόγο, ο παραιτηθείς 
δεν μπορεί να διορισθεί σύνδικος για τα επόμενα τρία
(3) χρόνια. Μπορεί επίσης να αντικαταστήσει το σύνδικο 
οποτεδήποτε, για σπουδαίο λόγο, μετά από πρόταση 
του εισηγητή που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από 
αίτηση πιστωτή ή της επιτροπής πιστωτών ή του οφει
λέτη. Αν ο εισηγητής δεν υποβάλει προς το πτωχευτι
κό δικαστήριο πρόταση αντικατάστασης του συνδίκου 
εντός οκτώ (8) ημερών, εκείνοι που ζήτησαν από τον 
εισηγητή να κινήσει τη σχετική διαδικασία μπορούν να 
υποβάλουν απευθείας την αίτηση προς το πτωχευτικό 
δικαστήριο. Η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου 
υπόκειται μόνο σε έφεση.

Αστική ευθύνη του συνδίκου
Άρθρο 80.- 1. Έναντι της ομάδας των πιστωτών και 

του οφειλέτη ο σύνδικος ευθύνεται για κάθε ζημία που 
προκάλεσε υπαιτίως στην πτωχευτική περιουσία, κατά 
παράβαση των υποχρεώσεών του από τον παρόντα 
κώδικα. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του οφείλει 
να επιδεικνύει την επιμέλεια του συνετού συνδίκου. Στο 
ίδιο μέτρο ο σύνδικος ευθύνεται έναντι τούτων και για 
τις πράξεις τρίτου, στον οποίο χωρίς δικαίωμα ανέθεσε 
τη διεξαγωγή υπόθεσης της πτώχευσης, ενώ, αν είχε 
το δικαίωμα ανάθεσης, ευθύνεται μόνο για πταίσμα ως 
προς την επιλογή του τρίτου και ως προς τις οδηγίες 
που του έδωσε.

2. Έναντι των τρίτων που ζημιώθηκαν από τη δράση 
του, ο σύνδικος ευθύνεται προσωπικώς μόνο για δόλο 
ή βαριά αμέλεια. Αν ομαδικό χρέος που δημιουργήθη- 
κε από τη δράση του συνδίκου δεν είναι δυνατόν να 
εκπληρωθεί από την πτωχευτική περιουσία, ο σύνδικος 
υποχρεούται να αποζημιώσει τον ομαδικό πιστωτή, αν 
από βαριά αμέλεια δεν διέγνωσε ότι η περιουσία δεν 
προβλέπεται να επαρκέσει για την εκπλήρωση του 
ομαδικού χρέους τούτου ή διέγνωσε τούτο, αλλά αδι
αφόρησε.

3. Η ευθύνη του συνδίκου κατά τις διατάξεις περί 
αδικοπραξιών δεν αποκλείεται.

4. Σε κάθε περίπτωση που ανακύπτει ευθύνη του συν
δίκου έναντι τρίτων, εις ολόκληρον με αυτόν ευθύνεται 
και η ομάδα των πιστωτών, η οποία δικαιούται να ανα
ζητήσει από τον σύνδικο κάθε ποσό που υποχρεώθηκε 
να καταβάλει για την αιτία αυτή.

5. Κάθε αξίωση κατά του συνδίκου παραγράφεται 
μετά πάροδο τριών (3) ετών από τότε που ο ζημιωθείς 
έλαβε γνώση της ζημίας και του ζημιογόνου γεγονό
τος. Σε κάθε περίπτωση η αξίωση κατά του συνδίκου 
παραγράφεται μετά πάροδο τριετίας από τη λήξη του 
λειτουργήματος του.

Αντιμισθία του συνδίκου
Άρθρο 81.-1.0  σύνδικος μετά το πέρας των εργασιών 

της πτώχευσης και αφού εγκριθεί η λογοδοσία του για

τη διαχείρισή του, σύμφωνα με το άρθρο 165, δικαιούται 
να λάβει αντιμισθία. Η αντιμισθία προσδιορίζεται ελεύ
θερα από το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από έκθεση 
του εισηγητή, με βάση την αξία της πτωχευτικής περι
ουσίας, το χρόνο της απασχόλησης του συνδίκου και 
το ωφέλιμο αποτέλεσμα της δραστηριότητάς του για 
τα συμφέροντα της πτώχευσης.

2. Το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από αίτηση του 
συνδίκου και έκθεση του εισηγητή, μπορεί να καθορίσει 
προσωρινή αντιμισθία έναντι της οριστικής.

3. Και στις δύο περιπτώσεις, η επιτροπή των πιστωτών 
μπορεί να υποβάλει σχετική έκθεση προς το πτωχευ
τικό δικαστήριο επί των κριτηρίων της παραγράφου 1 
εδάφιο β'.

V. Η συνέλευση των πιστωτών
Σύγκληση της συνέλευσης

Άρθρο 82.-1. Η συνέλευση των πιστωτών αποτελείται 
από όλους τους πιστωτές της πτώχευσης, ανεξαρτήτως 
προνομίων ή εμπράγματων ασφαλειών, καθώς και από 
τους πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις τελούν υπό 
αίρεση.

2. Συγκαλείται αρχικά με την απόφαση που κηρύσσει 
την πτώχευση κατά το άρθρο 7 για τη σύνταξη πίνακα 
εικαζόμενων πιστωτών και τον ορισμό της επιτροπής 
των πιστωτών. Η σύγκλησή της διατάσσεται επίσης από 
τον εισηγητή, όπου προβλέπεται ειδικά στον παρόντα 
κώδικα. Περίληψη της διάταξης του εισηγητή για τη 
σύγκληση της συνέλευσης που περιλαμβάνει τον τόπο 
και χρόνο, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν 
δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων 
του Ταμείου Νομικών δέκα (10) ημέρες πριν την ημέ
ρα της σύγκλησης και τοιχοκολλάται στα γραφεία του 
εισηγητή.

Ποιοι συμμετέχουν - απαρτία - πλειοψηφία
Άρθρο 83- 1. Στην αρχική συνέλευση και σ’ αυτές 

που επακολουθούν, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατά το 
άρθρο 93 επαλήθευση, μετέχει κάθε προσερχόμενος 
πιστωτής, του οποίου πιθανολογείται, κατά την κρίση 
του εισηγητή, η απαίτησή του κατά του οφειλέτη. Μετά 
την επαλήθευση των πιστώσεων, στη συνέλευση μετέ
χουν οι πιστωτές των οποίων έγιναν δεκτές, έστω και 
προσωρινά, κατά το άρθρο 94, οι απαιτήσεις τους.

2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα, 
απαρτία υπάρχει, αν μετέχουν στη συνέλευση τουλά
χιστον οι μισοί από τους πιστωτές, ανεξάρτητα από 
το ύψος των πιστωμάτων τους. Σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθεί απαρτία, η συνέλευση επαναλαμβάνεται με 
όσους, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, ευρεθούν πα- 
ρόντες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα 
κώδικα.

3. Η συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις, αν στον παρόντα 
κώδικα δεν ορίζεται διαφορετικά, κατά πλειοψηφία των 
παρόντων.

4. Στις συνελεύσεις προεδρεύει ο εισηγητής και επι- 
κουρείται από τον γραμματέα των πτωχεύσεων, ο οποί
ος συντάσσει τη σχετική έκθεση, παρίσταται δε και ο 
σύνδικος, ο οποίος καλείται νομίμως. Κατά τον ίδιο 
τρόπο καλείται και ο οφειλέτης.
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Τρόπος εξακολούθησης εργασιών της πτώχευσης
Άρθρο 84.-1. Μετά το πέρας των επαληθεύσεων, ο 

εισηγητής, εντός είκοσι (20) ημερών, υποχρεούται να 
συγκαλέσει τη συνέλευση των πιστωτών που αποφασί
ζει, αν πρέπει να συνεχιστεί από τον σύνδικο η άσκηση 
της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης του 
οφειλέτη ή ορισμένων κλάδων της για ορισμένο χρονικό 
διάστημα, αν πρέπει να εκμισθωθεί σε τρίτο η επιχεί
ρηση ως σύνολο ή αν πρέπει να εκποιηθεί η επιχείρηση 
ως σύνολο ή να γίνει ρευστοποίηση των κατ’ ιδίαν στοι
χείων της χωριστά. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με 
διπλή πλειοψηφία του συνόλου των πιστωτών και των 
απαιτήσεων, ανεξαρτήτως πόσοι είναι παρόντες.

2. Ο οφειλέτης, ο σύνδικος και η επιτροπή πιστωτών 
ειδοποιούνται πριν πέντε (5) ημέρες, περί του θέματος 
αυτού που θα συζητηθεί στη συνέλευση των πιστωτών, 
και δικαιούνται να προβάλλουν τις τυχόν αντιρρήσεις 
τους.

3. Τη σχετική απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών 
επικυρώνει με πράξη του ο εισηγητής, εφόσον συμφω
νεί, και η πράξη του τοιχοκολλάται στα γραφεία του. 
Κατά της πράξης του αυτής επιτρέπεται, εντός πέντε 
(5) ημερών από την τοιχοκόλλησή της, σε όποιον έχει 
έννομο συμφέρον προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού 
δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα. Αν ο 
εισηγητής δεν επικυρώσει την απόφαση της συνέλευσης 
των πιστωτών, αποφαίνεται αμετάκλητα το πτωχευτικό 
δικαστήριο, στο οποίο εισάγεται η υπόθεση.

4. Αν δεν ληφθεί σχετική απόφαση από την ανωτέρω 
πλειοψηφία ή η απόφαση δεν επικυρωθεί νομίμως, η 
διαδικασία συνεχίζεται με τη ρευστοποίηση των κατ’ 
ιδίαν στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας χωριστά.

VI. Η επιτροπή πιστωτών 
Εκλογή

Άρθρο 85 -1. Η συνέλευση των πιστωτών που συγκα- 
λείται με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση 
κατά το άρθρο 7 δύναται να εκλέξει τριμελή επιτροπή 
πιστωτών. Συγχρόνως εκλέγει και τρία (3) αναπληρω
ματικά μέλη, για την περίπτωση μη αποδοχής ή παραί
τησης τακτικών μελών της αντίστοιχης κατηγορίας.

2. Ένα μέλος της επιτροπής εκλέγεται από τους 
εμπραγμάτως ασφαλισμένους, ένα από τους γενικούς 
προνομιούχους και ένα από τους ανέγγυους πιστωτές, 
το ίδιο δε ισχύει και ως προς τα αναπληρωματικά μέλη. 
Αν δεν υπάρχουν πιστωτές και από τις τρεις κατηγο
ρίες, το τρίτο μέλος εκλέγουν οι πιστωτές των άλλων 
δύο κατηγοριών και αν οι πιστωτές ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία, εκλέγουν οι ίδιοι και τα τρία (3) μέλη.

3. Αμέσως μετά την εκλογή της η επιτροπή πιστωτών 
υποχρεωτικά, με δήλωση των μελών της ενώπιον του 
γραμματέα των πτωχεύσεων, ορίζει κοινό για όλα τα 
μέλη της αντίκλητο, σύμφωνα με το άρθρο 12.

Καθήκοντα της επιτροπής
Άρθρο 86.-1. Η επιτροπή πιστωτών παρακολουθεί την 

πορεία των εργασιών της πτώχευσης και παρέχει τη 
συνδρομή στον σύνδικο κατά την εκτέλεση των κα
θηκόντων του. Έχει επίσης τις αρμοδιότητες που της 
παρέχουν οι διατάξεις του παρόντος κώδικα.

2. Αν η επιτροπή πιστωτών υποβληθεί σε δαπάνες

αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου της, πρέπει να 
ζητήσει, πριν τη διενέργεια των δαπανών, την άδεια του 
εισηγητή, η οποία παρέχεται, αφού ακουστεί ο σύνδικος 
και ο οφειλέτης. Κατά της πράξης του εισηγητή επιτρέ
πεται προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, 
το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα.

3. Οι αποφάσεις της επιτροπής πιστωτών είναι έγκυ
ρες, αν λήφθηκαν με τις ψήφους τουλάχιστον δύο (2) 
μελών της. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν παρί- 
στανται δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της.

4. Η επιτροπή πιστωτών συμμετέχει ή ενεργεί πράξεις 
που προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, εφόσον έχει 
συσταθεί.

Αντικατάσταση μελών της επιτροπής πιστωτών
Άρθρο 87.- Αν τα μέλη της επιτροπής πιστωτών δεν 

αποδεχθούν την εκλογή τους ή παραιτηθούν και δεν 
είναι δυνατή η συγκρότησή της, ο εισηγητής συγκαλεί 
τη συνέλευση των πιστωτών για την εκλογή νέων μελών. 
Επίσης, η συνέλευση των πιστωτών που συγκαλείται 
από τον εισηγητή, μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερο
μένου, μπορεί να ανακαλέσει οποιοδήποτε από τα μέλη 
της επιτροπής πιστωτών για σπουδαίο λόγο, εκλέγο
ντας στη θέση του άλλον. Η απόφαση περί εκλογής 
νέου μέλους ή αντικατάστασης μέλους της επιτροπής 
λαμβάνεται από τους πιστωτές της αντίστοιχης κατη
γορίας, η οποία τον εξέλεξε.

Ευθύνη των μελών της επιτροπής
Άρθρο 88.- Τα μέλη της επιτροπής πιστωτών ευθύνο- 

νται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκάλεσαν 
στους πτωχευτικούς πιστωτές και στους πιστωτές της 
ομάδας από δόλο η βαριά αμέλεια, κατά παράβαση των 
καθηκόντων τους, όπως αυτά προσδιορίζονται με τον 
παρόντα Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

I. Αναγγελία 
Πρόσκληση για αναγγελία

Άρθρο 89 -1. Ο οφειλέτης υποχρεούται να παραδώ- 
σει στον σύνδικο κατάλογο των πιστωτών του και του 
ύψους των απαιτήσεών τους, με κάθε στοιχείο που έχει 
στη διάθεσή του.

2. Ο σύνδικος οφείλει αμέσως να ενημερώσει εγγρά- 
φως όλους τους πιστωτές που είναι γνωστής διαμονής, 
κατοικίας ή έδρας από τα στοιχεία της πτώχευσης και 
τους καλεί να αναγγείλουν την απαίτησή τους και να 
καΐαθέσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσί
ου, τα έγγραφά τους στον γραμματέα των πτωχεύσεων 
και τις προθεσμίες εντός των οποίων υποχρεούνται 
σε αναγγελία και επαλήθευση των απαιτήσεών τους, 
και επισημαίνει τις συνέπειες από την παράλειψη ή το 
εκπρόθεσμο της αναγγελίας της κατάθεσης των εγγρά
φων ή της επαλήθευσης των απαιτήσεων.

3. Ο σύνδικος οφείλει να ενημερώσει επίσης με τον 
ίδιο τρόπο και τους πιστωτές με εμπράγματη ασφάλεια 
και ειδικά προνόμια, επισημαίνοντας o’ αυτούς τις συνέ
πειες που επιφέρει η παράλειψη της αναγγελίας.

Προθεσμία αναγγελίας
Άρθρο 90 -1. Η προθεσμία της αναγγελίας των απαι

XIX
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τήσεων των πιστωτών είναι τρεις (3) μήνες από τη 
δημοσίευση της απόφασης που κήρυξε την πτώχευ
ση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου 
Νομικών.

2  Η παράλειψη της αναγγελίας εκ μέρους του πι
στωτή, του οποίου η απαίτηση είναι εξοπλισμένη με 
εμπράγματη ασφάλεια ή ειδικό προνόμιο, δεν επιφέρει 
απώλεια της εμπράγματης αγωγής.

3. Ο σύνδικος, μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
αναγγελίας, οφείλει να καταρτίσει πίνακα όλων των 
αναγγελθέντων πιστωτών, σύμφωνα με τις προηγού
μενες παραγράφους, σημειώνοντας το ύψος της κάθε 
απαίτησης, αν αυτή συνοδεύεται από κάποιο προνό- 
μοιο ή εμπράγματη ασφάλεια και τη σειρά κατάταξής 
της. Ο σύνδικος καταθέτει τον πίνακα στον γραμματέα 
των πτωχεύσεων και αντίγραφο αυτού παραδίδει στον 
εισηγητή.

4. Κάθε πιστωτής έχει δικαίωμα να λάβει αντίγραφο 
του πίνακα, μέχρι την προηγούμενη της ημέρας που ορί
σθηκε για την επαλήθευση των απαιτήσεων, με σκοπό 
να προβάλει αντιρρήσεις κατά του ύψους, του είδους και 
της σειράς κατάταξης της απαίτησης άλλου πιστωτή.

Τύπος και περιεχόμενο της αναγγελίας
Άρθρο 91- 1. Η αναγγελία γίνεται εγγράφως στον 

γραμματέα των πτωχεύσεων.
2. Ο πιστωτής αναφέρει το είδος και την αιτία της 

απαίτησής του, το χρόνο γέννησής της, το ύψος της, 
καθώς και το αν η απαίτησή του έχει ή όχι προνομιακό 
χαρακτήρα ή εμπράγματη ασφάλεια και τα περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία είναι αντικείμενο της εμπράγματης 
ασφάλειας ή ειδικού προνομίου ή αν υπάρχει επιφύλαξη 
κυριότητας. Επίσης, οφείλει να διορίσει αντίκλητο, στην 
περιφέρεια του δικαστηρίου.

3. Πιστωτής που έχει τη συνήθη διαμονή, την κατοικία 
ή την έδρα του στην αλλοδαπή και αναγγέλλει την 
απαίτησή του σε κύρια ή δευτερεύουσα πτώχευση που 
κηρύσσεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να προσκομί
σει επικυρωμένη μετάφραση της αναγγελίας του στην 
ελληνική γλώσσα.

4. Ο πιστωτής της προηγούμενης παραγράφου δεν 
υποχρεούται σε αναγγελία, αν ο σύνδικος κύριας ή 
δευτερεύουσας πτώχευσης άλλου κράτους έχει ήδη 
αναγγείλει αυτόν.

Εκπρόθεσμη αναγγελία
Άρθρο 92-1. Πιστωτές που δεν ανήγγειλαν την απαί

τησή τους μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ώστε να μετά- 
σχουν στην επαλήθευση, μπορούν με ανακοπή και δικά 
τους έξοδα να ζητήσουν την επαλήθευσή της από το 
πτωχευτικό δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία 
του άρθρου 54.

2. Η ανακοπή στρέφεται κατά του συνδίκου, καλείται 
δε στη σχετική δίκη και η επιτροπή των πιστωτών. Η 
ανακοπή μπορεί να ασκηθεί μέχρι και την τελευταία 
διανομή. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει τις 
διανομές που έχουν ήδη διαταχθεί από τον εισηγητή. 
Εάν διαταχθούν νέες διανομές πριν την έκδοση της 
οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, ο ανακόπτων 
μετέχει σ’ αυτές για ορισμένο ποσό που προσδιορίζεται 
προσωρινά από τον πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστη
ρίου που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών

μέτρων. Το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται στον ανακό- 
πτοντα, αλλά φυλάσσεται μέχρι την έκδοση οριστικής 
απόφασης επί της ανακοπής. Μετά την αναγνώριση της 
απαίτησης, ο ανακόπτων δικαιούται να ζητήσει από τον 
εισηγητή, να προαφαιρέσει από τα ποσά που δεν έχουν 
ακόμη διανεμηθεί τα μερίσματα που του αναλογούν από 
τις προηγηθείσες διανομές.

II. Επαλήθευση
Πώς γίνεται η επαλήθευση

Άρθρο 93.-1. Η επαλήθευση των απαιτήσεων διενερ- 
γείται από τον σύνδικο ενώπιον του εισηγητή και αρχίζει 
τρεις (3) ημέρες μετά από την πάροδο της προθεσμίας 
για τις αναγγελίες. Η προθεσμία των επαληθεύσεων 
ορίζεται από τον εισηγητή και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους τρεις (3) μήνες, μπορεί δε αυτή να παραταθεί από 
τον εισηγητή. Ο εισηγητής ορίζει επίσης την ημέρα και 
ώρα της έναρξης των επαληθεύσεων, η οποία γνω
στοποιείται στους πιστωτές από τον σύνδικο με την 
πρόσκληση του άρθρου 89.

2. Ο πιστωτής, του οποίου επαληθεύεται η απαίτηση, 
μπορεί να παρίσταται προσωπικά ή δια τρίτου προσώ
που εφοδιασμένου με ειδικό πληρεξούσιο που μπορεί 
να δοθεί και με ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένη την 
υπογραφή του πιστωτή από οποιαδήποτε δημόσια ή 
δημοτική αρχή ή δικηγόρο. Εάν πρόκειται για απαιτή
σεις του συνδίκου, η επαλήθευση διενεργείται από δύο 
πιστωτές, οι οποίοι έχουν από τις μεγαλύτερες απαι
τήσεις που αναφέρονται στον ισολογισμό και οι onoiot 
ορίζονται από τον εισηγητή. Οι πιστωτές, των οποίων 
οι απαιτήσεις επαληθεύτηκαν ή και μόνο αναφέρονται 
στον ισολογισμό του οφειλέτη, έχουν δικαίωμα να πα- 
ρευρίσκονται στην επαλήθευση των απαιτήσεων των 
λοιπών πιστωτών.

3. Η επαλήθευση γίνεται με αντιπαραβολή των εγγρά
φων του πιστωτή προς τα βιβλία και λοιπά έγγραφα 
του οφειλέτη. Ο εισηγητής μπορεί πάντοτε με αίτηση 
κάθε ενδιαφερομένου ή και αυτεπαγγέλτως να ζητήσει 
την προσκόμιση των βιβλίων του πιστωτή ή ακριβούς 
αποσπάσματος αυτών ως αποδεικτικό μέσο.

4. Εάν μία απαίτηση γίνει ολικά ή μερικά δεκτή, ο 
σύνδικος προβαίνει σε σχετική σημείωση στα προσκο- 
μισθέντα αποδεικτικά έγγραφα, η οποία θεωρείται από 
τον εισηγητή.

5. Ο εισηγητής συντάσσει έκθεση για την επαλήθευση 
των απαιτήσεων, η οποία υπογράφεται σε κάθε συνε
δρίαση από αυτόν, τον σύνδικο και τον γραμματέα. Στην 
έκθεση αναφέρεται η ταυτότητα των πιστωτών, σύντομη 
περιγραφή των κατατεθέντων αποδεικτικών εγγράφων, 
σημείωση των διορθώσεων και διαγραφών, καθώς και αν 
η απαίτηση έγινε δεκτή ή αμφισβητήθηκε. Η έκθεση αναρ- 
τάται για δέκα (10) ημέρες στα γραφεία του εισηγητή.

Αμφισβήτηση απαιτήσεως
Άρθρο 94.- Σε περίπτωση αμφισβήτησης απαίτησης 

κατά την επαλήθευση, ο εισηγητής αποφασίζει την προ
σωρινή ή μη παραδοχή αυτής, καθορίζοντας και το ποσό 
της. Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα και 
ισχύει μόνο για την παράσταση στις συνελεύσεις και 
την παρακράτηση ανάλογου ποσού σε κάθε διανομή 
ενεργητικού.

XX
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Αντιρρήσεις
Άρθρο 95 -1. Αντιρρήσεις κατά τη διαδικασία της επα

λήθευσης των απαιτήσεων έχουν δικαίωμα να προβάλ
λουν ο οφειλέτης, ο σύνδικος, καθώς και οι πιστωτές, 
των οποίων οι απαιτήσεις έγιναν προσωρινά ή οριστικά 
δεκτές.

2. Οι αντιρρήσεις εισάγονται από κοινού στο σύνολό 
τους, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ενώπιον του πτω
χευτικού δικαστηρίου που δικάζει κατά τη διαδικασία 
της εκούσιας δικαιοδοσίας, με έκθεση του εισηγητή. 
Στη συζήτηση κλητεύονται ο οφειλέτης και οι πιστωτές 
των οποίων αμφισβητήθηκαν οι απαιτήσεις, καθώς και 
αυτοί που υπέβαλαν τις αντιρρήσεις, με επιμέλεια του 
συνδίκου. Στη διαδικασία μπορεί να παρέμβει όποιος 
έχει έννομο συμφέρον και η επιτροπή πιστωτών. Κατά 
της απόφασης του δικαστηρίου επιτρέπεται μόνο έφε
ση. Αναίρεση δεν επιτρέπεται κατά των αποφάσεων 
του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Γ ενική διάταξη
Άρθρο 96 -1. Η πτώχευση του νομικού προσώπου επι

φέρει τη λύση του. Τ α όργανα του νομικού προσώπου 
διατηρούνται.

2. Η αίτηση του άρθρου 5 παράγραφος 2 επί νομικών 
προσώπων υποβάλλεται από το όργανο της διοίκησης. 
Στη σχετική δίκη καλούνται όλα τα μέλη της διοίκη
σης.

Πτώχευση ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης 
εμπορικής εταιρίας

Άρθρο 97-1. Στην πτώχευση των ομόρρυθμων μελών 
της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας αναγγέλλο
νται τόσο οι πιστωτές της εταιρίας, όσο και οι προσω
πικοί πιστωτές τους.

2. Η ανάκληση της απόφασης που κηρύσσει την πτώ
χευση της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εμπορικής εται
ρίας, καθώς και η κήρυξη της παύσης των εργασιών της, 
επιφέρει αντίστοιχα και την ανάκληση της πτώχευσης 
και την παύση των εργασιών της πτώχευσης και των 
ομόρρυθμων εταίρων της, οι οποίοι κηρύχθηκαν σε 
πτώχευση μαζί με την εταιρία, εφόσον συντρέχουν και 
ως προς αυτούς οι προϋποθέσεις ανακλήσεως κατά 
το άρθρο 57.

Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών
Άρθρο 98.-1. Αν δεν υποβληθεί εγκαίρως η αίτηση για 

πτώχευση της ανώνυμης εταιρίας (άρθρο 5 παράγραφος 
2), τα υπαίτια για την καθυστέρηση μέλη του διοικητικού 
της συμβουλίου ευθύνονται για την αποκατάσταση της 
ζημίας των εταιρικών πιστωτών, σε σχέση με τα χρέη 
που δημιουργήθηκαν από την ημέρα που σύμφωνα με 
την άνω διάταξη έπρεπε να έχει υποβληθεί η αίτηση, 
μέχρι την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση. Την ίδια 
ευθύνη υπέχει και αυτός που προέτρεψε το μέλος ή τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου να μην υποβάλουν 
εγκαίρως την αίτηση.

2. Αν η πτώχευση της εταιρίας προκλήθηκε από δόλο 
ή βαριά αμέλεια των μελών του διοικητικού συμβουλί
ου, τα υπαίτια μέλη ευθύνονται σε αποζημίωση έναντι

των εταιρικών πιστωτών. Την ίδια ευθύνη υπέχει και 
εκείνος που άσκησε την επιρροή του στα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να προβούν σε 
πράξεις ή παραλείψεις που είχαν ως αποτέλεσμα την 
πτώχευση της εταιρίας.

3. Η ευθύνη στις περιπτώσεις των προηγούμενων 
παραγράφων είναι εις ολόκληρον. Οι σχετικές απαι
τήσεις των εταιρικών δανειστών ασκούνται μόνο από 
τον σύνδικο.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ
μόζονται και στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ

Προϋποθέσεις
Άρθρο 99.-1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο 
αποδεικνύει οικονομική αδυναμία, παρούσα ή προβλέ
ψιμη, χωρίς να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης των 
πληρωμών του, μπορεί να ζητήσει από το πτωχευτικό 
δικαστήριο το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

2. Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει 
να περιγράφεται η οικονομική κατάσταση του οφειλέ
τη, το μέγεθος και η κοινωνική σημασία της επιχείρη
σης από άποψη απασχόλησης, τα προτεινόμενα μέ
τρα χρηματοδότησής του και τα μέσα αντιμετώπισης 
της κατάστασης αυτής. Στην αίτηση επισυνάπτεται σε 
πρωτότυπο, με ποινή απαραδέκτου αυτής, γραμμάτιο 
κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την αμοιβή του εμπει
ρογνώμονα και του μεσολαβητή.

3. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, αμέσως μετά την 
υποβολή της αίτησης, αν το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να 
ορίσει με διάταξή του εμπειρογνώμονα που επιλέγει από 
τον κατάλογο πραγματογνωμόνων, για να διαπιστώσει 
την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Προς το σκοπό 
αυτόν, ο εμπειρογνώμονας ζητεί από τον οφειλέτη όλα 
τα κατά την κρίση του αναγκαία οικονομικά στοιχεία, 
κατά παρέκκλιση δε από τις κείμενες διατάξεις, μπορεί 
να ζητήσει κάθε πληροφορία και από πιστωτικά και 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα και υποχρεούται να κατα
θέσει την έκθεσή του στον αρμόδιο γραμματέα εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από το διορισμό του.

Απόφαση του δικαστηρίου
Άρθρο 100 -1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον πι

θανολογεί το βάσιμο της αίτησης και τη σκοπιμότητα 
της αιτούμενης συνδιαλλαγής, αποφασίζει το άνοιγμά 
της, ορίζοντας μεσολαβητή, που επιλέγει από τον κατά
λογο πραγματογνωμόνων, για περίοδο όχι μεγαλύτερη 
των δύο (2) μηνών. Το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά 
από αίτηση του μεσολαβητή, μπορεί να παρατείνει την 
περίοδο αυτή για έναν (1) ακόμα μήνα. Το πτωχευτι
κό δικαστήριο μπορεί να λάβει προληπτικά μέτρα που 
ισχύουν μέχρι την έκδοση επικυρωτικής απόφασης κατά 
το άρθρο 103, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 10.

Ζ Η πάροδος της προθεσμίας της προηγούμενης 
παραγράφου επιφέρει αυτοδικαίως περάτωση του 
λειτουργήματος του μεσολαβητή και της διαδικασίας 
συνδιαλλαγής.

xxi
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3. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται στο Δελ
τίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.

4. Η απόφαση του δικαστηρίου που δέχεται ή απορ
ρίπτει την αίτηση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

Το έργο του μεσολαβητή 
Άρθρο 101-1. Ο μεσολαβητής έχει ως αποστολή να 

επιτύχει τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη 
και των πιστωτών του που εκπροσωπούν τουλάχιστον 
την πλειοψηφία των απαιτήσεων κατ’ αυτού, όπως αυ
τές προκύπτουν από τα εμπορικά βιβλία του οφειλέτη, 
με σκοπό την άρση των οικονομικών δυσκολιών του 
οφειλέτη, τη συνέχιση της δραστηριότητάς του και δι
ατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και να προτείνει 
λύσεις για τη διάσωση της επιχείρησης, ιδίως με μεί
ωση των απαιτήσεων, παράταση του ληξιπρόθεσμου 
αυτών, αναδιάρθρωση της επιχείρησης, μετοχοποίηση 
των απαιτήσεων, εκποίηση της επιχείρησης ή κάθε άλλο 
πρόσφορο μέτρο.

2. Ο μεσολαβητής δικαιούται, κατά παρέκκλιση από 
τις κείμενες διατάξεις, να ζητήσει και από πιστωτικά Kat 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα κάθε πληροφορία σχετική 
με τη δραστηριότητα του οφειλέτη, πρόσφορη για την 
εκπλήρωση της αποστολής του.

3. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, ο μεσο
λαβητής ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τον πρόεδρο 
του δικαστηρίου, ο οποίος εισάγει αμέσως την υπόθε
ση στο πτωχευτικό δικαστήριο, προκειμένου να θέσει 
τέλος σ’ αυτήν και στην αποστολή του μεσολαβητή. Η 
απόφαση του δικαστηρίου κοινοποιείται στον οφειλέτη 
και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

Συμμετοχή Δημοσίου και δημόσιων φορέων 
Άρθρο 102- Το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, 
φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, μπορούν 
να συναινούν σε μείωση των απαιτήσεών τους κατά 
του οφειλέτη με τους ίδιους όρους που θα μείωνε τις 
απαιτήσεις του υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης δα
νειστής, καθώς και να παραιτούνται από προνόμια και 
εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσεως.

Επικύρωση της συμφωνίας 
Άρθρο 103.- 1. Εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία συνδι

αλλαγής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την υπογραφή της, με κοινή αίτηση των 
συμβαλλομένων ή του επιμελέστερου αυτών, εισάγεται 
στο πτωχευτικό δικαστήριο, προς επικύρωση και λήξη 
της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

2. Το πτωχευτικό δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συμ
φωνία, εάν συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α) ο οφειλέτης, κατά τη σύναψη της συμφωνίας, βρί
σκεται σε κατάσταση παύσης των πληρωμών, 

β) οι όροι της συμφωνίας δεν εξασφαλίζουν τη διάρ
κεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

γ) θίγονται τα συμφέροντα των πιστωτών που δεν 
υπέγραψαν τη συμφωνία, 

δ) η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας συνομολογείται 
για διάστημα πέραν των δύο (2) ετών από την επικύ
ρωσή της.

3. Κατά τη συζήτηση της επικύρωσης ακούγονται, αυ-

τοκλήτως ή μετά από πρόσκληση του δικαστηρίου, ο 
μεσολαβητής, ο οφειλέτης και οι υπογράψαντες τη συμ
φωνία δανειστές, καθώς και εκπρόσωπος των εργαζο
μένων. Κάθε άλλο πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον 
δικαιούται να παρέμβει χωρίς τήρηση προδικασίας.

4. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία 
και κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής. 
Η απόφαση δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δη
μοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και υπόκειται μόνο 
σε τριτανακοπή μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
που αρχίζει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή 
της. Η απόφαση που απορρίπτει την επικύρωση της 
συμφωνίας δημοσιεύεται επίσης στο Δελτίο Δικαστικών 
Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και υπόκειται σε 
έφεση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει 
την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση αυτή.

