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                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί το σύγχρονο καθεστώς 

πτώχευσης που επικρατεί στη χώρα µας και ειδικότερα τα βασικά στοιχεία του 

Νόµου 3588/2007.  

 Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχέση χρηµατοοικονοµικής 

αναδιάρθρωσης και πτώχευσης στο πλαίσιο της διεθνούς βιβλιογραφίας και 

πρακτικής. Στην τελευταία παράγραφο αναλύεται η διεθνής µέθοδος 

χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης βιώσιµων επιχειρήσεων, η λεγόµενη CDR 

µέθοδος. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η διαχρονική εξέλιξη της πτώχευσης και του 

πτωχευτικού κώδικα στο πλαίσιο της ελληνικής πραγµατικότητας, ιδιαίτερα στη 

σηµερινή εποχή της οικονοµικής αστάθειας, ενώ παρουσιάζονται επίσης και 

ορισµένοι προβλεπόµενοι τρόποι χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης. Ακόµη , στο 

κεφάλαιο αυτό γίνεται και µια συνοπτική παρουσίαση των οργάνων της πτωχευτικής 

διαδικασίας. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία συνέχισης λειτουργιάς 

επιχείρησης µε εξυγίανση, δηλαδή η προπτωχευτική διαδικασία. Σε αυτό το κεφάλαιο 

αναλύονται και συγκρίνονται δυο µέθοδοι: αυτή της συνδιαλλαγής που ίσχυε 

σύµφωνα µε τον νόµο 3588/2007, αλλά και αυτή της εξυγίανσης, όπως 

τροποποιήθηκε δηλαδή µε το νόµο 4013/2011. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται µε την υιοθέτηση του σχεδίου 

αναδιοργάνωσης και µε το πώς αυτό µπορεί να συµβάλει στη διάσωση της 

επιχείρησης. Στην τελευταία παράγραφο του κεφαλαίου αυτού γίνεται µια σύντοµη 

συγκριτική επισκόπηση του σχεδίου µε τη διαδικασία συνδιαλλαγής. 

 Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διακοπή λειτουργιάς επιχείρησης µε 

την πτωχευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα, αναλύεται ο νέος  ρόλος της ένωσης 

των πιστωτών ενώ σχολιάζεται και η διαδικασία εκκαθάρισης της πτωχευτικής 

περιουσίας. 



 Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται µια εµπειρική διερεύνηση των 

υιοθετούµενων τρόπων χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο του 

πτωχευτικού κώδικα στη χώρα µας καθώς επίσης παρουσιάζεται µια πραγµατική 

ιστορία πτώχευσης ελληνικής επιχείρησης. 
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                                         ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Το πτωχευτικό δίκαιο αποτελεί µέρος του εµπορικού δικαίου και απευθύνεται στους 

εµπόρους που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες και αδυνατούν να πληρώσουν τα χρέη 

τους. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί έναν ευχάριστο κλάδο δικαίου, καθώς προσπαθεί να 

αποκρύψει οικονοµικές δυσκολίες και να αναβάλει την κήρυξη πτώχευσης. 
Σκοπός της πτώχευσης είναι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη µε 

τη ρευστοποίηση της περιουσίας του ή µε άλλο τρόπο και ιδίως µε τη διατήρηση ή διάσωση 

της επιχείρησης του. Ο πτωχευτικός κώδικας αποκτά ακόµα µεγαλύτερη σηµασία σε 

περιόδους έντονης οικονοµικής δυσπραγίας όπως η σηµερινή καθώς ολοένα και 

περισσότερες επιχειρήσεις επικαλούνται τις διατάξεις του, προκειµένου να κάνουν τις 

συνέπειες µιας επικείµενης πτώχευσης  όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκές. 

Μια σηµαντική καινοτοµία που εισήγαγε ο νόµος 3588/2007 είναι µεταξύ άλλων, και  

η διαδικασία συνδιαλλαγής. Στην ουσία πρόκειται για ένα προπτωχευτικό στάδιο, στο οποίο 

µπορούν να καταφύγουν επιχειρήσεις πριν φτάσουν στην παύση πληρωµών, ενώ 

αποκλείονται από το στάδιο αυτό επιχειρήσεις που ήδη αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 

οικονοµικές υποχρεώσεις τους κατά τρόπο µόνιµο και γενικό. 

Η διαδικασία εξυγίανσης που εισήγαγε ο νόµος 4013/2011 και αντικατέστησε τη 

διαδικασία συνδιαλλαγής που προέβλεπε ο Πτωχευτικός Κώδικας, αποτελεί τη συνέχεια της 

παλιάς µεθόδου, ωστόσο συνεχίζει να είναι µια διαδικασία µε πολλές αδυναµίες και µε 

αµφίβολα αποτελέσµατα στην πραγµατική εξυγίανση των επιχειρήσεων. 

Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους είναι ότι η επιχειρηµατική αποτυχία 

αποτελεί ένα φυσιολογικό ενδεχόµενο και ο ρόλος του πτωχευτικού κώδικα δεν είναι άλλος 

από το να δρα θετικά στον περιορισµό του κοινωνικού και οικονοµικού κόστους που αυτή 

συνεπάγεται. Ο πτωχευτικός κώδικας δηλαδή, οφείλει όχι να ρυθµίσει τις ατοµικές ποινικές 

διώξεις σε βάρος των οφειλετών ή να οργανώσει τα µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον 

της, αλλά να συµβάλλει  µε έναν τρόπο πιο θεραπευτικό στην πάσχουσα επιχείρηση, ώστε να 

τη βοηθήσει να ορθοποδήσει και να επανενταχθεί στην αγορά. 
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                                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΧΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

 

1.1  Γενικά σχόλια για τη σχέση χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης 

και πτώχευσης 

 

Στα πλαίσια της βαθιάς οικονοµικής κρίσης που βιώνουµε, ολοένα και περισσότερες 

επιχειρήσεις βρίσκονται στα πρόθυρα της πτώχευσης και αναζητούν λύσεις ώστε να 

αποφύγουν τις δυσάρεστες συνέπειες της. Η υπέρµετρη φορολογία, η µείωση ρευστότητας 

αλλά και η έλλειψη εµπιστοσύνης στις συναλλαγές οδήγησε στη µείωση των χορηγήσεων 

από τη µεριά των τραπεζικών ιδρυµάτων. Μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον, 

οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφεύρουν τρόπους για την έξοδο από την ύφεση και να 

υιοθετήσουν τακτικές που όχι µόνο θα διασφαλίσουν την επιβίωση τους αλλά και θα 

ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους σε ένα δυναµικό οικονοµικό περιβάλλον. 

Η σωστή χρηµατοοικονοµική διαχείριση µπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα της 

επιχείρησης εν µέσω οικονοµικής ύφεσης, ώστε να µειωθούν οι κίνδυνοι και να αυξηθεί η 

πιθανότητα επιβίωσης της. Παρακάτω αναλύονται ορισµένες βασικές στρατηγικές 

χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης εν µέσω οικονοµικής κρίσης. 

Το σηµαντικότερο ίσως µέγεθος που πρέπει να εξετάζεται σε περιόδους οικονοµικής 

κρίσης είναι η επάρκεια σε ρευστότητα. ∆υσχέρεια στη ρευστότητα παρουσιάζεται όταν η 

επιχείρηση αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ή από την άλλη πλευρά να εισπράξει 

τις απαιτήσεις της. Για την αντιµετώπιση της ρευστότητας , η επιχείρηση οφείλει να προβεί 

στα παρακάτω: 

• Καταγραφή της περιουσιακής της διάρθρωσης ( κτήρια, µηχανήµατα, αυτοκίνητα). 

• Στρατηγικός σχεδιασµός για την αντιµετώπιση της ρευστότητας, καθορισµός 

µακροχρόνιων αλλά και βραχυχρόνιων στόχων  καθώς και ιεράρχηση των αναγκών. 



  

- 3 - 

 

• ∆ιαχείριση εισπρακτέων λογαριασµών έτσι ώστε να µειωθεί ο χρόνος είσπραξης τους 

µέσω της διαπραγµάτευσης µε τους πελάτες ή ακόµα και την παροχή κινήτρων ( εκπτώσεις) 

σε αυτούς. 

• Αναζήτηση τρόπων αύξησης εσόδων  και µείωσης εξόδων µέσω της συνεργασίας µε 

άλλες οµοειδείς  ή ανοµοιογενείς επιχειρήσεις. 

• Επανεξέταση και µείωση των αποθεµάτων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας, έτσι ώστε µέσω της µείωσης του κόστους αποθήκευσης να αυξηθεί η  

ρευστότητα. 

∆εύτερον, αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό, είναι ο επαναπροσδιορισµός και µείωση του 

κόστους λειτουργιάς της επιχείρησης. Έτσι η επιχείρηση που βρίσκεται σε ύφεση, οφείλει να 

προβεί  αρχικά στην  απλοποίηση των προϊόντων και σε δεύτερο στάδιο στην απλοποίηση 

των διαδικασιών αλλά και της οργανωτικής δοµής της επιχείρησης. Ακόµα,  µπορεί να 

µειώσει το λειτουργικό της κόστος µέσω της ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ( outsourcing) , 

καθώς επίσης και µε τον επαναπροσδιορισµό των διοικητικών εξόδων ή των εξόδων για τα 

ενοίκια. 

Μια άλλη πρακτική που θα βοηθήσει την επιχείρηση να βρει τρόπους διεξόδου από 

την οικονοµική δυσπραγία είναι η σωστή διαχείριση του παγίου κεφαλαίου. Στην περίπτωση 

αυτή, η πώληση παγίων παρόλο που δεν ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο µπορεί 

να βοηθήσει την επιχειρηµατική µονάδα στην ανεύρεση ρευστότητας. Ακόµα πιο αποδοτικές 

µέθοδοι είναι η µέθοδος leasing και η  Sell and lease back, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στην 

επιχείρηση να αποκτήσει τον πάγιο εξοπλισµό που επιθυµεί, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα 

ρευστότητα. 

 

 

1.2 Χρηµατοοικονοµική αναδιάρθρωση και πτώχευση στο πλαίσιο της 

διεθνούς πρακτικής 

 

Στο σηµερινό οικονοµικό περιβάλλον, η έλλειψη χρηµατοδότησης και η συσσώρευση 

ζηµιών, περιορίζουν τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να υλοποιήσουν τα επιχειρηµατικά 

τους σχέδια αλλά και να ικανοποιήσουν τις ταµειακές τους ανάγκες, µε αποτέλεσµα όλο και 

περισσότερες επιχειρήσεις να οδηγούνται στην πτώχευση. Σε περιόδους προ οικονοµικής 

κρίσης, οι επιχειρήσεις που κατέφευγαν σε δανεισµό ήταν πολλές, καθώς η κερδοφορία τους 
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σε συνδυασµό µε το µέγεθος της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας, ευνοούσε την 

πρόσβαση τους στη χρηµατοδότηση. Η κατάσταση άλλαξε ριζικά στην περίοδο κατά και 

µετά της οικονοµικής κρίσης , µε σηµαντικότερο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις του κλάδου του 

εµπορίου, όπου ο µακροπρόθεσµος αλλά και ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός πήρε αρνητικές 

τιµές.  Έτσι, οι εταιρίες που είχαν µεγάλη εξάρτηση από τον τραπεζικό δανεισµό, κυρίως οι 

µικροµεσαίες, αντιµετώπιζαν µεγάλα προβλήµατα επιβίωσης, σε σχέση µε εταιρίες µε 

υγιέστερη οικονοµική κατάσταση.  Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα (µαζί µε 

την Ιταλία και την Κύπρο), ανήκει στις χώρες µε το µεγαλύτερο ποσοστό τραπεζικής 

χρηµατοδότησης (ως προς το σύνολο της χρηµατοδότησης) τόσο κατά την περίοδο προ της 

κρίσης όσο και στη διάρκεια της κρίσης. Το γεγονός αυτό εξηγείται και από το µέγεθος των 

ελληνικών επιχειρήσεων, που δεν ευνοεί την πρόσβαση τους σε εναλλακτικές πηγές 

χρηµατοδότησης. 

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, σε περιόδους έντονων οικονοµικών δυσχερειών 

κρίνεται απαραίτητη, από την πλευρά των τραπεζικών ιδρυµάτων, µια προσπάθεια για 

αναδιάρθρωση των ληξιπρόθεσµων οφειλών των επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν σοβαρά 

οικονοµικά προβλήµατα και απειλείται η συνέχιση της δραστηριότητας τους. Πιο 

συγκεκριµένα, ύστερα από ειδική συµφωνία µεταξύ οφειλέτη και τράπεζας, γίνονται 

ορισµένες µεταρρυθµίσεις στους όρους σύναψης των δανείων , έτσι ώστε ο πιστούχος να 

είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το δάνειο χωρίς καθυστερήσεις. Αξίζει να σηµειώσουµε πως 

στην περίπτωση των ληξιπρόθεσµων οφειλών, παύουν  να ισχύουν από τη στιγµή της 

αναδιάρθρωσης, οι τόκοι υπερηµερίας. 

Συνήθως η δανειζόµενη επιχείρηση δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει το µέγεθος του 

προβλήµατος της και για αυτό το λόγο πολλές φορές αδυνατεί να έρθει σε συµφωνία µε την 

τράπεζα και να δεχτεί τους προτεινόµενους τρόπους αναδιάρθρωσης του χρέους της. Εφόσον 

ο δανειολήπτης αποδεχθεί τη συνεργασία µε την τράπεζα, θα πρέπει και οι δυο πλευρές σε 

συνεργασία να διερευνήσουν το πρόβληµα, να εκτιµήσουν τις διαθέσιµες πηγές είσπραξης 

για τον δανειολήπτη, να διεξάγουν ενδελεχή έρευνα για τα περιουσιακά στοιχειά της 

επιχείρησης και για τη χρηµατοοικονοµική της διάρθρωση, να επιβεβαιώσουν τη στήριξη των 

µετόχων προς την εταιρία και τέλος να πραγµατοποιήσουν µια επιτόπια έρευνα στους χώρους 

της επιχείρησης ώστε να δουν από κοντά τα περιουσιακά της στοιχεία και την εσωτερική της 

οργάνωση. Απαιτείται συνεργασία και των δυο µερών προκειµένου να βρεθεί η καλύτερη 

λύση ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα της επιχείρησης, αν και δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις,  ιδιαίτερα σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, που οι ενέργειες της τράπεζας 

εξυπηρετούν µόνο ίδιο όφελος και απλά µεταθέτουν το πρόβληµα σε µεταγενέστερο χρονικό 
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σηµείο. Εφόσον λοιπόν , υπάρξει συνεργασία των δύο µερών, τραπέζης και δανειολήπτη, 

συντάσσεται ένα πλάνο αναδιάρθρωσης του χρέους, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και 

συνεχή παρακολούθηση από την πλευρά του τραπεζικού ιδρύµατος. Ωστόσο, είναι σηµαντικό 

να αναφέρουµε πως όταν αυξάνεται ο αριθµός των δανείων σε αναδιάρθρωση, είναι επόµενο 

να διαµορφώνεται µια δυσµενής κατάσταση για τις τράπεζες, οι οποίες λόγω έλλειψης 

ύπαρξης ρευστότητας αδυνατούν να χορηγούν νέα δάνεια και έτσι δηµιουργείται εκ νέο 

πρόβληµα στον οικονοµικό κύκλο. 

 

 

1.3 Προσέγγιση αναδιάρθρωσης χρέους βάσει της διεθνούς πρακτικής 

CDR 

 

Η προσέγγιση CDR-Corporate Debt Restructuring, είναι µια διεθνής πρακτική που αποσκοπεί 

στη χρηµατοοικονοµική στήριξη των βιώσιµων επιχειρήσεων και περιέχει τρεις µεθόδους 

αναδιάρθρωσης χρέους. 

Η πρώτη µέθοδος ονοµάζεται “a case by case market based approach”(ανά περίπτωση 

βασισµένη στην αγορά προσέγγιση) (Laryea Thomas, 2010, Approach to corporate debt 

restructuring in the wake of financial crises, IMF staff position note, page 8). Βάσει αυτής της 

προσέγγισης, και οι δυο πλευρές, δηλαδή και δανειζόµενοι και τραπεζικά ιδρύµατα, µπορούν 

σε συνεργασία να θέσουν τους όρους της αναδιάρθρωσης, χωρίς ωστόσο να παραµελείται ο 

ρόλος του κράτους στην όλη διαδικασία. Το τελευταίο, σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα, 

υποχρεούται σε άµεση στήριξη των πιστωτικών ιδρυµάτων, ώστε να είναι σε θέση να 

διεξάγει τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης χωρίς οικονοµικούς περιορισµούς. Η παραπάνω 

τακτική εφαρµόστηκε τη δεκαετία του 90’ σε διάφορες χώρες, όπως αυτή της Κορέας, 

Μαλαισίας, Ταϋλάνδης, Ουγγαρίας και Πολωνίας. 

Η δεύτερη µέθοδος ονοµάζεται “ across the board approach” (γενικευµένη 

προσέγγιση) ( Laryea Thomas, 2010, Approach to corporate debt restructuring in the wake of 

financial crises, IMF staff position note, page 8).  Σύµφωνα µε αυτή τη προσέγγιση το κράτος 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αναδιάρθρωσης, συµµετέχοντας στον τρόπο 

οργάνωσης της και καθορίζοντας τη µεθοδολογία και τη µορφή της. Υπερέχει έναντι των 

άλλων µεθόδων καθώς έχει άµεσο αποτέλεσµα στη µείωση των µη εξυπηρετούµενων 
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δανείων αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ο κίνδυνος εξαιτίας της µεγάλης ευθύνης που 

αναλαµβάνει το κράτος, να επιβαρυνθούν αδίκως οι φορολογούµενοι του κράτους.  

Η τρίτη και τελευταία προσέγγιση ονοµάζεται “intermediate approach”, ( 

διαµεσολαβητική προσέγγιση) (Laryea Thomas, 2010, Approach to corporate debt 

restructuring in the wake of financial crises, IMF staff position note, page 9). Η συγκεκριµένη 

προσέγγιση βρίσκεται ανάµεσα στις παραπάνω δυο προσεγγίσεις, δηλαδή υπάρχει σε 

συνδυασµό και η ελεύθερη συνεργασία πιστωτών και πιστούχων αλλά παράλληλα και ο 

ρόλος του κράτος µπορεί να γίνει καθοριστικός. Αυτή την προσέγγιση υιοθέτησε στη 

διάρκεια της δεκαετίας του 90’ το Μεξικό και η Ινδονήσια.  
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                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ: ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤO ΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚHΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

 

 

2.1 Γενικά σχόλια για την πτώχευση –∆ιαχρονική εξέλιξη πτωχευτικού 
δικαίου 

 

Με το νόµο 3588/2007(ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) τέθηκε σε ισχύ, µετά από πολλές 

νοµοπαρασκευαστικές προσπάθειες που άρχισαν το 2001, ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, που 

άρχισε να ισχύει την  16η Σεπτεµβρίου 2007.  

Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας είναι αποτέλεσµα πολλών προσπαθειών που  ξεκίνησαν 

εβδοµήντα χρόνια πριν για να καταλήξουν στη σηµερινή µορφή του πτωχευτικού δικαίου. 

Στο παρελθόν, είχαν γίνει αρκετές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές όσο αφορά στο πτωχευτικό 

δίκαιο, µε την πρώτη ουσιώδης τροποποίηση να γίνεται το 1910 και κυρίως µε τον α.ν 635 

της 17/27 Απριλίου 1937, ενώ αξίζει να σηµειώσουµε ότι πριν από το 1878 την πτώχευση 

ρύθµιζαν οι διατάξεις του τρίτου βιβλίου του Γαλλικού Εµπορικού Νόµου του 1807 (Code 

De Commerce). 

 O Πτωχευτικός Κώδικας ανοίγει νέους ορίζοντες στο πτωχευτικό δίκαιο, 

καταργώντας την πτωχευτική νοµοθεσία και το περιεχόµενο των άρθρων 525 έως 707 του 

Εµπορικού Νόµου και την εξυγιαντική διαδικασία του νόµου1892/1990. Αποτελεί ένα 

σύγχρονο νοµοθέτηµα, προσαρµοσµένο στη σύγχρονη κοινωνική και οικονοµική 

πραγµατικότητα, απλουστευµένο αλλά χωρίς συγχρόνως να χάνει την ουσία της έννοιας της 

πτώχευσης (Λάµπρος  Κοτσίρης 2011  Πτωχευτικό ∆ίκαιο, Εκδόσεις  Σάκκουλα παρ2, σελ2). 

Ο νέος Κώδικας αποσκοπεί: α) στη µεγιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

του οφειλέτη, β) στην εξισορρόπηση µεταξύ εκκαθάρισης της πτωχευτικής διαδικασίας και 

αναδιοργάνωσης της επιχείρησης του οφειλέτη, γ) στην ισότιµη µεταχείριση των πιστωτών 

που έχουν την ίδια θέση, δ) στην έγκαιρη αποτελεσµατική και αµερόληπτη διαδικασία και 
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εξέλιξη της, ε) στην πρόληψη της πτώχευσης και του πρώιµου διαµελισµού του ενεργητικού 

του οφειλέτη, στ) στη θέσπιση διαδικασιών προβλέψιµης και διαφανούς διαδικασίας, ζ) στην 

αποτροπή των καταχρήσεων του θεσµού της πτώχευσης µέσω κακόπιστων χειρισµών. 

  ∆ύο είναι οι βασικοί πυλώνες του νέου Πτωχευτικού Κώδικα. Ο πρώτος αφορά στην 

εισαγωγή ενός ενιαίου συστήµατος εκκαθάρισης και αναδιοργάνωσης, µε υπαγωγή αυτών 

ενιαίως στο θεσµό της πτώχευσης, σε αντικατάσταση του δυαδικού συστήµατος της 

πτώχευσης ως εκκαθάρισης και της εξυγίανσης. Ο δεύτερος είναι η αυτορρύθµιση της 

πτώχευσης κατά το διαδικαστικό και το ουσιαστικό περιεχόµενο, µε ταυτόχρονη αναβάθµιση 

της αυτονοµίας των πιστωτών και των άλλων εµπλεκόµενων στην πτώχευση. 

O νέος νόµος, αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά νοµοθετικά έργα για τον 

εκσυγχρονισµό του δικαίου µας και την παράλληλη πορεία του µε τις σύγχρονες νοµοθεσίες. 

Φιλοδοξώντας να εκσυγχρονίσει το ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο, καινοτοµεί και εισάγει νέες 

µεθόδους αποτροπής της πτώχευσης αλλά και διάσωσης της επιχείρησης. Έτσι, συστήνει ένα 

ακόµα όργανο που συµµετέχει στην πτωχευτική διαδικασία, την επιτροπή των πιστωτών, 

ενδυναµώνει τη θέση των πιστωτών και µεριµνά για την επιτάχυνση της όλης διαδικασίας. Ο 

νέος Πτωχευτικός Κώδικας επιδιώκει να αποδώσει το κείµενο του σε απλή γλώσσα, 

κατανοητή κατά το δυνατό για τον απλό πολίτη, χωρίς νοµικώς αµφίσηµες έννοιες, 

αποθαρρυνόµενος από την περίπλοκη ορολογία του Εµπορικού Νόµου. 

Ο πτωχευτικός Κώδικας αποτελείται συνολικά από δεκατρία µέρη. Το Κεφάλαιο 1 «Η 

κήρυξη της πτώχευσης» καλύπτει τα άρθρα 1 έως 14,το Κεφάλαιο 2 «Συνέπειες της 

πτώχευσης» καλύπτει τα άρθρα 15 έως 51,το Κεφάλαιο 3 «Τα όργανα της πτώχευσης» 

καλύπτει τα άρθρα 52 έως 88,το Κεφάλαιο 4 «Εξέλεγξη των πιστώσεων» καλύπτει τα άρθρα 

89 έως 95. Το Κεφάλαιο 5 «Ειδικές διατάξεις επί νοµικών προσώπων» καλύπτει τα άρθρα 96 

έως 98 και αναφέρεται στην πτώχευση οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης εµπορικής εταιρίας 

καθώς και την αστική ευθύνη διοικητών  κεφαλαιουχικών εταιριών. Το Κεφάλαιο 6 

«∆ιαδικασία συνδιαλλαγής» καλύπτει τα άρθρα 99 έως 106 και εισάγει το θεσµό της 

διαδικασίας της συνδιαλλαγής ως µέτρο διάσωσης της  επιχείρησης  σε  προπτωχευτικό  

επίπεδο. Το Κεφάλαιο 7 «Σχέδιο  αναδιοργάνωσης» (άρθρα 107 έως  131), το Κεφάλαιο 8 «Η  

εκκαθάριση της  περιουσίας του οφειλέτη και η διανοµή» καλύπτει τα άρθρα 132 έως 161.Το 

Κεφάλαιο 9 «Απλοποιηµένη  διαδικασία επί πτωχεύσεων  µικρού αντικειµένου» (άρθρα  162  

και  163) ,το Κεφάλαιο 10 «Η περάτωση της πτώχευσης» (άρθρα 164 – 167).Το Κεφάλαιο 

11«Η αποκατάσταση του οφειλέτη» (άρθρα 168 – 170),το Κεφάλαιο12 (άρθρα 171 έως 
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177)«Ποινικές ∆ιατάξεις» και τέλος το Κεφάλαιο 13 «Τελικές και µεταβατικές διατάξεις» 

καλύπτει τα άρθρα 178 έως και 181 . 

 

 

2.2 Σχέση οικονοµικής κρίσης – Πτωχευτικού δικαίου 

 

Η οικονοµική κρίση που βιώνουµε στις µέρες µας δεν επηρεάζει µόνο της εµπορικές 

επιχειρήσεις, αλλά αγγίζει βαθιά ολόκληρη την κοινωνία, τον καταναλωτή, τον εργαζόµενο, 

τον πολίτη αλλά  και σε γενικότερο επίπεδο τους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσµούς, 

εθνικούς αλλά και παγκόσµιους. Η οικονοµική κρίση, λοιπόν, έχει φέρει στην επιφάνεια 

κινδύνους σχετικά µε την αφερεγγυότητα, όχι µόνο µιας επιχειρηµατικής µονάδας, αλλά  ενός 

ολόκληρου συστήµατος. Καθώς οι επιχειρήσεις αποτελούν κοµµάτι ενός γενικότερου 

πλαισίου, ενός οµίλου ή ενός επιχειρηµατικού κλάδου, είναι σαφές ότι η πτώχευση µιας 

επιχείρησης συνδέεται µε την πτώχευση του κλάδου ή γενικότερα του κράτους ή και της 

παγκόσµιας οικονοµίας (J.L., Systemic corporate distress : a legal perspective, Resolution of 

financial distress, Washington 2000, σελ 47). Πρέπει λοιπόν, να αναπτυχθούν τρόποι 

αντιµετώπισης της κρίσης όχι µόνο σε επιχειρησιακό αλλά και σε πιο διευρυµένο επίπεδο, 

καθώς όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, οι πάσης φύσης κίνδυνοι, µέσω οικονοµικής κρίσης, 

εύκολα µεταδίδονται από την επιχείρηση στα κράτη. Έτσι, πολύ συχνά γίνεται λόγος για 

κρατική αφερεγγυότητα και κρατικές πτωχεύσεις. 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα που ανακάµπτει από την εξέταση της οικονοµικής κρίσης σε 

σχέση µε το πτωχευτικό δίκαιο είναι  αν ο σκοπός του πτωχευτικού δικαίου είναι η 

ικανοποίηση των πιστωτών ή η διατήρηση και εξυγίανση της επιχείρησης, που συνοδεύεται  

συνήθως και από διατήρηση της απασχόλησης ( Το εµπορικό δίκαιο και η οικονοµική κρίση, 

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εµπορικού ∆ικαίου, Εισήγηση Συλλογικό Έργο, Έκδοση 2010, 

σελ418, παρ 2η). Η προστασία των συµφερόντων των πιστωτών δικαιολογείται κάτω από 

οµαλές κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, ενώ σε περιόδους κρίσης, όπως η σηµερινή, η 

τακτική αυτή κρίνεται αναποτελεσµατική. Υποστηρίζεται από πολλούς, ότι, όσο τα πράγµατα 

πηγαίνουν καλά και η αγορά είναι υγιής, η προστασία των πιστωτών, δηλαδή των 

χρηµατοδοτών της επιχείρησης, είναι προτιµότερη. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι εισέρχεται ένας 

καινούργιος παράγοντας, αυτός της κοινωνικής αλληλεγγύης, που αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα, ιδίως σε περιόδους κρίσης. 
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Μια από τις σηµαντικότερες εξελίξεις του πτωχευτικού δικαίου, εν µέσω κρίσης, 

αποτελεί η  µη δραµατοποίηση της πτώχευσης και η απενεχοποίηση του οφειλέτη, βάσει των 

οποίων οι οφειλέτες δύνανται να ζητήσουν την πτώχευση όχι λόγω αδυναµίας πληρωµών 

αλλά επικείµενης αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς τους πιστωτές τους (Το 

εµπορικό δίκαιο και η οικονοµική κρίση, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εµπορικού ∆ικαίου, 

Εισήγηση Συλλογικό Έργο, Έκδοση 2010, σελ419, παρ 4η). Πρόκειται δηλαδή για µια 

προληπτική κίνηση εκ µέρους του οφειλέτη για να προλάβει τη δυνητική πτώχευση ενώ 

παράλληλα βάσει  δικαστηρίου η διοίκηση εξακολουθεί και παραµένει στην επιχείρηση, 

χωρίς σηµαντικές παρεµβάσεις του συνδίκου. 