Αποτελέσματα της επικύρωσης 
Άρθρο 104.-1. Η επικύρωση της συμφωνίας επιφέρει 

τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
α) επέρχεται το πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής 

και του έργου του μεσολαβητή- 
β) προσωρινά, κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφω

νίας αναστέλλονται τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής 
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, για την 
ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν τη 
σύναψη της συμφωνίας συνδιαλλαγής. Η ίδια αναστολή 
ισχύει και ως προς τα μέτρα αυτά και σχετικά με τους 
εγγυητές και τους συνοφειλέτες εις ολόκληρον 

γ) αναστέλλεται για την ίδια περίοδο η λήψη οποιου- 
δήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, εκτός 
αν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης 
ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της 
επιχείρησης, τεχνολογικού ή μηχανολογικού εν γένει 
εξοπλισμού της που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει τον 
κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη- 

δ) αίρεται αυτοδικαίως, για την ίδια διάρκεια, η απα
γόρευση ή κώλυμα έκδοσης επιταγών που είχε επιβλη
θεί στον οφειλέτη πριν την έναρξη της διαδικασίας 
συνδιαλλαγής- 

ε) για την ίδια διάρκεια αναστέλλονται οι αποκλειστι
κές προθεσμίες άσκησης και παραγραφής, υπό τις οποί
ες τελούν οι απαιτήσεις των συμβαλλόμενων πιστωτών 
και τα δικαιώματα των υπέρ του οφειλέτη εγγυητών και 
συνοφειλετών του εις ολόκληρον, καθώς και οι προθε
σμίες και η άσκηση διαδικαστικών πράξεων 

στ) αναστέλλεται, για περίοδο έξι (6) μηνών από την 
έκδοση της απόφασης που επικύρωσε τη συμφωνία, η 
λήψη κάθε μέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, 
συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης της πτώχευσης- 

ζ) η συμφωνία δεσμεύει μόνο τον οφειλέτη και τους 
πιστωτές που την υπέγραψαν.

2. Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία συνδιαλλα
γής αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες 
με αυτήν υποχρεώσεις.

Κήρυξη λύσης της συμφωνίας 
Άρθρο 105- 1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από 

αίτηση οποιουδήποτε συμβληθέντα πιστωτή μπορεί, σε 
περίπτωση μη εκπλήρωσης των όρων της συμφωνίας 
συνδιαλλαγής, να κηρύξει τη λύση της. Το πτωχευτικό 
δικαστήριο, μετά από αίτηση οποιουδήποτε πιστωτή
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που δεν υπέγραψε τη συμφωνία, μπορεί να κηρύξει τη 
λύση της συμφωνίας συνδιαλλαγής, εάν από όλες τις 
περιστάσεις, ιδίως εν όψει των ληφθέντων μέτρων και 
της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη, προκύπτει 
πρόδηλη αδυναμία βιώσιμης συνέχισης της επιχειρη
ματικής δραστηριότητάς του. Οι διατάξεις του άρθρου 
103 παράγραφος 3 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Αυτοδικαίως επέρχεται η λύση της συμφωνίας σε 
περίπτωση λήξης της διάρκειας ισχύος της.

3. Αυτοδικαίως επίσης επέρχεται η λύση της συμφω
νίας σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του οφειλέτη 
ή υπαγωγής του σε οποιαδήποτε διαδικασία αναδιορ
γάνωσης ή εκκαθάρισης της περιουσίας του.

4. Στην περίπτωση της παραγράφου 3, οι πιστωτές οι 
οποίοι με βάση τη συμφωνία συνδιαλλαγής προέβησαν 
σε οποιοσδήποτε φύσεως χρηματοδότηση του οφειλέ
τη προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της δρα
στηριότητάς του και των πληρωμών του, για το ποσό 
της χρηματοδότησης αυτής, κατατάσσονται, μετά από 
επαλήθευση, ως γενικώς προνομιούχοι πιστωτές πριν 
κάθε άλλο ανέγγυο ή γενικώς προνομιούχο πιστωτή 
του οποίου η απαίτηση γεννήθηκε πριν το άνοιγμα της 
διαδικασίας συνδιαλλαγής.

5. Το ίδιο προνόμιο της προηγούμενης παραγράφου 
έχουν και τα πρόσωπα τα οποία, με βάση τη συμφωνία 
συνδιαλλαγής, συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες προς 
το σκοπό συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότη
τας του οφειλέτη και των πληρωμών, για την αξία των 
αγαθών ή των υπηρεσιών που συνεισέφεραν.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος 
άρθρου δεν εφαρμόζονται σε μετόχους και εταίρους 
του οφειλέτη για τις εισφορές τους σε μετρητά ή σε 
είδος στα πλαίσια αύξησης του κεφαλαίου του οφει
λέτη.

7. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου οι συμβληθέντες πιστωτές αναλαμβάνουν πλή
ρως τις απαιτήσεις τους με τις εξασφαλίσεις που είχαν 
πριν το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής, μετά 
από αφαίρεση αυτών που τυχόν έλαβαν σε εκτέλεση 
της συμφωνίας, και με την επιφύλαξη των προνομίων 
που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5.

Κωλύματα και αμοιβή 
εμπειρογνώμονα και μεσολαβητή

Άρθρο 106.-1. Εμπειρογνώμονας και μεσολαβητής δεν 
μπορεί να οριστεί πρόσωπο το οποίο την τριετία πριν 
το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής είχε λάβει 
άμεσα ή έμμεσα αμοιβή ή είχε πληρωθεί απαίτησή του 
από τον οφειλέτη ή πιστωτή του ή πρόσωπο που ελέγ
χει ή ελέγχεται από τον οφειλέτη. Ο εμπειρογνώμονας 
και ο μεσολαβητής έχουν υποχρέωση να μη γνωστο
ποιούν πληροφορίες που περιέρχονται σ’ αυτούς κατά 
την άσκηση των λειτουργημάτων τους, εφόσον αυτό δεν 
είναι αναγκαίο για τη σύναψη της συμφωνίας.

2. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα και του μεσολα
βητή καθορίζεται οριστικά με απόφαση του πτωχευ
τικού δικαστηρίου. Στην περίπτωση της παραγράφου
3 του άρθρου 105, οι αμοιβές του εμπειρογνώμονα 
και του μεσολαβητή, κατά το μέρος που δεν έχουν 
εξοφληθεί, κατατάσσονται ως γενικώς προνομιούχες 
απαιτήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Γ ενική διάταξη 
Άρθρο 107.- Η διάσωση της επιχείρησης, η αξιοποίησή 

της, αλλά και η διανομή της πτωχευτικής περιουσίας, 
καθώς και η ευθύνη του οφειλέτη μετά την περάτωση 
της πτωχευτικής διαδικασίας μπορεί να αποτελέσουν 
αντικείμενο ρύθμισης με σχέδιο αναδιοργάνωσης.

Πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης 
Άρθρο 108.-1. Σχέδιο δικαιούται να υποβάλει στο πτω

χευτικό δικαστήριο ο οφειλέτης και ο σύνδικος, σύμφω
να με τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

2. Ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλει σχέδιο αναδι
οργάνωσης συγχρόνως με την αίτησή του, με την οποία 
ζητεί να κηρυχθεί σε πτώχευση κατά τα άρθρα 3 πα
ράγραφος 2 και 5 παράγραφος 2, ή μέσα σε προθεσμία 
τεσσάρων (4) μηνών από την κήρυξή του σε πτώχευση. 
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί από το πτω- 
χευτικό δικαστήριο μια φορά και για σύντομο χρόνο, 
όχι πέραν του τριμήνου, εφόσον αποδεικνύεται ότι η 
καθυστέρηση δεν είναι επιζήμια για τους πιστωτές και 
ότι υπάρχουν βάσιμες ελπίδες αποδοχής του σχεδίου 
από τους πιστωτές.

3. Ο σύνδικος δικαιούται να υποβάλει σχέδιο αναδι
οργάνωσης μόνο μετά την παρέλευση άπρακτης της 
κατά την παράγραφο 2 προθεσμίας υποβολής σχεδί
ου από τον οφειλέτη και μέσα σε τρεις (3) μήνες από 
την παρέλευση αυτής και εφόσον έχει προηγηθεί η 
κατά το άρθρο 70 έκθεσή του. Η διάταξη του δεύτερου 
εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται 
αναλόγως.

Ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου 
Άρθρο 109.-1. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον κώ

δικα, το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει ως ελάχιστο 
περιεχόμενο:

α) πληροφόρηση, αα) ως προς την οικονομική κα
τάσταση του οφειλέτη και τα αίτιά της, τα στοιχεία 
ενεργητικού, παθητικού και ταμείου της επιχείρησής του 
και κάθε στοιχείο οικονομικής ή μη οικονομικής φύσεως 
που θα μπορούσε να επηρεάσει την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του στο μέλλον και θα ήταν κρίσιμο για 
την αποδοχή του σχεδίου από τους πιστωτές και την 
επικύρωσή του από το πτωχευτικό δικαστήριο, και ββ) 
ως προς τη σύγκριση της προτεινόμενης ικανοποίησης 
των πιστωτών με βάση το σχέδιο και εκείνης με βάση 
την εκκαθάριση· 

β) περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί ή πρό
κειται να ληφθοΰν που να εξασφαλίζουν την υλοποίηση 
της προτεινόμενης διαμόρφωσης των δικαιωμάτων των 
πτωχευτικών πιστωτών και άλλων τυχόν συμμετεχόντων 
και γενικά μέτρων του σχεδίου, που αφορούν ιδίως ορ
γανωτικές μεταβολές και επιχειρησιακά προγράμματα, 
χρηματοδότηση του οφειλέτη, μετοχοποίηση των απαι
τήσεων, διαρθρωτικές εταιρικές μεταβολές, την επιτυχή 
συνέχιση της επιχείρησης ή τη μεταβίβασή της· και 

γ) διαμόρφωση, των δικαιωμάτων και γενικά της νο
μικής θέσης που έχει κάθε πιστωτής, ανάλογα με την 
κατηγορία πτωχευτικών πιστωτών στην οποία ανήκει, 
ή άλλος που συμμετέχει στο σχέδιο χωρίς να είναι πι
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στωτής, όπως άφεση, μείωση ή καταβολή σε δόσεις των 
απαιτήσεων, παραίτηση ή περιορισμός εμπράγματης 
ασφάλειας ή προνομίου, καθώς και της θέσης του οφει
λέτη κατά την εκπλήρωση του σχεδίου και τη συνέχιση 
ευθύνης του ή την πλήρη ή μερική απαλλαγή του.

Ζ Εάν η ικανοποίηση των πιστωτών προβλέπεται ότι 
θα γίνει από τα έσοδα της εξακολούθησης λειτουργίας 
της επιχείρησης του οφειλέτη, από τον ίδιο ή τρίτο, το 
σχέδιο πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση περιουσι
ακής κατάστασης που να προσδίδει στα περιουσιακά 
στοιχεία και τις υποχρεώσεις αξία με βάση τη συνέ
χιση της επιχείρησης, σε αντιπαράθεση με την αξία 
εκκαθάρισης.

3. Εάν το σχέδιο προβλέπει ότι, σε περίπτωση επικύ
ρωσής του, τρίτος θα εκπληρώσει υποχρεώσεις προς 
τους πιστωτές, πρέπει να συνοδεύεται από δήλωσή 
του.

4. Το σχέδιο που υποβάλλει ο οφειλέτης, πρέπει να 
συνοδεύεται από έκθεση εμπειρογνώμονα, που προ- 
βλέπεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3, η αμοιβή του 
οποίου καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 παρά
γραφος Ζ

Περιορισμός εκ του νόμου 
Άρθρο 110.- Με το σχέδιο δεν μπορεί να προταθεί 

μείωση που θα περιορίζει τις απαιτήσεις σε ποσοστό 
μικρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%). Το ποσό αυτό 
πρέπει να καταβληθεί, τμηματικά ή εν όλω, εντός έτους. 
Ως προς την καταβολή του υπερβάλλοντος ποσοστού 
δεν τίθεται χρονικός περιορισμός.

Κατηγοριοποίηση των απαιτήσεων 
Άρθρο 111-1. Όταν συντρέχουν πιστωτές διαφορε

τικής νομικής θέσης, ο καθορισμός των δικαιωμάτων 
εκείνων που συμμετέχουν στο σχέδιο γίνεται υποχρε
ωτικά ανά ομάδες: 

α) ενέγγυων πιστωτών, εφόσον τα δικαιώματά τους 
θίγονται με το σχέδιο- 

β) γενικώς προνομιούχων πιστωτών 
γ) ανέγγυων πιστωτών και
δ) πιστωτών μειωμένης εξασφάλισης, μόνον εάν το 

σχέδιο προβλέπει περί των τελευταίων.
2. Οι απαιτήσεις των εργαζομένων αποτελούν ιδιαί

τερη ομάδα.
3. Το σχέδιο μπορεί να προβλέπει τη δημιουργία, 

μέσα σε κάθε ομάδα πιστωτών, υποομάδων πιστωτών 
με ομοιογενή οικονομικά συμφέροντα, με βάση κριτήρια 
που διατυπώνονται ρητά σ’ αυτό.

4. Το σχέδιο μπορεί να εντάξει απαίτηση ή συμφέρον 
σε συγκεκριμένη ομάδα ή υποομάδα, εφόσον είναι ουσι- 
ωδώς όμοια προς εκείνα της ομάδας ή υποομάδας.

5. Το σχέδιο μπορεί να προβλέπει ιδιαίτερη ομάδα 
ανέγγυων πιστωτών με μικρού ύψους απαιτήσεις.

6. Απαιτήσεις από συναλλαγές περί των οποίων το 
άρθρο 46 και απαιτήσεις που δημιουργούνται από συ
στήματα πληρωμών που προβλέπονται από ρυθμίσεις 
κοινοτικού δικαίου, καθώς και ασφάλειες για τις απαι
τήσεις αυτές, δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενα 
του σχεδίου.

Δικαιώματα ενέγγυων πιστωτών 
Άρθρο 11Ζ-1. Τα δικαιώματα των ενέγγυων πιστω

τών, όπως υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέ
χυρα ή άλλα παρεπόμενα δικαιώματα που ασφαλίζουν 
την απαίτηση, καθώς και προνόμια συνδεόμενα με τη 
φύση της απαίτησης κατά την αναγκαστική εκτέλεση 
ή την πτώχευση δεν θίγονται, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στο σχέδιο.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα αυτά διατηρού
νται υπέρ της νέας απαίτησης, όπως αυτή διαμορφώ
νεται από το σχέδιο, εκτός εάν ο εξασφαλιζόμενος με 
αυτά πιστωτής συμφώνησε διαφορετικά.

Αρχή της ίσης μεταχείρισης 
Άρθρο 113.- Το σχέδιο ως προς τους πιστωτές που 

συμμετέχουν σε καθεμία ομάδα ή υποομάδα πρέπει να 
τηρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Δικαστική προεξέταση του σχεδίου 
Άρθρο 114.-1. Το πτωχευτικό δικαστήριο αυτεπάγ- 

γελτα προβαίνει σε προεξέταση του σχεδίου μέσα σε 
προθεσμία είκοσι ημερών (20) από την υποβολή του.

2. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει το σχέδιο: 
α) εάν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 109

έως 113·
β) εάν προδήλως δεν πιθανολογείται ότι το σχέδιο που 

υποβλήθηκε από τον οφειλέτη, λαμβανομένων υπόψη 
του περιεχομένου του και της προηγούμενης πορείας 
της διαδικασίας, θα γίνει δεκτό από τους πιστωτές ή 
ότι θα επικυρωθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο- 

γ) εάν οι απαιτήσεις των πιστωτών και των τρίτων 
στους οποίους τυχόν αναφέρεται το σχέδιο, όπως δι
αμορφώνονται από αυτό, λαμβανομένης υπόψη ιδίως 
της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη, προδήλως 
δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.

3. Η απόφαση του δικαστηρίου που απορρίπτει το 
σχέδιο δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Επανυποβολή του 
σχεδίου με τροποποιήσεις ή υποβολή νέου σχεδίου επι
τρέπεται μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 108 παράγραφοι 2 και 3.

4. Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση 
του οφειλέτη ή του συνδίκου και για το μέχρι την απο
δοχή και επικύρωση του σχεδίου διάστημα ή μέχρι την 
απόρριψή του, να διατάξει προσωρινά την απαγόρευση 
εκποίησης ή μεταβολής της κατάστασης της πτωχευ
τικής περιουσίας ή στοιχείων αυτής, που θα μπορούσε 
να θέσει σε διακινδύνευση την πραγματοποίηση του 
σχεδίου.

Αποδοχή του σχεδίου 
Άρθρο 115.-1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, όταν δεν 

απορρίπτει το σχέδιο, καθορίζει με απόφασή του αμέ
σως προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών, 
για την αποδοχή του ή μη από τους πιστωτές, καθώς 
και ημερομηνία σύγκλησης ειδικής συνέλευσης των πι
στωτών για συζήτηση και ψηφοφορία επί του σχεδίου. 
Η τρίμηνη αυτή προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση 
της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 8.

2. Η προθεσμία για τη συζήτηση και αποδοχή του 
σχεδίου δεν επιτρέπεται να οριστεί σε χρόνο προγενέ
στερο της κατά το άρθρο 90 παράγραφος 1 προθεσμίας 
αναγγελίας των απαιτήσεων. Το πτωχευτικό δικαστήριο 
μπορεί να επιτρέψει τη σύνδεση των δύο προθεσμιών.

3. Η απόφαση του δικαστηρίου που καθορίζει ημε
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ρομηνία σύγκλησης της ειδικής συνέλευσης γνωστο
ποιείται από τον γραμματέα των πτωχεύσεων, χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση, με επιστολή, μαζί με το σχέδιο 
αναδιοργάνωσης, στους πιστωτές που έχουν αναγγείλει 
τις απαιτήσεις τους, στους ενέγγυους πιστωτές, στον 
σύνδικο, στον οφειλέτη και στην επιτροπή πιστωτών, 
εάν έχει οριστεί

Κανόνες ψηφοφορίας. Τεκμήρια 
Άρθρο 116.-1. Η ψηφοφορία επιτρέπεται να γίνει αυτο

προσώπως ή δια πληρεξουσίου ειδικά εξουσιοδοτημένου 
(με τήρηση του τύπου του άρθρου 93 παράγραφος 2) ή 
με ηλεκτρονικό μέσο που να αποδεικνύει χωρίς αμφιβο
λία την ταυτότητα και τη βούληση του πιστωτή, καθώς 
και τον τόπο και χρόνο προέλευσης της ψήφου.

Ζ Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του επόμενου 
εδαφίου, πιστωτές που απέχουν από την ψηφοφορία 
θεωρούνται ότι ψηφίζουν υπέρ του σχεδίου. Πιστωτές 
που απέχουν από την ψηφοφορία, των οποίων οι απαι
τήσεις μηδενίζονται από το σχέδιο, θεωρούνται ότι 
ψηφίζουν αρνητικά.

3. Πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις δεν θίγονται 
από το σχέδιο δεν ψηφίζουν. Θεωρούνται ότι δεν θί
γονται οι απαιτήσεις όταν, κατά το σχέδιο, διατηρούν 
ακέραιη τη νομική κατάσταση που είχαν κατά την ημέρα 
κήρυξης της πτώχευσης και πριν επέλθουν τα αποτε- 
λέσματά αυτής.

Συζήτηση και ψηφοφορία 
Άρθρο 117.- 1. Η συζήτηση K a t  η ψηφοφορία επί του 

σχεδίου γίνεται σε ειδική συνέλευση των πιστωτών 
ενώπιον του εισηγητή.

Ζ Μετά την περάτωση της συζήτησης και εφόσον δεν 
προκύψει ανάγκη αναβολής, ο εισηγητής καλεί τους 
πιστωτές να ψηφίσουν επί του σχεδίου. Οι πιστωτές 
ορίζουν εκπρόσωπο για την εφαρμογή του άρθρου 131 
παράγραφος 2.

3. Εάν κατά τη συζήτηση στη συνέλευση προκύψει 
η ανάγκη για αναβολή της ψηφοφορίας, ιδίως λόγω 
υποβολής τροποποιήσεων του σχεδίου ή συνεχιζόμενων 
διαπραγματεύσεων, ο εισηγητής μπορεί να αναβάλει τη 
συνέλευση μόνο μια φορά σε ημερομηνία που δεν θα 
απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες.

Τροποποιήσεις του σχεδίου 
Άρθρο 118.- Εκείνος που υπέβαλε το σχέδιο δικαιούται 

να επιφέρει τροποποιήσεις σε επί μέρους προτάσεις 
του σχεδίου που προκύπτουν κατά τη συζήτησή του 
και τις θεωρεί αναγκαίες για την αποδοχή του. Οι τρο
ποποιήσεις αυτές δεν μπορεί να αφορούν απαιτήσεις 
τις οποίες το σχέδιο δεν έθιγε.

Παραίτηση του οφειλέτη από το σχέδιο 
Άρθρο 119- Ο οφειλέτης δικαιούται, μέχρι την έναρ

ξη της ψηφοφορίας επί του σχεδίου που υπέβαλε, να 
παραιτηθεί από αυτό με δήλωσή του γραπτή προς τον 
εισηγητή ή τον γραμματέα των πτωχεύσεων. Στην πε
ρίπτωση αυτή, η διαδικασία αναδιοργάνωσης θεωρείται 
αυτοδικαίως ματαιωθείσα.

Συναίνεση του οφειλέτη επί σχεδίου του συνδίκου 
Άρθρο 120.- 1. Με την επιφύλαξη των ορισμών της 

παραγράφου 2 προϋπόθεση για την έναρξη της ψηφο

φορίας επί του σχεδίου, όταν το σχέδιο έχει υποβληθεί 
από τον σύνδικο, είναι η προηγούμενη συναίνεση του 
οφειλέτη.

Ζ Η συναίνεση του οφειλέτη θεωρείται ότι έχει δο
θεί, εάν άρχισε η ψηφοφορία επί του σχεδίου, χωρίς ο 
οφειλέτης να προβάλει αντιρρήσεις κατά του σχεδίου. 
Οι τυχόν αντιρρήσεις πρέπει να υποβληθούν με έγγρα
φο του οφειλέτη προς τον εισηγητή ή τον γραμματέα 
των πτωχεύσεων.

3. Οι κατά την παράγραφο 2 αντιρρήσεις του οφειλέ
τη δεν εμποδίζουν την επικύρωση του σχεδίου από το 
πτωχευτικό δικαστήριο εάν, σωρευτικά: 

α) προβλέπεται ότι το σχέδιο δεν θα καταστήσει τη 
νομική κατάσταση του οφειλέτη χειρότερη από εκείνη 
στην οποία θα βρισκόταν χωρίς το σχέδιο και 

β) κανένας πιστωτής δεν λαμβάνει, με βάση το σχέδιο, 
οικονομική αξία που υπερβαίνει ολόκληρο το ποσό της 
απαίτησής του.

Πλειοψηφίες για αποδοχή του σχεδίου 
Άρθρο 121.-1. Για την αποδοχή του σχεδίου απαιτεί- 

ται πλειοψηφία των πιστωτών που εκπροσωπούν τα 
εξήντα τοις εκατό ( 60%) του συνόλου των απαιτή
σεων, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται και ποσο
στό τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν 
εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση 
υποθήκης εξασφαλιζόμενων απαιτήσεων, όπως οι απαι
τήσεις είχαν αναγγελθεί και η πραγματική εικόνα τους 
βεβαιώνεται σε πίνακα απαιτήσεων που συντάσσεται 
και υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή και υποβάλλεται 
στον εισηγητή.

Ζ Αμφισβητούμενες απαιτήσεις μπορούν να γίνουν 
προσωρινά δεκτές προς ψηφοφορία από τον εισηγητή. 
Η οριστική επίλυση της αμφισβήτησης διαφοροποιεί τα 
δικαιώματα του αμφισβητούμενου πιστωτή, χωρίς να 
θίγεται η ψηφοφορία.

Δικαστική επικύρωση 
Άρθρο 122.-1. Το σχέδιο, μετά την αποδοχή του από 

τους πιστωτές, υποβάλλεται προς δικαστική επικύρωση, 
χωρίς την οποία δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. 
Αρμόδιο προς επικύρωση είναι το πτωχευτικό δικα
στήριο.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 123, το σχέδιο ει- 
σάγεται άμεσα προς επικύρωση με βάση έκθεση του 
εισηγητή σε ημερομηνία συζήτησης που δεν μπορεί να 
απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την 
ημερομηνία αποδοχής του σχεδίου από τους πιστω
τές.

3. Στη συζήτηση καλούνται, τουλάχιστον πριν τρεις (3) 
ημέρες, να εκφέρουν τις απόψεις τους, ο οφειλέτης, ο 
σύνδικος και, όπου έχει οριστεί, η επιτροπή πιστωτών. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον έχει δικαίωμα παρέμβα
σης χωρίς τήρηση προδικασίας.

4. Η απόφαση του δικαστηρίου για επικύρωση ή απόρ
ριψη του σχεδίου υπόκειται σε έφεση, η προθεσμία 
της οποίας αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής 
της στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου 
Νομικών. Η συζήτηση της έφεσης προσδιορίζεται μέσα 
σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την άσκησή της και η 
απόφαση πρέπει να εκδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) 
ημέρες από τη συζήτησή της. Αναβολή της συζήτησης
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της έφεσης δεν επιτρέπεται. Η έφεση δεν αναστέλλει 
την ενέργεια της διαδικασίας αναδιοργάνωσης που 
αποφασίστηκε.

Σχέδιο με όρους 
Άρθρο 123.- 1. Εάν προβλέπεται στο σχέδιο ότι πριν 

την επικύρωση θα έχουν καταβληθεί ορισμένες παροχές 
ή θα έχουν ληφθει άλλα μέτρα, το σχέδιο επικυρώνεται 
μόνον, εάν οι όροι αυτοί πληρωθούν.

2. Επί όρων του σχεδίου για διαρθρωτικές αλλαγές 
εταιρικής φύσεως, ιδίως μετατροπής, συγχώνευσης ή 
αναβίωσης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, κατά την 
κρίση του:

α) να εξαρτήσει την επικύρωση του σχεδίου από την 
εκπλήρωση των όρων αυτών μέσα σε εύλογη προθε
σμία που ορίζει, λαμβάνοντας υπόψη τις κατά το εται
ρικό δίκαιο επιβαλλόμενες για κάθε μέτρο ή διαδικασία 
προθεσμίες, ή 

β) να επικυρώσει το σχέδιο υπό την αναβλητική αίρεση 
της εκπλήρωσης των όρων μέσα στην ως άνω εύλογη 
προθεσμία.

Λόγοι απόρριψης του σχεδίου 
Άρθρο 124.- Το πτωχευτικό δικαστήριο με απόφασή 

του, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση του έχοντος 
έννομο συμφέρον πιστωτή αρνείται την επικύρωση: 

α) εάν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος κώδι
κα ως προς το περιεχόμενο του σχεδίου, τη διαδικασία 
συζήτησης και ψηφοφορίας, τις αναγκαίες πλειοψηφί- 
ες των πιστωτών και τη συναίνεση του οφειλέτη και 
εφόσον η σχετική παράβαση θα μπορούσε ουσιωδώς 
να είχε επηρεάσει την αποδοχή του σχεδίου από τους 
πιστωτές·

β) εάν η αποδοχή του σχεδίου είναι αποτέλεσμα δόλου 
ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς 
του οφειλέτη, του πιστωτή, του συνδίκου ή τρίτου- 

γ) εάν η απόρριψη επιβάλλεται για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος· και 

δ) εάν το σχέδιο δεν προστατεύει τους διαφωνούντες 
πιστωτές, ιδίως εάν δεν εξασφαλίζεται ότι θα λάβουν, 
με βάση το σχέδιο, τουλάχιστον ό,τι πιθανολογείται ότι 
θα ελάμβαναν μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Αποτελέσματα της επικύρωσης 
Άρθρο 125.- 1. Το σχέδιο, από την τελεσιδικία της 

απόφασης που το επικυρώνει, κατά το περιεχόμενο που 
διαμορφώνει τα δικαιώματα των πιστωτών, αποκτά δε
σμευτική ισχύ για όλους τους πιστωτές, οποιασδήποτε 
κατηγορίας και νομικής μορφής, ανεξάρτητα αν έχουν 
αναγγείλει ή μη τις απαιτήσεις τους, περιλαμβανομέ- 
νων και των πιστωτών που μειοψήφησαν ή προέβαλαν 
αντίρρηση ή απείχαν από την ψηφοφορία ή δεν συμ
μετείχαν σ’ αυτή.

2. Από την τελεσιδικία της απόφασης που επικυρώνει 
το σχέδιο, η πτωχευτική διαδικασία περατώνεται και τα 
όργανα της πτώχευσης παύουν, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 131.

3. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο σχέδιο, ο 
οφειλέτης αναλαμβάνει τη διοίκηση της περιουσίας του, 
προς το σκοπό εκπλήρωσης των όρων του σχεδίου.

4. Τα δικαιώματα των πτωχευτικών πιστωτών κατά 
των εγγυητών και συνοφειλετών εις ολόκληρον του

οφειλέτη, καθώς και τα υφιστάμενα δικαιώματα τους 
σε περιουσιακά αντικείμενα τρίτων, περιορίζονται στο 
ίδιο ποσό με την απαίτηση κατά του οφειλέτη, εκτός 
αν δεν συναινεί ο εξασφαλιζόμενος πιστωτής. Σε περί
πτωση ικανοποίησης πιστωτή από εγγυητή ή συνοφει- 
λέτη εις ολόκληρο, ο οφειλέτης ευθύνεται έναντι των 
τελευταίων, εάν συντρέχει δικαίωμα αναγωγής, με τον 
ίδιο τρόπο που ευθύνεται κατά το σχέδιο έναντι του 
πιστωτή που ικανοποιήθηκε από αυτούς.

5. Πιστωτής ο οποίος πριν ή μετά την τελεσιδικία της 
επικυρωτικής απόφασης έχει λάβει ποσό που υπερκα
λύπτει την απαίτησή του, όπως διαμορφώνεται με το 
σχέδιο, δεν μπορεί να υποχρεωθεί σε απόδοση του 
υπερβάλλοντος, παρά μόνον κατά το ποσό που υπερ
βαίνει την αρχική του απαίτηση.

6. Τα δικαιώματα των ομαδικών πιστωτών δεν θίγονται 
από το σχέδιο.

7. Οι πτωχευτικοί πιστωτές αναλαμβάνουν τις ατο
μικές διώξεις κατά του οφειλέτη εντός των όρων του 
σχεδίου.

Τίτλος εκτελεστός 
Άρθρο 126- Από την τελεσιδικία της η απόφαση που 

επικυρώνει το σχέδιο αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις 
αναλαμβανόμενες με αυτό υποχρεώσεις.

Ακύρωση του σχεδίου μετά την επικύρωση 
Άρθρο 127.-1. Ακύρωση του σχεδίου επέρχεται αυτο

δικαίως, εάν ο οφειλέτης καταδικάστηκε αμετακλήτως 
για χρεοκοπία σύμφωνα με το άρθρο 171.

Ζ Το σχέδιο μπορεί να ακυρωθεί με απόφαση του 
δικαστηρίου μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμ
φέρον, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) εάν μετά από την επικύρωση αποκαλύφθηκε ότι το 
σχέδιο αποτέλεσε προϊόν δόλου του οφειλέτη ή συμπαι
γνίας του με πιστωτή ή τρίτο, ιδίως λόγω απόκρυψης 
του ενεργητικού ή διόγκωσης του παθητικού του· 

β) εάν η μη εκπλήρωση των όρων του σχεδίου από 
τον οφειλέτη είναι τόσο ουσιώδης, ώστε με βεβαιότητα 
να προβλέπεται η αδυναμία αναδιοργάνωσης.

Αποτελέσματα της ακύρωσης 
Άρθρο 128.-1. Η ακύρωση του σχεδίου επιφέρει αυ

τοδικαίως:
α) τη λήξη της διαδικασίας αναδιοργάνωσης και της 

εποπτείας εκπλήρωσης των όρων του σχεδίου- 
β) την αποδέσμευση των πιστωτών από τους όρους 

του σχεδίου και την επαναφορά τους στην κατά την 
κήρυξη της πτώχευσης νομική θέση τους ως προς το 
ύψος, το είδος, την εξασφάλιση και τα προνόμια των 
απαιτήσεών τους κατά του οφειλέτη, εφόσον είχαν δι
αμορφωθεί διαφορετικά στο σχέδιο, μετά από αφαί
ρεση των ποσών που τυχόν είχαν λάβει σύμφωνα με 
το σχέδιο·

γ) την ανάληψη από τους πιστωτές των ατομικών 
διώξεων κατά του οφειλέτη, σε περίπτωση που κατά 
το σχέδιο είχαν ανασταλεί ή περιοριστεί, συμπεριλαμ- 
βανομένης και της κήρυξής του σε πτώχευση, εάν συ
ντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3' 

δ) την απαλλαγή εκείνων που εγγυήθηκαν σύμφωνα 
με το σχέδιο υπέρ του οφειλέτη.
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2. Οι πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθηκαν μετά 
την τελεσίδικη επικύρωση του σχεδίου και πριν την 
ακύρωσή του κηρύσσονται άκυρες, εάν είναι από 
αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 42. Η διάταξη 
του άρθρου 51 εφαρμόζεται αναλόγως, και η διετία 
υπολογίζεται από την τελεσιδικία της ακύρωσης του 
σχεδίου.

Ατομική ανατροπή του σχεδίου 
Άρθρο 129.-1. Πιστωτής ως προς τον οποίο ο οφειλέ

της περιήλθε σε υπερημερία, λόγω μη καταβολής των 
συμφωνηθέντων ποσών ή μη εμπρόθεσμης καταβολής 
αυτών ή μη παροχής εξασφαλίσεων και εν γένει λόγω 
μη εκπλήρωσης από τον οφειλέτη των έναντι αυτού 
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο, 
δικαιούται να ζητήσει δικαστικώς την ανατροπή του 
σχεδίου ως προς αυτόν.

2. Η περί ατομικής ανατροπής αγωγή ασκείται ενώ
πιον του πτωχευτικού δικαστηρίου. Με την τελεσιδικία 
της απόφασης που δέχεται την αγωγή, ο πιστωτής 
απαλλάσσεται από τις δεσμεύσεις του σχεδίου και οι 
απαιτήσεις του επαναφέρονται στη νομική κατάστα
ση που είχαν πριν την επικύρωση του σχεδίου. Ο πι
στωτής δικαιούται να ασκήσει, σε σχέση με αυτές, τα 
ατομικά καταδιωκτικά μέτρα κατά του οφειλέτη, στα 
οποία συμπεριλαμβάνεται και η κήρυξη του οφειλέτη 
σε πτώχευση, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των 
άρθρων 2 και 3.