Ένα αλλά κρίσιµο ζήτηµα, είναι η παρέµβαση του κράτους στη διάσωση της 

πτώχευσης των επιχειρήσεων και σε ποιο βαθµό αυτή κρίνεται αποτελεσµατική. Ωστόσο  ο 

κρατισµός, και τα πιθανά οφέλη του, γεννά πολλά ερωτηµατικά και ξεπερνά τα όρια της 

συγκεκριµένης µελέτης. Συµπερασµατικά, αξίζει να τονισθεί ότι η αντιµετώπιση της 

πτώχευσης µέσω κρίσης οφείλει να συνδυάζεται µε κατανόηση των εκάστοτε δεδοµένων και 

αναγκών, µέσω στατιστικών µελετών και αναλύσεων, καθώς µόνο έτσι θα επιτευχτεί η 

αποτελεσµατική διαχείριση της. 

 

 

2.3 Τα όργανα της πτώχευσης 

 

Τα όργανα της πτώχευσης είναι το πτωχευτικό δικαστήριο, ο εισηγητής, ο σύνδικος , η 

συνέλευση των πιστωτών και το νέο  όργανο, η επιτροπή των πιστωτών. Τα όργανα αυτά 

αλλά και οι αρµοδιότητες τους αποτελούν αντικείµενα ρύθµισης των διατάξεων των άρθρων 

52 έως 88 του τρίτου κεφαλαίου µε τον τίτλο όργανα της πτώχευσης του πτωχευτικού κώδικα. 

 

Α)    Το πτωχευτικό δικαστήριο 

Το πτωχευτικό δικαστήριο είναι το πολυµελές πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο 

οφειλέτης έχει το κέντρο των συµφερόντων του, που κήρυξε την πτώχευση. Το όργανο αυτό 

πέρα από την κήρυξη της πτώχευσης, ασκεί ανώτατη εποπτεία στη διεύθυνση των εργασιών 

της πτωχευτικής διαδικασίας, ενώ µια από τις σηµαντικότερες αρµοδιότητες του είναι  και η 

εκδίκαση των διαφορών, που ορίζονται ειδικά στον πτωχευτικό κώδικα αλλά και εκείνων, οι 

οποίες αναφύονται από την πτώχευση. 
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Το πτωχευτικό δικαστήριο διορίζει και αντικαθιστά τον σύνδικο και τον εισηγητή 

δικαστή, συγκαλεί τη συνέλευση των εικαζόµενων πιστωτών, αποφασίζει για την προσωρινή 

και την οριστική αντιµισθία του συνδίκου ενώ τέλος αποφασίζει επί προσφυγών κατά των 

πράξεων του εισηγητή δικαστή. Επίσης, το πτωχευτικό δικαστήριο διατάσσει τη σφράγιση 

της πτωχευτικής περιουσίας, επιτρέπει την προσωρινή συνέχιση της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας του οφειλέτη από τον ίδιο ή τον σύνδικο, καθώς επίσης εκδίδει αποφάσεις 

σχετικές µε τον πτωχό, όπως ο προσδιορισµός των αναγκαίων χρηµάτων για τη διατροφή του 

πτωχού και της οικογενείας του. Τέλος, ασχολείται µε την ίδια την κατάσταση της 

πτώχευσης, δηλαδή τη διαδικασία συνδιαλλαγής, την αποκατάσταση του οφειλέτη, την 

παύση των εργασιών του οφειλέτη ή την επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης.  

Το πτωχευτικό δικαστήριο δικάζει κάθε υπόθεση που υπάγεται σε αυτό µε τη 

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι υποθέσεις ενώπιων του, αν δεν ορίζεται 

διαφορετικά, προσδιορίζονται να συζητηθούν στο ακροατήριο τους εντός είκοσι ηµερών, η 

απόφαση δε του δικαστηρίου οφείλει να εκδοθεί εντός δεκαπέντε ηµερών από την ηµέρα της 

συζητήσεως ( άρθρο 54, παρ 2).  

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 µετείχαν στη διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης, καθώς και εκείνοι που 

προκύπτουν από τον φάκελο. Αξίζει να αναφέρουµε επίσης πως η απόφαση που κηρύσσει 

την πτώχευση µπορεί να ανακληθεί και µε αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον πάντοτε 

συνοδευόµενη από έκθεση του εισηγητή δικαστή. Η αίτηση αυτή µπορεί να υποβληθεί µέχρι 

την περάτωση της πτώχευσης ( άρθρο 57 ΠτΚ). 

 

Β)  Ο εισηγητής δικαστής 

 

Ο εισηγητής δικαστής είναι επιφορτισµένος  µε τη συνεχή επίβλεψη των εργασιών της 

πτώχευσης αλλά και µε την επιτάχυνση της εκκαθάρισης της (άρθρα 58-62 ΠτΚ). Εισηγητής 

ορίζεται πρωτοδίκης που υπηρετεί στο πρωτοδικείο. Ο ορισµός του αλλά και η 

αντικατάσταση του διαφέρει ανάλογα µε το µέγεθος του πρωτοδικείου. Στα µεγάλα 

πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λόγω του µεγάλου αριθµού των πτωχεύσεων και της 

µεγαλύτερης πολυπλοκότητας, εισηγητής ορίζεται για δύο δικαστικά έτη, µε απόφαση της 

ολοµέλειας τους, ένας ή δύο από τους πρόεδρους πρωτοδικών που υπηρετούν σε αυτά, κατ’ 

αποκλειστική απασχόληση (µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο αντικαθίσταται). Στα υπόλοιπα 

πρωτοδικεία, ο εισηγητής ορίζεται µε την απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου, ανά 
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υπόθεση (άρθρο 5 παρ 1 ΠτΚ). Σε περίπτωση πτώχευσης οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης 

εταιρίας, ορίζεται ο ίδιος εισηγητής και για την εταιρία και για  τα οµόρρυθµα µέλη της που 

συµπτωχεύουν. 

Κύριο καθήκον του εισηγητή δικαστή είναι να επιτηρεί και να επιταχύνει τις εργασίες 

της πτωχευτικής διαδικασίας, καθώς και να διατάσει όλα τα απαραίτητα  µέτρα για τη 

διασφάλιση της πτωχευτικής διαδικασίας. Συγχρόνως, οφείλει να µεριµνά για πιο ειδικές  

αρµοδιότητες που ο νόµος κάθε φορά του αναθέτει όπως στην περίπτωση του συνδίκου, όπου 

αναλαµβάνει την ειδοποίηση του για τον διορισµό του. Στη συνέχεια, όσον αφορά τον 

σύνδικο, επιβλέπει το έργο του, και αν συντρέχει ειδική περίπτωση, έχει τη δυνατότητα να 

ζητήσει την αντικατάσταση του. Παρέχει, επίσης, στον σύνδικο, µετά από συναίνεση της 

επιτροπής των πιστωτών, την άδεια εµπορίας ή εκποίησης εµπορευµάτων κ των εν γένει 

κινητών της πτώχευσης, όπου προβλέπεται στον παρόντα κώδικα. (άρθρο 59 παρ 2). Ο 

σύνδικος έχει, πέρα από τις εξουσίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, και ορισµένες ενδιάµεσες 

εξουσίες, χωρίς την παρεµβολή του πτωχευτικού δικαστηρίου. 

 Ο εισηγητής έχει καθήκον να επιτηρεί και να επιταχύνει τις εργασίες της πτώχευσης, 

να επιβλέπει το έργο του συνδίκου ενώ σύµφωνα µε τον πτωχευτικό κώδικα, ο σύνδικος είναι 

επιφορτισµένος µε µια αρµοδιότητα γενικότερης φύσης, τα όρια της οποίας δεν είναι και 

τόσο οριοθετηµένα ( Λάµπρος Κοτσίρης, Πτωχευτικό ∆ίκαιο,  8η έκδοση, 2011, εκδόσεις 

Σακκουλα, κεφ 1ο,παρ 2η,σελ477). 

Σύµφωνα µε τον Πτωχευτικό κώδικα, επιτρέπεται στην επιτροπή των πιστωτών, ή σε 

όποιον έχει έννοµο συµφέρον, η προσφυγή ενώπιων του πτωχευτικού δικαστηρίου. Για τις 

διενέξεις που φτάνουν ενώπιων του πτωχευτικού δικαστηρίου, ο εισηγητής είναι 

υποχρεωµένος να υποβάλλει πάντα σχετική αίτηση ( άρθρο 60 ΠτΚ). 

 

Γ)  Ο σύνδικος 

 

Σύνδικος διορίζεται κάποιος δικηγόρος που έχει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία και κατοικεί 

στην έδρα του πτωχευτικού δικαστηρίου, από κατάλογο που καταρτίζεται από το οικείο 

∆ικηγορικό Σύλλογο για κάθε ηµερολογιακό έτος, µε βάση τις αιτήσεις των ενδιαφερόµενων 

δικηγόρων. Αν δεν καταρτιστεί καθόλου κατάλογος, το δικαστήριο επιλέγει µόνο του το 

πρόσωπο του συνδίκου. Σύνδικος δεν µπορεί να διοριστεί κάποιος που συνδέεται µε τον 

οφειλέτη, ή αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα µε τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν τη 

διοίκηση τους συγγένεια εξ αίµατος ή αγχιστείας. 
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Ο σύνδικος δικαιούται να αποποιηθεί το διορισµό του. Το δικαίωµα αποποίησης 

µπορεί να το ασκήσει εντός των επόµενων δυο ηµερών της ειδοποίησης του, µε έγγραφη 

δήλωση προς τον εισηγητή , εκθέτοντας παράλληλα και τους λόγους της άρνησης του. Μέχρι 

τον διορισµό νέου συνδίκου, ο αποποιηθείς σύνδικος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα του, 

ευθυνόµενος για κάθε ζηµία. Το δικαστήριο µε την απόφαση διορισµού νέου συνδίκου 

αποφαίνεται συγχρόνως και αν η αποποίηση αυτή οφείλεται σε σπουδαίο λόγο ή έγκεινται σε 

κώλυµα (ασυµβίβαστο). Αν η διαπίστωση του αυτή είναι αρνητική, ο αποποιηθείς σύνδικος 

δεν µπορεί να διορισθεί σύνδικος για τα επόµενα τρία έτη (άρθρο 64 παρ2). Συγχρόνως, ο 

διορισθείς και αναλαβών σύνδικος, µπορεί, επίσης, να παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται µε 

έγγραφη δήλωση του συνδίκου προς τον εισηγητή δικαστή, κατά τη διάρκεια της 

πτωχευτικής διαδικασίας. 

Ακόµα ο σύνδικος οφείλει να επιµελείται των δηµοσιευµένων περιλήψεων της 

απόφασης που κήρυξε ην πτώχευση, στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου 

Νοµικών. Η δηµοσίευση αυτή πρέπει να συνοδεύεται µε πρόσκληση  προς τους πιστωτές να 

συνέλθουν ενώπιων του εισηγητή, µε σκοπό τη σύνταξη του πίνακα εικαζόµενων πιστωτών 

και ορισµό επιτροπής πιστωτών (άρθρο 65). Επιπλέον, ο σύνδικος αναλαµβάνει αυτοδίκαια, 

ως συνέπεια της κήρυξης της πτώχευσης, τη διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας, ασκώντας 

όλες τις αναγκαίες πράξεις προστασίας και διαχείρισης της περιουσίας. Ακόµα, ο σύνδικος 

είναι υποχρεωµένος να καταγράψει  αµέσως τις υποθήκες και τις προσηµειώσεις για τις 

οποίες υπάρχουν τίτλοι κατά οφειλετών της πτώχευσης και να ζητήσει από το πτωχευτικό 

δικαστήριο τη λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου για την εξασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας 

ενώ ταυτόχρονα καταγράφει υπέρ της οµάδας των πιστωτών, υποθήκες επί όλων των 

ακινήτων της πτωχευτικής περιουσίας .Υποχρεούται επίσης, σε επιµελή είσπραξη των 

αιτήσεων, που έχει ο πτωχός έναντι τρίτων (άρθρο 66 ΠτΚ). 

Ο  σύνδικος υποχρεούται ακόµα µέσα σε τρεις µέρες από τον διορισµό του να ζητήσει 

από τον ειρηνοδίκη την αποσφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας και προβαίνει έτσι στην 

απογραφή της. Η απογραφή γίνεται από τον σύνδικο, παρουσία του ειρηνοδίκη, ενώ  έχει τη 

δυνατότητα να ζητήσει από τον εισηγητή βοηθό  της εκλογής του για τη σύνταξη της 

απογραφής και την εκτίµηση των πραγµάτων. Ο σύνδικος  συντάσσει έκθεση για τα 

αποτελέσµατα της απογραφής και της εκτίµησης των πραγµάτων η οποία υπογράφεται από 

τον ίδιο, τον ειρηνοδίκη και τα αλλά παρόντα πρόσωπα. Στη συνέχεια µε βάση τα στοιχειά 

της απογραφής και όσα αλλά έχει στη διάθεση του, υποβάλλει προς τον εισηγητή µια ειδική 

αναφορά για την κατάσταση της πτωχευτικής περιουσίας αλλά και για τον τρόπο συνέχισης 

της πτώχευσης (άρθρο 68ΠτΚ). 
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Αναγκαίο ακόµα για τον σύνδικο είναι να συντάξει και να υποβάλλει στη συνέλευση 

των πιστωτών έκθεση, αναφορικά µε την οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη, τα αιτία της 

πτώχευσης του, και τις προοπτικές διατήρησης της επιχείρησης. Ακόµα ο σύνδικος είναι 

υπεύθυνος για την είσπραξη των απαιτήσεων της πτώχευσης. Για το λόγο αυτό ανοίγει ειδικό 

λογαριασµό σε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα στο όνοµα του 

οφειλέτη και στον οποίο λογαριασµό αναφέρεται ότι  ο οφειλέτης τελεί σε κατάσταση 

πτώχευσης. Ο ειδικός λογαριασµός µπορεί να κινηθεί µόνο µετά από άδεια του εισηγητή ( 

άρθρο 73 ΠτΚ). 

Σε περίπτωση που για την προώθηση των εργασιών της πτωχευτικής διαδικασίας 

απαιτούνται ειδικές γνώσεις λογιστικής, οικονοµικών ή άλλου είδους τεχνικές γνώσεις, ο 

σύνδικος µετά από σύµφωνη γνώµη του εισηγητή, µπορεί να προσλάβει µε οποιαδήποτε 

συµβατική σχέση (εργασίας, έργου κτλ), τα απαιτούµενα πρόσωπα, των οποίων η αµοιβή θα 

καθορισθεί, κατά εύλογη κρίση, από το πτωχευτικό δικαστήριο, µετά από πρόταση του 

εισηγητή. 

Ο σύνδικος εξετάζει τα εµπορικά βιβλία και τα λοιπά στοιχεία του οφειλέτη, τον 

οποίο προσκαλεί για να αναγνωρίσει το περιεχόµενο τους, να βεβαιώσει την κατάσταση τους 

καθώς και για να δώσει οποιαδήποτε χρήσιµη πληροφορία αλλά και να είναι παρών κατά το 

κλείσιµο των βιβλίων. 