Κήρυξη νέας πτώχευσης 
Άρθρο 130 -1. Η κήρυξη νέας πτώχευσης του οφειλέτη, 

μετά την τελεσίδικη επικύρωση του σχεδίου, επιφέρει 
τη ματαίωση του σχεδίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου: 
α) οι απαιτήσεις των πιστωτών που δεν έχουν ικανο

ποιηθεί πλήρως κατά το σχέδιο, επανέρχονται, ως προς 
το ύψος και το χρόνο λήξης τους, όπως είχαν πριν την 
επικύρωση του σχεδίου, μετά την αφαίρεση των τυχόν 
ληφθέντων

β) εμπράγματες εξασφαλίσεις, οι οποίες, σύμφωνα με 
το σχέδιο είχαν εξαλειφθεί ή άλλως αρθεί, δεν αναβιώ
νουν, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο σχέδιο Kat 
τούτο έχει σημειωθεί στα οικεία δημόσια βιβλία’ 

γ) εμπράγματες εξασφαλίσεις, οι οποίες είχαν συστα- 
θεί σύμφωνα με το σχέδιο για να εξασφαλίσουν την 
ικανοποίηση απαιτήσεων, εξακολουθούν να ασφαλίζουν 
την απαίτηση μόνον κατά το ποσό και για το χρόνο που 
έχει συμφωνηθεί στο σχέδιο, εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά σ’ αυτό’ 

δ) απαιτήσεις πιστωτών που προέρχονται από χρημα
τοδοτήσεις που έγιναν μετά την επικύρωση, σύμφωνα 
με το σχέδιο και κατά τη διάρκεια της εποπτείας εκ
πλήρωσης του σχεδίου και προς υλοποίησή του, κατα
τάσσονται ως γενικώς προνομιούχες.

Εποπτεία εκπλήρωσης του σχεδίου 
Άρθρο 131- 1. Ο σύνδικος έχει την εποπτεία εκπλή

ρωσης των όρων του σχεδίου και συμπράττει με τον 
οφειλέτη για όσες πράξεις προβλέπονται κατά το σχέ
διο. Ο οφειλέτης υποχρεούται να παρέχει σ’ αυτόν κάθε 
πληροφορία σε σχέση με το σχέδιο.

2 .0  σύνδικος πληροφορεί ανά έξι (6) μήνες με έκθεσή

του την επιτροπή πιστωτών, άλλως τον εκπρόσωπο των 
πιστωτών που έχει προς τούτο οριστεί στο σχέδιο, για 
την πορεία του σχεδίου και τις προβλέψεις για την 
εκπλήρωσή του.

3. Η αμοιβή του συνδίκου ως εποπτεύοντος ορίζεται 
με το σχέδιο, διαφορετικά κατόπιν αιτήσεώς του από 
το πτωχευτικό δικαστήριο.

4. Το χρονικό διάστημα εποπτείας καθορίζεται από 
το σχέδιο. Σε διαφορετική περίπτωση, η εποπτεία 
παύει μετά παρέλευση τριετίας από την επικύρωση 
του σχεδίου και υπό τον όρο ότι τότε δεν θα εκκρε- 
μεί κατά του οφειλέτη αίτηση για κήρυξή του σε νέα 
πτώχευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ

I. Η ένωση των πιστωτών
Γ ενική διάταξη 

Άρθρο 132.-1. Μετά την ολοκλήρωση της εξέλεγξης 
των πιστώσεων και εφόσον δεν επιτεύχθηκε η αποδοχή 
ή η επικύρωση σχεδίου αναδιοργάνωσης της επιχείρη
σης του οφειλέτη ή αυτή ακυρώθηκε για οποιονδήποτε 
λόγο, η πτώχευση βρίσκεται στο στάδιο της ένωσης 
των πιστωτών.

2. Κατά το στάδιο αυτό ο σύνδικος προβαίνει στη 
ρευστοποίηση του ενεργητικού της περιουσίας του 
οφειλέτη και στη διανομή του προϊόντος αυτής στους 
πιστωτές είτε με την εκποίηση της επιχείρησης ως συ
νόλου είτε με την εκποίηση των επί μέρους στοιχείων 
αυτής, καθενός χωριστά ή ομαδικά, σύμφωνα με τις 
ακόλουθες διατάξεις.

Φορολογικές διευκολύνσεις 
Άρθρο 133.-1. Κάθε σύμβαση που συνάπτεται και κάθε 

πράξη που ενεργειται κατά τα άρθρα 135 έως 145 του 
κώδικα, οι συνεπεία αυτής επί μέρους μεταβιβάσεις, οι 
μεταγραφές και κάθε άλλη πράξη για την πραγμάτωσή 
τους, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα 
του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και τελών χαρτοσήμου 
(πλην Φ.Π.Α). Οι απαλλαγές αυτές επέρχονται αυτοδι
καίως, χωρίς να απαιτείται και η υποβολή οποιοσδήποτε 
σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

2. Ο σύνδικος δεν απαιτείται να προσκομίσει πιστο
ποιητικά φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας 
του οφειλέτη ή οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά για 
τη σύναψη οποιοσδήποτε σύμβασης μεταβίβασης στοι
χείου του ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη, 
κατά τον παρόντα κώδικα, καθώς επίσης και σε κάθε 
συναλλαγή του γενικά με το Δημόσιο.

Περιορισμός δικαιωμάτων και αμοιβών 
Άρθρο 134.- Περιορίζονται στο τριάντα τοις εκατό 

(30%) των νόμιμων ποσών οι αμοιβές και τα δικαιώματα 
των συμβολαιογράφων, των δικηγόρων, των δικαστικών 
επιμελητών και των υποθηκοφυλάκων Yta κάθε σύμβαση 
ή πράξη που αφορά τη διαδικασία του δεύτερου τίτ
λου του παρόντος κεφαλαίου. Η αμοιβή του συνδίκου 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 81.
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II. Η εκποίηση της επιχείρησης 
του οφειλέτη ως συνόλου

Γ ενική διάταξη 
Άρθρο 135.-1. Αν αποφασισθεί, μετά το πέρας των 

επαληθεύσεων από τη συνέλευση των πιστωτών σύμ
φωνα με το άρθρο 84 ότι η επιχείρηση του οφειλέτη 
πρέπει να εκποιηθεί ως σύνολο, η εκποίηση θα γίνει 
σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.

2. Αν η αξία της επιχείρησης αποτιμηθεί από το πτω
χευτικό δικαστήριο σε ποσό μικρότερο του ενός εκα
τομμυρίου (1.000.000) ευρώ, η εκποίηση της επιχείρησης, 
κατ’ εξαίρεση, θα γίνει κατά τον τρόπο και κατά τους τύ
πους που θα αποφασίσει το πτωχευτικό δικαστήριο.

Εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού 
Άρθρο 136.- Μόλις η απόφαση της συνέλευσης των πι

στωτών του άρθρου 84, περί εκποίησης της επιχείρησης 
του οφειλέτη ως συνόλου, επικυρωθεί από τον εισηγητή 
και δεν ασκηθεί κατ’ αυτής εμπρόθεσμη προσφυγή ή η 
ασκηθείσα απορριφθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο 
κατά το άρθρο 84 παράγραφος 3, ο σύνδικος ζητεί 
από τον εισηγητή να του επιτραπεί η πρόσληψη εκτι
μητή από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων για 
την εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης ως συνόλου, 
εν όψει της δυνατότητας συνέχισης της επιχείρησης, 
καθώς και για την ταυτόχρονη εκτίμηση της αξίας και 
των κατ’ ιδίαν υλικών ra t άϋλων στοιχείων του ενερ
γητικού της.

Απόφαση του δικαστηρίου 
Άρθρο 137.-1. Ο σύνδικος, με βάση την απογραφή 

του ενεργητικού του οφειλέτη (άρθρο 68 παράγραφος 
2) και τον ισολογισμό ή τη λογιστική κατάσταση που 
έχει συντάξει (άρθρο 76 παράγραφοι 1 και 2) και κάθε 
άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή του, καθώς και 
την έκθεση του κατά το προηγούμενο άρθρο εκτιμητή, 
συντάσσει, εντός είκοσι (20) ημερών, λεπτομερή έκθεση 
προς το πτωχευτικό δικαστήριο, στην οποία αναφέρο- 
νται όλα τα επί μέρους στοιχεία που απαρτίζουν το 
ενεργητικό και τα οποία θα περιέλθουν στον αγοραστή 
που θα αναδειχθεί πλειοδότης, τους τυχόν προτεινό- 
μενους όρους της πώλησης και γενικά κάθε χρήσιμη 
πληροφορία.

2  Με την έκθεση αυτή ο σύνδικος ζητεί από το πτω
χευτικό δικαστήριο να του επιτραπεί, με δημόσιο πλει
οδοτικό διαγωνισμό, η εκποίηση της επιχείρησης ως 
συνόλου, αντί του συνολικού τιμήματος που εκτιμά 
αυτός και αντί των όρων που τυχόν αυτός θεωρεί ότι 
προσήκουν στην περίπτωση.

3. Το πτωχευτικό δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και 
την έκθεση του εισηγητή, αποφαίνεται εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών, καθορίζοντας την αξία της επιχείρησης, 
την τιμή πρώτης προσφοράς και τους όρους υπό τους 
οποίους πρέπει να γίνει η εκποίηση. Κατά της απόφασης 
αυτής δεν επιτρέπεται κανένα ένδικο μέσο.

Περιεχόμενο και δημοσίευση της διακήρυξης 
Άρθρο 138.- 1. Ο σύνδικος, εντός δέκα (10) ημερών 

από τη δημοσίευση της κατά το προηγούμενο άρθρο 
απόφασης του δικαστηρίου, δημοσιεύει διακήρυξη περί 
διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Η δι
ακήρυξη περιέχει:

α) την επωνυμία, την έδρα, τη δραστηριότητα και 
συνοπτική περιγραφή της επιχείρησης του οφειλέτη, 
το ενεργητικό της οποίας πωλείται ως σύνολο, χωρίς 
να απαιτείται και η λεπτομερής περιγραφή των επί μέ
ρους στοιχείων και τα οποία αναγράφονται στην έκθεση 
του συνδίκου του προηγούμενου άρθρου, αντίγραφο 
της οποίας μπορεί να λάβει ατελώς κάθε ενδιαφερό
μενος·

β) πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο να παραλά- 
βει από τον σύνδικο αντίγραφο της κατά το άρθρο 137 
έκθεσής του και να υποβάλει την προσφορά του, που 
συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, για ποσό και με όρους 
που προσδιορίζονται επίσης στη διακήρυξη· 

γ) την προθεσμία υποβολής των προσφορών, στον 
εισηγητή, η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 
είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της 
διακήρυξης στον τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
επόμενης παραγράφου, καθώς και την ημέρα και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών από τον εισηγητή· 

δ) το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου της 
έδρας της επιχείρησης του οφειλέτη, ενώπιον του οποί
ου, μετά από την έγκριση του εισηγητή, θα συναφθεί η 
σύμβαση της μεταβίβασης της επιχείρησης.

2  Οι ανωτέρω δημοσιεύσεις γίνονται μια φορά στο 
Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομι
κών και από δύο φορές σε δύο ημερήσιες πολιτικές 
αθηναϊκές εφημερίδες πανελλήνιας μεγάλης κυκλοφο
ρίας και σε μια οικονομική εφημερίδα. Αν πρόκειται για 
επιχείρηση που έχει την έδρα της ή διαθέτει περιου
σιακά στοιχεία και σε επαρχιακές πόλεις, απαιτούνται 
πρόσθετες δημοσιεύσεις και σε μια τουλάχιστον από 
τις αντίστοιχες τοπικές εφημερίδες. Αν πρόκειται για 
επιχείρηση της οποίας η αξία έχει καθοριστεί κατά το 
άρθρο 137 παράγραφος 3 σε ποσό άνω των πενήντα 
εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, πρέπει η πρόσκληση 
να δημοσιευθεί και σε μια διεθνούς κυκλοφορίας ημε
ρήσια οικονομική εφημερίδα που κυκλοφορεί και στην 
Ελλάδα. Τις εφημερίδες προσδιορίζει ο εισηγητής.

Κατάθεση και αποσφράγιση των προσφορών 
Άρθρο 139 -1. Εντός της προθεσμίας που ορίζει η δια

κήρυξη του άρθρου 138, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν 
στον εισηγητή τις ενσφράγιστες προσφορές τους. Ο 
εισηγητής συντάσσει έκθεση, στην οποία αναφέρονται 
όλες οι κατατιθέμενες προσφορές, καθώς και πράξη 
κατάθεσης πάνω σε κάθε προσφορά, την οποία υπο
γράφει ο ίδιος, ο γραμματέας και ο προσφέρων, αφού 
βεβαιωθεί ότι η προσφορά είναι κλειστή. Εκπρόθεσμες 
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

2. Κατά την καθορισθείσα στη διακήρυξη ημέρα και 
ώρα, ο εισηγητής αποσφραγίζει τις προσφορές, πα
ρουσία του συνδίκου, της επιτροπής πιστωτών και 
εκείνων που υπέβαλαν τις προσφορές. Ο εισηγητής 
συντάσσει έκθεση περί της αποσφράγισης, στην οποία 
προσαρτώνται όλες οι προσφορές και την οποία υπο
γράφει ο ίδιος, ο γραμματέας, ο σύνδικος και οι λοιποί 
παρόντες. Αντίγραφο της έκθεσης και των προσφορών 
παραδίνεται στον σύνδικο αυθημερόν, καθώς και σε 
κάθε ενδιαφερόμενο που δικαιολογεί έννομο συμφέ
ρον.

xxvi ii
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Η κατακύρωση 
Άρθρο 140.-1.0  σύνδικος, εντός πέντε (5) ημερών από 

την αποσφράγισή τους, συντάσσει συνοπτική έκθεση 
αξιολόγησης των προσφορών και προτείνει την κατα
κύρωση ή μη της επιχείρησης στον πλειοδότη, δηλαδή 
σ’ αυτόν του οποίου την προσφορά κρίνει ως πλέον 
συμφέρουσα για τους πιστωτές. Η έκθεση υποβάλλεται 
στην επιτροπή πιστωτών και στον εισηγητή, αντίγραφο 
δε αυτής χορηγείται αδαπάνως και σε κάθε ενδιαφε
ρόμενο που δικαιολογεί έννομο συμφέρον.

Ζ Ο εισηγητής με έκθεσή του προς το πτωχευτικό δι
καστήριο προτείνει την έγκριση ή μη της κατακύρωσης. 
Στο πτωχευτικό δικαστήριο καλούνται να παραστούν 
ο σύνδικος, ο οφειλέτης και αυτοί που μετείχαν στο 
δημόσιο πλειστηριασμό, οι οποίοι μπορούν να παρέμ- 
βουν. Το πτωχευτικό δικαστήριο, αφού ακούσει αυτούς 
που εμφανίστηκαν, εφόσον κρίνει την προσφορά του 
πλειοδότη συμφέρουσα για τους πιστωτές, εγκρίνει τη 
σύναψη της σύμβασης μεταβίβασης της επιχείρησης. 
Αλλως, ο δημόσιος πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται, 
σύμφωνα με το άρθρο 144. Κατά της απόφασης αυτής 
του δικαστηρίου δεν επιτρέπεται κανένα ένδικο μέσο 
ή ένδικο βοήθημα.

Η σύμβαση μεταβίβασης της επιχείρησης 
Άρθρο 141-1. Μετά την κατά το προηγούμενο άρθρο 

έγκριση του δικαστηρίου, ο σύνδικος συνάπτει ενώπιον 
του συμβολαιογράφου που ορίζεται στη διακήρυξη τη 
σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού της επιχείρησης, 
με βάση τους όρους της προσφοράς του και τους τυχόν 
άλλους ευνοϊκότερους όρους που υποδείχθηκαν στον 
πλειοδότη και αυτός τους αποδέχθηκε με δήλωσή του 
προς τον σύνδικο K a t  τον εισηγητή ή προς το πτωχευ
τικό δικαστήριο.

Ζ Η πώληση γίνεται αντί συνολικού τιμήματος. Αν 
όμως υπάρχουν εμπράγματα δικαιώματα ή άλλα προ
νόμια επί ακινήτων ή κινητών ή επί άλλων ειδικών πε
ριουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, πρέπει να κα
θορίζεται στο συμβόλαιο ποιο ποσό από το συνολικό 
τίμημα αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά.

3. Με τη μεταβίβαση της επιχείρησης (ή της κατά 
το άρθρο 145 χωριστής λειτουργικής μονάδας αυτής), 
συμμεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον πλειοδότη και οι 
διοικητικές άδειες κάθε φύσεως που συνδέονται με τη 
λειτουργία της επιχείρησης και των μεταβιβαζόμενων 
στοιχείων του ενεργητικού. Οι άδειες ισχύουν για το 
χρόνο που θα ίσχυαν και για την επιχείρηση του οφει
λέτη, όχι πάντως για περίοδο μικρότερη από ένα (1) έτος 
από τη μεταβίβαση ή από το χρόνο που υποχρεωτικά 
προβλέπεται η λειτουργία της επιχείρησης από ειδική 
διάταξη νόμου. Στη συνέχεια εκδίδεται στο όνομα του 
πλειοδότη από την αρμόδια αρχή επιβεβαιωτική πράξη 
μεταβίβασης της άδειας. Το ίδιο ισχύει και για τα δι
καιώματα μεταλλειοκτησίας που αποτελούν τμήμα του 
ενεργητικού της επιχείρησης του οφειλέτη.

Σύμπραξη του Δημοσίου 
Άρθρο 142.-1. Το Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον 

Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή οποιονδήποτε 
ήθελε ορίσει η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποίη
σης (Δ.Ε.Α.), μπορεί να συμβάλλεται, ως εκ τρίτου συμ
βαλλόμενος, στις ανωτέρω συμβάσεις μεταβιβάσεως

και να αποδέχεται την ανάληψη υποχρεώσεων από τον 
πλειοδότη για τη διενέργεια επενδυτικών προγραμμά
των, σχετικά με τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία του ενερ
γητικού, την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων δράσης 
και την εξασφάλιση θέσεων εργασίας.

Ζ Στις περιπτώσεις, όπου συμβάλλεται ως τρίτος το 
Δημόσιο, η τυχόν απαιτούμενη άδεια της αρχής για τη 
μεταβίβαση του περιουσιακού στοιχείου, θεωρείται ότι 
χορηγήθηκε.

Εξόφληση του τιμήματος 
Άρθρο 143 -1. Ο πλειοδότης καταβάλλει προς τον 

σύνδικο το συμφωνηθέν ως αμέσως καταβλητέο ποσό 
του τιμήματος. Αν καταβληθεί το σύνολο του ποσού, ο 
σύνδικος συντάσσει την πράξη εξόφλησης, ενώπιον του 
ίδιου συμβολαιογράφου. Αν καταβλήθηκε το μέρος του 
τιμήματος που συμφωνήθηκε και τηρήθηκαν οι όροι που 
συμφωνήθηκαν για την εξασφάλιση της καταβολής του 
υπόλοιπου, ο σύνδικος, μετά από έγκριση του εισηγητή, 
συντάσσει αντίστοιχα, ενώπιον του ίδιου συμβολαιογρά
φου, την πράξη μερικής εξόφλησης και πράξη πιστοποί
ησης ότι εκπληρώθηκαν οι εν λόγω όροι.

Ζ Ο σύνδικος υποχρεούται να καταθέσει, χωρίς καμιά 
καθυστέρηση, κάθε ποσό που εισπράττει, στο λογαρι
ασμό του άρθρου 73.

3. Με την καταβολή όλου του εκπλειστηριάσματος και 
τη σύνταξη πράξης ολοσχερούς εξόφλησης, επέρχονται 
όλες οι έννομες συνέπειες της καταβολής που ορίζονται 
στο άρθρο 1005 Κ.Πολ,Δ..

Επανάληψη του δημόσιου πλειστηριασμού 
Άρθρο 144.- 1. Αν δεν υποβληθεί καμία νομότυπη 

προσφορά ή οι υποβληθείσες νομοτύπως δεν κριθούν 
συμφέρουσες κατά το άρθρο 140, ο δημόσιος πλειστη- 
ριασμός επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά.

2. Ο σύνδικος, στην περίπτωση αυτή, επαναλαμβάνει 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών τις δημοσιεύσεις του άρ
θρου 138, ορίζοντας νέες ημερομηνίες υποβολής προ
σφορών. Ο σύνδικος μπορεί να ζητήσει από το πτωχευ
τικό δικαστήριο να ορίσει νέα τιμή πρώτης προσφοράς. 
Ο νέος δημόσιος πλειστηριασμός διεξάγεται με τις ίδιες 
διατυπώσεις και έχει τα ίδια αποτελέσματα που ορίζο
νται στις ανωτέρω διατάξεις.

Χωριστή εκποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων 
του ενεργητικού 

Άρθρο 145- Αν και ο δεύτερος δημόσιος πλειστηρια- 
σμός δεν καταλήξει στη σύναψη σύμβασης μεταβίβασης 
της επιχείρησης, η εκποίηση πλέον γίνεται χωριστά για 
κάθε στοιχείο του ενεργητικού, σύμφωνα με τις διατά
ξεις των άρθρων 146 έως 150, αν δεν έχει αποφασισθεί 
διαφορετικά από τη συνέλευση των πιστωτών, σύμφωνα 
με το άρθρο 84.
III. Η εκποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων του οφειλέτη

Εκποίηση κινητών 
Άρθρο 146-1. Εάν μέχρι την ένωση δεν έχουν εκποι

ηθεί όλα τα κινητά και εμπορεύματα της περιουσίας 
του οφειλέτη κατά τις διατάξεις των άρθρων 67 και 84 
του παρόντος κώδικα, αυτά που έχουν απομείνει εκποι
ούνται κατά τη διαδικασία του άρθρου 77, χωρίς την 
τήρηση της διατυπώσεως της παραγράφου 2 αυτού. Η
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άδεια του εισηγητή κοινοποιείται στους πιστωτές που 
έχουν εμπράγματη ασφάλεια.

2. Κατά τον πλειστηριασμό ακολουθείται η διαδικασία 
του άρθρου 149, στην άδεια δε του εισηγητή ορίζεται ο 
χρόνος εξόφλησης του τιμήματος και παράδοσης των 
κινητών στον πλειοδότη.

Εκποίηση ακινήτων
Άρθρο 147.-1. Αν πριν την ένωση των πιστωτών, οι 

ενέγγυοι πιστωτές δεν κίνησαν τη διαδικασία της ανα
γκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση) επί υπέγγυου ακινή
του της πτώχευσης (άρθρο 26), την εκποίηση αυτού και 
την κατάταξη των πιστωτών ενεργεί μόνο ο σύνδικος, 
κατά τις ακόλουθες διατάξεις.

Ζ Σε περίπτωση που άρχισε εκτέλεση από τους ενέγ
γυους πιστωτές κατά την προηγούμενη παράγραφο, 
αν και μετά την ένωση αυτή καθυστερεί σε βλάβη των 
πιστωτών, το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από αίτηση 
όποιου έχει έννομο συμφέρον και έκθεση του εισηγητή, 
μπορεί να δώσει την άδεια στον σύνδικο να εκποιήσει 
το ακίνητο κατά τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.

Διαδικασία διακήρυξης
Άρθρο 148.-1. Η εκποίηση των ακινήτων του οφειλέτη 

γίνεται μετά από άδεια του πτωχευτικού δικαστηρίου 
που παρέχεται μετά από αίτηση του συνδίκου και 
έκθεση του εισηγητή. Στην απόφαση του δικαστηρίου 
ορίζεται η αξία του ακινήτου, η τιμή πρώτης προσφο
ράς και οι τυχόν όροι της εκποίησης. Αν έχει προη- 
γηθεί η διαδικασία των άρθρων 135 επ., ως αξία του 
ακινήτου θεωρείται η εκτίμησή του σύμφωνα με το 
άρθρο 136.

Ζ Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρα
γράφου 1 ο εισηγητής συντάσσει έκθεση, στην οποία 
αναφέρεται το ακίνητο που εκποιείται, η τιμή πρώτης 
προσφοράς και οι τυχόν όροι που όρισε το πτωχευτικό 
δικαστήριο, καθώς Kat κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. 
Ορίζεται ο τόπος και χρόνος του πλειστηριασμού και ο 
τόπος και χρόνος των επαναλήψεών του.

3. Ο σύνδικος, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημο
σίευση της κατά τα άνω απόφασης του δικαστηρίου, 
εκδίδει διακήρυξη περί διενέργειας δημόσιου πλειο
δοτικού διαγωνισμού. Η διακήρυξη περιέχει σύντομη 
περιγραφή του ακινήτου, την τιμή πρώτης προσφοράς 
και τους τυχόν όρους που όρισε το πτωχευτικό δικα
στήριο, τον τόπο και χρόνο του πλειστηριασμού και τις 
τυχόν επαναλήψεις του, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη 
πληροφορία.

4. Αντίγραφο της διακήρυξης τοιχοκολλάται στο γρα
φείο του εισηγητή και κοινοποιείται στους ενυπόθηκους 
πιστωτές και στο Δημόσιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέ
ρες πριν τον πλειστηριασμό. Περίληψη της διακήρυξης, 
που αναφέρει τα ανωτέρω στοιχεία, δημοσιεύεται στο 
Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών 
είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό 
και τις τυχόν επαναλήψεις του. Ο εισηγητής μπορεί να 
διατάξει πρόσθετες δημοσιεύσεις σε πολιτικές ή οικο
νομικές αθηναϊκές εφημερίδες, καθώς και σε εφημερίδα 
του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, τις οποίες ορίζει 
ο ίδιος. Στις τελευταίες αυτές δημοσιεύσεις πρέπει να 
αναφέρεται η ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού και 
οι επαναλήψεις, πρέπει δε οι δημοσιεύσεις αυτές να γί

νουν, εφόσον διαταχθούν, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες 
πριν τον πλειστηριασμό.

Προσφορές
Άρθρο 149.- 1. Η εκποίηση του ακινήτου γίνεται με 

ενσφράγιστες προσφορές των ενδιαφερομένων ενώπι
ον του εισηγητή με την παρουσία του συνδίκου. Στον 
πλειστηριασμό λαμβάνει μέρος οποιοσδήποτε, αφού 
προηγουμένως δηλώσει, αν συμμετέχει για τον εαυτό 
του ή ενεργεί ως πληρεξούσιος άλλου, προσκομίζοντας 
ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο συμμετέχων 
υποχρεούται να καταβάλει ως εγγυοδοσία το ποσό του 
ενός τρίτου της τιμής πρώτης προσφοράς, με επιταγή 
έκδοσης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα σε χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διαταγή του ίδιου, που 
συμψηφίζεται στο τίμημα, αν κατακυρωθεί σε αυτόν 
το ακίνητο.

2. Οι προσφορές αποσφραγίζονται και μονογράφο- 
νται από τον εισηγητή. Ο εισηγητής, αν κρίνει την τιμή 
συμφέρουσα, εγκρίνει την εκποίηση και επιτρέπει τη 
σύναψη της πώλησης, άλλως η διαδικασία επαναλαμβά
νεται. Για τον πλειστηριασμό και εφόσον εγκριθεί από 
τον εισηγητή, συντάσσεται χωρίς υπαίτια βραδύτητα 
από αυτόν έκθεση, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, 
το τίμημα που επιτεύχθηκε, η δοθείσα εγγυοδοσία ως 
προκαταβολή του τιμήματος και ο χρόνος εξόφλησης 
του τιμήματος και σύνταξης του μεταβιβαστικού συμ
βολαίου.

Επανάληψη πλειστηριασμού
Άρθρο 150- 1. Εάν ο πλειστηριασμός επαναληφθεί 

τρεις (3) ακόμα συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, χωρίς 
να εμφανιστεί πλειοδότης, αναβάλλεται για μία ακό
μη φορά από τον εισηγητή, χωρίς άλλες διατυπώσεις, 
σε ημερομηνία απέχουσα τέσσερις εβδομάδες. Μετά 
από αυτό, το πτωχευτικό δικαστήριο, κατόπιν αίτησης 
του συνδίκου, κατά τη συζήτηση της οποίας μπορεί 
να παρέμβει καθένας που δικαιολογεί έννομο συμφέ
ρον, υποχρεούται να μεταρρυθμίσει την κατά το άρθρο 
148 απόφασή του, σύμφωνα με το άρθρο 758 Κ.Πολ.Δ. 
και να ορίσει μικρότερη τιμή πρώτης προσφοράς ή να 
θέσει όρους για τη διευκόλυνση της εκποίησης του 
ακινήτου.

2. Το πτωχευτικό δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και 
την έκθεση του εισηγητή, αποφαίνεται εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών και μεταρρυθμίζει την απόφαση. Αμέσως 
μετά τη δημοσίευση της απόφασης, ο εισηγητής συ
ντάσσει νέα έκθεση, κατά το άρθρο 148 παράγραφος
2, ο δε σύνδικος συντάσσει νέα διακήρυξη, την οποία 
προσαρμόζει στην απόφαση και τηρεί τις διατυπώσεις 
της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Η ίδια διαδικασία 
εφαρμόζεται και για κάθε περαιτέρω μείωση της τιμής 
πρώτης προσφοράς.

IV. Ανακοπές κατά των πράξεων εκποίησης
Αντιστοιχία προς τις πράξεις 

εκτελέσεως του Κ.Πολ,Δ.
Άρθρο 151.-1. Επί εκποίησης της επιχείρησης του οφει

λέτη ως συνόλου (άρθρα 135 επ.), η συμβολαιογραφική 
σύμβαση μεταβίβασης επέχει θέση τελεσίδικης κατα- 
κύρωσης των άρθρων 1003 επ. Κ.Πολ.Δ.. Το συνολικό 
ποσό του τιμήματος έναντι του οποίου έγινε η πώληση
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και μεταβίβαση της επιχείρησης επέχει θέση εκπλει- 
στηριάσματος του άρθρου 1004 επ. Κ.ΠολΑ. Η πράξη 
εξοφλήσεως ή μερικής εξοφλήσεως και πιστοποίησης 
ότι τηρήθηκαν οι όροι που συμφωνήθηκαν για την εξα
σφάλιση της καταβολής του υπόλοιπου τιμήματος, επέ- 
χει τη θέση περίληψης εκθέσεως κατακυρώσεως του 
άρθρου 1005 Κ.Πολ_Δ., επί της οποίας εφαρμόζονται 
αναλόγως όσα ισχύουν γι’ αυτή.

2. Επί των εκποιήσεων του παρόντος κεφαλαίου του 
κώδικα, η έγκριση του εισηγητή επί των κινητών και η 
συμβολαιογραφική σύμβαση μεταβίβασης του ακινή
του επέχουν θέση κατακύρωσης των άρθρων 1003 επ. 
Κ.Πολ.Δ., το ποσό του τιμήματος επέχει θέση εκπλει- 
στηριάσματος και η πράξη εξόφλησης του τιμήματος 
επέχει θέση περίληψης εκθέσεως κατακυρώσεως, κατά 
το άρθρο 1005 Κ.ΠολΔ., επί της οποίας εφαρμόζονται 
αναλόγως όσα ισχύουν γι’ αυτή.

Ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας
Άρθρο 152.-1. Οι κατ’ ιδίαν πράξεις της διαδικασίας 

του δημόσιου πλειστηριασμού που ενεργείται για την 
εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη είτε ως συνό
λου είτε των κατ’ ιδίαν περιουσιακών του στοιχείων, 
προσβάλλονται από κάθέναν που έχει έννομο συμφέ
ρον με ανακοπή που ασκείται ενώπιον του πτωχευτικού 
δικαστηρίου.

2. Η ανακοπή ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμί
ας δεκαπέντε (15) ημερών από την ενέργεια της κάθε 
πράξης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ασκηθεί 
ανακοπή μετά τη μεταγραφή της περίληψης της πράξης 
εξόφλησης ή μερικής εξόφλησης και πιστοποίησης ότι 
τηρήθηκαν ot όροι που συμφωνήθηκαν για την εξασφά
λιση της καταβολής του υπόλοιπου τιμήματος, εκτός 
αν η προσβολή αφορά τη σύνταξη της μεταβιβαστικής 
σύμβασης, καθώς και μεταγενέστερες πράξεις, οπότε η 
ανακοπή ασκείται εντός ενενήντα (90) ημερών από της 
μεταγραφής ή αν δεν υπάρχουν ακίνητα εντός εξήντα 
(60) ημερών από της υπογραφής της σύμβασης μετα- 
βιβάσεως.

3. Η άσκηση της ανακοπής και η προθεσμία αυτής δεν 
αναστέλλουν την περαιτέρω διαδικασία της εκκαθάρι
σης, εκτός αν διατάξει τούτο ο εισηγητής, μετά από 
αίτηση κάθε ενδιαφερομένου που δικαιολογεί έννομο 
συμφέρον και αφού ακουσθεί η επιτροπή των πιστωτών 
και ο σύνδικος, που προσκαλούνται να εκθέσουν τις 
απόψεις τους εγγράφως προ τριών (3) ημερών.

4. Το δικαστήριο αποφαίνεται επί της ανακοπής εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών. Η απόφαση του δικαστηρίου 
υπόκειται μόνο στο ένδικο μέσο της εφέσεως. Το πτω
χευτικό δικαστήριο με την απόφαση που απαγγέλλει 
την ακύρωση ορίζει ποιες από τις πράξεις πρέπει να 
επαναληφθούν.

V. Διανομές προς τους πιστωτές
Πίνακας διανομής

Άρθρο 153.-1. Ο σύνδικος συντάσσει χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση πίνακα διανομής του εκπλειστηριάσματος, 
καθώς και κάθε ποσού που εισέπραξε κατά οποιονδήπο- 
τε τρόπο για λογαριασμό της πτωχεύσεως. Ο πίνακας 
συντάσσεται με βάση τις επαληθευθείσες απαιτήσεις, 
σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. Με άδεια του ειση

γητή μπορεί ο σύνδικος να προβεί και σε προσωρινές 
διανομές.