Το δικαστήριο, µε την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, µπορεί, µετά από 

αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον, να επιτρέψει προσωρινά τη συνέχιση της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας που ασκούσε ο οφειλέτης από τον ίδιο ή από τον σύνδικο 

εάν αποδεικνύεται ότι έτσι εξυπηρετούνται τα συµφέροντα των πιστωτών. Τα οικονοµικά 

στοιχεία της συνεχιζόµενης επιχείρησης ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή. Στον ίδιο έλεγχο 

υπόκεινται και τα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης της οποίας διακόπηκε η συνέχιση της 

δραστηριότητας της (άρθρο  78 ΠτΚ). 

Έναντι της οµάδας των πιστωτών και του οφειλέτη ο σύνδικος ευθύνεται για κάθε 

ζηµία που προκάλεσε υπαίτιος στην πτωχευτική περιουσία, κατά παράβαση των 

υποχρεώσεων του. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του οφείλει 

να επιδεικνύει την επιµέλεια του συνετού συνδίκου. Η παράβαση εποµένως των 

υποχρεώσεων του, συνοδευόµενη από πταίσµα του (υπαιτιότητα), δηλαδή από δόλο, βαριά 

αµέλεια ή ελαφρά αφηρηµένη αµέλεια, δηµιουργεί υποχρέωση του προς αποζηµίωση της 

οµάδα των πιστωτών και του οφειλέτη, για κάθε ζηµία που προκάλεσε η υπαίτια παράβαση 

του στην πτωχευτική περιουσία (άρθρο 80 παρ2 ΠτΚ). 
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Ο σύνδικος ευθύνεται, επιπλέον, προσωπικά και έναντι των τρίτων, που ζηµιώθηκαν 

από τη δράση του, εφόσον, όµως, στην περίπτωση αυτή, τον βαρύνει δόλος ή βαριά αµέλεια 

(άρθρο 80 παρ 2 ΠτΚ). Ο νόµος δεν ορίζει ποιος είναι ο τρίτος. Μπορεί, εποµένως, να είναι 

οποιοδήποτε πρόσωπο, έναντι του οποίου δηµιουργείται αδικοπρακτική  ευθύνη του 

συνδίκου από τη δράση του.  

 

∆)  Η συνέλευση των πιστωτών 

 

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. Η συνέλευση των πιστωτών δεν συνιστά µόνιµο 

όργανο αλλά συγκαλείται µε την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση για να συντάξει 

πίνακα µε τους εικαζόµενους πιστωτές  αλλά και τον ορισµό της επιτροπής των πιστωτών ( 

άρθρο 82 ΠτΚ). Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον το ήµισυ 

των πιστωτών( απαρτία προσώπων) ανεξάρτητα από το ύψος των απαιτήσεων τους (άρθρο 83 

παρ 2 ΠτΚ). Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, στην επαναληπτική συνέλευση, που καλείται 

από τον εισηγητή, αρκεί οποιοσδήποτε αριθµός παρόντων πιστωτών, υπό την επιφύλαξη ότι ο 

Κώδικας δεν ορίζει διαφορετικά ( άρθρο 83 παρ 2 ΠτΚ). 

Μετά την επαλήθευση των πιστώσεων, ο εισηγητής, εντός είκοσι ηµερών, 

υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των πιστωτών η οποία αποφασίζει , αν πρέπει να 

συνεχιστεί από το 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 επιχείρηση ως σύνολο ή αν πρέπει να εκποιηθεί η επιχείρηση ας σύνολο ή να γίνει 

ρευστοποίηση του ενεργητικού της. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε διπλή πλειοψηφία 

του συνόλου των πιστωτών και των απαιτήσεων, ανεξαρτήτως πόσοι είναι παρόντες. Όποιος 

έχει έννοµο συµφέρον έχει δικαίωµα εντός τριών ηµερών να προσφύγει εναντίων της 

απόφασης ενώπιων του πτωχευτικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αµετάκλητα ( άρθρο 

84 ΠτΚ).  

 

Ε)   Η επιτροπή των πιστωτών 

 

Στο πτωχευτικό δίκαιο της χώρας µας εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσµός της επιτροπής των 

πιστωτών (άρθρα 85-88), ως όργανο αυτοδιοίκησης των πιστωτών ( Λάµπρος Κοτσίρης, 



  

- 16 - 

 

Πτωχευτικό ∆ίκαιο, 8η έκδοση, 2011, Εκδόσεις Σάκκουλα, κεφ 1ο,παρ 5η,σελ500), µαζί µε 

το κύριο όργανο, τη συνέλευση των πιστωτών. Πρόκειται για ένα όργανο προαιρετικό, µε 

σηµαντική ωστόσο συµβολή κυρίως σε µεγάλες και δυσχερείς περιπτώσεις. Ανάµεσα στις 

αρµοδιότητες του είναι η παρακολούθηση των εργασιών της πτώχευσης και της συνδροµής 

του συνδίκου καθώς επίσης συµµετέχει και σε διάφορες φάσεις της πτωχευτικής διαδικασίας. 

Εποµένως πρόκειται, για ένα αυτόνοµο ανεξάρτητο και  µη υποχρεωτικό όργανο της 

πτώχευσης. 

Η αρχική συνέλευση των πιστωτών δύναται να εκλέξει την επιτροπή των πιστωτών 

που συντίθεται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωµατικά µέλη. Τα µέλη ασκούν 

λειτούργηµα εκ του νόµου. Αυτό αρχίζει µε  την αποδοχή της εκλογής τους και λήγει µε την 

παραίτηση του µέλους, την ανάκληση του από τη συνέλευση των πιστωτών για σπουδαίο 

λόγο ή το θάνατο. 

Τα καθήκοντα της επιτροπής των πιστωτών περιλαµβάνουν την παρακολούθηση της 

πορείας των εργασιών της πτώχευσης καθώς και τη βοήθεια του συνδίκου κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων του. Έχει επίσης τις αρµοδιότητες που του παρέχουν οι διατάξεις του 

πτωχευτικού κώδικα. 

Αν τα µέλη της επιτροπή των πιστωτών δεν αποδεχθούν την εκλογή τους ή 

παραιτηθούν και δεν είναι δυνατή η συγκρότηση της, ο εισηγητής συγκαλεί τη συνέλευση 

των πιστωτών για την εκλογή νέων µελών. Επίσης, η απόφαση για την εκλογή νέου µέλους ή 

αντικατάστασης µέλους της επιτροπής λαµβάνεται από τους πιστωτές της αντίστοιχης 

κατηγορίας, η οποία τον εξέλεξε. Παράλληλα, τα µέλη της επιτροπής πιστωτών ευθύνονται 

για την αποκατάσταση κάθε ζηµίας που προκάλεσαν στους πτωχευτικούς πιστωτές και στους 

πιστωτές της οµάδας από δόλο ή βαριά αµέλεια, κατά παράβαση των καθηκόντων τους, όπως 

αυτά προσδιορίζονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα ( άρθρο 88 ΠτΚ). 

 

 

2.4 Προβλεπόµενοι τρόποι χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης 

 

Υπό το βάρος της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης, αναζητούνται λύσεις, τόσο σε εθνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο, για την χρηµατοοικονοµική αναδιάρθρωση των βιώσιµων 

επιχειρήσεων, µε σκοπό τη συνέχιση της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Οι ελληνικές 

επιχειρήσεις χρειάζονται τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, λύσεις που θα αποτελέσουν το έναυσµα  για 

την αντιστροφή του δυσµενούς οικονοµικού κλίµατος και θα συµβάλλουν στη µείωση των µη 
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εξυπηρετούµενων δανείων, ενώ παράλληλα θα συµβάλλουν και στην ενίσχυση της 

ρευστότητας. Οι συνηθέστεροι τρόποι που υιοθετούνται από τις τράπεζες στην Ελλάδα, για 

την χρηµατοοικονοµική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε οικονοµικό 

κίνδυνο είναι οι παρακάτω. 

 

Όσον αφορά στις βραχυπρόθεσµες ρυθµίσεις: 

• Παροχή περιόδου χάριτος όπου παρέχεται στον δανειολήπτη η δυνατότητα προκαθορισµένης 

περιόδου αναστολής πληρωµών. Κατά τη διάρκεια καθορισµένης χρονικής περιόδου 

καταβάλλονται µόνο τόκοι. 

• Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών, έτσι ώστε οι ληξιπρόθεσµοι τόκοι αλλά και το 

κεφάλαιο να προστεθούν στο ενήµερο υπόλοιπο και να ενσωµατωθούν στη δόση του δανείου. 

• Αναβολή πληρωµής δόσης, όπου παρέχεται συµβατικά η δυνατότητα να µεταφερθεί µια δόση 

του δανείου σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα 

 

Όσον αφορά στις µακροπρόθεσµες ρυθµίσεις: 

 

• Επιµήκυνση του δανείου, έτσι ώστε το ποσό του δανείου να µοιραστεί σε µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα και να µειωθεί η δόση του. 

• Κούρεµα, όπου δανειολήπτης και δανειστής συµφωνούν για πληρωµή ποσού 

µικρότερου από το οφειλόµενο. Αξίζει να σηµειώσουµε πως η λύση αυτή θεωρείται ως 

έσχατη και εφαρµόζεται όταν οτιδήποτε άλλο δεν είναι εφικτό. 

• Μόνιµη µείωση του επιτοκίου ή του συµβατικού περιθωρίου ή αλλαγή τύπου 

επιτοκίου από κυµαινόµενο σε σταθερό ή αντίστροφα. 

• Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης. Αλλαγή της διοίκησης της επιχείρησης όταν 

οι πιστώτριες τράπεζες θεωρούν την επιχείρηση βιώσιµη υπό προϋποθέσεις, αλλά η 

υφιστάµενη διοίκηση δε συνεργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Η συγκεκριµένη επιλογή 

δεν συνιστά από µόνη της τύπο ρύθµισης για τους σκοπούς αναφορών της παρούσας 

(απόφασης) αλλά δύναται να συνδυάζεται µε τις υπόλοιπες επιλογές ρύθµισης. 

• Mετοχοποίηση απαιτήσεων, όπου πραγµατοποιείται διαγραφή των απαιτήσεων από 

την πλευρά της τράπεζας και µεταβιβάζεται ποσοστό ιδιοκτησίας της εταιρίας στους 

πιστωτές. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται όταν ο δανειστής πιστεύει ότι η επιχείρηση είναι 

βιώσιµη και θα ανακάµψει γρήγορα. 



  

- 18 - 

 

• Χορήγηση επιπρόσθετων κεφαλαίων στην επιχείρηση, αφού πρώτα λάβει το 

πιστωτικό ίδρυµα επιπρόσθετες εξασφαλίσεις που θα επιβεβαιώνουν τη χρησιµότητα τους και 

τη συµβολή τους στη διατήρηση της επιχειρηµατικής µονάδας. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται 

µε σκοπό να βοηθήσει την επιχείρηση να αντεπεξέλθει στις οικονοµικές δυσκολίες και να 

αποπληρώσει αργότερα το υπόλοιπο του δανείου αλλά και απλά για να δώσει χρονική 

παράταση στη διάρκεια ζωής της. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, η µέθοδος αυτή κρίνεται 

ιδιαίτερα επικίνδυνη. 

Εάν πρόκειται για τακτοποίηση οριστικής διευθέτησης, όπου γίνεται οποιαδήποτε 

µεταβολή στο είδος της συµβατικής σχέσης µεταξύ δανειολήπτη και  πιστωτικού ιδρύµατος ή 

ακόµα και οριστικός τερµατισµός και τακτοποίησης της απαίτησης, µπορούµε να 

διακρίνουµε τις εξής παρακάτω µεθόδους αναδιάρθρωσης χρέους: 

• Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου, χωρίς να απαιτηθεί προσφυγή σε 

δικαστικές ενέργειες εκ µέρους του πιστωτικού ιδρύµατος. 

• Μετατροπή σε χρηµατοδοτική µίσθωση. Ο δανειολήπτης µεταβιβάζει την κυριότητα 

του ακινήτου στην τράπεζα υπογράφοντας σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης η οποία του 

εξασφαλίζει τη δυνατότητα µίσθωσης και χρήσης για ορισµένη ελάχιστη χρονική περίοδο 

(συνήθως πέντε έτη). 

• Μεταβίβαση/ πώληση του δανείου ή του αναπροσαρµοσµένου υπόλοιπου, σε άλλο 

ίδρυµα, πιστωτή ή χρηµατοδοτικό σχήµα. 
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                                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕ  ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗ Ή ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ : ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

 

3.1 ∆ιαδικασία συνδιαλλαγής µε βάση το νόµο 3588/2007 

 

Η δύσκολη οικονοµική πραγµατικότητα µε την οποία όλοι είµαστε πλέον αντιµέτωποι, αλλά 

και η ανάγκη ορθοπόδησης και εξυγίανσης ιδιαίτερα των υπερχρεωµένων επιχειρήσεων, 

καθιέρωσε έναν νέο θεσµό, αυτόν της Συνδιαλλαγής, µέσω του Νόµου 3588/2007 

(Πτωχευτικός Κώδικας). Σύµφωνα µε το άρθρο 99, λοιπόν, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

έµπορος ή ένωση προσώπων µε νοµική προσωπικότητα που επιδιώκει οικονοµικό σκοπό, το 

οποίο αποδεικνύει οικονοµική αδυναµία, παρούσα ή προβλέψιµη, χωρίς να βρίσκεται σε 

κατάσταση παύσης των πληρωµών του, µπορεί να ζητήσει από το Πτωχευτικό ∆ικαστήριο το 

άνοιγµα της ∆ιαδικασίας Συνδιαλλαγής (Η διαδικασία συνδιαλλαγής συχνά αναφέρεται και 

ως προπτωχευτικό δίκαιο). Η διαδικασία αυτή είναι ένα σύνολο δικαστικών και εξώδικων 

ενεργειών, που δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, ευρισκόµενες σε προσωρινή αδυναµία 

να εκπληρώσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, να αποφύγουν τη δυσάρεστη κατάσταση  

της πτώχευσης. 

O νόµος 3588/2007, µεταξύ άλλων καινοτοµιών, εισήγαγε και τη διαδικασία 

συνδιαλλαγής. Στην ουσία πρόκειται για ένα προπτωχευτικό στάδιο, στο οποίο µπορούν να 

καταφύγουν επιχειρήσεις πριν φτάσουν στην παύση πληρωµών. Αξίζει να σηµειωθεί πως στη 

διαδικασία δε υπάγονται επιχειρήσεις που ήδη αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές 

υποχρεώσεις τους κατά τρόπο µόνιµο και γενικό. 