2 .0  πίνακας διανομής υποβάλλεται στον εισηγητή, ο 
οποίος τον κηρύσσει εκτελεστό και τοιχοκολλάται στα 
γραφεία του. Ανακοίνωση περί της σύνταξης του πίνακα 
διανομής δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δημο
σιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Αν ο πίνακας διανομής 
αφορά προϊόν εκποίησης της επιχείρησης ως συνόλου, η 
ανακοίνωση για τη σύνταξη του πίνακα δημοσιεύεται και 
σε δύο από τις πέντε μεγαλύτερης κυκλοφορίας (κατά 
το δελτίο του προηγούμενου μηνός) ημερήσιες πολιτι
κές αθηναϊκές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, 
καθώς και σε μια οικονομική εφημερίδα. Αν πρόκειται 
για επιχείρηση της οποίας η αξία έχει καθοριστεί κατά 
το άρθρο 137 παράγραφος 3 σε ποσό άνω των πενήντα 
εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, πρέπει η πρόσκληση 
να δημοσιευθεί και σε μια διεθνούς κυκλοφορίας ημε
ρήσια οικονομική εφημερίδα που κυκλοφορεί και στην 
Ελλάδα. Τις εφημερίδες προσδιορίζει ο εισηγητής. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση, ο εισηγητής μπορεί να διατάξει 
τη δημοσίευση και σε μια ημερήσια πολιτική αθηνα
ϊκή εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και 
σε μια οικονομική εφημερίδα, τις οποίες προσδιορίζει 
ο ίδιος.

Γ ενικά προνόμια 
Άρθρο 154.- Μετά από την αφαίρεση των δικαστικών 

εξόδων, των εξόδων της διοίκησης της πτωχευτικής 
περιουσίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η προσωρι
νή και οριστική αντιμισθία του συνδίκου και των τυχόν 
ομαδικών πιστωμάτων, οι πιστωτές κατατάσσονται με 
την ακόλουθη σειρά: 

α) Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτήσεις του οφειλέτη 
οποιοσδήποτε φύσεως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συνέχιση της δραστηριότητάς του και των πληρωμών 
του με βάση τη συμφωνία συνδιαλλαγής ή το σχέδιο 
αναδιοργάνωσης της επιχείρησης.

β) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τα νοσήλια του 
οφειλέτη, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του, 
εφόσον προέκυψαν κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν 
την κήρυξη της πτώχευσης.

γ) Οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης ερ
γασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων από 
πάγια περιοδική αμοιβή, εφόσον προέκυψαν κατά την 
τελευταία διετία πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Απαι
τήσεις από αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σχέσεως 
εξαρτημένης εργασίας, καθώς και απαιτήσεις έμμισθων 
δικηγόρων για αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης 
έμμισθης εντολής κατατάσσονται στην τάξη αυτή ανε
ξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν.- Απαιτήσεις δι
κηγόρων από αμοιβές, έξοδα και αποζημιώσεις, εφόσον 
αμείβονται κατά υπόθεση, κατατάσσονται στην τάξη 
αυτή, εφόσον προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) 
μήνες πριν την κήρυξη της πτώχευσης.

δ) Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών 
από πώληση αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά 
τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την 
κήρυξη της πτώχευσης.

ε) Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρους που ορί
στηκαν από την αξία της προσόδου ή από το είδος των 
πραγμάτων που πλειστηριάστηκαν και που αφορούν

ΧΧΧΪ
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το έτος που έγινε ο πλειστηριασμός και το προηγού
μενο.

στ) Οι απαιτήσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφά
λισης που προέκυψαν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν 
την κήρυξη της πτώχευσης, χωρίς προσαυξήσεις.

Ειδικά προνόμια 
Άρθρο 155.-1. Οι απαιτήσεις που έχουν προνόμιο σε 

ορισμένο κινητό ή ακίνητο πράγμα ή σε ποσότητα χρη
μάτων κατατάσσονται με την παρακάτω σειρά: 

α) Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για τη 
διατήρηση του πράγματος το τελευταίο εξάμηνο πριν 
την κήρυξη της πτώχευσης.

β) Οι απαιτήσεις για το κεφάλαιο με τους τόκους 
των δύο (2) τελευταίων ετών για τις οποίες υπάρχει 
ενέχυρο ή υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης, εφόσον 
πρόκειται για ακίνητο.

γ) Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για 
παραγωγή και συγκομιδή καρπών κατά το τελευταίο 
εξάμηνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης.

2  Επί πωλήσεως της επιχείρησης ως συνόλου (άρθρα 
135 επ.), αν υπάρχουν ειδικοί προνομιούχοι πιστωτές επί 
κατ’ ιδίαν αντικειμένων της περιουσίας τού οφειλέτη, 
κατατάσσονται ειδικά επί του ποσού του μέρους του 
τιμήματος που αντιστοιχεί στο μεταβιβασθέν στοιχείο 
επί του οποίου υπάρχει το ειδικό προνόμιο, του οποίου 
η αξία υπολογίζεται για την κατάταξή τους.

Συρροή προνομίων 
Άρθρο 156.- Επί διανομής προϊόντος εκποίησης πράγ

ματος ή χρηματικής ποσότητας, εάν υπάρχουν και απαι
τήσεις με προνόμια του άρθρου 155, το προς διανομή πο- 
σόν διαχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 977 του Κ.Πολ. 
Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του ν.1545/1985.

Άρθρο 157.- Εάν το προϊόν εκποίησης των ακινήτων 
διανεμηθεί πριν το προϊόν εκποίησης των κινητών ή 
και συγχρόνως, οι ενυπόθηκοι πιστωτές, που δεν έχουν 
πλήρως εξοφληθεί από το τίμημα των ακινήτων, συ
ντρέχουν ως προς το οφειλόμενο υπόλοιπο με τους 
ανέγγυους πιστωτές, σε κάθε διανομή με τους τελευ
ταίους, με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις των προ
νομιούχων πιστωτών έχουν επαληθευθεί στα χρέη της 
πτώχευσης.

Άρθρο 158.- Εάν πριν τη διανομή του τιμήματος των 
ακινήτων πραγματοποιηθούν χρηματικές διανομές από 
τα κινητά ή ποσότητα χρημάτων, οι προνομιούχοι ή 
ενυπόθηκοι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν 
επαληθευθεί, συντρέχουν σ’ αυτές στο σύνολο των πι- 
στωμάτων τους, οπότε όμως επέρχονται οι συνέπειες 
των επόμενων άρθρων.

Άρθρο 159 - Εάν οι γενικοί προνομιούχοι ή οι ενυπό
θηκοι πιστωτές καταταγούν στο τίμημα των ακινήτων 
για το σύνολο των πιστώσεών τους, το οποίο και θα 
εισπράξουν, η ανέγγυα ομάδα υποκαθίσταται στη θέση 
τους κατά τα ποσά, που αυτοί θα έχουν τυχόν εισπράξει 
κατά το άρθρο 158.

Άρθρο 160 -1. Εάν οι γενικοί προνομιούχοι ή οι ενυπό
θηκοι πιστωτές καταταγούν στο τίμημα των ακινήτων 
για μέρος μόνον των απαιτήσεων τους, για το υπόλοιπο 
κατατάσσονται ως ανέγγυοι με τους λοιπούς πιστω
τές.

2. Σε περίπτωση που οι γενικοί προνομιούχοι ή οι

ενυπόθηκοι πιστωτές έχουν εισπράξει, κατά το άρθρο 
158, περισσότερα από την οριστική τους αναλογία κατά 
το παρόν άρθρο, οι ανέγγυοι πιστωτές υποκαθίστανται 
στη θέση τους για το επιπλέον της οριστικής τους 
αναλογίας εισπραχθέν ποσόν.

3. Όσοι από τους γενικούς προνομιούχους ή ενυπόθη
κους πιστωτές δεν καταταγούν επωφελώς στο τίμημα, 
θεωρούνται ανέγγυοι πιστωτές.

Ανακοπή κατά του πίνακα διανομής 
Άρθρο 161.-1. Εντός δέκα (10) ημερών από την επο

μένη της τελευταίας χρονολογικά δημοσίευσης του 
άρθρου 153 παράγραφος 2, οποιοσδήποτε δικαιολογεί 
έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει κατ’ αυτού ανα
κοπή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου. Η ανακοπή 
απευθύνεται κατά του συνδίκου και κατά των πιστωτών 
των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη. Η απόφαση του 
δικαστηρίου υπόκειται μόνο σε έφεση.

2. Αν δεν ασκήθηκαν ανακοπές κατά του πίνακα κατά
ταξης, ο σύνδικος διανέμει αμέσως το εκπλειστηρίασμα. 
Αλλως, η πληρωμή γίνεται μόνο προς τους καταταγέ- 
ντες πιστωτές, των οποίων δεν προσβλήθηκε η κατάτα
ξη, διατηρείται δε το ποσό στο οποίο έγινε η κατάταξη 
του αμφισβητούμενου πιστωτή, μέχρι η κατάταξή του 
να γίνει τελεσίδικη. Ο εισηγητής μπορεί, μετά από αί
τηση αυτού του οποίου προσβλήθηκε η κατάταξη, να 
διατάξει να γίνει η πληρωμή προς αυτόν, με τον όρο 
καταβολής εγγυοδοσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ 

ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Γ ενική διάταξη 

Άρθρο 162-1. Αν η πτωχευτική περιουσία έχει εκτιμη- 
θεί κατά την απογραφή του άρθρου 68 σε ποσό μικρό
τερο από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και δεν υπάρ
χουν ακίνητα, ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος 
κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των λοιπών κεφαλαίων του παρόντος κώδικα.

2. Στις πτωχεύσεις του παρόντος κεφαλαίου δεν δι
ορίζεται επιτροπή πιστωτών.

Εκδίκαση αμφισβητήσεων 
Άρθρο 163.- 1. Οι αναγγελίες και επαληθεύσεις γί

νονται σύμφωνα με τα άρθρα 89 έως 91. Ο εισηγητής, 
αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους, αποφαίνεται με 
αιτιολογημένη πράξη του για κάθε αμφισβήτηση απαί
τησης κατά την επαλήθευση, για κάθε αντίρρηση που 
θα προβληθεί και για τις αιτήσεις εκπρόθεσμης επαλή
θευσης απαιτήσεων, καθώς και για τις αντιρρήσεις κατά 
του πίνακα κατάταξης των πιστωτών. Κατά της πράξης 
αυτής του εισηγητή επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του 
πτωχευτικού δικαστηρίου, εντός δέκα (10) ημερών, το 
οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα, αν το ποσό του αμφι
σβητούμενου ή του εκπροθέσμως υποβληθέντος προς 
επαλήθευση πιστώματος δεν υπερβαίνει το ποσό των 
ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ. Αν το ποσό του αμφι
σβητούμενου ή του εκπροθέσμως υποβληθέντος προς 
επαλήθευση πιστώματος υπερβαίνει το ποσό αυτό, επι
τρέπεται έφεση κατά της απόφασης του πτωχευτικού 
δικαστηρίου. Τ ο δευτεροβάθμιο πτωχευτικό δικαστήριο 
αποφαίνεται αμετακλήτως.

xxxii
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2. Αν ο εισηγητής έκανε δεκτό το πίστωμα, εφόσον 
αακήθηκε εμπροθέσμως προσφυγή ή αντιρρήσεις κατά 
της πράξης του αυτής, μέχρι να αποφανθεί το πτωχευτι
κό δικαστήριο, ο πιστωτής έχει το δικαίωμα να παρίστα- 
ται στις συνελεύσεις και παρακρατείται για το πίστωμά 
του ανάλογο ποσό σε κάθε διανομή ενεργητικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Γ ενικά
Άρθρο 164.- Η πτώχευση περατώνεται, με την επικύ

ρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης (άρθρο 125 παρά
γραφος 2), με την εκποίηση όλων των στοιχείων του 
ενεργητικού της, καθώς και με την παύση των εργα
σιών της, είτε για έλλειψη ενεργητικού είτε λόγω της 
παρόδου του χρόνου που ορίζεται στο άρθρο 166 πα
ράγραφος 3.

Η λογοδοσία του συνδίκου
Άρθρο 165.-1. Εντός μηνός από την περάτωση της 

πτώχευσης, με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμε- 
νους στον παρόντα κώδικα τρόπους, ο σύνδικος κατα
θέτει στον εισηγητή έκθεση περί της λογοδοσίας του. 
Οι πιστωτές και ο οφειλέτης δικαιούνται να λάβουν 
αντίγραφα της έκθεσης αυτής.

2. Ο εισηγητής συγκαλεί εντός μηνός τη συνέλευση 
των πιστωτών, ενώπιον των οποίων ο σύνδικος λογοδο
τεί για τη διαχείρισή του. Στη συνέλεύση αυτή καλείται 
και δικαιούται να παραστεί και ο οφειλέτης. Οι πιστωτές 
γνωμοδοτούν περί της διαχείρισης του συνδίκου και 
εάν ο οφειλέτης είναι συγγνωστός. Συντάσσεται περί 
αυτού έκθεση από τον εισηγητή, στην οποία καταχω- 
ρούνται και οι τυχόν παρατηρήσεις του οφειλέτη και 
των πιστωτών. Αν η σύγκληση της συνέλευσης των 
πιστωτών δεν καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθεί, 
μετά από δεύτερη ατελέσφορη προσπάθεια, ο σύνδικος 
λογοδοτεί ενώπιον μόνου του εισηγητή.

Παύση των εργασιών της πτωχεύσεως
Άρθρο 166.-1. Αν οι εργασίες της πτωχεύσεως δεν 

μπορούν να εξακολουθήσουν, λόγω έλλειψης των 
αναγκαίων χρημάτων ή ευχερώς ρευστοποιήσιμης 
περιουσίας, το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από έκ
θεση του εισηγητή και αφού ακούσει τον σύνδικο 
και την επιτροπή πιστωτών, μπορεί, μετά από αίτηση 
του οφειλέτη, πιστωτή ή του συνδίκου ή και αυτε- 
παγγέλτως, να κηρύξει την παύση των εργασιών της 
πτωχεύσεως.

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 περατώνεται η 
πτώχευση, αίρεται η πτωχευτική απαλλοτρίωση και ο 
οφειλέτης αναλαμβάνει τη διοίκηση της περιουσίας του. 
Οι πιστωτές αναλαμβάνουν τα ατομικά καταδιωκτικά 
μέτρα και παύει το λειτούργημα του συνδίκου, καθώς 
και του εισηγητή. Τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται 
μετά πάροδο μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης 
της παραγράφου 1.

3. Μετά παρέλευση δέκα (10) ετών από την έναρξη 
της ένωσης των πιστωτών και σε κάθε περίπτωση μετά 
παρέλευση δεκαπέντε (15) ετών από την κήρυξη της 
πτώχευσης επέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη 
διατύπωση τα αποτελέσματα της παραγράφου 2.

Κήρυξη του οφειλέτη συγγνωστού
Άρθρο 167.- 1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εκτιμώντας 

τα αίτια και τις συνθήκες της πτωχεύσεως, αποφαίνε- 
ται ότι ο οφειλέτης είναι συγγνωστός, αν αυτός είναι 
καλής πίστεως και η πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες 
ενέργειές του. Δεν μπορούν να κηρυχθούν συγγνωστοί 
αυτοί που καταδικάστηκαν για κάποια από τις πράξεις 
χρεοκοπίας των άρθρων 171 και 172 ή για κάποια από τις 
κακουργηματικές πράξεις της κλοπής, απάτης, υπεξαίρε
σης ή πλαστογραφίας του Ποινικού Κώδικα. Αν υπάρχει 
εκκρεμής ποινική δίωξη για κάποια από αυτές τις πράξεις, 
το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να αναβάλλει την από
φασή του μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της ποινικής 
διαδικασίας. Η απόφαση ανακαλείται αν επέλθει μεταβο
λή πραγμάτων που να δικαιολογεί την ανάκληση.

Ζ Μετά τη λογοδοσία του συνδίκου, ο εισηγητής υπο
βάλλει τη σχετική έκθεση της συνέλευσης των πιστω
τών προς το πτωχευτικό δικαστήριο, καθώς και δική του 
έκθεση για τις περιστάσεις της πτωχεύσεως.

3. Αν η πτώχευση περατώθηκε με απόφαση που κη
ρύσσει την παύση των εργασιών της, κατά την παρ. 1 
του άρθρου 166, με την ίδια απόφαση το πτωχευτικό 
δικαστήριο, εξετάζοντας τις συνθήκες της πτώχευσης 
και αφού ακούσει και τον σύνδικο και την επιτροπή 
πιστωτών, μπορεί να αποφανθεί ότι ο οφειλέτης είναι 
συγγνωστός. Αν η πτώχευση περατώθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 166, το πτωχευτικό δικαστήριο 
μετά από σχετική έκθεση του εισηγητή και αφού ακού- 
σει και τον σύνδικο και την επιτροπή πιστωτών, μπορεί 
να αποφανθεί ότι ο οφειλέτης είναι συγγνωστός.

4. Αν ο οφειλέτης κηρυχθεί συγγνωστός, δεν προσω- 
ποκρατείται από τους πιστωτές της πτώχευσης, εκτός 
αν ειδικοί νόμοι ορίζουν διαφορετικά. Η διάταξη της 
απόφασης περί κηρυξεως του οφειλέτη συγγνωστού 
σημειώνεται στο Μητρώο Πτωχεύσεων, καθώς και στο 
Γ ενικό Εμπορικό Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 
Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Προϋποθέσεις
Άρθρο 168.-1. Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο αποκα- 

θίσταταί:
α) μετά πάροδο δεκαετίας από την κήρυξη της πτώ

χευσης, ή
β) αν εξόφλησε όλους τους πτωχευτικούς πιστωτές 

κατά το κεφάλαιο και τόκους μέχρι την κήρυξη της 
πτωχεύσεως.

2. Ο οφειλέτης νομικό πρόσωπο αποκαθίσταται μόνο 
αν συντρέχει η περίπτωση β' της προηγούμενης πα
ραγράφου.

3. Δεν επιτρέπεται η αποκατάσταση αυτού που κα
ταδικάστηκε για κάποια από τις πράξεις χρεοκοπίας 
των άρθρων 171 και 172 του παρόντος κώδικα, εκτός αν 
επήλθε ποινική αποκατάστασή του (άρθρο 66 Π.Κ. και 
531, 532 Κ.Ποιν.Δ.). Η παραπομπή στο πτωχευτικό δικα
στήριο για κάποια από τις πράξεις αυτές αναστέλλει 
τη διαδικασία της αποκατάστασης. Σε περίπτωση που 
μετά την αποκατάσταση επήλθε καταδίκη για πράξεις 
χρεοκοπίας, η πτωχευτική αποκατάσταση αίρεται αυ
τοδικαίως.
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Απόφαση του δικαστηρίου 
Άρθρο 169.-1. Η αποκατάσταση κηρύσσεται με απόφα

ση του πτωχευτικού δικαστηρίου, μετά από αίτηση του 
οφειλέτη ή, σε περίπτωση θανάτου του, των κληρονό
μων του. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει δικάσιμο 
και διατάσσει τη δημοσίευση περίληψης της αίτησης 
στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νο
μικών, η οποία πρέπει να γίνει τουλάχιστον τριάντα 
(30) ημέρες πριν τη δικάσιμο. Περίληψη της απόφασης 
δημοσιεύεται στο ίδιο Δελτίο.

2. Κατά της απόφασης επιτρέπεται έφεση εντός μηνός 
από τη δημοσίευση στο Δελτίο, καθώς και τριτανακοπή 
από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Αν απορρίφθηκε 
η αίτηση αποκατάστασης, νέα αίτηση δεν μπορεί να 
υποβληθεί πριν την πάροδο έτους από τη δημοσίευση 
της απορριπτικής απόφασης.

Συνέπειες της αποκατάστασης 
Άρθρο 170 -1. Τα αποτελέσματα της αποκατάστασης 

επέρχονται από την τελεσιδικία της απόφασης σύμφω
να με το άρθρο 169.

2  Η αποκατάσταση του οφειλέτη φυσικού προσώπου 
επιφέρει παύση των στερήσεων από δικαιώματα που 
ήταν συνέπειες της πτώχευσης σύμφωνα με το άρθρο 
15 του κώδικα.

3. Η αποκατάσταση του οφειλέτη νομικού προσώπου 
αποτελεί λόγο αναβίωσής του.

4. Η αποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 168 πα
ράγραφος 1 περίπτωση β' περατώνει χωρίς άλλο την 
πτώχευση.

5. Το πτωχευτικό δικαστήριο στην περίπτωση του 
άρθρου 168 παράγραφος 1 περίπτωση α ',  με την από
φασή του μπορεί να κηρύξει και την περάτωση της 
πτώχευσης, εάν δεν συντρέχει λόγος διατήρησής της, 
εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 
166 παράγραφος 2 εδάφια πρώτο και δεύτερο. Το πτω
χευτικό δικαστήριο, στην περίπτωση αυτή επί οφειλέτη 
που έχει κηρυχθεί συγγνωστός, εκτιμώντας ιδίως την 
οικονομική του κατάσταση, μπορεί να αποφασίσει και 
την απαλλαγή του, εν όλω ή εν μέρει, από το υπόλοιπο 
των απαιτήσεων των πιστωτών που δεν ικανοποιήθηκε 
από την πτωχευτική περιουσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Χρεοκοπία
Άρθρο 171.-1. Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο 

(2) ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, κατά 
την ύποπτη περίοδο ή και έξι (6) μήνες πριν ή και μετά 
την κήρυξη της πτώχευσης οποτεδήποτε: 

α) εξαφανίζει ή παρασιωπά περιουσιακά του στοιχεία 
που σε περίπτωση πτώχευσης εμπίπτουν στην πτω
χευτική περιουσία ή κατά τρόπο που αντίκειται στους 
κανόνες της συνετής οικονομικής διαχείρισης, ματαιώνει 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τρίτων, βλάπτει ή 
καθιστά αυτά χωρίς αξία- 

β) καταρτίζει ζημιογόνες ή κερδοσκοπικές ή ριψοκίν
δυνες δικαιοπραξίες πάσης φύσεως, ακόμα και επί χρη
ματοοικονομικών παραγώγων, κατά τρόπο που αντίκει- 
ται στους κανόνες της συνετής οικονομικής διαχείρισης, 
ή διαθέτει υπερβολικά ποσά σε παίγνια, στοιχήματα ή

σε αντιοικονομικές δαπάνες ή συνάπτει χρέη για τους 
σκοπούς αυτούς- 

γ) προμηθεύεται εμπορεύματα ή αξιόγραφα με πίστω
ση, τα οποία, ή τα πράγματα που κατασκευάζει με αυτά, 
διαθέτει ή παραχωρεί σε τιμές ουσιωδώς κάτω της 
αξίας τους, κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες 
της συνετής οικονομικής διαχείρισης· 

δ) παριστά ψευδώς ότι είναι οφειλέτης άλλων ή ανα
γνωρίζει ανύπαρκτα δικαιώματα τρίτων

ε) παραλείπει την τήρηση υποχρεωτικών εμπορικών 
βιβλίων ή τα τηρεί κατά τέτοιο τρόπο ή τα μεταβάλει, 
ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης 
της περιουσίας του- 

στ) εξαφανίζει ή αποκρύπτει τα εμπορικά του βιβλία ή 
άλλα στοιχεία ή παρασιωπά την ύπαρξη εμπορικών βι
βλίων ή άλλων στοιχείων, καταστρέφει ή βλάπτει εμπο
ρικά βιβλία ή άλλα στοιχεία, η τήρηση των οποίων είναι 
υποχρεωτική κατά το νόμο, πριν παρέλθει η προθεσμία 
που πρέπει να τα διατηρήσει, ώστε να δυσχεραίνεται η 
διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του· 

ζ) αντίθετα προς το νόμο, ί) παραλείπει την κατά το 
νόμο σύνταξη των ισολογισμών ή της απογραφής ή 
ii) καταρτίζει ισολογισμούς ή απογραφή κατά τρόπο 
που δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της 
περιουσίας του- 

η) ελαττώνει την κατάσταση της περιουσίας του με 
άλλον τρόπο ή παρασιωπά ή αποκρύπτει τις αληθινές 
δικαιοηρακτικές του σχέσεις.

2  Τιμωρείται επίσης, με τις ποινές της παραγράφου 1 
και αυτός που με κάποια από τις πράξεις της παραγρά
φου 1 προκάλεσε την παύση των πληρωμών του.

3. Όποιος τέλεσε κάποια από τις πράξεις των πε
ριπτώσεων ε και ζ' της παραγράφου 1 από αμέλεια, 
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.

4. Οι πράξεις του παρόντος άρθρου είναι αξιόποι
νες μόνο σε περίπτωση που κηρυχθεί η πτώχευση ή η 
αίτηση απορριφθεί για το λόγο ότι προβλέπεται πως 
η περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για τη 
κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας (άρθρο 6 παρά
γραφος 2).

Ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτή 
Άρθρο 172-1. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) 

ετών και χρηματική ποινή, όποιος ενώ βρίσκεται σε 
κατάσταση παύσης πληρωμών ή σε κατάσταση επαπει- 
λούμενης αδυναμίας κανονικής εκπλήρωσης των ληξι
πρόθεσμων χρηματικών του υποχρεώσεων, ικανοποιεί 
απαίτηση πιστωτή ή του παρέχει ασφάλεια, εν γνώσει 
του ευνοώντας αυτόν έναντι των λοιπών πιστωτών.

2  Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 171 εφαρ
μόζεται αναλόγως.

Ποινική ευθύνη τρίτων 
Άρθρο 173.-1. Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο 

(2) ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος.· 
α) εν γνώσει του ότι άλλος απειλείται να περιέλθει 

σε κατάσταση αδυναμίας κανονικής εκπλήρωσης των 
ληξιπρόθεσμων χρηματικών του υποχρεώσεων ή 

β) μετά την παύση των πληρωμών του, με τη συναί
νεση του οφειλέτη ή προς όφελος εκείνου, εξαφανίζει 
ή παρασιωπά ή αποκρύπτει περιουσιακά στοιχεία εκεί
νου, τα οποία σε περίπτωση πτώχευσης ανήκουν στην
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πτωχευτική περιουσία ή ενεργώντας κατά τρόπο που 
αντίκειται στους κανόνες της συνετής διαχείρισης, τα 
καταστρέφει, τα βλάπτει ή τα καθιστά άχρηστα.

Ζ Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο πιστωτής που συ
νομολογεί με τον οφειλέτη ή άλλο πρόσωπο ιδιαίτερα 
ωφελήματα χάριν της ψήφου του στις διασκέψεις της 
πτώχευσης ή όποιος συνάπτει ιδιαίτερη συμφωνία που 
ωφελεί τον ίδιο K a t  επιβαρύνει το ενεργητικό της πτώ
χευσης. Οι συμφωνίες αυτές κηρύσσονται άκυρες έναντι 
πάντων και έναντι του οφειλέτη από το πτωχευτικό 
δικαστήριο.

3. Οι πράξεις του παρόντος άρθρου είναι αξιόποινες 
μόνο σε περίπτωση που κηρυχθεί η πτώχευση ή η αίτη
ση απορριφθεί, διότι προβλέπεται ότι η περιουσία του 
οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων 
της διαδικασίας (άρθρο 6 παράγραφος 2).

Ποινική ευθύνη συζύγων και συγγενών
Αρθρο 174.- 1. Ο σύζυγος, οι κατιόντες ή ανιόντες 

του οφειλέτη και οι κατά την ίδια τάξη εξ αγχιστείας 
συγγενείς του που εν γνώσει παρανόμως ιδιοποιούνται, 
υπεξάγουν ή αποκρύπτουν πτωχευτικά πράγματα, χωρίς 
συνεννόηση με τον οφειλέτη, τιμωρούνται κατά τις δια
τάξεις περί κλοπής ή υπεξαίρεσης του Ποινικού Κώδικα 
και διώκονται πάντοτε αυτεπαγγέλτως.

Ζ Αν οι πράξεις αυτές τελούνται μετά από συνεννόηση 
με τον οφειλέτη, εφαρμόζονται ως προς τα πρόσωπα 
της προηγούμενης παραγράφου ot διατάξεις περί συμ
μετοχής του Ποινικού Κώδικα..

Αδικήματα συνδίκων
Άρθρο 175-1. Κάθε παράνομη ιδιοποίηση χρημάτων 

ή άλλων πραγμάτων της πτωχευτικής περιουσίας από 
τον σύνδικο ή από πρόσωπα που έχουν προσληφθεί 
για τις ανάγκες της πτώχευσης τιμωρείται κατά τις 
διατάξεις περί υπεξαίρεσης του Ποινικού Κώδικα (άρ
θρα 375 επ.).

2. Κάθε ψευδής παράσταση του συνδίκου με την έκ
θεση του άρθρου 70 ή με μεταγενέστερες εκθέσεις, 
δηλώσεις και υπομνήματά του, προς βλάβη του οφειλέτη 
ή των πιστωτών, τιμωρείται κατά τις διατάξεις περί 
απάτης του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 386 επ.).

3. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μη
νών και χρηματική ποινή διπλάσια της ωφέλειάς του 
ο σύνδικος που πωλεί πτωχευτικά πράγματα και τα 
αγοράζει εμμέσως ο ίδιος με παρένθετα πρόσωπα. Τ ο 
ποσό της χρηματικής ποινής εισπράττεται κατά τις δι
ατάξεις του ΚΕΔΕ και αποδίδεται από το Δημόσιο στην 
πτώχευση.

Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. 
των νομικών προσώπων

Άρθρο 176 -1. Όταν η πτώχευση αναφέρεται σε νομικά 
πρόσωπα, ποινική ευθύνη για τις πράξεις του παρό
ντος κεφαλαίου, έχουν εκείνοι από τους διαχειριστές, 
τα μέλη της διοίκησης και οι διευθυντές τους, οι onoiot 
διέπραξαν τα εν λόγω εγκλήματα.

Ζ Οι διαχειριστές, τα μέλη της διοίκησης και οι διευθυ
ντές των νομικών προσώπων τιμωρούνται με τις ποινές 
της παραγράφου 1 του άρθρου 171 K at όταν έλαβαν 
προκαταβολές ανώτερες από αυτές που προβλέπονται 
στο καταστατικό του νομικού προσώπου.

Δικονομικές διατάξεις 
Άρθρο 177.-1. Τα αδικήματα του παρόντος κεφαλαί

ου ανακρίνονται και εκδικάζονται κατά προτεραιότητα 
με ευθύνη του αρμόδιου εισαγγελέα. Δικαίωμα παρά
στασης πολιτικής αγωγής για την αποκατάσταση των 
υλικών ζημιών στις δίκες για παράβαση των διατάξεων 
αυτών έχει μόνο ο σύνδικος. Οι πιστωτές παρίστανται 
ατομικώς για τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης.

2. Περίληψη των καταδικαστικών αποφάσεων για πρά
ξεις του παρόντος κώδικα δημοσιεύεται στο Δελτίο 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και τοι- 
χοκολλάται στα γραφεία του εισηγητή επί εικοσαήμερο. 
Η καταδικαστική απόφαση και οι επιβληθείσες κυρώσεις 
σημειώνονται και στο Γ ενικό Εμπορικό Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Περιορισμός ευθύνης 
Άρθρο 178.- Το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα δεν 

ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης περιουσίας ή επιχεί
ρησης του οφειλέτη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος κώδικα.
Συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του κώδι

κα
Άρθρο 179.- Οι διατάξεις του κώδικα αυτού εφαρμόζο

νται συμπληρωματικά και επί εξυγίανσης και εκκαθάρι
σης πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρή
σεων, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζονται ειδικά.

Έναρξη ισχύος του κώδικα 
Άρθρο 180- Ο παρών κώδικας αρχίζει να ισχύει από 

την 16η Σεπτεμβρίου 2007.
Καταργούμενες διατάξεις 

Άρθρο 181- Με την επιφύλαξη της διάταξης του επό
μενου άρθρου, από την έναρξη της ισχύος του παρό
ντος, καταργούνταί: α) το Τρίτο Βιβλίο (άρθρα 525 έως 
707) του Εμπορικού Νόμου, β) ο α.ν. 635/1937, γ) το ν.δ. 
3562/1956 «περί υπαγωγής Ανωνύμων Εταιριών υπό την 
διοίκησιν και διαχείρισιν των πιστωτών και θέσεως αυ
τών υπό ειδικήν εκκαθάρισιν» και το β.δ. της 22/28.121956 
«περί εφαρμογής επί ομορρύθμων και ετερορρύθμων 
εταιριών των διατάξεων του ν.δ. 3562/1956», δ) τα άρθρα 
44 έως 46γ του ν. 1892/1990, όπως ισχύουν μετά τις 
τροποποιήσεις τους με τους νόμους 1947/1991,2000/1991, 
2224/1994, 2237/1994, 2302/1995, 2324/1995, 2335/1995, 
2359/1995, 2516/1997, 2556/1997, 2702/1999, ε) το άρθρο
6 παρ. 18 και 19 του ν. 2479/1997 «Ανώτατο Ειδικό Δι
καστήριο Επιτάχυνση των δικών», στ) οι διατάξεις του 
ΚΕΔΕ περί αναγκαστικής εκτέλεσης επί της περιουσίας 
του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της πτώχευσης, ζ) το 
άρθρο 115 του Εισ. Νόμου Αστικού Κώδικα όπως αντικα- 
ταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 1329/1983, η) το άρθρο 
44 Εισ. Ν. Κ. Πολ. Δικονομίας, θ) τα εδάφια 2 και 3 της 
περίπτωσης β'της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 
1667/1986 «Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» 
και ι) κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται σε αντικείμενο 
που ρυθμίζεται από τον παρόντα κώδικα και αντιβαίνει 
στις διατάξεις αυτού.
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Μεταβατικό δίκαιο 
Άρθρο 182.- 1. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται επί 

των διαδικασιών που αρχίζουν μετά την έναρξη ισχύος 
του.

2. Ot προϊσχύσασες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύ
ουν και να εφαρμόζονται επί των εκκρεμών διαδικασιών. · 
Μέχρι την έκδοση της κατά το άρθρο 8 παρ. 3 υπουρ
γικής απόφασης, τα προβλεπόμενα στη διάταξη αυτή 
Μητρώα εξακολουθούν να τηρούνται σύμφωνα με τις 
ήδη ισχύουσες διατάξεις.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 166 παρ. 3 εφαρμόζονται 
και επί εκκρεμών πτωχεύσεων, εφόσον από την κήρυξη 
της πτώχευσης παρήλθε διάστημα είκοσι (20) ετών.

4. Οι διατάξεις άλλων νόμων που παραπέμπουν σε 
άρθρα του καταργούμενου Τρίτου Βιβλίου του Εμπο
ρικού Νόμου ή άλλων ρυθμίσεων πτωχευτικού δικαίου 
ή δικαίου εξυγίανσης επιχειρήσεων, από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος πτωχευτικού κώδικα θεωρούνται 
ότι παραπέμπουν σε αντίστοιχες διατάξεις του.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2007 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε 
η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007
ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ________________ Αρ. Φύλλου 204
15 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4013 
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ

βάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δη
μοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κε
φαλαίου του ν, 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) 
- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αρθρο 1
Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων - Σκοπός
Συνιστάται Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβά

σεων (στο εξής Αρχή), η οποία έχει σκοπό την ανάπτυ
ξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής 
και δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, τη 
διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, συ
νοχής και εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και 
εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προς το εθνικό 
και ευρωπαϊκό δίκαιο, τη διαρκή βελτίωση του νομι
κού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τον 
έλεγχο της τήρησής του από τα δημόσια όργανα και τις 
αναθέτουσες αρχές. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανε
ξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και 
δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά 
όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή. Η Αρχή 
υπόκειται στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων σύμ
φωνα με το άρθρο 138Α του Κανονισμού της Βουλής.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής -  Αρμοδιότητες της Αρχής

1. Γta την εφαρμογή του παρόντος νόμου ως δημόσιες 
συμβάσεις νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν 
ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προ
ϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των 
προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α' 63) και 60/ 2007

(Α' 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα) 
ανεξαρτήτως όμως της εκτιμώμενης αξίας των συμβά
σεων αυτών. Στον παρόντα νόμο υπάγονται και οι συμ
φωνίες - πλαίσιο, οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων 
έργων, καθώς και τα δυναμικά συστήματα αγορών. Οι 
διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις 
συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
ν. 3978/2011 (Α' 137), στις συμβάσεις που εξαιρούνται από 
το νόμο αυτόν σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 αυτού, 
καθώς και στις συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει 
του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

2  Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) Εποπτεύει και συντονίζει τη δράση των φορέων της 

κεντρικής διοίκησης στον τομέα των δημοσίων συμβάσε
ων και μπορεί να συμμετέχει σε συλλογικά κυβερνητικά 
όργανα με αρμοδιότητα επί των δημοσίων συμβάσεων, 
τα οποία συνιστώνται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 
περίπτωση β' του π.δ. 63/2005 (Α' 98). Επίσης, με σκοπό 
την ενοποίηση και ομοιόμορφη ανάπτυξη και εφαρμογή 
του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, η Αρχή μπορεί 
να συγκαλεί συσκέψεις συντονισμού με εκπροσώπους 
των φορέων της κεντρικής διοίκησης και να συγκροτεί 
ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων 
των συναρμόδιων Υπουργείων. Με την απόφαση συ
γκρότησης των ομάδων εργασίας καθορίζονται το έργο 
κάθε ομάδας, ο χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας της. 
Τα αρμόδια όργανα της κεντρικής, περιφερειακής και το
πικής αυτοδιοίκησης προγραμματίζουν τις ανάγκες τους 
σχετικά με την εκτέλεση έργων, μίσθωση υπηρεσιών και 
προμήθεια αγαθών για το επόμενο έτος και διαβιβάζουν 
σχετικό πίνακα στην Αρχή για ενημέρωσή της.

β) Προάγει την εθνική στρατηγική στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων και μεριμνά για την τήρηση των 
κανόνων και αρχών της ευρωπαϊκής και εθνικής νομο
θεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα εισηγεί- 
ται ρυθμίσεις προς τα αρμόδια εθνικά όργανα για την 
προσήκουσα εναρμόνιση της εθνικής έννομης τάξης 
προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, την απλούστευση, συμπλή
ρωση, αναμόρφωση, κωδικοποίηση και ενοποίηση των 
σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του 
εθνικού δικαίου, καθώς και τον εξορθολογισμό των δι
οικητικών πρακτικών με σκοπό την ομοιόμορφη, ταχεία 
και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος εφαρμογή
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αυτών και τη διασφάλιση της τήρησης προσηκουσών 
διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων 
συμβάσεων.

γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχε
δίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δη
μόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπα
ρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν 
να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: 

αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων 
νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από 
την κατάθεσή τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός 
διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να 
συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της 
και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων 
με σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. 
Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε συναρμόδιος 
Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτη
των τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. 
Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάστημα 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της 
πρόσκλησης της Αρχής στους συμμετέχοντες. Η άπρα
κτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη 
συνέχιση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. 
Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου Υπουρ
γού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται 
έκθεση του Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και 
ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμε
νο της γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα 
σχέδια νόμων κατά την κατάθεσή τους στη Βουλή και 
αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα 
της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από 
τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής 
δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βου
λής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής.

ββ) Τα προεδρικά διατάγματα, κατά το μέρος που ρυθ
μίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά 
από γνώμη της Αρχής. Η γνώμη αυτή συνοδεύει τα σχέδια 
προεδρικών διαταγμάτων κατά την αποστολή τους προς 
επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας K a t  αναρ- 
τάται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της.

γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται 
κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύ
ξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων 
και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/ 
1995, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερι
κής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελε
γκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και 
κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, 
εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.

Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτω
σης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων 
στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την 
άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται 
η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.

δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφο
ρούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 (άρ
θρο 40 παρ. 3 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και των άρθρων 
24 και 25 του π.δ. 60/2007 (άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας

2004/18/ΕΚ αντίστοιχα), εξαιρουμένων των περιπτώσεων 
ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη 
της Αρχής. Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση 
του σχεδίου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόμενου από 
όλα τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται, κατά περίπτω
ση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής. Με την άπρακτη 
παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμ
φωνη γνώμη της Αρχής.

δ) Η Αρχή εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα της 
κανονισμούς για ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά 
θέματα σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που 
αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας, λαμβανομένης υπόψη της εθνι
κής νομολογίας και της νομολογίας των δικαστηρίων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει κατευθυντήριες οδη
γίες προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις 
αναθέτουσες αρχές με το ανωτέρω περιεχόμενο και 
εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς την έκδοση 
σχετικών εγκυκλίων. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αφο
ρούν ιδίως θέματα ενοποίησης των διαδικασιών ελέγ
χου στο στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. Οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται 
να διαβουλεύονται εγγράφως ή προφορικά με την Αρχή 
πριν την έκδοση οποιοσδήποτε εγκυκλίου ή κατευθυ
ντήριας οδηγίας. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι εν λόγω 
φορείς οφείλουν να λάβουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής 
και να αιτιολογούν εγγράφως τις θέσεις τους.

ε) Η Αρχή εκδίδει πρότυπα τεύχη δημοπράτησης και 
σχέδια συμβάσεων μετά από διαβούλευση με τους κατά 
περίπτωση αρμόδιους δημόσιους φορείς. Διατάξεις νό
μων που εξουσιοδοτούν άλλα όργανα για την έκδοση 
πρότυπων τευχών, όπως ιδίως οι διατάξεις των άρθρων 
15 παρ. 2 του ν. 3669/2008 (Α' 116) και 11 παρ. 4 του ν. 3316/ 
2005 (Α' 42), παύουν να ισχύουν από το χρόνο που θα 
ορισθεί με τον Κανονισμό του άρθρου 7. Πρότυπα τεύ
χη δεσμευτικού χαρακτήρα που τυχόν έχουν εκδοθεί 
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του προηγούμενου 
εδαφίου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση 
νέων προτύπων από την Αρχή. Η Αρχή διαμορφώνει 
επίσης κανόνες για την τυποποίηση των τεχνικών προ
διαγραφών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 
και ελέγχει την εναρμόνιση αυτών με τις γενικές αρχές 
του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.

στ) Η Αρχή παρακολουθεί και αξιολογεί την αποδο- 
τικότητα και αποτελεσματικότητα των δράσεων των 
δημοσίων φορέων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των συναρμόδιων Υπουργείων, 
των αρμόδιων διοικητικών οργάνων άσκησης ελέγχου 
και εποπτείας, καθώς και των αναθετουσών αρχών, στο 
πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθετι
κού και κανονιστικού πλαισίου περί ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστε
ρα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι
κότητας και Ναυτιλίας και γνώμη της Αρχής, μπορούν να 
προσδιορίζονται τα όργανα και η διαδικασία παρακολού
θησης και αξιολόγησης των ανωτέρω δράσεων.

ζ) Ασκεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, αναζητώντας 
αυτεπαγγέλτως πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με 
τις εν εξελίξει διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και 
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες

xxxviii



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6177

αρχές και τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς και καλεί σε ακρόαση τους εκπροσώπους τους 
για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων. Τα αρμόδια 
δημόσια όργανα και οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν 
να συνεργάζονται με την Αρχή, να παρέχουν σε αυτήν 
κάθε αναγκαία ή απαραίτητη σχετική πληροφορία και 
να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της. Η Αρχή, 
εφαρμόζοντας μεθόδους αποτίμησης κινδύνων, εξετάζει 
ιδίως διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή συγχρημα- 
τοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Εξετάζει 
επίσης όλες τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και 
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που αποτελούν αντι
κείμενο διερεύνησης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για φερόμενες παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 
Τα πορίσματα της έρευνας της Αρχής επί των κατά τα 
ανωτέρω ελεγχόμενων διαδικασιών προκήρυξης, ανάθε
σης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων κοινοποιούνται 
στην οικεία αναθέτουσα αρχή. Αν διαπιστωθεί από την 
Αρχή παραβίαση του εθνικού ή του ευρωπαϊκού δικαίου 
επί των δημοσίων συμβάσεων, η πρόοδος των διαδικα
σιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας από 
την Αρχή διακόπτεται με σχετική απόφασή της και δεν 
μπορεί να συνεχιστεί χωρίς απόφασή της που να πα
ρέχει την έγγραφη συναίνεσή της για την πρόοδο της 
σχετικής διαδικασίας. Τα εν λόγω πορίσματα μπορεί 
περαιτέρω να διαβιβάζονται στα αρμόδια δικαστήρια, 
ύστερα από αίτημά τους, και να παρέχονται, με μέριμνα 
της αναθέτουσας αρχής, σε κάθε ενδιαφερόμενο που 
αποδεικνύει έννομο συμφέρον για την άσκηση των νόμι
μων δικαιωμάτων του. Επίσης, η Αρχή ενημερώνει άμεσα 
τα αρμόδια όργανα εποπτείας και ελέγχου, προκειμένου 
αυτά να επιληφθούν για την άσκηση των κατά το νόμο 
αρμοδιοτήτων τους και, σε περίπτωση παραβίασης του 
εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, συντάσσει και αναρτά 
στην ιστοσελίδα της ειδική έκθεση, η οποία διαβιβάζεται 
στον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα ως άνω 
αρμόδια όργανα.

η) Εποπτεύει και αξιολογεί τα, κατά περίπτωση, αρμό
δια ελεγκτικά διοικητικά όργανα στον τομέα των δημο
σίων συμβάσεων ως προς την άσκηση των καθηκόντων 
τους σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομο
θετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της Αρχής. Τα εν λόγω όργανα οφείλουν να 
συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της Αρχής. Με προε
δρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί
ας και γνώμη της Αρχής, μπορούν να προσδιορίζονται 
τα όργανα και η διαδικασία εποπτείας και αξιολόγησης 
των ως άνω ελεγκτικών οργάνων.

θ) Μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις για θέματα 
δημοσίων συμβάσεων, ιδίως δε για την ερμηνεία του 
δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, είτε γραπτά είτε 
προφορικά με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από 
αίτημα των αρμόδιων δικαστηρίων σε δίκες που διε
ξάγονται ενώπιον τους. Στην περίπτωση προφορικής 
διατύπωσης γνώμης την Αρχή εκπροσωπεί ο Πρόεδρος 
ή ο Αντιπρόεδρος, ή κατόπιν εξουσιοδότησης του Προ
έδρου, μέλος της Αρχής.

Η Αρχή μπορεί να ζητεί, από το κατά περίπτωση αρ
μόδιο δικαστήριο, κάθε έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο 
για τη διατύπωση της γνώμης της κατά τα προηγούμενα 
εδάφια.

ι) Τηρεί Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβά
σεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό 
Λειτουργίας της. Ιδίως:

αα) συλλέγει και δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με 
το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων 
συμβάσεων και τη συναφή νομολογία των ευρωπαϊκών 
και εθνικών δικαστηρίων,

ββ) συντονίζει και μεριμνά για τη συλλογή, επεξερ
γασία και δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη
τρώο Δημοσίων Συμβάσεων δεδομένων στοιχείων από 
τις αναθέτουσες αρχές και τους αρμόδιους δημόσιους 
φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
παρόντος νόμου. Επίσης, μεριμνά για την τήρηση στην 
Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων όσων 
άλλων ειδικότερων στοιχείων προβλέπονται από τον 
Κανονισμό του άρθρου 7 και τις διατάξεις του παρό
ντος νόμου.

ια) Παρέχει συμβουλές στις αναθέτουσες αρχές με 
δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από αιτήματα των 
τελευταίων, ιδίως κατά το στάδιο εκδίκασης ή εξέτα
σης προδικαστικών προσφυγών, σχετικά με τη νόμιμη 
διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων και την ομοιόμορφη εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων 
συμβάσεων.

ιβ) Συμμετέχει στα αρμόδια ευρωπαϊκά θεσμικά όργα
να, ως πρωτεύουσα εθνική αρχή επικοινωνίας σχετικά 
με την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και στοι
χείων που αφορούν την εθνική στρατηγική, το νομικό 
πλαίσιο και τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και 
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. Επίσης, συμμετέχει 
στην εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς 
και συναντήσεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 
Στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων της αποτε
λεί το κεντρικό σημείο επικοινωνίας και συντονισμού 
των ελληνικών αρχών με τα όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σχετικά με φερόμενες παραβάσεις της ευρω
παϊκής νομοθεσίας επί των δημοσίων συμβάσεων, με 
την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Ειδικής Νομικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών περί παρα
βιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και δικαστικής 
εκπροσώπησης της χώρας στα δικαστικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην απάντηση των ελληνικών 
αρχών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με φε
ρόμενες παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας επί 
των δημοσίων συμβάσεων, προσαρτώνται υποχρεωτικά 
τα αποτελέσματα έρευνας της Αρχής, σχετικά με την 
προσήκουσα ερμηνεία, τήρηση και εφαρμογή των εν 
λόγω κανόνων στο πλαίσιο της προβλεπόμενης στην 
υπό περίπτωση ζ' αρμοδιότητάς της.

ιγ) Συντάσσει K a t  υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής, 
μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, 
ετήσια έκθεση η οποία δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και 
περιλαμβάνει αποτίμηση των πεπραγμένων της Αρχής, 
σύμφωνα με το σκοπό και τις αρμοδιότητές της, τις 
προτάσεις βελτίωσης του νομοθετικού και κανονιστικού 
πλαισίου και των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και 
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που έχουν διατυπωθεί 
προς τους αρμόδιους φορείς και όργανα, καθώς και την 
πρόοδο της συμμόρφωσης των αρμόδιων φορέων και 
οργάνων με τις εν λόγω προτάσεις.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από 
σύμφωνη γνώμη της Αρχής με πρόταση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ
τιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά

xxxix



6178 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ανατίθενται 
στην Αρχή και άλλες αρμοδιότητες για την εκπλήρωση 
του σκοπού της, όπως η εξέταση των προδικαστικών 
προσφυγών του άρθρου 4 του ν. 3886/2010 (Α' 173).

Άρθρο 3 
Συγκρότηση της Αρχής

1. Η Αρχή αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και 
ισάριθμα αναπληρωματικά. Τα μέλη της Αρχής επι
λέγονται από τη Βουλή κατ’ ανάλογη εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 101Α παρ. 2 του Συντάγματος, 
διορίζονται δε με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ύστερα από γνώμη 
της επιτροπής θεσμών και διαφάνειας της Βουλής. Μέ
χρι να επέλθει η αναγκαία τροποποίηση του Κανονισμού 
της Βουλής τα μέλη της Αρχής επιλέγονται με απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη της 
επιτροπής θεσμών και διαφάνειας της Βουλής. Τα μέλη 
της Αρχής προτείνονται ως εξής:

α) ένα (1) μέλος, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή 
του, από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας,

β) ένα (1) μέλος, ως Αντιπρόεδρος, με τον αναπληρωτή 
του, από τον Υπουργό Οικονομικών,

γ) πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωτές τους από τους 
Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Αντα
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
αντίστοιχα.

2. Ως μέλη της Αρχής επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμέ
νου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, με 
ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στο πεδίο των 
δημοσίων συμβάσεων. Τα αναπληρωματικά μέλη πρέπει 
να έχουν τα ίδια προσόντα με τα τακτικά μέλη.

3. Μετά την επιλογή τους από τη Διάσκεψη των Προ
έδρων της Βουλής, τα μέλη της Αρχής διορίζονται για 
πενταετή θητεία, με την επιφύλαξη των παραγράφων
4 και 5, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται μέσα σε 
διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. Τα μέλη δεν επιτρέπεται να επιλέγονται 
για περισσότερες από δύο (2) θητείες, διαδοχικές ή μη.

4. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3 του ν. 3051/ 
2002 (Α' 220) εφαρμόζονται και στα μέλη της Αρχής.

5. Για να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας της 
Αρχής κατά την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου 3 
του άρθρου αυτού, δύο (2) από τα πέντε (5) μέλη κλη
ρώνονται αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης επιλογής 
τους και διορίζονται για θητεία τριών (3) και τεσσάρων
(4) ετών αντίστοιχα. Στην κλήρωση αυτή δεν περιλαμβά
νεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Αρχής, που 
διορίζονται για πλήρη θητεία. Αν ανανεωθεί η θητεία 
μέλους που σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δι
ορίστηκε για περιορισμένη θητεία, η ανανέωση χωρεί 
για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.

Άρθρο 4 
Λειτουργική ανεξαρτησία

1. Τα μέλη της Αρχής, κατά την άσκηση των καθη
κόντων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη 
συνείδησή τους. Ο Πρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης.

Ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη της Αρχής δεν 
επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο 
δημόσιο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματι

κή δραστηριότητα που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα 
και τα καθήκοντα μέλους της Αρχής. Ιδίως δεν επιτρέπε
ται να παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της ελεύθερης 
άσκησης του επαγγέλματος ή λειτουργήματος τους 
σε αναθέτουσες αρχές ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
τα οποία συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ή συνάπτουν 
δημόσιες συμβάσεις. Τα μέλη της Αρχής, τακτικά και 
αναπληρωματικά, δεν επιτρέπεται, για πέντε (5) έτη 
μετά τη λήξη της θητείας τους να παρέχουν υπηρεσία 
με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, 
σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων, 
τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν 
συμμετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους.

Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για τον Αντιπρόεδρο και τα 
λοιπά μέλη της Αρχής η άσκηση διδακτικών καθηκόντων 
μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. με καθεστώς πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης, η άσκηση καθηκόντων μέλους του Νομι
κού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και η άσκηση του 
δικηγορικού λειτουργήματος με την επιφύλαξη των ανα- 
φερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο περιορισμών.

2. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 3 του ν. 3051/ 
2002 εφαρμόζονται και στα μέλη της Αρχής, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 
και του τρίτου άρθρου του ν. 3845/2010.

3. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφο- 
νται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργεί
ου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τον 
προϋπολογισμό εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ο 
Πρόεδρος της Αρχής, ο οποίος είναι και διατάκτης των 
δαπανών της. Ειδικότερα θέματα οικονομικής διαχείρι
σης ρυθμίζονται με τον ειδικό κανονισμό οικονομικής 
διαχείρισης που καταρτίζεται από την Αρχή και εγκρί- 
νεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν 
πρότασης του Υπουργού Οικονομικών. Η Αρχή για τη 
συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμμα
τα, όπως στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007-2013, δύναται να χρηματοδοτείται μέσω 
της συλλογικής απόφασης έργου (ΣΑΕ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γ ια την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμ
βάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο και συνάπτο- 
νται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση 
ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από 
την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο 
όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε 
ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου 
γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 
ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. Με κοινή από
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση 
της Αρχής, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με 
το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των 
ως άνω χρηματικών ποσών.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι
κότητας και Ναυτιλίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετά από γνώμη 
της Αρχής, καθορίζονται οι υπηρεσίες της Αρχής, η 
διάρθρωση και οι αρμοδιότητές τους, ρυθμίζεται κάθε 
άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση της Αρχής και 
μπορεί να συνιστώνται νέες θέσεις προσωπικού.
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5. Η Αρχή παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες 
που έχουν ως αντικείμενο εκτελεστές πράξεις ή παρα
λείψεις της. 'Ενδικα βοηθήματα κατά των εκτελεστών 
πράξεων της Αρχής μπορούν να ασκούν και οι Υπουργοί 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Άρθρο 5
Συνεδριάσεις της Αρχής και λήψη αποφάσεων

1. Τα μέλη της Αρχής συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο 
(2) φορές το μήνα τακτικώς και εκτάκτως άποτε χρει
αστεί, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, στην 
οποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης. 
Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται τα θέματα της ημε
ρήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος της Αρχής υποχρεούται 
να συγκαλέσει συνεδρίαση εκτάκτως, αν το ζητήσουν 
τέσσερα (4) μέλη.

2  Η Αρχή συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται 
τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της. Οι αποφάσεις λαμ- 
βάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Στις συνεδριάσεις 
μπορεί να καλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
και να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Νομικός 
Σύμβουλος της Αρχής. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί 
να παραστούν κατά τη συζήτηση ειδικών θεμάτων και 
μέλη του προσωπικού της Αρχής ή τρίτοι, εκπρόσωποι 
του Δημοσίου ή αλλοδαπών αρχών, δημόσιων ή ιδιωτι
κών φορέων και επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς 
και εμπειρογνώμονες. Χρέη γραμματέα ασκεί μέλος 
του διοικητικού προσωπικού της Αρχής που ορίζεται 
με απόφαση του Προέδρου της.

3. Κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στη λειτουργία της 
Αρχής ρυθμίζεται με τον Κανονισμό του άρθρου 7 και, 
συμπληρωματικά, με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 
15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 6 
Οργάνωση της Αρχής

1. Η Αρχή μεριμνά για την εκπλήρωση του σκοπού της 
και, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Προέδρου 
της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8, αποφασίζει για 
κάθε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, καθώς 
και για θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της, ιδίως: 

α) διατυπώνει γνώμη για τον Κανονισμό του άρθρου 7, 
β) καταρτίζει τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης 

του άρθρου 4 παράγραφος 3, 
γ) υποβάλλει πρόταση σύστασης θέσεων και οργά

νωσης των υπηρεσιών της, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 4, 

δ) μεριμνά για την πρόσληψη του πάσης φύσεως προ
σωπικού της και του Νομικού Συμβούλου, σύμφωνα με 
τα άρθρα 9 και 10 παράγραφος 1, αντίστοιχα, και 

ε) συνάπτει για τις ανάγκες της δημόσιες συμβάσεις με 
τρίτους, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική 
νομοθεσία και με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό 
οικονομικής διαχείρισης του άρθρου 4 παράγραφος 3.

2  Για την υποβοήθηση του έργου της, η Αρχή δύνα- 
ται, ιδίως:

α) να αναθέτει την κατάρτιση προσχεδίων διατά
ξεων, προτύπων τευχών και κατευθυντηρίων οδηγιών 
για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση 
πληροφοριών και στοιχείων της εθνικής βάσης δεδομέ
νων δημοσίων συμβάσεων, καθώς και κάθε επί μέρους

έργο το οποίο συμβάλλει στην εκπλήρωση του σκοπού 
της, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων με συναφή εξειδίκευ- 
ση, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική 
νομοθεσία και όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό 
οικονομικής διαχείρισης του άρθρου 4 παράγραφος 3, 

β) να θέτει σε δημόσια διαβούλευση, μέσω του διαδι
κτύου, σχέδια, προτάσεις και ερωτήματα σχετικά με την 
ενοποίηση, αναμόρφωση και συμπλήρωση του νομικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 

γ) να επιδιώκει τη συνεργασία για την ανταλλαγή και 
τη διατύπωση απόψεων σε ζητήματα δημοσίων συμβά
σεων εκ μέρους των αναθετουσών αρχών, οικονομικών 
φορέων και εμπειρογνωμόνων.

Άρθρο 7 
Κανονισμός της Αρχής

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό
τητας και Ναυτιλίας και μετά από γνώμη της Αρχής 
εγκρίνεται ο Κανονισμός της.

2  Στον Κανονισμό ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα 
λειτουργίας της Αρχής, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες 
που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος, ορίζο
νται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης 
κάθε αρμοδιότητάς της, τα ειδικότερα στοιχεία που 
θα αποτελούν αντικείμενο συλλογής, επεξεργασίας και 
δημοσίευσης στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων 
Συμβάσεων της περίπτωσης ι' της παρ. 2 του άρθρου 
2 του παρόντος νόμου, καθώς και οι συναφείς υποχρε
ώσεις συνεργασίας των αναθετουσών αρχών και των 
εμπλεκόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Με τον 
Κανονισμό δύνανται, επίσης, να ιδρύονται αποκεντρω
μένες υπηρεσίες της Αρχής.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Προέδρου της Αρχής

1.0  Πρόεδρος της Αρχής έχει την ευθύνη λειτουργίας 
της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ασκεί όλες 
τις προς τούτο αρμοδιότητες. Ειδικότερα: 

α) Εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως, 
ενώπιον των δικαστηρίων, κάθε άλλης δημόσιας αρχής 
και τρίτων. Ο Πρόεδρος της Αρχής μπορεί να αναθέσει 
κατά περίπτωση την εκπροσώπησή της σε άλλο μέλος 
της, στον Νομικό Σύμβουλο της Αρχής ή σε μέλος του 
ειδικού επιστημονικού προσωπικού της.

β) Προίσταται των υπηρεσιών της Αρχής, συντονίζει 
και κατευθύνει τη λειτουργία τους.

γ) Είναι διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού 
και ασκεί την πειθαρχική εξουσία σε αυτό. 

δ) Ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της. 
ε) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.
2. Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφαση του να εξουσιο

δοτεί άλλα μέλη ή όργανα της Αρχής να υπογράφουν 
«με εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της 
αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 9 
Προσωπικό της Αρχής

1. Στην Αρχή συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικού 
επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 2 του π.δ. 50/ 
2001 (Α' 39), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο
ρίστου χρόνου, από τις οποίες οκτώ (8) είναι θέσεις

xli
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νομικών, τρεις (3) θέσεις διπλωματούχων μηχανικών, μία 
(1) χημικού, δύο (2) θέσεις επιστημόνων πληροφορικής 
και μία (1) θέση οικονομολόγου. Στις θέσεις νομικών 
μπορούν να προσλαμβάνονται και δικηγόροι. Η άσκηση 
καθηκόντων ειδικού επιστήμονα της Αρχής είναι ασυμ
βίβαστη και συνεπάγεται αναστολή της άσκησης του 
οικείου ελευθέριου επαγγέλματος ή λειτουργήματος. 
Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο 
λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας τους εκ μέρους 
της Αρχής.

2. Στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου προ
σλαμβάνονται επιστήμονες με τριετή, τουλάχιστον, 
εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, σύμ
φωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α' 28), όπως 
ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, στην οποία 
εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του π.δ. 50/2001. Γ ια την κάλυψη των άμεσων 
αναγκών της Αρχής σε εξειδικευμένο προσωπικό, η πλή
ρωση των θέσεων μπορεί, κατά προτεραιότητα, να γίνει 
με τριετή απόσπαση, η οποία μπορεί να ανανεώνεται 
μία μόνο φορά, προσωπικού που κατέχει τα ίδια τυπι
κά και ουσιαστικά προσόντα από τη Μονάδα Διαχείρι
σης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Α.Ε. (ΜΟΔ Α.Ε.) 
(ν. 2372/1996, Α' 29). Η πλήρωση των θέσεων μπορεί 
επίσης να γίνει με απόσπαση αντίστοιχου προσωπικού 
ίδιας χρονικής διάρκειας ή μετάταξη από τους φορείς 
των περιπτώσεων α'και β' της παρ. 6 του άρθρου 1 
του ν. 1256/1982. Η απόσπαση ή μετάταξη του εν λόγω 
προσωπικού κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της 
Αρχής διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης 
γενικής ή ειδικής διάταξης, με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του 
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, και στην περίπτω
ση της μετάταξης ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, 
στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

3. Για τη διοικητική υποστήριξη της Αρχής συνιστώνται 
επτά (7) θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού - Οικονομικού, στις οποίες προσλαμβάνεται 
προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 
(Α' 28), όπως ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, 
στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Για την κάλυψη των 
άμεσων αναγκών της Αρχής, η πλήρωση των θέσεων 
μπορεί να γίνει με μετάταξη προσωπικού κατηγορίας 
ΠΕ από τους φορείς των περιπτώσεων α' και β' της 
παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982. Η μετά
ταξη του εν λόγω προσωπικού κατά τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας της Αρχής γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε 
αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ
τιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, 
ύστερα από προκήρυξη, στην οποία εξειδικεύονται τα 
εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσό
ντα. Στο εν λόγω προσωπικό καταβάλλονται οι αποδο
χές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Το 
μετατασσόμενο προσωπικό διατηρεί την ίδια σχέση 
εργασίας, εντάσσεται σε αντίστοιχες κενές θέσεις και 
εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας 
K a t  επικουρικής ασφάλισης.

Οι ανωτέρω θέσεις μπορούν να καλυφθούν και με τρι- 
ετή απόσπάση προσωπικού από τους ίδιους ως άνω φο

ρείς, η οποία μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά.
Η απόσπαση αυτή κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 

της Αρχής διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθε
της γενικής ή ειδικής διάταξης, με απόφαση του Υπουρ
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

4. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου 
και του Αντιπροέδρου της Αρχής συνιστώνται δύο (2) 
θέσεις γραμματέων, οι οποίες καλύπτονται με τριετή 
απόσπαση προσωπικού, η οποία μπορεί να ανανεώνεται 
μία μόνο φορά, από τους φορείς του ευρύτερου δημό
σιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ.
1 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Η εν λόγω απόσπαση 
κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Αρχής πραγ
ματοποιείται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής 
ή ειδικής διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση 
του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου αντίστοιχα. Το εν 
λόγω προσωπικό επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση 
του ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε 
λόγο, του οικείου οργάνου της Αρχής, χωρίς άλλη δι
αδικασία. Ομοίως, το εν λόγω προσωπικό επανέρχεται 
οποτεδήποτε στη θέση του με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα 
από πρόταση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου κατά 
περίπτωση.

5. Οι παράγραφοι 2,3,5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 3051/ 
2002, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και στο προσωπικό της 
Αρχής. Το αποσπώμενο προσωπικό κάθε κατηγορίας 
εξακολουθεί να λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών 
του με τα πάσης φύσεως επιδόματα της οργανικής 
του θέσης από τον φορέα από τον οποίο αποσπάται. Ο 
συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου προ
σωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης 
και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος προϋπηρε
σίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην 
Αρχή για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής 
εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

Άρθρο 10 
Νομικός Σύμβουλος

1. Συνίσταται μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου, στην 
οποία προσλαμβάνεται με πάγια αντιμισθία δικηγόρος 
παρ’ Αρείω Πάγω, ο οποίος διαθέτει δεκαετή τουλά
χιστον, εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του 
δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του 
ν. 1649/1986 (Α' 149), κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, στην οποία θα προσδιορίζονται τα ειδι
κότερα προσόντα και ο τρόπος απόδειξής του για την 
κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης. Οι παράγραφοι 7 
και 8 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 εφαρμόζονται και 
για το Νομικό Σύμβουλο της Αρχής, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 και του τρίτου άρθρου 
του ν. 3845/2010.

2. Ο Νομικός Σύμβουλος της Αρχής έχει ιδίως τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) τη δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής και
β) τη νομική υποστήριξη των ενεργειών και αποφά

σεων της Αρχής με νομικές συμβουλές και γνωμοδο
τήσεις.

χίϋ
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3. Ο Νομικός Σύμβουλος δεν επιτρέπεται, για όσον 
χρόνο παρέχει νομικές υπηρεσίες στην Αρχή, να πα
ρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες με οποιαδήποτε έννομη 
σχέση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε θέματα δικαίου 
των δημοσίων συμβάσεων. Παράβαση της υποχρέωσης 
αυτής συνιστά λόγο καταγγελίας της έμμισθης εντολής 
του εκ μέρους της Αρχής.

4. Η Αρχή δύναται, με απόφασή της, να προσφύγει 
στις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, μετά από εισή
γηση του Νομικού Συμβούλου. Με απόφαση της Αρχής 
ορίζονται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε περίπτωση 
προσφυγής σε υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αρθρο 11
Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι

κότητας και Ναυτιλίας Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων, με σκοπό τη συλλογή, επεξεργα
σία και δημοσίευση στοιχείων, που αφορούν τις δημόσι
ες συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος νόμου και συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρο
νικό μέσο ή προφορικώς, μεταξύ των φορέων του δημο
σίου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995 
(Α' 247) και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, 
την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλα 
τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσής τους, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού και διαδικασίας ανάθεσης. Η σύσταση 
και η λειτουργία του Μητρώου τελεί υπό την επιφύλαξη 
των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α' 50).

2. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμ
βάσεων (στο εξής: Μητρώο) αποτελείται από δύο επι 
μέρους υποσυστήματα, ήτοι:

α,Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτημάτων, 
στο οποίο καταχωρίζονται, μέσω ηλεκτρονικής-διαδι- 
κτυακής φόρμας, όλα τα αιτήματα των φορέων του 
δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1Β 
του ν. 2362/1995, για τη σύναψη συμβάσεων που υπάγο
νται στον παρόντα νόμο. Η καταχώριση περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: (1) το όνομα του 
φορέα, (2) τον ΑΦΜ του, (3) το είδος της προμήθειας, 
υπηρεσίας ή δημοσίου έργου, (4) τον προϋπολογισμό,
(5) τις τεχνικές προδιαγραφές, (6) τον Αριθμό Ανάληψης 
Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στη διαδι
κασία του π.δ. 113/2010 (Α' 194), (7) την ένταξη, ειδικά 
για τις προμήθειες, στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. 
Συμπληρωματικά σε οικεία πεδία καταχωρίζονται τα 
στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης, τον 
εκτιμώμενο προϋπολογισμό και την προκήρυξη ή πρό
σκληση της αναθέτουσας αρχής.

β. Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δημοσίων 
Συμβάσεων, στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά 
όλες οι δημόσιες συμβάσεις, με ευθύνη του κατά πε
ρίπτωση αρμόδιου οργάνου, μετά τη υπογραφή τους 
και πάντως πριν την εκτέλεση οποιοσδήποτε σχετικής 
δαπάνης. Η καταχώριση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: 1) τα ονόματα των συμβαλλομένων 
μερών, 2) τον ΑΦΜ τους, 3) το είδος της σύμβασης, 4) 
το αντικείμενό της, με αναφορά της ποσότητας και του 
κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Common

Procurement Vocabulary - CPV) ανά είδος, 5) τον προϋ
πολογισμό της, 6) τα στοιχεία της παραγράφου 3 του 
άρθρου 4 του π.δ. 113/2010, 7) τον τρόπο εκτέλεσης 
δαπανών και το ύψος της κάθε καταβολής.

3. Το Μητρώο διασυνδέεταί:
α) Με το «Πρόγραμμα Διαύγεια», προκειμένου, με την 

καταχώριση των στοιχείων, σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 6 του ν. 3861/2010 (Α'112), να ενημερώνεται 
ταυτόχρονα με τις βάσεις δεδομένων του «Διαύγεια» 
και το Μητρώο, σύμφωνα με τον τεχνικό σχεδίασμά 
του πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει 
το Μητρώο. Η έκδοση ξεχωριστών Αριθμών Διαδικτυα- 
κής Ανάρτησης (ΑΔΑ) αφορά σε όλα τα έγγραφα που 
θα καταχωρίζονται στο Μητρώο και με βάση αυτούς 
θα συνδέονται οι σχετικές μεταξύ τους αντίστοιχες 
πράξεις και

β) με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γ ενικού Λογιστη
ρίου του Κράτους, για την παρακολούθηση της εύρυθ
μης εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων του 
δημοσίου τομέα, ως προς το σκέλος της έγκρισης και 
πληρωμής δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαί
σιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη 
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα
κτήρα, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διασύνδεση 
των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο μη
τρώων, καθώς και τη διασύνδεση του Μητρώου με κάθε 
άλλο μητρώο που τηρείται από τις υπηρεσίες του Δημο
σίου για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και 
εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, 
δημοσιονομικούς και στατιστικούς σκοπούς.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δι
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ
νησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται 
ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και 
διαχείριση του Μητρώου, τον δικτυακό τόπο τήρησής 
του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, 
τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώ- 
ρησης, τα κατά περίπτωση καταχωρούμενα στοιχεία σε 
κάθε υποσύστημα, τον χρόνο καταχώρισης αυτών, τα 
κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση 
και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκου
σας τήρησης του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Η καταχώριση αιτημάτων και δημοσίων συμβάσεων 
στο Μητρώο, καθώς και η αναφορά του ΑΔΑ αποτε
λούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης κατά 
την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 
2362/1995.

7. Η πρόσβαση στα στοιχεία του Μητρώου πραγματο
ποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προ
στασία του ατόμου από την επεξεργασία ευαίσθητων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τυχόν κρατικών 
απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, 
των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέ- 
πεται σε ειδικότερες διατάξεις.

8. Στο Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δημοσί
ων Συμβάσεων καταχωρίζονται υποχρεωτικά και κατά 
προτεραιότητα όλες οι εκκρεμείς συμβάσεις κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μέσα σε διάστημα
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τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του. Με 
κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μετα
φορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα σχετικά τεχνικά και 
λειτουργικά θέματα, ιδίως ως προς τα στοιχεία και τον 
χρόνο καταχώρισης, καθώς και τα υπόχρεα πρόσωπα 
για την καταχώριση.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΤΟΥ ν. 3588/2007 (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ) -
ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας)
Το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα αντικα

θίσταται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Άρθρο 99 
Διαδικασία εξυγίανσης

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικα
νότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο 
έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελ
λάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυνα
μία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υπο
χρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να υπαχθεί 
στη διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στο παρόν 
κεφάλαιο με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

2. Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προ
πτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, 
αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρη
σης με τη συμφωνία που προβλέπεται στο παρόν κεφά
λαιο, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση 
των πιστωτών. Η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών 
παραβλάπτεται, αν προβλέπει ότι οι μη συμβαλλόμενοι 
στη συμφωνία πιστωτές θα βρεθούν σε χειρότερη οι
κονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν 
με βάση αναγκαστική εκτέλεση ή, σε περίπτωση που ο 
οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών, με βάση 
το όγδοο κεφάλαιο του παρόντος Κώδικα. Γ ια την εκτί
μηση της οικονομικής θέσης των πιστωτών λαμβάνονται 
υπόψη τα ποσά και τυχόν άλλα ανταλλάγματα που θα 
λάβουν και οι όροι αποπληρωμής των ποσών αυτών.

3. Οι σκοποί της παραγράφου 2 επιδιώκονται με τη 
σύναψη και επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

4. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται είτε να καταρτι- 
σθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, είτε και 
πριν από την έναρξη της διαδικασίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 106β. Στην τελευταία περίπτωση η συμφωνία 
υποβάλλεται στο δικαστήριο προς επικύρωση με την 
αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας.

5. Η απαιτούμενη συναίνεση της πλειοψηφίας των 
πιστωτών για τη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης δύναται να προ
κύπτει βάσει απόφασης της συνέλευσης των πιστωτών 
σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 ή, χωρίς τη σύγκληση 
τέτοιας συνέλευσης, με την υπογραφή της συμφωνίας

εξυγίανσης από πιστωτές που σχηματίζουν την κατά 
το άρθρο 106α απαιτούμενη πλειοψηφία.

6. Αν ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρω
μών, με την αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του 
παρόντος κεφαλαίου πρέπει να συνυποβάλλεται με το 
ίδιο δικόγραφο αίτηση για την κήρυξη πτώχευσης κατά 
το άρθρο 5 παρ. Ζ Παράλειψη συνυποβολής αίτησης 
πτώχευσης δεν καθιστά απαράδεκτη την αίτηση για 
υπαγωγή στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου, εί
ναι όμως δυνατή η υποβολή αίτησης πτώχευσης από 
τους πιστωτές ή τόν εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα. Τ ο άρθρο 98 εφαρμό
ζεται και στην παρούσα περίπτωση. Αν το πτωχευτικό 
δικαστήριο δεχθεί την αίτηση υποβολής σε διαδικασία 
εξυγίανσης αναστέλλει με την ίδια απόφαση την εξέτα
ση της αίτησης κήρυξης πτώχευσης μέχρι τη λήξη της 
διαδικασίας εξυγίανσης, άλλως προχωρεί στην εξέταση 
της αίτησης πτώχευσης. Ως λήξη της διαδικασίας εξυγί
ανσης θεωρείται η επικύρωση ή η απόρριψη της αίτησης 
επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, η πάροδος της 
κατά το άρθρο 101 παράγραφος 1 προθεσμίας, καθώς 
και η ανάκληση της απόφασης που άνοιξε τη διαδικασία 
σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 5. Σε περίπτωση 
που το δικαστήριο επικυρώσει τη συμφωνία εξυγίαν
σης, τεκμαίρεται ότι απορρίπτει την αίτηση κήρυξης 
πτώχευσης με την απόφαση, με την οποία επικυρώνει 
τη συμφωνία.

7. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ
μόζονται αναλόγως και σε αιτήσεις του οφειλέτη, πι
στωτών ή του εισαγγελέα πρωτοδικών για την κήρυξη 
πτώχευσης, οι οποίες εκκρεμουν κατά το χρόνο υποβο
λής της αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία του παρόντος 
κεφαλαίου ή κατατίθενται στο χρονικό διάστημα μετά 
από την υποβολή της αίτησης αυτής. Στην περίπτωση 
αυτή και μετά από αίτημα του οφειλέτη ή πιστωτή, η 
αίτηση κήρυξης της πτώχευσης είτε συνεκδικάζεται 
είτε αναβάλλεται για συνεκδίκαση με την αίτηση για 
το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.

8. Αν ο οφειλέτης περιέλθει σε κατάσταση παύσης 
πληρωμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίαν
σης, οφείλει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 2, αλλά δύναται να ζητήσει 
την αναστολή της εξέτασης της αίτησης πτώχευσης 
κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 6.

9. Αν ο οφειλέτης είναι ανώνυμη εταιρεία και συντρέ
χουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 παρ.
1 στοιχείο γ ' κ.ν. 2190/1920, αναστέλλεται κατά τη διάρ
κεια της διαδικασίας εξυγίανσης η έκδοση απόφασης 
για τη λύση της εταιρείας και η τυχόν προθεσμία που 
έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου 
άρθρου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της 
διαδικασίας εξυγίανσης. Αν ο οφειλέτης είναι εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 3190/1955, ανα
στέλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης 
η έκδοση απόφασης για τη λύση της εταιρείας.

10. Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαδικασίες του πα
ρόντος κεφαλαίου είναι το κατά το άρθρο 4 αρμόδιο 
πτωχευτικό δικαστήριο που, με την επιφύλαξη ειδικών 
διατάξεων, δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαι
οδοσίας. Οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε τακτικά ή 
έκτακτα ένδικα μέσα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

xliv
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11. Οι διατάξεις των άλλων κεφαλαίων του παρόντος 
Κώδικα εφαρμόζονται στις διαδικασίες του παρόντος 
κεφαλαίου μόνο στο μέτρο που γίνεται παραπομπή σε 
αυτές.

Άρθρο 100
Αίτηση ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης

1. Οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99, δύνα- 
ται να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο το άνοιγ
μα διαδικασίας εξυγίανσης. Στην περίπτωση νομικών 
προσώπων εφαρμόζεται το άρθρο 96 παράγραφος 2.

Ζ Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει 
να περιγράφονται η επιχείρηση του οφειλέτη, η οικονο
μική του κατάσταση με παράθεση των πιο πρόσφατων 
οικονομικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των τυ
χόν οφειλών του προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά 
ταμεία, τα αίτια της οικονομικής του αδυναμίας, τα προ- 
τεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής 
αδυναμίας και οι τυχόν διαπραγματεύσεις που έχουν 
ήδη λάβει χώρα με τους πιστωτές. Ιδιαίτερα γίνεται 
περιγραφή του μεγέθους της επιχείρησης, του προσω
πικού που απασχολεί, καθώς και της κατάστασης και 
των προοπτικών της αγοράς, στην οποία ο οφειλέτης 
δραστηριοποιείται. Με την αίτηση ο οφειλέτης οφείλει 
να καταθέσει, με ποινή απαραδέκτου, τις οικονομικές 
του καταστάσεις (εφόσον υπάρχουν) για την τελευ
ταία χρήση, για την οποία είναι διαθέσιμες, βεβαίω
ση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη 
του οφειλέτη προς το Δημόσιο και άλλα έγγραφα που 
στηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία, 
βεβαιωμένα ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου 
τους από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογι
στηρίου, όπου υπάρχει, και από το νόμιμο εκπρόσωπο 
της επιχείρησης. Στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών 
εταιριών, οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις πρέπει 
να είναι δημοσιευμένες και εγκεκριμένες από γενική 
συνέλευση. Στην περίπτωση των λοιπών επιχειρήσεων, 
αλλά και όταν πρόκειται για ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, αυτές πρέπει να είναι 
δημοσιευμένες σε μία οικονομική εφημερίδα και ελεγ
μένες. Με την ίδια αίτηση ο οφειλέτης δύναται να ζητά 
σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών (άρθρο 105) 
ή και ορισμό μεσολαβητή (άρθρο 102).

3. Η αίτηση προς το δικαστήριο συνοδεύεται, με ποινή 
απαραδέκτου, από έκθεση εμπειρογνώμονα της επι
λογής του οφειλέτη, στην οποία επισυνάπτεται κατά
λογος των περιουσιακών στοιχείων και των πιστωτών 
του οφειλέτη, με ειδική μνεία των ενέγγυων πιστωτών 
και αναλύονται οι πιθανότητες εξυγίανσης της επιχεί
ρησης. Επίσης, εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα 
σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη, την 
κατάσταση της αγοράς, τη βιωσιμότητα της επιχείρη
σης του οφειλέτη Kat με το κατά πόσο η εξυγίανση της 
επιχείρησης του οφειλέτη δεν παραβλάπτει τη συλ
λογική ικανοποίηση των πιστωτών κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 99 παρ. 2. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης 
ζητά τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 103, 
ο εμπειρογνώμονας διατυπώνει τη γνώμη του και ως 
προς την ανάγκη λήψης τους. Τα στοιχεία της παρούσας 
παραγράφου δύνανται να περιλαμβάνονται στην αίτηση 
του οφειλέτη, οπότε ο εμπειρογνώμονας θα βεβαιώνει 
την ακρίβειά τους και κατά πόσο συμμερίζεται τις εκ- 
φερόμενες στην αίτηση εκτιμήσεις.

4. Ο κατά την παράγραφο 3 εμπειρογνώμονας είναι 
πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει νόμιμα υπηρεσίες στην 
Ελλάδα σύμφωνα με το ν. 3601/2007 (Α' 178), νόμιμος 
ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, όπως ορίζονται στο 
ν. 3693/2008 (Α' 174). Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρό
σωπο, ως εμπειρογνώμονας δύναται να ορίζεται και 
ελεγκτής πτυχιούχος ανωτάτης σχολής, που είναι μέλος 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και 
κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξεως του 
ν. 2515/1997 (Α' 154).

5. Η αίτηση προς το δικαστήριο συνοδεύεται, με ποινή 
απαραδέκτου, από γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων τέσσερις χιλιάδες (4.000) 
ευρώ και σε περίπτωση οφειλέτη ανώνυμης εταιρίας 
επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ για την αντιμετώπιση των 
αμοιβών του εμπειρογνώμονα και του τυχόν μεσολα
βητή ή του τυχόν ειδικού εντολοδόχου, τη διενέργεια 
δημοσιεύσεων και τη σύγκληση των συνελεύσεων των 
πιστωτών και των εταίρων ή μετόχων. Στην περίπτω
ση οφειλετών φυσικών προσώπων ή αν με την αίτηση 
δεν ζητείται η σύγκληση συνέλευσης ή διορισμός με
σολαβητή, το παραπάνω παράβολο ορίζεται σε δύο 
χιλιάδες (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση απόρριψης της 
αίτησης διατάσσεται από το δικαστήριο η επιστροφή 
του παραβόλου στον οφειλέτη, ενώ σε περίπτωση απο
δοχής της το ποσό του παραβόλου αναλαμβάνεται από 
το πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο (τον τυχόν 
μεσολαβητή, τον εμπειρογνώμονα ή τον τυχόν ειδικό 
εντολοδόχο).

6. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιμος 
εντός διμήνου από την υποβολή της. Ο αρμόδιος δικα
στής δύναται κατά το άρθρο 748 παράγραφος 3 Κ.Πολ. 
Δ. να διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πι
στωτών του οφειλέτη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την 
προθεσμία της κλήτευσης. Εφόσον υπάρχουν χρέη του 
οφειλέτη προς το δημόσιο ή προς φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης διατάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευση τού
των.

Άρθρο 101
Απόφαση του δικαστηρίου για το άνοιγμα της 

διαδικασίας εξυγίανσης
1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η 

επίτευξη της συμφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν βά
σιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίαν
σης και ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίη
ση των πιστωτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ.
2, αποφασίζει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης 
για περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών 
από την έκδοση της απόφασης και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, ορίζει μεσολαβητή, σύμφωνα με το άρθρο
102.0  πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται 
με πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του 
μεσολαβητή ή πιστωτή να παρατείνει την περίοδο αυτή 
για ένα ακόμη μήνα. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από 
τον οφειλέτη και την πλειοψηφία των πιστωτών κατ’ 
άρθρο 106α παράγραφος 1, η περίοδος του εδαφίου α' 
δύναται να παραταθεί μέχρι και για τρεις (3) μήνες.

Ζ Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται στο Γ ε
νικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στο Δελτίο Δικαστι
κών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων (Τομέας Νομικών).

3. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση 
επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές διατάξεις.
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Άρθρο 102
Διορισμός μεσολαβητή και ειδικού εντολοδόχου

1. Για τη διευκόλυνση επίτευξης συμφωνίας εξυγίαν
σης μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών του, το πτωχευτικό 
δικαστήριο κατ’ αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτών ή και 
αυτεπαγγέλτως δύναται να διορίσει μεσολαβητή είτε 
με την απόφαση που ανοίγει τη διαδικασία είτε και με 
μεταγενέστερη απόφαση. Ο μεσολαβητής δύναται να 
είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2  Ο μεσολαβητής επιλέγεται ελεύθερα από το δικα
στήριο, που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις του οφει
λέτη ή των πιστωτών. Ιδίως δύναται να διορισθεί ως 
μεσολαβητής πρόσωπο του καταλόγου του άρθρου 63 
παράγραφος 1 ή και διαμεσολαβητής του ν. 3898/2010 
(Α' 211) για τη διαμεσολάβηση στις αστικές και εμπορι
κές υποθέσεις. Ως μεσολαβητής δύναται να διορισθεί 
και ο εμπειρογνώμονας του άρθρου 100.

3. Ο διορισμός μεσολαβητή είναι υποχρεωτικός, αν 
το ζητήσει ο οφειλέτης. Ο οφειλέτης υποχρεούται να 
ζητήσει το διορισμό μεσολαβητή, αν ζητά τη σύγκληση 
συνέλευσης των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 105.

4. Ο μεσολαβητής έχει ως αποστολή να επιτύχει τη 
σύναψη συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και των πι
στωτών του, που να είναι ικανή να επικυρωθεί από το 
δικαστήριο. Γ ια την εκπλήρωση των καθηκόντων του ο 
μεσολαβητής δύναται να ζητά από τον οφειλέτη όλα τα 
κατά την κρίση του αναγκαία οικονομικό στοιχεία και 
να λαμβάνει αντίγραφα από τα εμπορικά και λογιστικά 
βιβλία του. Δύναται επίσης να ζητά πληροφορίες σχετι
κές με τη χρηματοοικονομική κατάσταση του οφειλέτη

, από το δημόσιο και από τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης και από πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά 
ιδρύματα κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις 
για το τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό 
απόρρητο. Οι ως άνω φορείς είναι υποχρεωμένοι να 
παράσχουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπο
βολή σε αυτούς σχετικού αιτήματος του μεσολαβητή 
ή, σε περίπτωση μη διορισμού μεσολαβητή, του ίδιου 
του οφειλέτη, χωρίς επιβάρυνση, αναλυτική κατάσταση 
των προς αυτά οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους και 
έξοδα. Σε περίπτωση υπαίτιας παράλειψης πιστωτικού 
ή χρηματοδοτικού ιδρύματος να συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής, η Τράπεζα της 
Ελλάδος δύναται να επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με 
το άρθρο 55Α του καταστατικού της (ν. 3434/1927, Α' 
298, ως ισχύει).

5. Αν ο μεσολαβητής διαπιστώσει ότι η επίτευξη συμ
φωνίας είναι ανέφικτη ή ότι ο οφειλέτης εγκαταλείπει 
την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας εξυγίανσης, ενη
μερώνει χωρίς καθυστέρηση τον πρόεδρο του πτω
χευτικού δικαστηρίου, ο οποίος εισάγει αμελλητί την 
υπόθεση στο δικαστήριο, προκειμένου να ανακαλέσει 
την απόφαση που άνοιξε τη διαδικασία και να θέσει 
τέλος στην αποστολή του μεσολαβητή. Η απόφαση του 
δικαστηρίου κοινοποιείται στον οφειλέτη.

6. Με την απόφαση με την οποία ανοίγει τη διαδικα
σία ή και με μεταγενέστερη απόφαση, το δικαστήριο, 
μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή του, δύναται 
να ορίσει πρόσωπο από τον κατάλογο του άρθρου 63 
παράγραφος 1 ως ειδικό εντολοδόχο, για τη διενέργεια 
ειδικών πράξεων, τις οποίες ορίζει το δικαστήριο, ιδίως 
για τη διαφύλαξη της περιουσίας του οφειλέτη, τη διε
νέργεια ειδικών διαχειριστικών πράξεων ή την επίβλεψη

της εκτέλεσης της συμφωνίας εξυγίανσης. Τα καθήκο
ντα αυτά δύνανται να ανατεθούν και στο μεσολαβητή. 
Η απόφαση ορίζει τις πράξεις στις οποίες δύναται να 
προβαίνει ο ειδικός εντολοδόχος και τη διάρκεια της 
εντολής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια 
της συμφωνίας εξυγίανσης.

Αρθρο 103
Προληπτικά μέτρα στη διαδικασία εξυγίανσης

1. Με την απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου για 
το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης ή με απόφαση 
του προέδρου του που λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως 
οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και δικάζεται με 
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να 
αναστέλλονται από την κατάθεση της αίτησης για το 
άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης και μέχρι τη λήξη 
της εν όλω ή εν μέρει τα ατομικά μέτρα αναγκαστικής 
εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη. Η ανα
στολή καταλαμβάνει τις υποχρεώσεις του οφειλέτη που 
είχαν γεννηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης για 
το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης, το δικαστήριο όμως 
ή κατά περίπτωση ο πρόεδρος δύναται σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις να επεκτείνει την αναστολή και σε νεότε
ρες απαιτήσεις. Κατά τη διάρκεια της αναστολής ανα
στέλλεται η παραγραφή κατά το άρθρο 255 του Αστικού 
Κώδικα. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδι
καίως την απαγόρευση της διάθεσης των ακινήτων και 
του εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη.

2. Εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοι
νωνικός λόγος, η αναστολή μπορεί να επεκτείίνεται και 
σε εγγυητές ή λοιπούς συνοφειλέτες του οφειλέτη.

3. Το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο 
πρόεδρός του δύναται επίσης με την ίδια διαδικασία 
να διατάξει και οποιοδήποτε άλλο από τα προβλεπό- 
μενα στο άρθρο 10 προληπτικά μέτρα. Τα προληπτικά 
μέτρα όμως δεν θίγουν τα δικαιώματα από συμφω
νία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την 
έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α' 263) ή από 
ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού κατά την έννοια 
της ίδιας διάταξης και ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα 
εκκαθαριστικού συμψηφισμού περιέχεται σε συμφωνία 
παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή σε συμφω
νία της οποίας αποτελεί μέρος η συμφωνία παροχής 
ασφάλειας. Επίσης δεν θίγεται το δικαίωμα καταγγελί
ας και απόδοσης του μισθίου σε περίπτωση σύμβασης 
μίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης είναι υπερήμερος ως 
προς την καταβολή έξι (6) ή περισσότερων μηνιαίων 
μισθωμάτων.

4. Κατά τη συζήτηση της αίτησης για τη λήψη προλη
πτικών μέτρων το δικαστήριο δύναται να διατάξει την 
κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη. 
Η κλήτευση μπορεί να γίνεται με τα μέσα που προβλέ- 
πονται στο άρθρο 686 παράγραφος 4 Κ.Πολ.Δ..

5. Στα προληπτικά μέτρα των προηγούμενων παρα
γράφων δύνανται να τίθενται εξαιρέσεις, αν συντρέχει 
σπουδαίος κοινωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προκει
μένου να καταβληθούν σε πιστωτή ποσά που είναι ανα
γκαία για τη διατροφή του πιστωτή και της οικογένειάς 
του ή για την καταβολή μισθών σε εργαζομένους.

6. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύνα- 
ται οποτεδήποτε να ανακαλεί ή να μεταρρυθμίζει κατά 
περίπτωση τα κατά τις προηγούμενες παραγράφους 
προληπτικά μέτρα με αίτηση του έχοντος έννομο συμ
φέρον.

xlvi
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Άρθρο 104 
Προθεσμία σύναψης της συμφωνίας - 

Υποχρεώσεις κατά τη διαπραγμάτευση
1. Η συμφωνία εξυγίανσης συνάπτεται εντός της προ

θεσμίας του άρθρου 101 παράγραφος 1. Εντός της ίδιας 
προθεσμίας κατατίθεται η αίτηση για την επικύρωσή 
της από το πτωχευτικό δικαστήριο. Αν η προθεσμία 
αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία θεωρείται αυ
τοδικαίως λήξασα και το λειτούργημα του τυχόν δι- 
ορισθέντος μεσολαβητή και του τυχόν διορισθέντος 
ειδικού εντολοδόχου του άρθρου 102 παράγραφος 6 
περαιωμένο.

2. Κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της 
συμφωνίας εξυγίανσης, ο οφειλέτης υποχρεούται να 
παρέχει στο μεσολαβητή, και αν δεν έχει διορισθεί με
σολαβητής, στους πιστωτές του και τον εμπειρογνώ
μονα όλες τις πληροφορίες, που είναι αναγκαίες για 
την εκτίμηση της κατάστασης της επιχείρησης και των 
προοπτικών της. Οι πληροφορίες παρέχονται από τον 
οφειλέτη είτε μετά από αίτηση των προσώπων αυτών 
ή και χωρίς αίτηση, αν η μη παροχή τους θα μπορούσε 
να δημιουργήσει στους πιστωτές παραπλανητική εικόνα 
της επιχείρησης. Σε περίπτωση μη παροχής πληροφο
ριών που έχουν ζητηθεί, ιδίως για τη διαφύλαξη επιχει
ρηματικών απορρήτων, ο οφειλέτης οφείλει να επεξηγεί 
τους λόγους της μη παροχής τους.

Άρθρο 105 
Σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών

1. Με την απόφαση για το άνοιγμα διαδικασίας εξυγί
ανσης το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται να αποφασίσει 
κατόπιν αίτησης του οφειλέτη τη σύγκληση συνέλευσης 
των πιστωτών, προκειμένου να λάβει απόφαση για την 
αποδοχή της συμφωνίας εξυγίανσης.

2. Δικαιούνται να μετάσχουν στη συνέλευση όλοι οι 
πιστωτές, ανεξαρτήτως προνομίων ή εμπραγμάτων 
ασφαλειών, οι απαιτήσεις των οποίων υπήρχαν κατά 
την ημέρα ανοίγματος της διαδικασίας, έστω και αν 
δεν είναι ληξιπρόθεσμες ή τελούν υπό αίρεση.

3. Για τη συμμετοχή των πιστωτών στη συνέλευση, 
θα πρέπει οι απαιτήσεις τους να περιλαμβάνονται στον 
πίνακα πιστωτών, που υποβλήθηκε στο δικαστήριο κατά 
το άρθρο 100 παράγραφος 3, και οι onoiot προκύπτουν 
από τα βιβλία του οφειλέτη ή έχουν αναγνωριστεί ή 
πιθανολογηθεί με απόφαση δικαστηρίου οποιουδήποτε 
βαθμού δικαιοδοσίας, ακόμη και με τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού 
δικαστηρίου δύναται, κρίνοντας με τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων, να επιτρέψει τη συμμετοχή στη 
συνέλευση πιστωτή, η απαίτηση του οποίου δεν εμφανί
ζεται στα βιβλία του οφειλέτη και δεν έχει αναγνωριστεί 
ή πιθανολογηθεί με δικαστική απόφαση. Με τον ίδιο 
τρόπο νομιμοποιούνται να συμμετάσχουν και πιστωτές 
που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα πιστωτών, που 
υποβλήθηκε στο δικαστήριο κατά το άρθρο 100 παρά
γραφος 3, καθώς και πιστωτές που προέκυψαν μετά την 
κατάρτιση του πίνακα και μέχρι την ημέρα ανοίγματος 
της διαδικασίας. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου
2 του άρθρου 121 εφαρμόζεται αναλόγως.

4. Για την πρόσκληση των πιστωτών μεριμνά ο με
σολαβητής. Η πρόσκληση που περιλαμβάνει τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης, καθώς και τον τόπο και το 
χρόνο της συνέλευσης λαμβάνει χώρα δεκαπέντε (15)

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνέλευ
σης. Η πρόσκληση γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο 
μέσο, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών, που είναι 
ικανό να αποδείξει την πρόσκληση κάθε πιστωτή και 
το χρόνο της. Επιπλέον η πρόσκληση δημοσιεύεται στο 
Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου 
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Νομικών). Σε 
περίπτωση πιστωτών, το πρόσωπο ή η διεύθυνση των 
οποίων είναι άγνωστα, ως πρόσφορο μέσο θεωρείται 
και η δημοσίευση σε μια πολιτική και μια οικονομική 
εφημερίδα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
26 παρ. 2 στοιχεία β' και γ ' του κ.ν. 2190/1920.

5. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευ
ση των πιστωτών τίθενται στη διάθεσή τους το σχέδιο 
συμφωνίας εξυγίανσης υπογεγραμμένο από τον οφειλέ
τη και συνοδευόμενο από τον πίνακα των πιστωτών, που 
δικαιούνται να μετάσχουν στη συνέλευση, καθώς και 
έκθεση εμπειρογνώμονα, που πληροί τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 100 παράγραφος 4. Δεν 
αποκλείεται εμπειρογνώμονας να είναι ο εμπειρογνώμο
νας του άρθρου 100 παράγραφος 3. Στην έκθεση αυτή 
πρέπει να εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα σε 
σχέση με τη συνδρομή των προϋποθέσεων επικύρωσης 
της συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 106ζ 
παράγραφοι 1 έως και 3.

Άρθρο 106
Διαδικασία της συνέλευσης και λήψη απόφασης

1. Ο μεσολαβητής ή, αν ο μεσολαβητής είναι νομικό 
πρόσωπο, ο εκπρόσωπός του προεδρεύει της συνέ
λευσης και αποφασίζει για την τυχόν αναβολή της σε 
ημερομηνία, που δεν δύναται να απέχει περισσότερο 
από δέκα (10) ημέρες.

2. Κατά τη συζήτηση του σχεδίου συμφωνίας εξυγί
ανσης δύνανται να επέρχονται τροποποιήσεις, εφόσον 
τις αποδεχθεί ο οφειλέτης και εφόσον με αυτές δεν 
θίγονται απαιτήσεις που δεν έθιγε το αρχικό σχέδιο.

3. Ως προς την ψηφοφορία και τη συζήτηση στη συνέ
λευση εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 116 και 117.

4. Γ ια την έγκυρη λήψη απόφασης από τη συνέλευση 
απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται πι
στωτές που εκπροσωπούν το πενήντα τοις εκατό (50%) 
του συνόλου των απαιτήσεων των πιστωτών. Για την 
αποδοχή του σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης απαιτείται 
πλειοψηφία των πιστωτών που εκπροσωπούν το εξήντα 
τοις εκατό (60%) των απαιτήσεων των πιστωτών, που 
παρίστανται στη συνέλευση, στο οποίο περιλαμβάνε
ται το σαράντα τοις εκατό (40%) των απαιτήσεων των 
τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προ
σημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων πιστωτών, που 
παρίστανται στη συνέλευση.

5. Σε περίπτωση αποδοχής του σχεδίου συμφωνίας 
εξυγίανσης η συνέλευση εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότε
ρα πρόσωπα να υπογράψουν τη συμφωνία εξυγίανσης, 
άλλως τη συμφωνία υπογράφουν όλοι οι παρευρισκόμε- 
νοι ή αντιπροσωπευόμενοι πιστωτές που υπερψήφισαν 
τη συμφωνία. Η συνέλευση δύναται με την απόφασή 
της να εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα αυτά να επιφέρουν 
τροποποιήσεις στη συμφωνία εξυγίανσης για τη συμ
μόρφωση με όρους που τυχόν θα θέσει το πτωχευτικό 
δικαστήριο για την επικύρωσή της σύμφωνα με το άρ
θρο 106ζ παράγραφος 4.
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Άρθρο 106α 
Σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης

1. Η συμφωνία εξυγίανσης υπογράφεται από τον οφει
λέτη και, αν έχει λάβει χώρα συνέλευση των πιστωτών, 
από τα πρόσωπα που παρίστανται ή έχουν εξουσιο
δοτηθεί προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 106 παρά
γραφος 5, ενώ, αν δεν έχει λάβει χώρα συνέλευση των 
πιστωτών, από πιστωτές που εκπροσωπούν το εξήντα 
τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων στο 
οποίο περιλαμβάνεται το σαράντα τοις εκατό (40%) των 
τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προση
μείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων.

Ζ Στη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1 τα πο
σοστά υπολογίζονται με βάση τις υφιστάμενες κατά την 
ημέρα ανοίγματος της διαδικασίας απαιτήσεις, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη πιστωτές που δεν θίγονται από τη 
συμφωνία εξυγίανσης κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρ
θρου 116 παράγραφος 3. Γ ια τον καθορισμό των πιστωτών 
που δύνανται να συνυπογράψουν τη συμφωνία και να 
προσμετρηθούν στα ποσοστά της παραγράφου 1 εφαρ
μόζεται αναλόγως το άρθρο 105 παράγραφοι 2 και 3.

Άρθρο 106β 
Άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης

1. Είναι δυνατόν να συναφθεί και να υποβληθεί στο 
δικαστήριο για επικύρωση σύμφωνα με το άρθρο 106στ 
συμφωνία εξυγίανσης και πριν από την έναρξη της δια
δικασίας εξυγίανσης, αν έχει υπογράφει από πιστωτές 
σύμφωνα με το άρθρο 106α. Στην περίπτωση αυτή ο 
υπολογισμός του ποσοστού των συμβαλλόμενων πι
στωτών γίνεται με βάση κατάσταση πιστωτών που επι
συνάπτεται στη συμφωνία εξυγίανσης και αναφέρεται 
σε ημερομηνία που δεν προηγείται της ημερομηνίας 
υποβολής της συμφωνίας στο δικαστήριο περισσότερο 
από τρεις μήνες.