Το ζήτηµα ωστόσο, αν η διαδικασία συνδιαλλαγής, ως θεσµός πρόληψης της 

πτώχευσης, εξυπηρετεί πρωτίστως τα συµφέροντα των πιστωτών ή του οφειλέτη ή ακόµα και 

το γενικό συµφέρον για τη διατήρηση των βιώσιµων οικονοµικών µονάδων έχει µάλλον 

θεωρητική αξία, αν λάβουµε υπόψη ότι η συνέχιση µιας επιχειρηµατικής µονάδας αποδίδει 
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ισορροπία και ηρεµία στο γενικό οικονοµικά ταραγµένο περιβάλλον. Σηµαντικό ζήτηµα 

ωστόσο παραµένει αν µετά από τη διαδικασία συνδιαλλαγής θα µπορέσει η επιχείρηση να 

παραµείνει στην αγορά, παράµετρος που αντανακλά την ικανότητα βιωσιµότητας της καθώς 

και των αντοχών της (Λάµπρος Κοτσίρης, η διαδικασία της συνδιαλλαγής κατά τον 

πτωχευτικό κώδικα, εκδόσεις Σάκκουλα 2010,  κεφάλαιο α, σελ6). 

 

 

3.1.1 Προϋποθέσεις υπαγωγής σε διαδικασία συνδιαλλαγής 

 

i) Υποκειµενικές προϋποθέσεις 

 ∆υνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής έχει ο οφειλέτης που διαθέτει 

πτωχευτική ικανότητα. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 ΠτΚ, πτωχευτική ικανότητα διαθέτουν 

«οι έµποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων µε νοµική προσωπικότητα που επιδιώκουν 

οικονοµικό σκοπό» ενώ τα φυσικά πρόσωπα έχουν πτωχευτική ικανότητα και άρα ικανότητα 

υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής, µόνο όταν είναι έµποροι, όταν δηλαδή ασκούν 

εµπορικές πράξεις. Σε πτώχευση (και συνακόλουθα σε διαδικασία συνδιαλλαγής) µπορούν να 

τεθούν και οι ενώσεις προσώπων µε νοµική προσωπικότητα, που επιδιώκουν οικονοµικό 

σκοπό, χωρίς να είναι εµπορικές λόγω σκοπού ή τύπου, όπως είναι για παράδειγµα οι αστικές 

εταιρίες µε οικονοµικό σκοπό ή τα σωµατεία ( Κοτσίρης Λ., Πτωχευτικό ∆ίκαιο, 2008 

εκδόσεις Σάκκουλα κεφ. 1ο, παρ 3, σελ. 117). 

               ii)  Αντικειµενικές προϋποθέσεις 

 Η υπαγωγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής προϋποθέτει, κατά το άρθρο 99 ΠτΚ, οικονοµική 

αδυναµία του οφειλέτη, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται αυτός σε κατάσταση παύσης των 

πληρωµών του. Για τους οφειλέτες που έχουν ήδη εισέλθει στο στάδιο της παύσης των 

πληρωµών, που αδυνατούν δηλαδή, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 παρ. 1 ΠτΚ, να 

εκπληρώσουν τις ληξιπρόθεσµες χρηµατικές υποχρεώσεις τους κατά τρόπο γενικό (Ψυχοµάνης 

Σπ., Πτωχευτικό ∆ίκαιο, Γ΄ έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα 2007  παρ ΙΙ.2, σελ. 33) και µόνιµο, 

αποκλείεται το άνοιγµα της διαδικασία συνδιαλλαγής. Έτσι λοιπόν, ένα πρόσωπο που 

αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας, χωρίς ωστόσο να έχει παύσει τις πληρωµές του, έχει 

τη δυνατότητα να κάνει χρήση της νέας δυνατότητας που του παρέχει ο νόµος, να υποβάλλει 

δηλαδή αίτηση για να υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής.. Για τη διαδικασία συνδιαλλαγής 

αρκεί εποµένως η επίκληση και η διαπίστωση µιας οποιασδήποτε οικονοµικής αδυναµίας (π.χ. 

λόγω πρόσκαιρης οικονοµικής στενότητας του οφειλέτη, οφειλόµενης είτε σε καταφανή γενική 
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κρίση του εµπορίου και των εν γένει συναλλαγών, είτε ειδικά σε κρίση του κλάδου του 

εµπορίου που δραστηριοποιείται ο οφειλέτης, είτε ακόµη και σε δικαιολογηµένη αρρυθµία 

πληρωµών). 

 Επιπλέον, η οικονοµική αδυναµία δεν απαιτείται να είναι οπωσδήποτε παρούσα, αλλά 

µπορεί να είναι και απλώς προβλέψιµη. Αρκεί δηλαδή για το άνοιγµα της διαδικασίας 

συνδιαλλαγής να προβλέπεται, κατά αντικειµενική κρίση και µε βάση συγκεκριµένες 

καταστάσεις και ενδείξεις, ότι η επιχείρηση στο άµεσο µέλλον θα αντιµετωπίσει οικονοµικές 

δυσκολίες. Καταστάσεις από τις οποίες µπορεί να συναχθεί προβλέψιµη οικονοµική αδυναµία 

αποτελούν ενδεικτικά:  

     α) Τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως ο αρνητικός ισολογισµός της επιχείρησης, η συνεχής 

έλλειψη κερδοφορίας και η αδυναµία µερισµατικής πολιτικής, ο υπερβολικός δανεισµός, η 

διακοπή των τραπεζικών συναλλαγών, η αφαίρεση του βιβλιαρίου επιταγών, η διακοπή της 

οικονοµικής υποστήριξης από τη µητρική προς τη θυγατρική της εταιρία. 

     β) Η περιουσιακή κατάσταση, όπως η επιβάρυνση των περιουσιακών στοιχείων µε 

πολλαπλές εµπράγµατες ασφάλειες ή η ανυπαρξία ελεύθερης περιουσίας ή και η εκποίηση 

περιουσιακών στοιχείων για την αντιµετώπιση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, η δυσαναλογία 

ανάµεσα στα έσοδα και στα λειτουργικά έξοδα. 

     γ) Η επιχειρηµατική δραστηριότητα, όπως η έλλειψη των αναγκαίων πρώτων υλών, η γενική 

υπολειτουργία της επιχείρησης, οι δυσχέρειες στην κάλυψη των αποθεµάτων, οι οικονοµικές 

απαιτήσεις του προσωπικού που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν. 

     δ) Το οικονοµικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπως η µείωση των παραγγελιών, η 

ανάκληση ή η µη παράταση των αδειών εκµετάλλευσης ή των ευρεσιτεχνιών, οι προβληµατικές 

σχέσεις µε τους προµηθευτές, η καταστροφή των εγκαταστάσεων ή της παραγωγής, η ευρεία 

ελαττωµατικότητα των προϊόντων και οι µαζικές υπαναχωρήσεις καταναλωτών ( Κοτσίρης Λ., 

Πτωχευτικό ∆ίκαιο, 7η έκδοση, 2008 εκδόσεις Σάκκουλα κεφ.1, παρ 2 σελ 515). 

 

 

3.1.2 Το άνοιγµα της διαδικασίας 

 

Το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής γίνεται µετά από αίτηση του οφειλέτη στο 

Πολυµελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων 

συµφερόντων του. Το Πολυµελές Πρωτοδικείο µε την ιδία απόφαση ανοίγµατος της 

διαδικασίας συνδιαλλαγής, έχει τη δυνατότητα εφόσον το κρίνει αναγκαίο να ορίσει 
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εµπειρογνώµονα για να διαπιστώσει την οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη. Η απόφαση 

δηµοσιεύεται στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών, υπόκειται 

δηλαδή σε ευρεία δηµοσιότητα προκειµένου οι δανειστές, οι τρίτοι, αλλά και οι πελάτες του 

οφειλέτη να λαµβάνουν γνώση του ανοίγµατος της διαδικασίας και των επιπτώσεων που θα 

έχει ως προς αυτούς. 

 Ο εµπειρογνώµονας, που επιλέγεται από κατάλογο πραγµατογνωµόνων, ενεργεί 

ελεύθερα. Συγκεκριµένα, µπορεί να ζητεί από τον οφειλέτη όλα τα κατά την κρίση του 

αναγκαία οικονοµικά στοιχεία, ενώ επιπλέον, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί γενικού 

και ειδικού τραπεζικού απορρήτου, µπορεί να ζητήσει από πιστωτικά και χρηµατοδοτικά 

ιδρύµατα κάθε πληροφορία σχετική µε τον οφειλέτη και τη συναλλακτική σχέση που αυτός 

έχει µε τα εν λόγω ιδρύµατα. Οφείλει ωστόσο αυτός να µη γνωστοποιεί τις πληροφορίες που 

περιέρχονται εις γνώση του κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, εφόσον αυτό δεν είναι 

αναγκαίο για τη σύναψη της συµφωνίας συνδιαλλαγής. Στην έκθεσή του βασίζεται κατά 

κύριο λόγο το δικαστήριο προκειµένου να αποφανθεί για το «άνοιγµα» της διαδικασίας 

συνδιαλλαγής. 

 

 

3.1.3  Έργο µεσολαβητή 

 

Η απόφαση που ανοίγει τη διαδικασία συνδιαλλαγής ορίζει ταυτόχρονα και το πρόσωπο του 

µεσολαβητή. Ο µεσολαβητής επιλέγεται από κατάλογο πραγµατογνωµόνων, και ισχύει όπως 

και για τους εµπειρογνώµονες το κώλυµα α διορισµού του άρθρου 106 του Πτωχευτικού 

Κώδικα( 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 απαίτηση του 

από τον οφειλέτη ή πιστωτή του). Ο µεσολαβητής οφείλει να ενεργεί µε γνώµονα  την άρση 

των οικονοµικών δυσκολιών του οφειλέτη, τη διάσωση της επιχείρησης και τη διατήρηση των 

υφιστάµενων θέσεων εργασίας. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, µπορεί να προτείνει λύσεις και να 

συζητά µέτρα όπως είναι ενδεικτικά η µείωση των απαιτήσεων των πιστωτών ή η παράταση της 

διάρκειας λήξης τους, η δοµική αναδιάρθρωση της επιχείρησης, η µετοχοποίηση των 

απαιτήσεων, η εκποίηση της επιχείρησης, αλλά και κάθε άλλο πρόσφορο µέτρο, το οποίο κρίνει 

κατάλληλο για την εξυπηρέτηση των στόχων της συνδιαλλαγής. 
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3.1.4 Η συµφωνία συνδιαλλαγής και η επικύρωση της 

 

Η συµφωνία συνδιαλλαγής µπορεί, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, να περιλαµβάνει ρήτρες 

περί µειώσεως των απαιτήσεων, παράτασης του χρόνου που αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσµες, 

εξοφλήσεως οφειλών σε δόσεις, αναδιάρθρωσης της επιχείρησης, µετοχοποίησης των 

απαιτήσεων, ακόµα και εκποίησης της επιχείρησης στο σύνολό της, αλλά και κάθε άλλο 

πρόσφορο µέτρο, µε την προϋπόθεση ωστόσο ότι δεν βλάπτονται τα συµφέροντα των πιστωτών 

που δεν µετέχουν στη συµφωνία (άρθρο 103 παρ. 2 περ. γ΄ ΠτΚ). Για τη σύναψη της 

συµφωνίας καθοριστική είναι η συµβολή του µεσολαβητή, ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε το 

καθήκον να φέρει σε διαπραγµάτευση τα συµβαλλόµενα µέρη, να αναζητήσει λύσεις και να 

προτείνει όποιο µέτρο κρίνει σκόπιµο για την έξοδο του οφειλέτη από την οικονοµική του 

κρίση .Εφόσον επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών που έχουν 

πλειοψηφία των αιτήσεων, η συµφωνία εισάγεται στο πτωχευτικό δικαστήριο προς επικύρωση. 

Η αίτηση δύναται να υποβληθεί εντός  δέκα ηµερών από την υπογραφή της (άρθρο 103, παρ1 

ΠτΚ), ενώ η διάρκεια της δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. Κατά τη συζήτηση της 

αίτησης ακούγονται συµβαλλόµενοι και εκπρόσωποι των εργαζοµένων καθώς και ο 

µεσολαβητής. Κάθε άλλο πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον, όπως ιδίως οι πιστωτές, 

δικαιούται να παρέµβει χωρίς την τήρηση προδικασίας (άρθρο 103 παρ. 3 ΠτΚ). Αν το 

δικαστήριο κρίνει ότι η συναφθείσα συµφωνία εξυπηρετεί τους στόχους τις διαδικασίας 

συνδιαλλαγής, επικυρώνει τη συµφωνία και κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας, εφόσον 

συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις (άρθρο 103, παρ 2): 

• Ο οφειλέτης, κατά τη σύναψη της συµφωνίας, να µη  βρίσκεται σε κατάσταση 

παύσης των πληρωµών 

• Οι όροι της συµφωνίας να εξασφαλίζουν τη διάρκεια της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. 

• Να µη θίγονται (µε οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε έκταση) τα 

συµφέροντα των πιστωτών που δεν υπέγραψαν τη συµφωνία. 

• Η διάρκεια ισχύος της συµφωνίας να συνοµολογείται για διάστηµα µέχρι και  

δύο έτη από την επικύρωσή της (µε το νόµο 3588/2010 έγινε αντικατάσταση της 

διάρκειας των δυο ετών σε τέσσερα έτη). 

Η απόφαση δηµοσιεύεται στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών 

( άρθρο 103, παρ 4). 
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Η δικαστική επικύρωση της συµφωνίας περατώνει άµεσα τη διαδικασία συνδιαλλαγής 

και το έργο του µεσολαβητή ενώ η συµφωνία καθίσταται δεσµευτική µόνο για τα συµβληθέντα 

µέρη, µόνο δηλαδή  για τον οφειλέτη και τους πιστωτές που την υπέγραψαν (104 παρ. 1).  Οι 

συνέπειες που επιφέρει η συµφωνία είναι: 

• Αναστέλλονται προσωρινά, κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας, τα µέτρα, 

εκκρεµή ή µη, ατοµικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, αλλά και κατά των 

εγγυητών και των συνοφειλετών του εις ολόκληρον, για την ικανοποίηση απαιτήσεων 

που έχουν γεννηθεί πριν τη σύναψη της συµφωνίας συνδιαλλαγής (104 παρ 1.) 

• Αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε 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, εφόσον οι κινήσεις αυτές δεν έχουν συµφωνηθεί στα πλαίσια της 

διαδικασίας συνδιαλλαγής και επιπλέον ενέχουν τον κίνδυνο απαξίωσης της 

επιχείρησης (104 παρ 1.) 

• Αίρεται αυτοδικαίως, προς διευκόλυνση των συναλλαγών του οφειλέτη, 

οποιαδήποτε απαγόρευση ή κώλυµα έκδοσης επιταγών του είχε επιβληθεί πριν το 

άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής (104 παρ. 1). 

• Αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσµίες άσκησης και παραγραφής υπό τις 

οποίες τελούν οι απαιτήσεις των συµβαλλόµενων πιστωτών και οι εξ αναγωγής 

απαιτήσεις των εγγυητών και των συνοφειλετών εις ολόκληρον κατά του οφειλέτη, 

καθώς επίσης και οι προθεσµίες άσκησης διαδικαστικών πράξεων (104 παρ. 1) 

•  Αναστέλλεται, για έξι (6) µήνες από την έκδοση της απόφασης που επικυρώνει 

τη συµφωνία, η λήψη κάθε µέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του 

οφειλέτη, συµπεριλαµβανοµένης και της κήρυξής του σε πτώχευση (104 παρ. 1). 

 

 

3.1.5 Η λύση της συµφωνίας συνδιαλλαγής 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 105 ΠτΚ, η λύση της συµφωνίας συνδιαλλαγής µπορεί να επέλθει είτε 

αυτοδικαίως είτε µε δικαστική απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου, µετά από αίτηση προς 

αυτό. Συγκεκριµένα, αυτοδικαίως επέρχεται:  
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α) όταν  παρέλθει η διάρκεια ισχύος της η οποία όπως εκτέθηκε παραπάνω, δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα δύο έτη από την επικύρωση της (105 παρ. 2) και  

β) σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής του σε οποιαδήποτε 

διαδικασία αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης της περιουσίας του (105 παρ. 3).  

 Με δικαστική απόφαση κηρύσσεται η λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής, πριν από την 

συµπλήρωση του συµφωνηµένου χρόνου διάρκειάς της, µετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως. 

Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 105 παρ. 1:  

     α) από οποιονδήποτε συµβληθέντα πιστωτή, λόγω µη εκπλήρωσης των όρων της συµφωνίας 

συνδιαλλαγής και  

     β) από οποιονδήποτε µη συµβληθέντα πιστωτή, εάν από όλες τις περιστάσεις, ιδίως εν όψει 

των ληφθέντων µέτρων και της οικονοµικής κατάστασης του οφειλέτη, προκύπτει πρόδηλη 

αδυναµία βιώσιµης συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς του. 

 

 

3.2 ∆ιαδικασία εξυγίανσης µε βάση το νόµο 4013/2011 

 

 

3.2.1 Προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης 

 

Η διαδικασία εξυγίανσης ρυθµίζεται από τα άρθρα 99-106 του έκτου κεφαλαίου του 

Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ισχύει σήµερα, το οποίο φέρει τον τίτλο «Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης». Πριν από την αντικατάστασή του µε το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011 , 

το έκτο κεφάλαιο Κώδικα  έφερε τον τίτλο «∆ιαδικασία συνδιαλλαγής» και ρύθµιζε την 

προϊσχύουσα διαδικασία συνδιαλλαγής. 

Για να υπαχθεί µια επιχείρηση στη διαδικασία εξυγίανσης πρέπει να πληροί κάποια 

κριτήρια. Καταρχήν θα  πρέπει το πρόσωπο που αιτείται να εισαχθεί στη διαδικασία 

εξυγίανσης να έχει πτωχευτική ικανότητα (άρθρο 95, ΠτΚ).  Έτσι, στη διαδικασία εξυγίανσης 

µπορεί να υπαχθεί κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε νοµική προσωπικότητα που έχει 

αποκτήσει την εµπορική ιδιότητα κατά το υποκειµενικό ή αντικειµενικό σύστηµα. Ακόµα, ο 

οφειλέτης επιβάλλεται να έχει το κέντρο των κύριων δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα. Η 

πιο σηµαντική ίσως προϋπόθεση για τον οφειλέτη είναι να βρίσκεται σε «παρούσα ή 

επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών υποχρεώσεών του 
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κατά τρόπο γενικό» (άρθρο 99, παρ 1, ΠτΚ). Σε αντίθεση µε την πτώχευση όπου απαιτείται 

γενική και µόνιµη αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών από τον οφειλέτη, για τη 

διαδικασία εξυγίανσης απαιτείται παρούσα ή µελλοντικά σίγουρη αδυναµία. Έτσι, η 

οικονοµική αδυναµία δεν απαιτείται να είναι παρούσα, αλλά να είναι προβλέψιµη, βάσει 

αντικειµενικών ενδείξεων και εκτιµήσεων, όπως για παράδειγµα η συνεχής µείωση των 

εσόδων, η παρατεταµένη έλλειψη κερδοφορίας, δυσκολία εξόφλησης βραχυπρόθεσµων 

οφειλών ή ακόµα και αδυναµία µισθολογικής κάλυψης του προσωπικού της επιχείρησης. 

Αξίζει να σηµειώσουµε πως σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 

αποδείξει ότι µέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης είναι σε θέση να διασωθεί και γι’αυτό το 

λόγο η συµφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται πάντα από ένα επιχειρηµατικό πλάνο , το οποίο 

αποτελεί στην ουσία ένα βιώσιµο σχέδιο ανάπτυξης (άρθρο 106ε, παρ 7,  Νόµος 4013/2011).   

Όσον αφορά τις διαδικαστικές προϋποθέσεις  που προβλέπει ο Νόµος για το άνοιγµα 

της διαδικασίας εξυγίανσης, απαιτείται από τον οφειλέτη η υποβολή αίτησης προς το 

πτωχευτικό δικαστήριο (άρθρο 100ε, παρ 1,  Νόµος 4013/2011).  Υπογραµµίζεται ότι, σε 

αντίθεση µε τα ισχύοντα στη διαδικασία συνδιαλλαγής, ο νόµος 4013/2011 δίνει τη 

δυνατότητα και σε οφειλέτες που έχουν περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωµών να 

υποβάλλουν αίτηση εξυγίανσης µε την υποχρέωση να συνυποβάλλεται µε το ίδιο δικόγραφο 

και αίτηση πτώχευσης. Την ίδια δυνατότητα έχουν, ακόµη και οι οφειλέτες για τους οποίους 

εκκρεµεί ήδη αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ή για τους οποίους κατατίθεται µεταγενέστερα 

τέτοια αίτηση. 

 

 

3.2.2 Αίτηση ανοίγµατος διαδικασίας εξυγίανσης- Απόφαση για το άνοιγµα 

της διαδικασίας 

 

Για να ξεκινήσει η διαδικασία εξυγίανσης, πρέπει να υποβληθεί αίτηση ανοίγµατος της 

διαδικασίας στο πτωχευτικό δικαστήριο, να κατατεθούν όλα τα απαιτούµενα από το νόµο 

συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα, να διεξαχθεί η σχετική δίκη και να εκδοθεί απόφαση επί 

της αίτησης. 

Όσον αφορά το περιεχόµενο της αίτησης, (άρθρο 100, ΠτΚ), ο οφειλέτης οφείλει να 

προβεί σε περιγραφή της επιχείρησής του, της οικονοµικής του κατάστασης µε παράθεση των 

πιο πρόσφατων οικονοµικών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν οφειλών του προς 
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το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, των αιτιών της οικονοµικής του αδυναµίας, των 

προτεινόµενων µέτρων για την αντιµετώπιση της οικονοµικής αδυναµίας και τυχόν 

διαπραγµατεύσεων, που έχουν, ήδη, λάβει χώρα µε τους πιστωτές. Σε κάθε περίπτωση, στην 

αίτηση θα πρέπει να διατυπώνεται µε σαφήνεια το αίτηµα ανοίγµατος της διαδικασίας. 

Επίσης µαζί µε την αίτηση επισυνάπτονται τα κάτωθι: 

• Οικονοµικές καταστάσεις για την τελευταία χρήση, εφόσον, βέβαια, είναι 

υποχρεωµένος από το νόµο να καταρτίζει τέτοιες καταστάσεις. 

• Βεβαίωση της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας για χρέη προς το ∆ηµόσιο. 

• Γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού 4.000 ή 7.000 

ευρώ στην περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας.  
Το γραµµάτιο κατατίθεται προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα της αµοιβής του 

εµπειρογνώµονα, του τυχόν µεσολαβητή ή του ειδικού εντολοδόχου, τα έξοδα 

δηµοσιεύσεων και τα έξοδα για τη τυχόν σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών. Σε 

περίπτωση, κατά την οποία την αίτηση υποβάλλει φυσικό πρόσωπο, χωρίς να 

συνυποβάλλει αίτηµα για διορισµό µεσολαβητή ή σύγκληση συνέλευσης, το 

παράβολο ανέρχεται στις 2.000 ευρώ. 

• Έκθεση εµπειρογνώµονα επιλεγµένου από τον οφειλέτη (άρθρο 100, παρ 4,  Νόµος 

4013/2011), το περιεχόµενο της οποίας πρέπει να αναφέρεται τόσο στο παθητικό όσο 

και στο ενεργητικό της επιχείρησης, να περιέχει πλήρη κατάλογο των περιουσιακών 

στοιχείων του οφειλέτη καθώς και να αναλύει τις πιθανότητες εξυγίανσης της 

επιχείρησης. 

 

 

3.2.3 Επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης- Αποτελέσµατα επικύρωσης 

 

Μετά τη διαµόρφωση του περιεχοµένου της συµφωνίας και την αποδοχή των όρων εκ µέρους 

αφενός του οφειλέτη και αφετέρου των πιστωτών, ακολουθεί η υποβολή αίτησης στο 

πτωχευτικό δικαστήριο για επικύρωση της συµφωνίας. Μέσω της επικύρωσης η συµφωνία 

αποκτά δεσµευτική ισχύ όχι µόνο για τα συµβαλλόµενα µέρη αλλά και για τους µη 

συναινούντες πιστωτές. 

Η αίτηση για επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης κατατίθεται από τον οφειλέτη, 

οποιονδήποτε πιστωτή ή τον µεσολαβητή στο πτωχευτικό δικαστήριο (άρθρο 106, παρ 1,  
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ΠτΚ). Η επικύρωση λαµβάνει χώρα είτε µέσα στην προθεσµία που επιβάλλει η απόφαση 

ανοίγµατος της διαδικασίας, είτε µέσα στη δοθείσα, κατά περίπτωση προθεσµία.  

Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης σε περίπτωση που 

πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις (άρθρο 106ζ, παρ 1,  ΠτΚ) 

• Η συµφωνία  να έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη, καθώς και από τους εκπροσώπους 

της συνέλευσης των πιστωτών, που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή, στην 

περίπτωση που έχει λάβει χώρα συνέλευση πιστωτών ή και εάν δεν έχει συγκληθεί 

συνέλευση, από την πλειοψηφία των πιστωτών. 

• Το δικαστήριο οφείλει να είναι σε θέση να προβλέψει ότι η επιχείρηση διαθέτει το 

απαιτούµενο υπόβαθρο προκειµένου να συνεχίσει να παρουσιάζει µια αξιόλογη 

δραστηριότητα και να απασχολεί εργαζοµένους. 

• Η συµφωνία εξυγίανσης µε το περιεχόµενο της δεν πλήττει τη συλλογική 

ικανοποίηση των πιστωτών. 

• Η συµφωνία εξυγίανσης αντιµετωπίζει µε βάση την αρχή της ισότιµης  

µεταχείρισης τους πιστωτές, που βρίσκονται στην ίδια θέση. 

• Η συµφωνία εξυγίανσης  δεν είναι αποτέλεσµα δόλου ή άλλης αθέµιτης πράξης ή 

κακόπιστης συµπεριφοράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, ή παραβιάζει διατάξεις 

αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του ανταγωνισµού. 

 

 

3.2.4 ∆ιαφορές της διαδικασίας εξυγίανσης από τη διαδικασία 

συνδιαλλαγής 

 

Η διαδικασία εξυγίανσης που εισήγαγε ο νόµος 4013/2011 και αντικατέστησε τη διαδικασία 

συνδιαλλαγής που προέβλεπε ο Πτωχευτικός Κώδικας, αποτελεί τη συνέχεια της παλιάς 

µεθόδου, αλλά συγχρόνως ορισµένα σηµεία της, την κάνουν να ξεχωρίζει από τη διαδικασία 

της συνδιαλλαγής. 

Πρώτο και βασικό σηµείο διαφοροποίησης των δυο µεθόδων αποτελεί η δέσµευση 

από τη συµφωνία εξυγίανσης του συνόλου των πιστωτών, συναινούντων και µη, οι 

απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν πριν από το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 

106η, παρ 1,  ΠτΚ). Μεταξύ των θετικών της διαδικασίας αυτής είναι και η δυνατότητα 

υπαγωγής σε αυτήν ακόµα και επιχειρήσεων που έχουν ήδη εισέλθει στο στάδιο παύσης 
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πληρωµών. Με τον Ν. 4013/2011 δίνεται η δυνατότητα να εξυγιανθούν και να συνεχίσουν να 

λειτουργούν πολλές επιχειρήσεις που είναι επιχειρηµατικά βιώσιµες λόγω αντικειµένου, αλλά 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας. 

Υπάρχουν και άλλα σηµεία του νέου νόµου που τον διαφοροποιούν από τον παλιό, 

,µεταξύ των οποίων είναι η δυνατότητα κατάρτισης της συµφωνίας εξυγίανσης και απευθείας 

µεταξύ της επιχείρησης και των πιστωτών της και να επικυρωθεί από το ∆ικαστήριο χωρίς 

προηγουµένως να έχει συγκληθεί συνέλευση πιστωτών. Ακόµα για τις επιχειρήσεις που έχει 

επέλθει η παύση πληρωµών, η µη συνυποβολή αίτησης πτώχευσης από τον οφειλέτη δε 

συνεπάγεται ακύρωση της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης. Αξίζει να 

σηµειώσουµε ότι επιχειρήσεις που πέτυχαν συµφωνία συνδιαλλαγής, σύµφωνα µε τα 

καταργηθέντα άρθρα του  Πτωχευτικού Κώδικα, µπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη 

στη διαδικασία εξυγίανσης, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις ενώ αυτονόητο 

είναι ότι και επιχειρήσεις που δεν πέτυχαν τη σύναψη συµφωνίας συνδιαλλαγής µπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για ένταξη στη διαδικασία εξυγίανσης. 