Ζ Στην περίπτωση αυτή από την κατάθεση της συμ
φωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι τη λήψη 
απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου για την επι
κύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης δύνανται να 
λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατ’ ανάλογη εφαρμογή 
του άρθρου 103.

Άρθρο 106γ 
Σύμπραξη συνέλευσης μετόχων ή εταίρων - 

Σύμπραξη τρίτων
1. Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο και κατά τις 

οικείες διατάξεις απαιτείται για την εκπλήρωση ορι
σμένων όρων της συμφωνίας εξυγίανσης απόφαση της 
συνέλευσης των μετόχων ή των εταίρων, η σχετική 
απόφαση είτε λαμβάνεται πριν από την υπογραφή της 
συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη είτε τίθεται 
ως αναβλητική αίρεση για τη θέση της σε ισχύ.

Ζ Αν ένας ή περισσότεροι μέτοχοι ή εταίροι Ε.Π.Ε. 
δηλώνουν ότι δεν θα παραστούν στη σχετική συνέλευ
ση ή δεν θα υπερψηφίσουν την αντίστοιχη απόφαση, 
καθώς και όταν δεν παραστούν ή δεν υπερψηφίσουν 
την απόφαση σε συνέλευση που έχει λάβει χώρα και 
έχει συγκληθεί ή πρόκειται να συγκληθεί νέα συνέλευση 
με τα ίδια θέματα, το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται, 
αν κρίνει ότι η άρνηση είναι καταχρηστική, δικάζοντας 
με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μετά από 
αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, να διορίσει ειδικό εκ
πρόσωπο, που θα ασκήσει το δικαίωμα παράστασης

και ψήφου αντί των μετόχων ή των εταίρων αυτών. 
Θεωρείται ότι αρνούνται καταχρηστικά οι μέτοχοι ή 
οι εταίροι ιδίως αν το δικαστήριο κρίνει ότι χωρίς την 
επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης ο οφειλέτης αναμένε
ται να πτωχεύσει και ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης 
του οφειλέτη κατά το κεφάλαιο όγδοο οι μέτοχοι ή οι 
εταίροι δεν θα λάβουν μέρος στο προϊόν της εκκαθά
ρισης. Η κοινοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου 
στην εταιρία υποκαθιστά την κατά το νόμο διαδικασία 
νομιμοποίησης του εταίρου ή μετόχου για τη συμμετοχή 
του στη συνέλευση.

3. Στην περίπτωση που για την εκπλήρωση ορισμένων 
όρων της συμφωνίας απαιτείται η σύμπραξη τρίτων 
πρόσωπων που δεν συμβάλλονται, αυτή είτε παρέχε
ται με σχετική δήλωση τούτων σε έγγραφο που φέρει 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και συνοδεύει 
τη συμφωνία είτε τίθεται ως αναβλητική αίρεση στη 
συμφωνία για τη. θέση της σε ισχύ.

Άρθρο 106δ 
Συμμετοχή δημοσίου και δημοσίων φορέων

Το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δη
μόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, φορείς κοινω
νικής πρόνοιας και ασφάλισης, δύνανται να συναινούν 
στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης είτε συμμετέχοντας 
και ψηφίζοντας σε συνέλευση των πιστωτών είτε υπο
γράφοντας τη συμφωνία με τους ίδιους όρους που θα 
συναινούσε υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής 
ακόμη και όταν με τη συμφωνία ο δημόσιος φορέας 
παραιτείται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής 
ή εμπράγματης φύσεως.

Άρθρο 106ε 
Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης

1. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντι
κείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του 
παθητικού του οφειλέτη και ιδίως: 

α. Τη μεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του 
οφειλέτη. Η μεταβολή αυτή δύναται ενδεικτικά να συ- 
νίσταται στη μεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των 
απαιτήσεων, περιλαμβανομένης της τροποποίησης των 
όρων υπό τους οποίους δύναται να ζητηθεί η πρόωρη 
αποπληρωμή τους, στη μεταβολή του επιτοκίου, στην 
αντικατάσταση της υποχρέωσης καταβολής επιτοκίου 
με την υποχρέωση καταβολής μέρους των κερδών, στην 
αντικατάσταση απαιτήσεων με μετατρέψιμες ή μη ομο
λογίες έκδοσης του οφειλέτη ή στην υποχρέωση των 
εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών να δεχθούν την 
εναλλαγή υποθηκικής ή ενεχυρικής τάξης υπέρ νέων 
πιστωτών του οφειλέτη. Δεν θίγονται οι πιστώσεις 
που είναι εξασφαλισμένες με συμφωνία χρηματοοικο
νομικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του 
ν. 3301/2004 στο μέτρο που ικανοποιούνται από την 
ασφάλεια αυτή, εκτός αν συμφωνήσει διαφορετικά ο 
ασφαλειολήπτης.

β. Την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη 
με την έκδοση μετοχών κάθε είδους ή κατά περίπτωση 
εταιρικών μεριδίων. Πριν από την κεφαλαιοποίηση δύνα- 
ται να λαμβάνει χώρα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 
για την απόσβεση ζημιών σε κάθε περίπτωση ή αν οι 
μετοχές του οφειλέτη είναι εισηγμένες σε οργανωμένη 
αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, για το 
σχηματισμό αποθεματικοά Στην τελευταία περίπτωση
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δεν απαιτείται να πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 4 
παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 περί σχέσης της 
χρηματιστηριακής προς την ονομαστική αξία.

γ. Τη ρύθμιση των σχέσεων των πιστωτών μεταξύ 
τους μετά από την επικύρωση της συμφωνίας είτε υπό 
την ιδιότητά τους ως πιστωτών είτε σε περίπτωση κε
φαλαιοποίησης, υπό την ιδιότητά τους ως μετόχων ή 
εταίρων. Ενδεικτικά η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να 
προβλέπει ότι μία κατηγορία πιστωτών δεν δύναται να 
ζητήσει την αποπληρωμή των απαιτήσεων προς αυτήν 
πριν από την πλήρη ικανοποίηση μιας άλλης, να ρυθμίζει 
θέματα διοίκησης της επιχείρησης του οφειλέτη μετά 
την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών, να ρυθ
μίζει θέματα σε σχέση με τη μεταβίβαση των μετοχών 
ή εταιρικών μεριδίων που θα προκόψουν από την κε
φαλαιοποίηση, όπως ενδεικτικά δικαίωμα ή υποχρέωση 
των μετόχων μειοψηφίας σε περίπτωση πώλησης της 
πλειοψηφίας των μετοχών να πωλήσουν τις μετοχές 
τους με τους ίδιους όρους με τους οποίους γίνεται η 
πώληση της πλειοψηφίας. 

δ. Τη μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη, 
ε. Την εκποίηση επί μέρους περιουσιακών στοιχείων 

του οφειλέτη.
στ. Την ανάθεση της διαχείρισης της επιχείρησης του 

οφειλέτη σε τρίτο με βάση οποιαδήποτε έννομη σχέση 
περιλαμβανομένης ενδεικτικά της εκμίσθωσης ή της 
σύμβασης διαχείρισης.

ζ. Τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της επιχείρη
σης του οφειλέτη σε τρίτο ή σε εταιρεία των πιστωτών 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 106Θ.

η. Την αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών 
για κάποιο διάστημα μετά την επικύρωση της συμφωνί
ας. Η αναστολή αυτή δεν Θα δεσμεύει τους μη συμβαλ
λόμενους πιστωτές για διάστημα που υπερβαίνει τους 
έξι (6) μήνες από την επικύρωση της συμφωνίας.

θ. Το διορισμό προσώπου που Θα επιβλέπει την εκτέ
λεση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης ασκώντας τις 
εξουσίες που του δίνονται κατά τους όρους της συμφω
νίας εξυγίανσης. Αν έχει διορισθεί ειδικός εντολοδόχος 
κατά το άρθρο 102 παράγραφος 6 με εξουσίες επίβλε
ψης της εκτέλεσης της συμφωνίας, θα αντικαθίσταται 
από το πρόσωπο που τυχόν προβλέπει η συμφωνία.

2. Οι εγγυήσεις, οι ασφαλίσεις πιστώσεων και άλλες 
συμβάσεις με αντίστοιχο αποτέλεσμα υπέρ απαιτήσε
ων που κεφαλαιοποιούνται τρέπονται, αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά, σε δικαίωμα προαίρεσης του πιστωτή να 
πωλήσει στον εγγυητή ή ασφαλιστή τις μετοχές ή τα 
εταιρικά μερίδια που προκύπτουν από την κεφαλαιο
ποίηση του χρέους κατά το χρόνο στον οποίο θα κα
θίστατο κατά τους όρους του ληξιπρόθεσμο το χρέος 
και για ποσό ίσο με το άθροισμα του κεφαλαίου και 
των τυχόν τόκων που καλύπτονται από την εγγύηση. 
Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ασκηθεί εντός δύο 
μηνών από το χρόνο κατά τον οποίο θα καθίστατο λη- 
ξιπρόθεσμη η υποχρέωση που κεφαλαιοποιήθηκε και, 
αν είναι ήδη ληξιπρόθεσμη κατά την κεφαλαιοποίηση, 
εντός δύο μηνών από την τελευταία.

3. Η μη τήρηση της συμφωνίας εξυγίανσης από τον 
οφειλέτη δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της 
συμφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας της.

4. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να τελεί και υπό 
άλλες αιρέσεις αναβλητικές ή διαλυτικές, όπως ενδει
κτικά την τροποποίηση ή καταγγελία εκκρεμών αμφοτε
ροβαρών συμβάσεων, οι όροι των οποίων είναι επαχθείς

για την επιχείρηση του οφειλέτη. Σε περίπτωση ανα
βλητικής αίρεσης θα πρέπει να προβλέπεται ο χρόνος 
εντός του οποίου θα πρέπει να πληρωθεί η αίρεση, 
μη δυνάμενος να υπερβεί το εξάμηνο από την επικύ
ρωση, και να ρυθμίζονται προσωρινά οι υποχρεώσεις 
του οφειλέτη στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για 
την αποφυγή της παύσης πληρωμών του οφειλέτη όσο 
εκκρεμεί η αίρεση.

5. Η ισχύς της συμφωνίας εξυγίανσης τελεί υπό την 
προϋπόθεση της επικύρωσής της από το πτωχευτικό 
δικαστήριο, εκτός αν κατά τη βούληση των συμβαλλο- 
μένων το σύνολο ή μέρος των όρων της ισχύουν μεταξύ 
τους και χωρίς την επικύρωση κατά τις διατάξεις του 
κοινού δικαίου.

6. Η συμφωνία εξυγίανσης συνάπτεται με ιδιωτικό έγ
γραφο, εκτός αν οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται 
με αυτήν απαιτούν τη σύνταξη δημοσίου εγγράφου. 
Στην τελευταία περίπτωση το συμβολαιογραφικό έγ
γραφο μπορεί να αναπληρωθεί με δηλώσεις ενώπιον 
του δικαστηρίου.

7. Η συμφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτι
κά από επιχειρηματικό σχέδιο με χρονική διάρκεια ίση 
με αυτή της συμφωνίας, το οποίο εγκρίνεται από τον 
οφειλέτη και τους πιστωτές κατ’ άρθρο 106α ή 106β, 
κατά περίπτωση.

Άρθρο 106στ
Αίτηση για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης

1. Η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης 
από το πτωχευτικό δικαστήριο κατατίθεται από τον 
οφειλέτη, οποιονδήποτε πιστωτή ή τον μεσολαβητή.

2. Η αίτηση συνοδεύεται από την υπογεγραμμένη συμ
φωνία εξυγίανσης και από έκθεση εμπειρογνώμονα που 
πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
100 παράγραφος 4. Δεν αποκλείεται εμπειρογνώμονας 
να είναι ο εμπειρογνώμονας του άρθρου 100 παρά
γραφος 3. Στην έκθεση πρέπει να εκτίθεται η γνώμη 
του εμπειρογνώμονα σε σχέση με τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 106ζ παράγραφοι 1 έως και 3. 
Σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα συνέλευση των πι
στωτών κατατίθεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 105 
παράγραφος 5 έκθεση, η οποία σε περίπτωση που κατά 
τη συνέλευση επήλθαν τροποποιήσεις της συμφωνίας 
εξυγίανσης συνοδεύεται από συμπλήρωμα, στο οποίο 
εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα για τις τροπο
ποιήσεις αυτές.

3. Κλητεύονται με τα αναφερόμενα στο άρθρο 105 
παράγραφος 4 μέσα και με την κοινοποίηση αντιγράφου 
της αίτησης στο οποίο σημειώνεται ο προσδιορισμός 
της δικασίμου ο οφειλέτης, ο τυχόν μεσολαβητής και ο 
τυχόν εκπρόσωπος των πιστωτών κατά το άρθρο 106 
παράγραφος 5.

4. Στη συζήτηση δύναται να παραστεί και να ακουσθεί 
και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Κάθε άλλο πρόσωπο 
που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να παρέμβει χωρίς 
τήρηση προδικασίας.

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 100 εφαρμόζεται και 
στην περίπτωση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 106ζ 
Επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία 
εξυγίανσης εφόσον έχει υπογράφει από τον οφειλέτη
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και είτε έχει ληφθεί νόμιμα απόφαση από τη συνέλευση 
των πιστωτών για την υπογραφή της από τα πρόσωπα 
που έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο σύμφωνα με 
το άρθρο 106 παράγραφος 5 είτε υπογράφεται από 
την απαιτούμενη κατά το άρθρο 106α πλειοψηφία του 
συνόλου των πιστωτών.

Ζ Το πτωχευτικό δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συμ
φωνία εξυγίανσης:

α. Αν δεν πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης 
της συμφωνίας εξυγίανσης η επιχείρηση του οφειλέτη 
θα καταστεί βιώσιμη.

β. Αν πιθανολογείται ότι η συλλογική ικανοποίηση των 
πιστωτών παραβλάπτεται κατά την έννοια του άρθρου 
99 παράγραφος Ζ

γ. Αν η συμφωνία εξυγίανσης είναι αποτέλεσμα δόλου 
ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς 
του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, ή παραβιάζει διατάξεις 
αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του ανταγω
νισμού.

δ. Αν η συμφωνία εξυγίανσης δεν αντιμετωπίζει με 
βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης τους πιστω
τές, που βρίσκονται στην ίδια θέση. Αποκλίσεις από 
την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των πιστωτών 
επιτρέπονται για σπουδαίο επιχειρηματικό ή κοινωνικό 
λόγο που εκτίθεται ειδικά στην απόφαση του πτωχευ
τικού δικαστηρίου ή αν ο θίγόμενος πιστωτής συναινεί 
στην απόκλιση. Ενδεικτικά δύνανται να τύχουν ευνοϊκής 
μεταχείρισης απαιτήσεις πελατών της επιχείρησης του 
οφειλέτη, η μη ικανοποίηση των οποίων βλάπτει ου- 
σιωδώς τη φήμη της ή τη συνέχισή της, απαιτήσεις, η 
εξόφληση των οποίων είναι αναγκαία για τη διατροφή 
του πιστωτή και της οικογένειας του, καθώς και εργα
τικές απαιτήσεις.

3. Αν με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης 
δεν αίρεται η παύση πληρωμών που τυχόν υφίσταται, 
το πτωχευτικό δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συμφω
νία εξυγίανσης και, αν εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης, κη
ρύσσει την πτώχευση του οφειλέτη σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 99. Αν δεν εκκρεμεί αίτηση 
πτώχευσης, αλλά το δικαστήριο διαπιστώσει την παύση 
των πληρωμών, η απόφαση απόρριψης της επικύρωσης 
της συμφωνίας εξυγίανσης κοινοποιείται με μέριμνα της 
γραμματείας του δικαστηρίου στον εισαγγελέα πρω
τοδικών για να κρίνει κατά πόσο θα υποβάλει αίτηση 
πτώχευσης κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1.

4. Το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται σε περίπτωση 
που δεν του έχουν προσκομιστεί όλα τα στοιχεία που 
τεκμηριώνουν το βάσιμο της αίτησης ή που διαπιστώνει 
ότι η συμφωνία εξυγίανσης δεν πρέπει να επικυρωθεί, 
αντί της απόρριψης της αίτησης να τάξει προθεσμία 
για την προσκόμιση εγγράφων, την παροχή διευκρινίσε
ων ή την τροποποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης. Τα 
έγγραφα, οι διευκρινίσεις ή η τροποποίηση πρέπει να 
υποβληθούν εντός της προθεσμίας που τάσσει το δικα
στήριο και δεν δύναται να υπερβαίνει το δεκαήμερο.

5. Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγί
ανσης ή που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσής της 
δημοσιεύεται αμελλητί σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ. και 
στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2 με επιμέλεια 
του μεσολαβητή, εφόσον υπάρχει, ή διαφορετικά του 
οφειλέτη.

6. Τριτανακοπή κατά της επικυρωτικής απόφασης δύ- 
ναται να ασκηθεί ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου 
από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν 
είχε κλητευθεί νομίμως σύμφωνα με την παράγραφο

3 του άρθρου 106στ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση κατά την προ
ηγούμενη παράγραφο.

7. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 το δικαστήριο 
ακυρώνει τη συμφωνία μόνο αν δεν είναι εφικτή η διατή
ρησή της με επανυπολογισμό των ποσών που δικαιούται 
να λάβει το πρόσωπο που άσκησε την ανακοπή ή την 
τριτανακοπή. Στον επανυπολογισμό αυτόν προβαίνει 
το ίδιο το δικαστήριο.

8. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση 
επικύρωσης επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές δια
τάξεις.

Αρθρο 106η 
Αποτελέσματα της επικύρωσης

1. Από την επικύρωσή της, η συμφωνία εξυγίανσης 
δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των 
οποίων ρυθμίζονται από αυτήν, ακόμη και αν δεν είναι 
συμβαλλόμενοι ή δεν ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας εξυ
γίανσης. Δεν δεσμεύονται πιστωτές οι απαιτήσεις των 
οποίων γεννήθηκαν μετά το άνοιγμα της διαδικασίας 
εξυγίανσης.

Ζ Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος 
κεφαλαίου ή προβλέψεων της συμφωνίας, η επικύρω
ση της συμφωνίας εξυγίανσης δεν έχει επίπτωση στις 
ασφάλειες τρίτων, προσωπικές ή εμπράγματες, περι
λαμβανόμενων των προσημειώσεων, που έχουν παρα
σχεθεί από τρίτους για την εξασφάλιση της απαίτησης. 
Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση οφειλής εις ολόκληρον.

3. Με την επικύρωση της συμφωνίας αίρεται αυτοδι
καίως η απαγόρευση ή κώλυμα έκδοσης επιταγών που 
είχε επιβληθεί στον οφειλέτη πριν από την έναρξη της 
διαδικασίας εξυγίανσης. Εξαλείφεται, επίσης το αξιό
ποινο των αδικημάτων έκδοσης ακάλυπτων επιταγών 
και καθυστέρησης οφειλών προς το Δημόσιο και τα 
ασφαλιστικά ταμεία που έχουν τελεστεί πριν τη σύναψη 
της συμφωνίας εξυγίανσης.

4. Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης 
αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες με 
αυτήν υποχρεώσεις, εφόσον από τη συμφωνία προκύ
πτει η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής.

Άρθρο106Θ 
Μεταβίβαση της επιχείρησης του οφειλέτη

1. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τη συμφωνία εξυ
γίανσης ή με σύμβαση που καταρτίζεται σε εκτέλεση 
της τελευταίας μεταβιβάζεται το σύνολο ή μέρος της 
επιχείρησης του οφειλέτη, μεταβιβάζονται στον απο- 
κτώντα το ενεργητικό της επιχείρησης ή του μέρους 
της και ενδεχομένως, στο μέτρο που προβλέπεται στη 
συμφωνία, μέρος των υποχρεώσεων, ενώ οι λοιπές υπο
χρεώσεις κατά περίπτωση εξοφλούνται από το τίμημα 
της πώλησης της επιχείρησης ή του μέρους της, δια
γράφονται, ή στην περίπτωση μεταβίβασης μέρους της 
επιχείρησης παραμένουν ως υποχρεώσεις του οφειλέτη 
ή κεφαλαιοποιουνται. Ως προς τη μεταβίβαση των εκ
κρεμών συμβατικών σχέσεων εφαρμόζεται αναλόγως το 
άρθρο 33. Ως προς τη μεταβίβαση διοικητικών αδειών 
εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 141 παράγραφος 3. 
Γ ια τη σύμβαση μεταβίβασης εφαρμόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις των άρθρων 133 και 134.

Ζ Είναι δυνατή η μεταβίβαση της επιχείρησης ή μέ
ρους της είτε σε τρίτο έναντι χρηματικού ανταλλάγμα
τος είτε σε εταιρεία που συνιστάται από τους πιστωτές 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

I
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3. Είναι δυνατόν κατά τους όρους της συμφωνίας 
εξυγίανσης να συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με εισφορά 
σε είδος μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων κατά 
του οφειλέτη, τηρουμένων των προϋποθέσεων των άρ
θρων 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920. Η εταιρεία αυτή απο
κτά το σύνολο ή μέρος της επιχείρησης του οφειλέτη 
έναντι εξόφλησης των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη 
που έχουν εισφερθεί σε αυτήν. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 106ε 
παράγραφος 1 περίπτωση γ'.

4. Στην περίπτωση του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται 
το άρθρο 178.

Άρθρο 106ι
Καθήκοντα και αμοιβές των οργάνων της διαδικασίας

1. Οι εμπειρογνώμονες, ο μεσολαβητής και ο ειδικός 
εντολοδόχος πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τον 
οφειλέτη κατά την έννοια του άρθρου 63 παράγραφος
2, να μην είναι πιστωτές του ή πρόσωπα συνδεδεμέ- 
να κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 
του κ.ν. 2190/1920 με τον οφειλέτη ή με πιστωτές και 
να μην έχουν διατελέσει ελεγκτές του οφειλέτη κατά 
την τελευταία πενταετία. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός 
δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν σε οικονομικές 
υπηρεσίες ως εμπειρογνωμόνων, μεσολαβητών ή ειδι
κών εντολοδόχων.

2  Ο εμπειρογνώμονας, ο μεσολαβητής και ο ειδικός 
εντολοδόχος υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά 
τους με ευσυνειδησία, αντικειμενικότητα και αμερο- 
ληψία. Ευθύνονται απέναντι στον οφειλέτη και τους 
πιστωτές για κάθε θετική ζημία. Ο εμπειρογνώμονας 
ευθύνεται για δόλο και βαριά αμέλεια, ενώ ο μεσολαβη
τής και ο ειδικός εντολοδόχος για κάθε πταίσμα.

3. Η αμοιβή των εμπειρογνωμόνων κατά το παρόν 
κεφάλαιο συμφωνείται σε κάθε περίπτωση με τον οφει
λέτη.

4. Σε περίπτωση που ο μεσολαβητής υποδεικνύεται 
από τον οφειλέτη η αμοιβή του συμφωνείται με τον 
τελευταίο, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση ορίζεται από 
το πτωχευτικό δικαστήριο σε βάρος της περιουσίας 
του οφειλέτη.

5. Η αμοιβή του ειδικού εντολοδόχου κατά το άρθρο 
102 παράγραφος 6 ορίζεται από το πτωχευτικό δικα
στήριο σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη.

6. Οι εμπειρογνώμονες, ο μεσολαβητής και ο ειδικός 
εντολοδόχος έχουν υποχρέωση να μην γνωστοποιούν 
πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτούς κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον αυτό δεν είναι 
αναγκαίο για τη σύναψη της συμφωνίας.

Άρθρο 106ια 
Ειδική εκκαθάριση

1. Οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 3 
και επιπλέον κατέχουν επιχείρηση που πληρούσε κατά 
την τελευταία χρήση τουλάχιστον δύο από τα τρία 
αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του 
άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 μπορούν να υπάγονται με 
απόφαση του κατ’ άρθρο 4 δικαστηρίου στο καθεστώς 
της ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία.

Ζ Η αίτηση υποβάλλεται από τα κατά το άρθρο 5 
οριζόμενα πρόσωπα. Γ ια το παραδεκτό της αίτησης 
απαιτείται η ταυτόχρονη κατάθεση: ί) βεβαίωσης Τρά
πεζας ή ΕΠΕΥ, που λειτουργεί νόμιμα για την ύπαρξη 
αξιόχρεου επενδυτή ενδιαφερομένου για την αγορά του 
ενεργητικού της επιχείρησης, ίί) δήλωσης του προτεινο-

μένου ως εκκαθαριστή (φυσικού ή νομικού προσώπου) 
περί αποδοχής του σχετικού έργου και έκθεσής του για 
το σχεδίασμά και την πορεία της εκκαθάρισης και της 
λειτουργίας της επιχείρησης σε εκκαθάριση, καθώς και 
προϋπολογισμού των προβλεπόμενων για τα παραπάνω 
δαπανών, με βεβαίωση του αυτού ως άνω φορέα για 
τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων κεφαλαίων. Για 
τον εκκαθαριστή ισχύουν οι παράγραφοι 1, 2, 5 και 6 
του άρθρου 106ι. Με την κατάθεση της αίτησης μπορεί 
να λαμβάνονται από το Δικαστήριο προληπτικά μέτρα 
κατά το άρθρο 103 του παρόντος.

3. Αν κατά την υποβολή της αίτησης για την υπα
γωγή σε καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης εκκρεμεί 
διαδικασία εξυγίανσης κατά τα άρθρα 99 έως και 106ι 
ή αν υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία εξυγί
ανσης κατά τα ως άνω άρθρα μετά από την υποβολή 
της αίτησης για την υπαγωγή σε καθεστώς της ειδικής 
εκκαθάρισης, αλλά πριν από τη συζήτησή της, αναστέλ
λεται η εξέταση της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς 
της ειδικής εκκαθάρισης εφαρμοζομένων αναλόγως των 
διατάξεων των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 99.

4. Από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε 
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και μέχρι την απόρριψή 
της ή την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου
8 του άρθρου αυτού αναστέλλεται η εξέταση τυχόν 
αίτησης πτώχευσης. Σε περίπτωση μεταβίβασης του 
ενεργητικού της επιχείρησης του οφειλέτη σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τυχόν εκκρεμείς 
αιτήσεις πτώχευσης απορρίπτονται.

5. Η αίτηση κοινοποιείται στην επιχείρηση και περί
ληψη αυτής δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο 
του άρθρου 101 παράγραφος 2 πριν από δέκα (10) ερ
γάσιμες ημέρες, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η ημέρα 
της επίδοσης και της δικασίμου. Κύριες παρεμβάσεις 
κατατίθενται υποχρεωτικά και με ποινή απαραδέκτου 
το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη δι
κάσιμο, με τον ίδιο παραπάνω υπολογισμό των ημερών, 
και συνεκδικάζονται, υποχρεωτικώς, όπως και οι τυχόν 
πρόσθετες παρεμβάσεις, με την αίτηση. Σε περίπτωση 
που οι κυρίως παρεμβαίνοντες αιτούνται την υπαγωγή 
στην ειδική εκκαθάριση, ισχύουν, ως προς το παραδεκτό 
τους, τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 υπό (i) και (ii). 
Το πτωχευτικό δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση, αν 
προβλέπει ότι η υπαγωγή στο καθεστώς της ειδικής 
εκκαθάρισης βελτιώνει τις πιθανότητες διατήρησης της 
επιχείρησης και διάσωσης θέσεων εργασίας χωρίς να 
παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. 
Το πτωχευτικό δικαστήριο αποδεχόμενο την αίτηση 
διορίζει με την απόφασή του τον προτεινόμενο στην 
αίτηση εκκαθαριστή, εκτός εάν υπάρχει πέραν της μιας 
αίτηση ή κύρια παρέμβαση με το αυτό αίτημα (θέση σε 
ειδική εκκαθάριση) και διαφορετική πρόταση ως προς 
τον εκκαθαριστή, οπότε διορίζει τον κατά την κρίση 
του καταλληλότερο.

6. Η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δεν υπό- 
κεπαι σε ένδικα μέσα. Η απόφαση του πτωχευτικού δικα
στηρίου δημοσιεύεται σε περίληψη στο Γ ενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στο Δελτίο του άρθρου. 101 παρά
γραφος 2. Τριτανακοπή κατά της απόφασης δύναται να 
ασκηθεί από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση 
και δεν είχε κλητευθεί νόμιμα σε αυτήν εντός αποκλει
στικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσί
ευση της απόφασης κατά το προηγούμενο εδάφιο. Με 
τη δημοσίευση της απόφασης για θέση της επιχείρησης 
σε εκκαθάριση η εξουσία των καταστατικών οργάνων
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διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης περιέρχεται 
στο σύνολό της στον διοριζόμενο εκκαθαριστή. Η θέση 
της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε 
λειτουργία δεν συνιστά από μόνη της σπουδαίο λόγο 
για την καταγγελία εκκρεμών συμβάσεων, ούτε αποτελεί 
λόγο ανάκλησης διοικητικών αδειών.

7. Ο εκκαθαριστής εγκαθίσταται με τη βοήθεια της 
Δημόσιας Αρχής στη διοίκηση της επιχείρησης, συντάσ
σει αμελλητί απογραφή των στοιχείων της επιχείρησης, 
σύμφωνα με την έκθεση της παραγράφου 2 και κατά το 
σχετικό χρονοδιάγραμμα και εν συνεχεία καταρτίζει με 
βάση την απογραφή Υπόμνημα Προσφοράς, στο οποίο, 
πλην των απογραφέντων στοιχείων της επιχείρησης, 
περιλαμβάνει και κάθε πληροφορία χρήσιμη για την ει
κόνα του ενεργητικού της. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες από την εγκατάστασή του στην επιχείρηση, ο 
εκκαθαριστής δημοσιεύει με ολοσέλιδη καταχώρηση σε 
δύο καθημερινής πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες, 
στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων 
του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Το
μέας Νομικών) και αναρτά επίσης στον τυχόν ιστότοπο 
της επιχείρησης στο διαδίκτυο Πρόσκληση Διενέργειας 
Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά του 
συνόλου του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση επιχείρη
σης ή/και αν αυτό προβλέπεται ως εναλλακτική δυνα
τότητα στην κατά την παράγραφο 2 έκθεση επί μέρους 
λειτουργικών συνόλων αυτής, ορίζοντας ημερομηνία για 
την ενώπιον του στα γραφεία της επιχείρησης ή κατά 
την κρίση του στο κατάστημα του πτωχευτικού δικα
στηρίου υποβολή δεσμευτικών με εγγυητική επιστολή 
προσφορών, απέχουσα είκοσι (20) τουλάχιστον εργάσι
μες ημέρες και όχι πέραν των σαράντα (40) εργάσιμων 
ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, καθορίζο
ντας και τους λοιπούς όρους του σχετικού Πλειοδοτικού 
Διαγωνισμού, μεταξύ των οποίων δέσμευση ότι με την 
υπογραφή της Σύμβασης Μεταβίβασης θα καταβάλλεται 
τοις μετρητοίς το 40% τουλάχιστον του προσφερόμε- 
νου τιμήματος και το υπόλοιπο θα εξοφλείται εντόκως, 
με επιτόκιο της επιλογής του προσφέροντος, σε χρονι
κό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία. Οι 
ενδιαφερόμενοι αγοραστές παραλαμβάνουν από τον 
εκκαθαριστή το Υπόμνημα Προσφοράς και διεξάγουν 
έλεγχο για τα πωλούμενα στοιχεία της επιχείρησης, 
αφού υπογράψουν Συμφωνία Εχεμύθειας.

8. Μετά τη σύμφωνα με την Πρόσκληση λήξη της δια
δικασίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών 
ακολουθεί η συγκριτική εκτίμησή τους από τον εκκαθα- 
ριστή, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση στην οποία 
προτείνει τη σειρά των προσφορών, την αποδοχή της 
συμφερότερης προσφοράς και την κατακύρωση του 
διαγωνισμού. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται σε όσους 
νόμιμα κατέθεσαν προσφορές και υποβάλλεται στο 
πτωχευτικό δικαστήριο με σχετική αίτηση αποδοχής 
της. Γ ια τη συζήτηση της αίτησής αυτής, τις τυχόν πα
ρεμβάσεις κ.λπ. ισχύουν τα οριζόμενα για την αίτηση 
υπαγωγής σε εκκαθάριση, αναλόγως εφαρμοζόμενα. 
Τ ο πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει ή απορρίπτει τη 
σχετική διαδικασία, αποδέχεται ή μη την υποβληθεί- 
σα αίτηση θέτοντας τυχόν επιπλέον όρους, ιδίως ως 
προς την εξασφάλιση της πληρωμής του υπολοίπου και 
ανακηρΰσσει τον Αγοραστή ή τους Αγοραστές, κατά 
περίπτωση με απόφασή του, που δεν υπάγεται σε έν
δικα μέσα. Η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου 
δημοσιεύεται σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο

του άρθρου 101 παράγραφος 2. Τριτανακοπή κατά της 
αποφάσεως δύναται να ασκηθεί από πρόσωπο που δεν 
παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νόμιμα 
σε αυτήν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης κατά το προ
ηγούμενο εδάφιο. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης 
το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει και εισηγητή δικαστή 
για τις ανάγκες της διανομής του πλειστηριάσματος 
κατά την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού. Με τη δη
μοσίευση της τυχόν θετικής απόφασης ο εκκαθαριστής 
συντάσσει αμελλητί σχέδιο Σύμβασης Μεταβίβασης του 
Ενεργητικού της Επιχείρησης, το οποίο κοινοποιεί εγ
γράφως με σχετική πρόσκλησή του για υπογραφή, μετά 
από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, προς τον Αγοραστή ή 
τους Αγοραστές. Οι καλούμενοι υπογράφουν τη σχετική 
Σύμβαση, αποδεχόμενοι και τους τυχόν επιπλέον όρους 
της δικαστικής απόφασης ή απαντούν αρνητικά μέσα 
στην προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, οπότε 
η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τον τυχόν Δεύτερο 
Αγοραστή κ.ο.κ.. Η παραπάνω υπογραφησόμενη Σύμβαση 
επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης του 1003 επ. του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αν η δικαστική απόφαση 
δεν έχει επιβάλει πρόσθετους όρους, ο Αγοραστής υπο- 
χρεούται να υπογράψει τη Σύμβαση Μεταβίβασης σύμ
φωνα με τους όρους του Υπομνήματος Προσφοράς και 
της προσφοράς του Αγοραστή. Μετά την καταβολή του 
τιμήματος ή του συμφωνηθέντος ως αμέσως καταβλη
τέου ποσού και εφόσον τηρούνται στην τελευταία περί
πτωση οι συμφωνηθέντες όροι εξασφάλισης πληρωμής 
του υπολοίπου, ο εκκαθαριστής συντάσσει αμελλητί 
είτε πράξη εξόφλησης είτε πράξη πιστοποίησης εκπλή
ρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων του Αγοραστή. Η 
πράξη αυτή προσαρτάται στη Σύμβαση Μεταβίβασης, 
επέχει θέση περίληψης έκθεσης κατακύρωσης του άρ
θρου 1005 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφαρμόζοντας 
ως προς αυτήν αναλόγως όσα ισχύουν επί της τελευ
ταίας και έχει, στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων, 
ως άμεση έννομη συνέπεια, μετά τη μεταγραφή της 
και το σχετικό αίτημα προς τον υποθηκοφύλακα, την 
εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρίτων βαρών, που 
έχουν εγγράφει πριν από τη θέση της επιχειρήσεως στο 
καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης. Στη μεταβίβαση του 
συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης, στο πλαίσιο 
της ειδικής εκκαθάρισης, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη 
του άρθρου 479 Α.Κ.. Ως προς την παραπάνω Σύμβαση 
Μεταβίβασης, τις εκκρεμείς συμβάσεις της επιχείρησης 
και τις διοικητικές άδειες ισχύουν τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 106Θ του παρόντος. Η όλη 
διαδικασία μεταβίβασης του ενεργητικού κατά τα προε- 
κτεθέντα διαρκεί κα ί ανώτατο χρονικό όριο δώδεκα (12) 
μήνες, από την έναρξη των ενεργειών του εκκαθαριστή 
με τη σύνταξη της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 
του παρόντος απογραφής με δυνατότητα παράτασης 
από το πτωχευτικό δικαστήριο έξι (6) επιπλέον μηνών. 
Σε περίπτωση υπέρβασης των άνω χρονικών ορίων, η 
εκκαθάριση παύει αυτοδικαίως και σε περίπτωση που 
εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης προχωρά η εξέτασή της. 
Ως προς τη διαδικασία μεταβιβάσεώς τους, σε περίπτω
ση αποδοχής της αίτησης αυτής, ισχύουν τα ανωτέρω, 
αναλόγως εφαρμοζόμενα.

9. Ο εκκαθαριστής μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες 
ημέρες από τη μεταβίβαση του ενεργητικού της επι
χείρησης κατά τα προαναφερόμενα υποχρεούται να 
δημοσιοποιήσει, με τον τρόπο που αναφέρεται στην
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παράγραφο 4 του παρόντος, Πρόσκληση Αναγγελίας 
Απαιτήσεων των πιστωτών. Οι πιστωτές αναγγέλλουν 
τις απαιτήσεις τους μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός 
από τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης. Στη συνέχεια 
ο εκκαθαριστής, αφού αφαιρέσει από το προϊόν της 
εκκαθάρισης τα έξοδα εκκαθάρισης, μέσα στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες της λειτουργίας της 
επιχείρησης κατά την εκκαθάριση και αποδώσει τα 
αντίστοιχα ποσά συμμέτρως προς τους δικαιούχους, 
συντάσσει, για το απομένον υπόλοιπο, Πίνακα Κατάτα
ξης κατά τις διατάξεις των άρθρων 153-161 του Πτω
χευτικού Κώδικα εφαρμοζομένων αναλόγως. Με τον 
Πίνακα γίνεται κατάταξη των πιστωτών και για το μέρος 
του τιμήματος που τυχόν έχει πιστωθεί. Αρμόδιο για 
την εκδίκαση τυχόν ανακοπών κατά του Πίνακα είναι 
το πτωχευτικό δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τις 
προαναφερθείσες διατάξεις.»

Άρθρο 13 
Τροποποίηση άλλων διατάξεων

1. Όπου στον Πτωχευτικό Κώδικα ή άλλη νομοθεσία 
γίνεται λόγος για διαδικασία συνδιαλλαγής θα νοείται 
εφεξής η διαδικασία εξυγίανσης, εκτός αν προκύπτει 
κάτι άλλο.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Πτωχευτικού 
Κώδικα τροποποιείται ως εξής:

«Ζ Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει, χωρίς υπαί
τια βραδύτητα, πάντως το αργότερο μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες, αφότου συντρέξουν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3, αίτηση προς το πτωχευ
τικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
26 του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ενέγγυοι πιστωτές ικανοποιούνται από το σύνολο 
της πτωχευτικής περιουσίας, μόνο σε περίπτωση που 
παραιτηθούν από το προνόμιο ή την ασφάλειά τους ή 
το προνόμιο ή η ασφάλεια δεν επαρκεί για την πλήρη 
ικανοποίησή τους.»

4. Στο άρθρο 45 προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:
«(ε) Πράξεις που έλαβαν χώρα με τη συμφωνία ή σε

εκτέλεση συμφωνίας εξυγίανσης.»
5. Η περίπτωση α' του άρθρου 154 τροποποιείται ως 

εξής:
«(α) Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτήσεις του οφειλέτη 

οποιοσδήποτε φύσεως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συνέχιση της δραστηριότητάς του και των πληρωμών 
του με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης ή το σχέδιο ανα
διοργάνωσης της επιχείρησης. Τ ο ίδιο προνόμιο έχουν 
και απαιτήσεις προσώπων που, με βάση τη συμφωνία 
εξυγίανσης, συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες προς το 
σκοπό συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότη
τας του οφειλέτη και των πληρωμών, για την αξία των 
αγαθών ή των υπηρεσιών που συνεισέφεραν. Επίσης, το 
ίδιο προνόμιο έχουν και απαιτήσεις από χρηματοδότηση 
κάθε φύσης, παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς τον 
οφειλέτη κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε 
από την αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης 
μέχρι την επικύρωση της συμφωνίας, στο μέτρο που 
η παροχή του προνομίου αυτού προβλέπεται από τη 
διαδικασία εξυγίανσης. Το προνόμιο των προηγούμε
νων εδαφίων δεν αφορά σε μετόχους ή εταίρους για 
τις εισφορές τους σε μετρητά ή σε είδος στα πλαίσια 
αύξησης του κεφαλαίου του οφειλέτη.»

6. Προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της δέκατης 
υποπαραγράφου της περίπτωσης θ' της παραγράφου
1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
ως εξής:

«Με την εξάντληση των ένδικων μέσων εξομοιούται η 
διαγραφή απαίτησης σύμφωνα με συμφωνία εξυγίανσης 
που επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύμ
φωνα με το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα.»

7. Η περίπτωση η' του άρθρου 8 του ν. 3461/2006 (Α' 
106) αντικαθίσταται ως εξής:

«η απόκτηση κινητών αξιών αποτελεί μέρος διαδικα
σίας εξυγίανσης της εταιρείας σύμφωνα με το έκτο 
κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα.»

Άρθρο 14 
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Συμφωνίες συνδιαλλαγής που έχουν ήδη συναφθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται με τον 
παρόντα νόμο δεν θίγονται και διέπονται από τις δια
τάξεις του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα, 
όπως ίσχυε πριν από τον παρόντα νόμο, εκτός αν παρά 
τη συμφωνία συνδιαλλαγής συντρέχουν ως προς τον 
οφειλέτη οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρ
θρου 99, όπως ισχύει μετά από τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος νόμου και ο οφειλέτης ζητήσει την υπαγωγή 
του σε διαδικασία εξυγίανσης.

2. Σε περίπτωση διαδικασιών συνδιαλλαγής που έχουν 
ήδη ανοίξει και εκκρεμούν κατά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος νόμου, τα μέρη δύνανται κατά την επιλογή 
τους να συνάψουν είτε συμφωνία συνδιαλλαγής που 
επικυρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικα
θίστανται με τον παρόντα νόμο και έχει τις έννομες 
συνέπειες που προβλέπονται με αυτές, είτε συμφωνία 
εξυγίανσης κατά τις διατάξεις που εισάγονται με τον 
παρόντα νόμο. Σε σχέση με εκκρεμούσες κατά τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος νόμου διαδικασίες εξυγίανσης η 
προθεσμία του άρθρου 100 παράγραφος 1 του Πτωχευ
τικού Κώδικα δεν λήγει πριν από την πάροδο εξήντα (60) 
ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

3. Εκκρεμείς αιτήσεις για το άνοιγμα διαδικασίας 
συνδιαλλαγής κρίνονται και μετά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος νόμου υπό τις προϊσχύσασες διατάξεις, εκτός 
αν οι αιτούντες τις μετατρέψουν σε αιτήσεις για το 
άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης.

4. Στις περιπτώσεις που το κεφάλαιο έκτο του Πτω
χευτικού Κώδικα προβλέπει δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. 
και στο Δελτίο του άρθρου 101 παρ. 2, μέχρι την πλήρη 
έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., για τις εταιρείες που 
έχουν συσταθεί πριν την 4η Απριλίου 2011, οι σχετικές 
δημοσιεύσεις θα γίνονται μόνο στο Δελτίο, εκτός αν 
ο οφειλέτης είναι ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιο
ρισμένης ευθύνης, οπότε οι σχετικές δημοσιεύσεις θα 
γίνονται και στο Μ.Α.Ε. ή Μ.Ε.Π.Ε. αντίστοιχα.

Άρθρο 15
Ρύθμιση θεμάτων Εμπορικών Μισθώσεων

1. Συνιστώνται Επιτροπές Διακανονισμού για τις Εμπο
ρικές Μισθώσεις, ως εξωδικαστικό όργανο επίλυσης 
διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώ
ματος των εμπορικών μισθώσεων του π.δ. 34/1995 (Α' 
30). Στις Επιτροπές υπάγονται και οι, βάσει του άρθρου
4 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος, εξαιρούμε
νες μισθώσεις, πλην των περιπτώσεων α', β', ιγ', ιε', ιστ' 
και ιθ' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
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2. Οι Επιτροπές συγκροτούνται από τρία (3) μέλη με 
τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους ως εξής: έναν 
Σύμβουλο, Πόρεδρο ή Δικαστικό Αντιπρόσωπο, που 
υπηρετεί σε Γ ραφείο Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικό 
Γραφείο της οικείας Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, έναν 
κοινό εκπρόσωπο των επαγγελματικών και επιστημο
νικών φορέων της περιφερειακής ενότητας και έναν 
εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών 
Ακινήτων.

3. Τα μέλη των Επιτροπών, τακτικά και αναπληρωμα
τικά, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεσμεύ
ονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους. Επίσης, 
έχουν υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας και 
της εχεμύθειας.

4. Οι Επιτροπές Διακανονισμού εδρεύουν και λει
τουργούν στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας 
και μπορούν να είναι περισσότερες από μία σε κάθε 
περιφερειακή ενότητα. Με απόφαση του κατά τόπο 
αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη ορίζονται ο αριθμός των 
Επιτροπών, τα μέλη αυτών, καθώς και ο γραμματέας 
κάθε επιτροπής, εκ των υπαλλήλων της οικείας περι
φερειακής ενότητας. Κάθε επαγγελματικός και επιστη
μονικός φορέας υποδεικνύει στον αρμόδιο Αντιπερι- 
φερειάρχη, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών 
μετά από σχετική έγγραφη πρόσκλησή του, ένα μέλος 
της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Τ α μετέχοντα 
στις Επιτροπές μέλη επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ 
των υποδειχθέντων. Η έγγραφη πρόσκληση από τον 
Αντιπεριφερειάρχη και η δεκαπενθήμερη προθεσμία 
ισχύουν και για την υπόδειξη των εκπροσώπων των 
ιδιοκτητών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτη
τών Ακινήτων. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας 
συνεπάγεται τον απευθείας ορισμό των μελών από τον 
Περιφερειάρχη. Στην περίπτωση αυτή, ως εκπρόσωποι 
ορίζονται ένας μισθωτής και ένας εκμισθωτής ακινήτου 
της περιφέρειας που υπάγονται στη ρύθμιση του π.δ. 
34/1995. Η θητεία των Επιτροπών είναι διετής και μπορεί 
να παρατείνεται με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου 
Αντιπεριφερειάρχη για έναν ακόμη χρόνο.

5. Η Επιτροπή Διακανονισμού είναι αρμόδια για την 
εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπρο
σαρμογή του μισθώματος στις εμπορικές μισθώσεις 
για ακίνητα που βρίσκονται μέσα στα όρια της οικείας 
περιφερειακής ενότητας. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται 
των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της 
κατόπιν ενυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον των 
εμπλεκόμενων μερών. Προϋπόθεση για το παραδεκτό 
της αναφοράς είναι να έχει παρέλθει διετία από την 
έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή 
δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος ή από προ
ηγούμενη αναφορά του ιδίου μέρους ή από την τελευ
ταία προσφυγή στη διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010 
(Α' 211), καθώς και η προηγούμενη έγγραφη όχληση 
για αναπροσαρμογή χωρίς ανταπόκριση για την αυτή 
μίσθωση. Η υποβολή

της αναφοράς δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει τις προ- 
βλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες για την άσκηση 
ενδίκου βοηθήματος.

6. Η Επιτροπή εξετάζει αντικειμενικά και αμερόλη
πτα τις υποθέσεις που άγονται ενώπιον της με βάση 
την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, κατά τρόπο ώστε 
να παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενο 
μέρη να εκφράζουν εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις 
τους και να ενημερώνονται για τους ισχυρισμούς και τα

έγγραφα που προσκομίζει το άλλο μέρος. Οι ενδιαφε
ρόμενοι μπορούν να παρίστανται στην Επιτροπή μετά 
ή δια δικηγόρου.

7. Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός ως προς την αναπρο
σαρμογή του μισθώματος συντάσσεται Πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και τα 
εμπλεκόμενα μέρη ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους 
ή τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, επέχει θέση 
δικαστικού συμβιβασμού και αποτελεί τίτλο εκτελεστό. 
Διαφορετικά, η Επιτροπή εκδίδει Πόρισμα, αντίγραφο 
του οποίου λαμβάνουν τα μέρη, το οποίο εκφράζει την 
εκτίμησή της επί της υποθέσεως, καθώς και τη γνώμη της 
τυχόν μειοψηφίας. Το Πόρισμα της Επιτροπής λαμβάνε- 
ται υπόψη από τα Δικαστήρια και εκτιμάται ελεύθερα.

8. Συμβιβασμός επί του μισθώματος που επιτυγχάνεται 
από τα μέρη χωρίς να έχει υποβληθεί στην Επιτροπή 
σχετική αναφορά ή πριν από την ακρόαση μπορεί να 
επικυρώνεται από αυτή με την υποβολή υπογεγραμμέ
νου από τα μέρη Πρακτικού. Το επικυρωμένο από την 
Επιτροπή Πρακτικό επέχει θέση δικαστικού συμβιβα
σμού και αποτελεί τίτλο εκτελεστό.

9. Η έναρξη της διαδικασίας για επίτευξη συμβιβα
σμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς 
σύμφωνα με την παράγραφο 5. Εντός είκοσι (20) εργά
σιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
διακανονισμού και εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συμβι
βασμός η Επιτροπή υποχρεούνται να εκδώσει πόρισμα 
σύμφωνα με την παράγραφο 7.

10. Στη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπάγονται 
και μισθώσεις των προεδρικών διαταγμάτων 715/1979 (Α' 
212) και 19/1932 (Α' 409). Η επίτευξη συμβιβασμού και η 
εφαρμογή του Πρακτικού Συμβιβασμού από τον εκμι
σθωτή ή μισθωτή που υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις 
δεν απαιτεί έγκριση από άλλη Αρχή ή φορέα.

11. Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινημα
τογράφων και θεάτρων, διατηρητέων και μη, που λή
γουν, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 3728/2008 
(Α' 258), την 31η Δεκεμβρίου 2011, παρατείνονται αυτο
δικαίως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Επίσης, παρα- 
τείνονται αυτοδικαίως, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, 
όσες μισθώσεις κινηματογράφων και θεάτρων λήγουν, 
για οποιονδήποτε λόγο, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2011. 
Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιτρέπεται έως την 
31η Δεκεμβρίου 2016 αύξηση του καταβαλλόμενου κατά 
το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μισθώματος.

12. Μισθώσεις ακινήτων, που υπάγονται στο π.δ. 
34/1995, οι οποίες αφορούν σε ακίνητα που στεγάζο
νται τουριστικές επιχειρήσεις με εκμισθωτή το Δημό
σιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. ή φορέα 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που έχουν παραταθεί ή ανανεωθεί, μπορούν να 
παρατείνονται μέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη 
τους με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και με απευ
θείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με 
τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή. Το ίδιο ισχύει 
και για μισθώσεις των παραπάνω ακινήτων που έχουν 
λήξει και των οποίων το μίσθιο δεν έχει αποδοθεί.

13. Για τις μισθώσεις της προηγούμενης παραγράφου, 
ακόμα και όταν πρόκειται για μικτές μισθώσεις το ετή
σιο μίσθωμα δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από 
το 4,8% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας 
του μισθίου ή, στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα 
του προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικει
μενικά κριτήρια, της αγοραίας αξίας του μισθίου.
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14. Μισθώσεις ακινήτων στα οποία στεγάζονται τουρι
στικές επιχειρήσεις, που καταρτίστηκαν κατ’ εφαρμογή 
της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του ν. 2741/1999 «Ενιαί
ος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 
διατάξεις» (Α' 199), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 3517/2006 (Α' 271), με ετήσιο μίσθωμα ίσο ή μεγα
λύτερο από το 6% της εκάστοτε αντικειμενικής ή της 
αγοραίας αξίας του μισθίου στις περιοχές που δεν ισχύει 
το σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με 
αντικειμενικά κριτήρια, μπορούν να τροποποιηθούν ως 
προς τον όρο αυτόν με συμφωνία των συμβαλλόμενων 
μερών. Στην περίπτωση αυτή, το συμφωνηθέν μίσθωμα 
δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 4,8% της εκάστοτε 
ισχύουσας αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας 
του μισθίου, κατά την παραπάνω διάκριση.

15. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 19 του άρθρου
7 του ν. 2741/1999, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο
9 του ν. 3517/2006 (Α' 271), καταργούνται.

Άρθρο 16 
Λοιπές διατάξεις

1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του 
κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρ
θρο 33 του ν. 3604/2007 (Α' 189), προστίθεται εδάφιο 
ως εξής:

«Οι συμβάσεις της παραγράφου 1 επιτρέπονται εφό
σον συνάπτονται μεταξύ ή παρέχονται υπέρ νομικών 
προσώπων που υπόκεινται σε ενοποίηση μεταξύ τους 
σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 109, υπό τις προϋποθέσεις 
των παραγράφων 2, 3 και 4.»

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3297/2004 
(Α' 259) η φράση «από τον Υπουργό Ανάπτυξης» αντι
καθίσταται από τη φράση «από τον Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης».

3. Οι κάτοχοι άδειας συμμετοχής στην κυριακάτικη 
αγορά του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 (Α' 145), ακόμη κι αν 
αυτή δεν ανανεώθηκε, μπορούν να συμμετέχουν στην 
κυριακάτικη αγορά, εφόσον καταβάλλουν στο Δήμο τα 
αναλογούντα τέλη από την ημερομηνία λήξης της ισχύ
ος της άδειάς τους έως την ημερομηνία ανανέωσης 
αυτής ή της έκδοσης νέας. Τα πρόστιμα που έχουν 
επιβληθεί για συμμετοχή στην εν λόγω αγορά μετά τη 
λήξη της άδειας διαγράφονται και αν έχουν καταβληθεί 
επιστρέφονται.

Αρθρο 17
Στα δύο εδάφια που προστέθηκαν στο τέλος του 

άρθρου 19 του ν. 3429/2005 με την περίπτωση γ ' της 
παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 3943/2011 επέρχονται οι 
ακόλουθες μεταβολές:

α) Μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο 
ως εξής:

«Επίσης, εξαιρείται η ανώνυμη εταιρία με την επω
νυμία Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυ
ξιακών Προγραμμάτων «Μ.Ο.Δ. Α.Ε.», με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3899/2010, οι οποίες 
εφαρμόζονται και για τους εργαζόμενους σε αυτήν.»

β) Στο τελευταίο εδάφιο η φράση «με απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλ
ληλεγγύης» αντικαθίσταται από τη φράση «με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού».

Άρθρο 18
Ρυθμίσεις για Σ.Δ.Ι.Τ. και επενδυτικά σχέδια

1. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 105 του 
ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) προστίθενται νέα εδάφια που έχουν 
ως εξής:

«Για τις Εταιρίες Ειδικού Σκοπού που ορίζονται από 
το ν. 3389/2005 (Α' 232), ως χρόνος απόκτησης του ει
σοδήματος από την υλοποίηση Συμπράξεων Δημόσιου 
και Ιδιωτικού Τομέα θεωρείται ο χρόνος που το τίμημα 
καθίσταται απαιτητό με βάση τους όρους της οικείας 
κάθε φορά Σύμβασης Σύμπραξης. Το πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 12 του π.δ. 186/1992 (Α' 84) εφαρμόζεται 
αναλόγως. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν 
ισχύουν για έσοδα που αποκτούν οι Εταιρίες Ειδικού 
Σκοπού από ίδια εκμετάλλευση του έργου.

Το συνολικό κόστος υλοποίησης της Σύμπραξης, στο 
οποίο περιλαμβάνεται το κατασκευαστικό κόστος, όπως 
αυτό προκύπτει από τη σχετική Σύμβαση Σύμπραξης ή 
το σχετικό Παρεπόμενο Σύμφωνο, το αρχικό κόστος του 
συνολικά απαιτούμενου εξοπλισμού που αποτελεί μέρος 
του αναλαμβανόμενου έργου, οι τόκοι της περιόδου 
κατασκευής, καθώς και κάθε κόστος και δαπάνη για 
την επίβλεψη, την ασφάλιση, τις αμοιβές συμβούλων, τα 
προπαρασκευαστικά έξοδα, τους τεχνικούς ελέγχους, 
τα νομικά έξοδα, τα έξοδα εγκατάστασης και μετεγκα
τάστασης, τα έξοδα εγγυητικών επιστολών, αποσβένυ- 
νται, κατ’ επιλογή της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, είτε με 
τη σταθερή μέθοδο, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
λειτουργίας του έργου, είτε με τη μέθοδο που προβλέ- 
πεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 97 του ν. 1892/1990 
(Α' 101). Αν το έργο αυτό επιχορηγείται από το Ελληνικό 
Δημόσιο, οι αποσβέσεις ενεργούνται επί του υπολοίπου 
που απομένει μετά από την αφαίρεση της επιχορήγη
σης από το κόστος κατασκευής. Οι ζημίες της Εταιρίας 
Ειδικού Σκοπού μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα 
κέρδη των δέκα (10) επόμενων χρήσεων.»

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του 
ν. 3389/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. επιστρέφεται στην 
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). Η αίτηση για 
επιστροφή δύναται να υποβληθεί με την εκκαθαριστική 
δήλωση Φ.Π.Α. κάθε χρήσης και η επιστροφή διενεργεί- 
ται εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της 
σχετικής αίτησης.»

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται 
η παράγραφος 4 του άρθρου 29 καί το άρθρο 30 του 
ν. 3389/2005 (Α' 232).

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν 
εφαρμογή και στις Συμβάσεις Σύμπραξης που έχουν 
ήδη συναφθεί.

5. Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 η προθε
σμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν 
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 από την έναρξη 
ισχύος του και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του 
παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
ανεξάρτητα αν έχει συμπληρωθεί η αρχική ή κατά πα
ράταση προθεσμία ολοκλήρωσης.

6. Το ενισχυόμενο κόστος των επενδυτικών σχεδίων 
που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και του 
ν. 2601/1998 δεν μπορεί, με τις αποφάσεις πιστοποίησης 
της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργί
ας αυτών, να υπερβεί το ενισχυόμενο κόστος που είχε 
ορισθεί στις αποφάσεις υπαγωγής τους.

Ιν
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Άρθρο 19
1. α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρ

θρου 8 του ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου 
ανταγωνισμού» (Α' 93) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δεσμεύσεις που προτείνουν οι συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις υποβάλλονται το αργότερο μέσα σε προ
θεσμία είκοσι ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής 
της υπόθεσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με την κα
τάθεση της σχετικής εισήγησης κατά τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 5.»

β) Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου
8 του ιδίου ως άνω νόμου καταργείται.

2. α) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
12 του ν. 3959/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει νομική προσωπικότη
τα, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και παρίσταται 
αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες.»

β) Η παράγραφος 9 του άρθρου 50 του ιδίου ως άνω 
νόμου καταργείται.

3. α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του π.δ. 219/ 
1991 «Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α' 81), όπως ισχύει, προστίθεται 
περίπτωση γ', ως εξής:

«γ. Από την υποχρέωση εγγραφής στο Επιμελητήριο 
εξαιρείται εμπορικός αντιπρόσωπος αναγνωρισμένος 
από κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή κράτος - μέλος του Ε.Ο.Χ. 
και εγκατεστημένος σε αυτό, ο οποίος εκτελεί, στα 
πλαίσια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, περι- 
στασιακά πράξεις εμπορικής αντιπροσώπευσης στην 
Ελλάδα, όπως ορίζονται στο παρόν, εφόσον πληροί τις 
προϋποθέσεις του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστη
μένος για την άσκηση πράξεων εμπορικής αντιπροσώ
πευσης. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος αυτός φέρει τον 
τίτλο της χώρας της κύριας εγκατάστασής του και αν 
ιδρύσει γραφείο ή υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα, υποχρεούται να εγγράφει στο Γ.Ε.ΜΗ.»

β) Η περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου
2 του π.δ. 249/1993 «Περί εμπορικών αντιπροσώπων» 
(Α' 108), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμο τίτλο 
της αλλοδαπής».

γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 249/1993 
(Α' 108) καταργείται.

4. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 8 του ν. 3419/2005, 
όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου
13 του ν. 3853/2010, τροποποιείται ως εξής:

«Το ανωτέρω τέλος αποτελεί έσοδο της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) κατά ποσοστό ογδόντα 
τοις εκατό (80%) και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%) έσοδο της οικείας υπηρεσίας καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ., με εξαίρεση εκείνο που καταβάλλεται υπέρ του 
Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
το οποίο αποτελεί εξ ολοκλήρου έσοδο του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

Η Κ.Ε.Ε. διαθέτει τα παραπάνω έσοδα αποκλειστικά 
για τις ανάγκες του Εποπτικού Συμβουλίου και της Κε
ντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ..»

5. Στην περίπτωση α' του άρθρου 40 του ν. 3982/2011 
(Α' 143) η φράση «το άρθρο 4 πλην των παραγράφων 6,
7, 8 περίπτωση β' και 9» αντικαθίσταται από τη φράση 
«το άρθρο 4 πλην των παραγράφων 6,7,8,9 περίπτωση 
β 'και 10».

Άρθρο 20 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε
ται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 αρμοδιότητες ασκού
νται από την Αρχή μετά την πάροδο τριών (3) μηνών 
από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 3'του παρόντος και, σε κάθε 
περίπτωση, όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά
τους.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες 

Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 234 Τροποποιήσεις των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 3588/ 2007 (Ά 153), όπως το εν λόγω 

άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4013/2011 (Α' 204), προστίθεται το εξής 

εδάφιο:

«Νεότερη διαδικασία εξυγίανσης για τον ίδιο οφειλέτη δεν είναι επιτρεπτή, αν δεν έχει 

παρέλθει πενταετία από την επικύρωση προηγούμενης συμφωνίας εξυγίανσης, εκτός αν 

πρόκειται για συμφωνία που επικυρώνεται κατά το άρθρο 106β.»

2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3588/ 2007, όπως το εν λόγω άρθρο 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4013/2011, προστίθεται το εξής εδάφιο: «Στη 

συζήτηση δύναται να παραστεί και να ακουσθεί και εκπρόσωπος των εργαζομένων».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 3588/2007, όπως το εν λόγω άρθρο προστέθηκε με 

το άρθρο 12 του ν. 4013/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η επίτευξη της συμφωνίας είναι 

δυνατή, ότι υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και 

ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 99 παρ. 2, αποφασίζει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης για περίοδο όχι 

μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης και, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, ορίζει μεσολαβητή, σύμφωνα με το άρθρο 102. Ο πρόεδρος του 

πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται με πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του 

μεσολαβητή ή πιστωτή να παρατείνει την περίοδο αυτή για ένα (1) ακόμη μήνα».

4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 102 του ν. 3588/2007, όπως το εν 

λόγω άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4013/2011, προστίθεται το εξής 

εδάφιο:

«Το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να εφαρμοσθεί αναλογικά και μετά από αίτηση 

πιστωτή, αν δεν υπάρχει μεσολαβητής ή ο υπάρχων μεσολαβητής δεν προβαίνει σε 

σχετική ενημέρωση του δικαστηρίου, μολονότι
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αποδεικνύεται ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις της ανάκλησης».

5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 3588/ 2007, όπως το εν λόγω άρθρο 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4013/2011, προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας 

μέχρι την επικύρωση ή την απόρριψη του σχεδίου εξυγίανσης.»

6. Η παρ. 5 του άρθρου 103 του ν. 3588/2007, όπως το εν λόγω άρθρο προστέθηκε με 

το άρθρο 12 του ν. 4013/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στα προληπτικά μέτρα των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να τίθενται 

εξαιρέσεις, αν συντρέχει σπουδαίος κοινωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προ- κειμένου 

να καταβληθούν σε πιστωτή ποσά που είναι αναγκαία για τη διατροφή τούτου ή της 

οικογένειάς του ή για την ικανοποίηση απαιτήσεων διατροφής άλλων προσώπων. 

Απαιτήσεις εργαζομένων για μισθούς δεν καταλαμβάνονται από τα προληπτικά μέτρα, 

εκτός αν το δικαστήριο επεκτείνει την αναστολή της παραγράφου 1 και στις απαιτήσεις 

αυτές για σπουδαίο λόγο και για ορισμένο χρόνο ειδικά αναφερόμενους στην 

απόφαση.»

7. Στο άρθρο 103 του ν. 3588/2007, όπως το εν λόγω άρθρο αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 12 του ν. 4013/ 2011, προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Προληπτικά μέτρα που διατάχθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή τυχόν 

προσωρινή διαταγή που εκ- δόθηκε παύουν να ισχύουν μετά πάροδο δύο (2) μηνών από 

το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 101».

8. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών που αναφέρεται στο στοιχείο η' της παραγράφου 1 

του άρθρου 106ε του ν. 3588/2007, που προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4013/2011, 

τροποποιείται σε προθεσμία τριών (3) μηνών.

9. Στην παρ. 1 του άρθρου 106ε του ν. 3588/2007, που προστέθηκε με το άρθρο 12 του 

ν. 4013/2011, προστίθεται στοιχείο ΐ ως εξής:

«ϊ. Την καταβολή συμπληρωματικών ποσών προς εξόφληση απαιτήσεων σε περίπτωση 

βελτίωσης της οικονομικής θέσης του οφειλέτη. Η συμφωνία θα πρέπει να ορίζει με 

ακρίβεια τις προϋποθέσεις καταβολής των ποσών αυτών».

10. Η παρ. 3 του άρθρου 106ε του ν. 3588/2007, που προστέθηκε με το άρθρο 12 

του ν. 4013/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η μη τήρηση της συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη δύναται να τίθεται ως 

διαλυτική αίρεση της συμφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας της. Κατά τα



λοιπά ισχύουν τα δικαιώματα που έχει κάθε πιστωτής κατά το κοινό δίκαιο για τις 

περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που αναλαμβάνονται ή 

διαμορφώνονται με τη συμφωνία, καθώς και καθυστερημένης ή πλημμελούς εκπλήρω

σης, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων καταγγελίας ή υπαναχώρησης».

11. Στο άρθρο 106στ του ν. 3588/2007, που προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 

4013/2011, προστίθεται νέα παράγραφος 6:

«6. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου από την υποβολή 

της».

12. Το άρθρο 106η του ν. 3588/2007, όπως το εν λόγω άρθρο προστέθηκε με το 

άρθρο 12 του ν. 4013/2011, τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 106η αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με την επικύρωση της συμφωνίας:

(α) Αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση ή το κώλυμα έκδοσης επιταγών που είχε 

επιβληθεί στον οφειλέτη πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης.

(β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη των πλημμελημάτων της έκδοσης ακάλυπτης 

επιταγής και εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α! 43), καθώς 

και της καθυστέρησης καταβολής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον οι 

παραπάνω πράξεις έχουν τελεσθεί πριν από την υποβολή της αίτησης κατά το άρθρο 

100. Η αναστολή δεν υπόκειται στον χρονικό περιορισμό της παραγράφου 3 του 

άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται να 

διαρκέσει η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από τη 

συμφωνία εξυγίανσης και υπό τον όρο της εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των 

συμφωνηθέντων.

(γ) Προστίθεται νέα παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής:

«4. Σε περίπτωση πλήρους και εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 

οφειλέτη που απορρέουν από τη συμφωνία εξυγίανσης εξαλείφεται το αξιόποινο των 

πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος».

(δ) Η παράγραφος 4 αναριθμείται σε παράγραφο 5.

13. Οι διατάξεις του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως 

τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται και επί διαδικασιών εξυγίανσης 

που έχουν ήδη αρχίσει κατά την έναρξη εφαρμογής του.



Η προθεσμία των δύο (2) μηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 101, του Κώδικα 

αυτού, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, δεν 

συμπληρώνεται πριν από την παρέλευση ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου, εκτός αν η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών που προέβλεπε η 

αντικατασταθείσα παράγραφος 1 συμπληρώνεται νωρίτερα.
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