Συµπερασµατικά, για το  νέο νόµο 4013/2011 και τις νέες διατάξεις που ρυθµίζουν τη 

διαδικασία εξυγίανσης µπορούµε να πούµε ότι η νέα αυτή διαδικασία, σε αντίθεση µε την 

προηγούµενη, στοχεύει σε λιγότερες υπαγωγές επιχειρήσεων στη διαδικασία, άλλα µε 

προοπτική ενός καλύτερου αποτελέσµατος .Εξάλλου όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο 

∆ηµήτριος Κ.Αυγητιδης, ο νοµοθέτης µε τη εισαγωγή της νέας διαδικασίας δεν επιδίωξε τη 

διεύρυνση των δυνατοτήτων χρησιµοποίησης µια εξυγιαντικής διαδικασίας, αλλά αντίθετα, 

το νοµοθετικό περιορισµό εφαρµογής της σε γνήσιες προσπάθειες εξυγίανσης. 
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                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ 

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ : ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

Το σχέδιο  αναδιοργάνωσης θεωρείται ως εναλλακτική εξέλιξη της πτώχευσης. Ενώ το άρθρο 

1 του ΠτΚ αναφέρει προγραµµατικά ότι η πτώχευση αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση 

των πιστωτών του οφειλέτη µέσω ρευστοποίησης  του ενεργητικού του, επισηµαίνει ωστόσο 

ότι  η συλλογική αυτή ικανοποίηση µπορεί να επιτευχθεί και µε «άλλο τρόπο που 

προβλέπεται από το σχέδιο αναδιοργάνωσης, και ιδίως µε τη διατήρηση  της επιχείρησης 

του». Η διατύπωση αυτή σηµαίνει ότι η ρευστοποίηση του ενεργητικού κατά τα άρθρα 132 

ΠτΚ  δεν είναι η µοναδική διέξοδος για την πορεία της πτώχευσης, και ότι οι ενδιαφερόµενοι 

(ο οφειλέτης και οι πιστωτές) µπορούν µε το «σχέδιο» που αποδέχονται και που το 

δικαστήριο επικυρώνει, να ρυθµίσουν διαφορετικά την πορεία της διαδικασίας. Εκκαθάριση 

ή σχέδιο αναδιοργάνωσης αποτελούν συνεπώς ισοδύναµους τρόπους περάτωσης της 

πτώχευσης, που αποβλέπουν εξίσου στην ικανοποίηση των πιστωτών και το αν θα 

ακολουθηθεί ο ένας ή άλλος τρόπος αποφασίζεται από τους πιστωτές. Λαµβάνοντας υπόψη 

τις συνθήκες αλλά και τις προοπτικές κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης, το σχέδιο 

αναδιοργάνωσης ανοίγει εναλλακτικές δυνατότητες και λύσεις για την επίτευξη 

αποτελέσµατος που να εξυπηρετεί τόσο τους πιστωτές όσο και τον οφειλέτη. 

 

 

 

 4.1 Πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης  

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 108 ΠτΚ η διαδικασία για το σχέδιο αναδιοργάνωσης 

αρχίζει µε την υποβολή πρότασης στο πτωχευτικό δικαστήριο ενώ η µορφή και το 

περιεχόµενο του σχεδίου καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 104-123 ΠτΚ. 

Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι το σχέδιο αναδιοργάνωσης  µπορεί να τεθεί σε 

εφαρµογή, όταν η επιχείρηση έχει υπαχθεί ήδη σε πτώχευση, έχει δηλαδή  παύσει οριστικά 

τις πληρωµές της. Σχέδιο για αναδιοργάνωση δικαιούται να υποβάλει στο πτωχευτικό 
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δικαστήριο, ο οφειλέτης και ο σύνδικος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 108 ΠτΚ 

ενώ αξίζει να αναφέρουµε ότι πιστωτές, τρίτοι ή άλλα όργανα της πτωχευτικής διαδικασίας 

δεν έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν σχέδιο αναδιοργάνωσης. 

Ο οφειλέτης µπορεί να υποβάλλει σχέδιο αναδιοργάνωσης συγχρόνως µε την αίτησή 

του (µε την οποία ζητεί να κηρυχθεί σε πτώχευση) ή µέσα σε προθεσµία τεσσάρων µηνών 

από την κήρυξή του σε πτώχευση. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί από το δικαστήριο 

µια φορά και για σύντοµο χρόνο, όχι πέραν του τριµήνου, εφόσον η καθυστέρηση δεν είναι 

επιζήµια για τους πιστωτές και αν υπάρχουν βάσιµες ελπίδες αποδοχής του σχεδίου από τους 

πιστωτές. Ο σύνδικος δικαιούται να υποβάλει σχέδιο αναδιοργάνωσης µόνον µετά την 

παρέλευση της προθεσµίας υποβολής σχεδίου από τον οφειλέτη και µέσα σε τρεις µήνες από 

την παρέλευση της και εφόσον έχει προηγηθεί η έκθεσή του. Εποµένως ο ρόλος του συνδίκου 

είναι επικουρικός, γεγονός που σηµαίνει ότι εάν ο οφειλέτης υποβάλει πρόταση σχεδίου, η 

πρωτοβουλία του συνδίκου αδρανοποιείται, έστω και αν το σχέδιο του συνδίκου περιείχε 

άλλες (ίσως και καλύτερες) προτάσεις, από εκείνες που διατύπωσε ο οφειλέτης. 

 

 

4.2 Το περιεχόµενο του σχεδίου 

 

Ο κώδικας επιβάλλει  το σχέδιο αναδιοργάνωσης, ανεξάρτητα αν το υποβάλλει ο οφειλέτης ή 

ο σύνδικος, να έχει ένα ελάχιστο περιεχόµενο χωρισµένο σε τρία µέρη: το πληροφοριακό ως 

προς την οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη και τη σύγκριση της πρότασης  ικανοποίησης 

των πιστωτών σε σχέση µε εκείνη της εκκαθάρισης, το περιγραφικό, ως προς τα 

προτεινόµενα µέτρα για την ικανοποίηση των πιστωτών και τη διάσωση της επιχείρησης  και 

το διαµορφωτικό ή διαπλαστικό ως προς το πώς προτείνεται να διαµορφωθούν τα δικαιώµατα 

των πιστωτών. 

Το πληροφοριακό µέρος δίνει πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση του 

οφειλέτη, τα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και του ταµείου της επιχείρησής αλλά και για 

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 δικαστήριο. Ακόµα συγκρίνει την 

προτεινόµενη ικανοποίηση των πιστωτών µε βάση το σχέδιο και την εκκαθάριση. 

 Το περιγραφικό µέρος περιγράφει τα µέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να 

ληφθούν και που  εξασφαλίζουν τα δικαιώµατα των πτωχευτικών πιστωτών και γενικά τα 
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µέτρα του σχεδίου, ιδίως  αυτά που αφορούν οργανωτικές µεταβολές και επιχειρησιακά 

προγράµµατα, τη χρηµατοδότηση του οφειλέτη ή τη µετοχοποίηση των απαιτήσεων. Ακόµα 

αποτυπώνει τυχόν διαρθρωτικές εταιρικές µεταβολές καθώς και την επιτυχή συνέχιση της 

επιχείρησης ή τη µεταβίβασή της. 

Τέλος το διαµορφωτικό ή διαπλαστικό µέρος περιλαµβάνει το πώς κατά το σχέδιο 

προτείνεται να διαµορφωθούν τα δικαιώµατα των πιστωτών, ανάλογα µε την κατηγορία στην 

οποία ανήκουν, (εγγυητών, συνοφειλετών), όπως για παράδειγµα µε µείωση των απαιτήσεων, 

άφεση χρέους, καταβολή σε δόσεις, περιορισµούς εµπράγµατης  ασφάλειας ή προνοµίων. 

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης προκειµένου να διατηρηθεί ρεαλιστικό και να µπορεί να 

εφαρµοσθεί σε πραγµατικά βιώσιµες επιχειρήσεις ώστε να  αποφύγει το φαινόµενο των 

προηγούµενων εξυγιαντικών µεθόδων που ουσιαστικά κατέληγαν σε ελάχιστα ποσοστά 

ικανοποίησης καταβλητέα σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα, επέβαλε συγκεκριµένους 

περιορισµούς. Το σχέδιο πρέπει ποσοτικά, να προβλέπει ελάχιστο ποσοστό ικανοποίησης 

χρονικά καταβλητέο σε συγκεκριµένο µέγιστο χρόνο. Έτσι, η µείωση των απαιτήσεων που 

προβλέπει το σχέδιο, δεν επιτρέπεται να περιορίζει τις απαιτήσεις κάτω του 20% (ως 

ελάχιστο όριο σοβαρότητας της αναδιοργάνωσης), το ποσό δε που αντιστοιχεί  πρέπει να 

καταβληθεί  εφ’ απαξ ή σε δόσεις εντός έτους (από την επικύρωση). 

Ένα από τα χαρακτηριστικά του σχεδίου είναι κατάταξη των πιστωτών σε «οµάδες» 

και «υποοµάδες και πολύ πιθανό να είναι εµπνευσµένο από τον αµερικανικό πτωχευτικό 

κώδικα. Το σχέδιο δηλαδή δεν επιτρέπεται να περιέχει γενικές ρυθµίσεις, οµοιόµορφες για 

όλους τους πιστωτές, αλλά θα πρέπει να τους διακρίνει  ανάλογα µε τη νοµική τους θέση. Η 

διάταξη του άρθρου 111 (παρ 1 ΠτΚ) καθορίζει τη δηµιουργία πέντε αρχικών υποχρεωτικών 

οµάδων όπως: α) των ενέγγυων πιστωτών, εάν τα δικαιώµατα τους θίγονται β) των γενικώς 

προνοµιούχων, γ) των ανέγγυων πιστωτών, δ) των πιστωτών µειωµένης εξασφάλισης, εκείνοι 

δηλ που ικανοποιούνται  µετά την ικανοποίηση των εγχειρογράφων µόνο όµως αν το σχέδιο 

έχει προβλέψεις και γι’ αυτούς (άρθρο 111 παρ 1), και τέλος ε) των εργαζοµένων. Το σχέδιο 

µπορεί να προβλέπει τη δηµιουργία, µέσα σε κάθε οµάδα πιστωτών, υποοµάδων πιστωτών µε 

οµοιογενή οικονοµικά συµφέροντα µε βάση κριτήρια που διατυπώνονται µέσα στο σχέδιο. 
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4.3 ∆ικαστική προεξέταση σχεδίου 

 

Το σχέδιο πριν αρχίσει τη διαδροµή της αποδοχής και της δικαστικής επικύρωσης του, 

υποβάλλεται σε αυτεπάγγελτη προεξέταση από το πτωχευτικό δικαστήριο (άρθρο 114 ΠτΚ). 

Σκοπός του νοµοθέτη είναι σχέδια που δεν καλύπτουν τα ελάχιστα προαπαιτούµενα, δεν είναι 

υλοποιήσιµα και στερούνται προοπτικών επιτυχίας να αποκλείονται από την περαιτέρω 

διαδικασία, ώστε να αποτρέπονται καθυστερήσεις στην πορεία της όλης διαδικασίας ( 

Λάµπρος Ε. Κοτσίρης (2008) Πτωχευτικό ∆ίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα).  

Το πτωχευτικό δικαστήριο, προβαίνοντας στην προεξέταση του σχεδίου, το 

απορρίπτει, εφόσον ( άρθρο 114, παρ 1, ΠτΚ): α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του νόµου περί 

του ελαχίστου περιεχοµένου του, β) πιθανολογείται ότι το υποβληθέν από τον οφειλέτη 

σχέδιο δε θα γίνει δεκτό από τους πιστωτές ή δε θα τύχει της τελικής επικύρωσης, λόγω του 

περιεχοµένου του και της προηγούµενης πορείας της διαδικασίας, γ) είναι έκδηλο, 

λαµβάνοντας υπόψη και της οικονοµικής κατάστασης του οφειλέτη, ότι οι απαιτήσεις των 

πιστωτών και των τρίτων, στους οποίους τυχόν αναφέρεται το σχέδιο, είναι αδύνατον να 

ικανοποιηθούν. 

Η απόφαση του δικαστηρίου που απορρίπτει το σχέδιο δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα, 

ενώ σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι  το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα, µετά από αίτηση 

του οφειλέτη ή του συνδίκου και για το µέχρι την αποδοχή και επικύρωση του σχεδίου 

διάστηµα ή µέχρι την απόρριψή του, να διατάξει προσωρινά την απαγόρευση εκποίησης ή 

µεταβολής της κατάστασης της πτωχευτικής περιουσίας, που θα µπορούσε να θέσει σε 

κίνδυνο την πραγµατοποίηση του σχεδίου ( άρθρο 114, παρ 4, ΠτΚ). 

 

 

4.4 Αποδοχή του σχεδίου- Απόφαση συνέλευσης των πιστωτών 

 

Όταν το υποβληθέν στο πτωχευτικό δικαστήριο σχέδιο δεν απορριφτεί κατά την προεξέταση 

και γίνει προσωρινώς δεκτό, το δικαστήριο µε την  ίδια την απόφαση του, που δέχεται το 

σχέδιο, ορίζει ηµεροµηνία σύγκλισης ειδικής συνέλευσης  των πιστωτών για συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του σχεδίου. Η απόφαση αυτή των πιστωτών που οριοθετείται µέσα σε 

προθεσµία τριών µηνών από την δηµοσίευση της απόφασης, γνωστοποιείται από το 

γραµµατέα του δικαστηρίου µε επιστολή (µαζί µε το σχέδιο αναδιοργάνωσης) στους πιστωτές 
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που έχουν αναγγείλει τις απαιτήσεις τους, στους ενέγγυους πιστωτές, στο σύνδικο, στον 

οφειλέτη και στην επιτροπή πιστωτών, εάν έχει οριστεί (άρθρο 115, παρ 3, ΠτΚ). 

Η συζήτηση και η ψηφοφορία για το σχέδιο γίνεται σε ειδική συνέλευση των 

πιστωτών ενώπιον του εισηγητή. Εάν κατά τη συζήτηση στη συνέλευση προκύψει η ανάγκη, 

ιδίως λόγω υποβολής τροποποιήσεων του σχεδίου ή συνεχιζόµενων διαπραγµατεύσεων, για 

αναβολή της ψηφοφορίας, ο εισηγητής µπορεί να αναβάλει τη συνέλευση µόνον µια φορά σε 

ηµεροµηνία που δεν θα απέχει περισσότερο από δέκα ηµέρες. 

Ο οφειλέτης δικαιούται, µέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας επί του σχεδίου που 

υπέβαλε, να παραιτηθεί από αυτό µε γραπτή δήλωσή του προς τον εισηγητή ή τον γραµµατέα 

των πτωχεύσεων. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία αναδιοργάνωσης µαταιώνεται 

αυτοδικαίως (άρθρο 119, ΠτΚ). Προϋπόθεση για την έναρξη της ψηφοφορίας για το σχέδιο, 

όταν έχει υποβληθεί από το σύνδικο, είναι η προηγούµενη συναίνεση του οφειλέτη. Η 

συναίνεση αυτή θεωρείται ότι έχει δοθεί, εάν αρχίσει η ψηφοφορία επί του σχεδίου, χωρίς ο 

οφειλέτης να προβάλει αντιρρήσεις κατά του σχεδίου. Οι τυχόν αντιρρήσεις θα πρέπει να 

υποβληθούν µε έγγραφο του οφειλέτη προς τον εισηγητή ή τον γραµµατέα των πτωχεύσεων. 

Οι αντιρρήσεις του οφειλέτη δεν εµποδίζουν την επικύρωση του σχεδίου από το 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 (άρθρο 120, ΠτΚ). Μετά το τέλος της συζήτησης και εφόσον δεν 

προκύψει ανάγκη αναβολής, ο εισηγητής καλεί τους πιστωτές να ψηφίσουν επί του σχεδίου. 

Πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις δε θίγονται από το σχέδιο δεν ψηφίζουν ενώ 

πιστωτές που απέχουν από τη ψηφοφορία θεωρούνται ότι ψηφίζουν υπέρ του σχεδίου. Για 

την αποδοχή του σχεδίου απαιτείται πλειοψηφία των πιστωτών που εκπροσωπούν τα δύο 

τρίτα του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο πρέπει να περιλαµβάνεται και ποσοστό 

τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εµπραγµάτως ή µε ειδικό προνόµιο ή µε 

προσηµείωση υποθήκης εξασφαλιζόµενων απαιτήσεων. Η πραγµατική εικόνα αυτών των 

απαιτήσεων βεβαιώνεται σε πίνακα απαιτήσεων που συντάσσεται και υπογράφεται από 

ορκωτό ελεγκτή και υποβάλλεται στον εισηγητή (άρθρο 121, παρ 1, ΠτΚ). Αξίζει να 

αναφέρουµε ότι αµφισβητούµενες απαιτήσεις µπορούν να γίνουν προσωρινά δεκτές προς 

ψηφοφορία από τον εισηγητή, ενώ ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι στην ψηφοφορία για 

την αποδοχή του σχεδίου δεν µετέχουν οι εργαζόµενοι της επιχείρησης παρόλο που και αυτοί 

έχουν απαιτήσεις έναντι της επιχείρησης. 
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4.5 ∆ικαστική επικύρωση σχεδίου 

 

Μετά την αποδοχή του από τους πιστωτές, το σχέδιο υποβάλλεται προς δικαστική 

επικύρωση, µε δικαστική απόφαση πτωχευτικού δικαστηρίου. Βάσει της δικαστικής 

επικύρωσης, επιβεβαιώνεται η  νοµιµότητα κατάρτισης του σχεδίου αλλά και η καλή πίστη 

των συναινούντων µερών, ενώ χωρίς την επικύρωση το σχέδιο «δεν παράγει έννοµα 

αποτελέσµατα». Το σχέδιο εισάγεται άµεσα προς επικύρωση µε βάση έκθεση του εισηγητή 

σε ηµεροµηνία συζήτησης που δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ηµέρες από την 

ηµεροµηνία αποδοχής του σχεδίου από τους πιστωτές. Στη συζήτηση καλούνται τουλάχιστον 

τρεις ηµέρες νωρίτερα να εκφέρουν τις απόψεις τους ο οφειλέτης, ο σύνδικος και, όπου έχει 

οριστεί, η επιτροπή πιστωτών. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον έχει δικαίωµα παρέµβασης 

χωρίς τήρηση προδικασίας (άρθρο 122, παρ 2-3, ΠτΚ). 

Εάν στο σχέδιο αναδιοργάνωσης προβλέπεται ότι η λήψη ορισµένων µέτρων ή η 

καταβολή παροχών, οφείλουν να πραγµατοποιούνται πριν την επικύρωση του σχεδίου, τότε 

το σχέδιο δεν επικυρώνεται παρά µόνο όταν οι παραπάνω όροι εκπληρωθούν (άρθρο 123, 

παρ 1, ΠτΚ).  Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι αποκλειστική αρµοδιότητα του 

δικαστηρίου είναι η επικύρωση ή µη  του σχεδίου και όχι η τροποποίηση των όρων που αυτό 

εκφράζει. 

Λόγοι απόρριψης του σχεδίου από το πτωχευτικό δικαστήριο, είναι οι ακόλουθοι: 

• εάν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα ως προς το περιεχόµενο του 

σχεδίου, τη διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας, τις αναγκαίες πλειοψηφίες 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, 

• εάν η αποδοχή του σχεδίου είναι αποτέλεσµα δόλου ή άλλης αθέµιτης πράξης ή 

κακόπιστης συµπεριφοράς του οφειλέτη, του πιστωτή, του συνδίκου ή τρίτου,  

• εάν η απόρριψη επιβάλλεται για λόγους δηµόσιου συµφέροντος και  

• εάν το σχέδιο δεν προστατεύει τους διαφωνούντες πιστωτές, ιδίως εάν δεν 

εξασφαλίζεται ότι θα λάβουν, τουλάχιστον ότι πιθανολογείται ότι θα ελάµβαναν, µέσω της 

διαδικασίας εκκαθάρισης (άρθρο 124, ΠτΚ). 

Η δικαστική επικύρωση ή απόρριψη του σχεδίου, υπόκειται σε δυνατότητα υποβολής 

έφεσης, η συζήτηση της οποίας προσδιορίζεται µέσα σε δέκα πέντε ηµέρες από την άσκησή 

της και η απόφαση πρέπει να εκδοθεί µέσα σε δέκα πέντε ηµέρες από τη συζήτησή της. 

Αναβολή της συζήτησης της έφεσης δεν επιτρέπεται ενώ παράλληλα η έφεση δεν αναστέλλει 
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καµία ενέργεια της διαδικασίας αναδιοργάνωσης που αποφασίστηκε. 

Το σχέδιο, µε βάση τη απόφαση που το επικυρώνει, αποκτά δεσµευτική ισχύ για 

όλους τους πιστωτές, οποιασδήποτε κατηγορίας και νοµικής µορφής, περιλαµβανοµένων και 

των πιστωτών που µειοψήφησαν ή προέβαλαν αντίρρηση ή απείχαν από την ψηφοφορία ή 

δεν συµµετείχαν σ’ αυτή (αντίθετα µε τη διαδικασία συνδιαλλαγής όπου η απόφαση δεν 

δεσµεύει τους µη συµβληθέντες πιστωτές). Από την τελεσιδικία της απόφασης που 

επικυρώνει το σχέδιο, η πτωχευτική διαδικασία περατώνεται και τα όργανα της πτώχευσης 

παύουν και εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο σχέδιο, ο οφειλέτης αναλαµβάνει τη 

διοίκηση της περιουσίας του, προς το σκοπό εκπλήρωσης των όρων του σχεδίου. Τα 

δικαιώµατα των πτωχευτικών πιστωτών κατά των εγγυητών και συνοφειλετών εις ολόκληρον 

του οφειλέτη, καθώς και τα υφιστάµενα δικαιώµατά τους σε περιουσιακά αντικείµενα τρίτων, 

περιορίζονται στο ίδιο ποσό µε την απαίτηση κατά του οφειλέτη, εκτός αν δεν συναινεί ο 

εξασφαλιζόµενος πιστωτής. 

 

 

4.6 ∆ιαφορές σχεδίου αναδιοργάνωσης µε τη διαδικασία συνδιαλλαγής 

 

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης, καταρχήν  παρουσιάζει µεγάλη οµοιότητα µε την αίτηση 

συνδιαλλαγής του άρθρου 99.  Υπάρχουν όµως τουλάχιστον δυο µεγάλες και πρακτικές 

διαφορές. Το σχέδιο αναδιοργάνωσης εφαρµόζεται κυρίως όταν  η αξία ρευστοποίησης των 

υπαρχόντων  περιουσιακών στοιχείων είναι σηµαντικά κατώτερη  του ποσού αποπληρωµής 

που προτείνεται  στο σχέδιο αναδιοργάνωσης.   Το σχέδιο αναδιοργάνωσης  δηλαδή µπορεί 

να καταστεί χρήσιµο όταν  η αξία της ρευστοποιηµένης περιουσίας της 

επιχείρησης  υπολείπεται κατά πολύ του ποσού που υπόσχεται και προβλέπει το σχέδιο 

αναδιοργάνωσης  ότι θα καταβληθεί στους πιστωτές σε βάθος χρόνου. Γι αυτό και στη 

σχετική έκθεση λογιστή που συνοδεύει το σχέδιο αναδιοργάνωσης πρέπει να απεικονίζονται 

τα εκτιµώµενα έσοδα της επιχείρησης σε βάθος του χρόνου ισχύος του σχεδίου από τα οποία 

θα αποπληρώνονται περιοδικά   τα χρέη της επιχείρησης.  

Επιπλέον, σηµαντικό πλεονέκτηµα του σχεδίου αναδιοργάνωσης είναι ότι οι πιστωτές δεν 

χάνουν το δικαίωµα τους να προχωρήσουν  ύστερα από ανατροπή του σχεδίου σε άµεση 

ρευστοποίηση της όποιας παρουσίας της επιχείρησης, αν υπάρξει παράβαση στους 

συµφωνηθέντες όρους του σχεδίου (π.χ. µη καταβολή δόσης). Περαιτέρω το σχέδιο 

αναδιοργάνωσης επιτρέπει σε πολύ µεγαλύτερο ποσοστό τη µείωση του χρέους  σε σχέση µε 



  

- 37 - 

 

την αίτηση συνδιαλλαγής (µέχρι και 90% θεωρητικά), ενώ µπορεί να εκτείνεται σε χρόνο 

µεγαλύτερο από αυτόν της τετραετίας που προβλέπει η συνδιαλλαγή, ένα χρονικό διάστηµα 

που  για την ελληνική πραγµατικότητα δεν είναι αρκετό για να ορθοποδήσει µια 

επιχείρηση.  Σηµαντικό είναι επίσης ότι το σχέδιο αναδιοργάνωσης δεσµεύει ακόµα και µετά 

τη λήξη της ισχύος του και τους  πιστωτές που δεν το αποδέχθηκαν ενώ η διαγραφή χρεών 

που επιτεύχθηκε ισχύει έναντι όλων.  Έτσι η επιχείρηση αν τα καταφέρει και τηρήσει το 

σχέδιο  απαλλάσσεται πλήρως από τα χρέη που διαγράφηκαν όντας πραγµατικά εξυγιασµένη 

σε αντίθεση µε  την αίτηση συνδιαλλαγής  που ακόµα και αν τηρηθεί η συνδιαλλαγή, οι 

πιστωτές που δε συµφώνησαν, µπορούν µετά τη λήξη της τετραετίας να διεκδικήσουν τα 

χρήµατα τους.  

Η επιτυχία ή όχι του θεσµού του σχεδίου αναδιοργάνωσης, αν και είναι νωρίς για µια 

ολοκληρωµένη άποψη, κρίνεται αβέβαιη. Πρώτον, µέχρι στιγµής δεν έχουν υιοθετηθεί 

σηµαντικός αριθµός σχεδίων αναδιοργάνωσης, καθώς στην ελληνική πραγµατικότητα 

αφερέγγυες επιχειρήσεις που να µπορούν να αναδιοργανωθούν και να διασωθούν δεν 

συναντώνται συχνά. ∆εύτερον, η αναδιοργάνωση µιας επιχείρησης µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί και µε την εκποίηση της, παρέχοντας και βασικά φορολογικά 

πλεονεκτήµατα στους ιδιοκτήτες της και τέλος, η εισαγωγή του θεσµού της εξυγίανσης έχει 

αποµειώσει τη δηµοτικότητα του σχεδίου αναδιοργάνωσης. 
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                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΜΕ ΠΤΩΧΕΤΙΚΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

Στην περίπτωση που δεν τελεσφορήσει η προσπάθεια ανασυγκρότησης της επιχείρησης, 

υιοθετείται από τον Πτωχευτικό Κώδικα µια πολύ ταχύτερη πτωχευτική διαδικασία, µε 

επάλληλους ελεγκτικούς µηχανισµούς, που διασφαλίζουν την άµεση ρευστοποίηση της 

πτωχευτικής περιουσίας αλλά και τη διανοµή της. 

 

 

5.1 Η ένωση των πιστωτών 

 

Ως ένωση των πιστωτών ονοµάζεται το στάδιο εκείνο κατά το οποίο βρίσκεται η πτωχευτική 

διαδικασία µετά την ολοκλήρωση της εξέλεγξης των πιστώσεων, όταν δεν γίνεται δυνατό να 

επιτευχτεί η αποδοχή ή η επικύρωση σχεδίου αναδιοργάνωσης της επιχείρησης του οφειλέτη 

ή αν αυτή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο. Η ένωση των πιστωτών, υπέρ της οποίας ενεργεί 

ο σύνδικος, αποσκοπεί στην εκκαθάριση της πτωχευτικής περιουσίας και στη διανοµή του 

προϊόντος. Σε αυτό το στάδιο 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 συνόλου, είτε µε την εκποίηση των επί µέρους στοιχείων αυτής, 

καθενός χωριστά ή οµαδικά (άρθρο 132, ΠτΚ). 

Ο σύνδικος πριν προχωρήσει στη ρευστοποίηση του ενεργητικού της επιχείρησης, 

οφείλει να λάβει γνώση της απόφασης της συνέλευσης των πιστωτών, η οποία συγκαλείται, 

εντός 20 ηµερών , µετά το πέρας των επαληθεύσεων των απαιτήσεων για να αποφασίσει για 

κρίσιµα ζητήµατα, όπως η συνέχιση ή µη της επιχείρησης, αν είναι συµφέρουσα η εκµίσθωση 

της επιχείρησης σε τρίτο ή ακόµα αν πρέπει να εκποιηθεί στο σύνολο της. Η απόφαση της 

παραπάνω συνέλευσης επί των κρίσιµων θεµάτων, λαµβάνεται µε διπλή πλειοψηφία του 

συνόλου των πιστωτών και των απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόντων. 

Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε πως µέχρι τη λήψη της απόφασης των πιστωτών, 

αναστέλλονται όλες ατοµικές διώξεις των ενέγγυων πιστωτών επί των περιουσιακών 
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στοιχείων του οφειλέτη. Τέλος, σηµαντικό πλεονέκτηµα που προβλέπει ο Νόµος σε αυτό το 

στάδιο της πτωχευτικής διαδικασίας είναι ότι  κατά τη µεταβίβαση των στοιχείων του 

ενεργητικού του οφειλέτη, αλλά και για κάθε συναλλαγή µε το δηµόσιο, ο σύνδικος δεν 

υποχρεούται να προσκοµίσει πιστοποιητικά φορολογικής ή ασφαλιστικής ενηµερότητας του 

οφειλέτη. 

 

 

5.2 Η εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου 

 

Μετά το πέρας των επαληθεύσεων των απαιτήσεων η συνέλευση των πιστωτών µπορεί να 

αποφασίσει ότι η επιχείρηση του οφειλέτη πρέπει να εκποιηθεί ως σύνολο , δηλαδή χωρίς τον 

συνυπολογισµό των χρεών της, ώστε να µη χαθεί η όποια υπεραξία έχει και να διατηρηθούν 

οι θέσεις εργασίας και οι οργανωτικές δοµές της. 

Αµέσως, µόλις επικυρωθεί από τον εισηγητή η απόφαση της συνέλευσης των 

πιστωτών για εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου, ο σύνδικος προσλαµβάνει 

εκτιµητή από τον κατάλογο των πραγµατογνωµόνων για την εκτίµηση της αξίας της 

επιχείρησης ως συνόλου, εν όψει της δυνατότητας συνέχισης της επιχείρησης, καθώς για την 

ταυτόχρονη εκτίµηση της αξίας και των κατ’ ιδίαν υλικών και άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού της (άρθρο 136, ΠτΚ). Ο σύνδικος, µε βάση την απογραφή του ενεργητικού, τον 

ισολογισµό και τη λογιστική κατάσταση που έχει συντάξει, την έκθεση του εκτιµητή αλλά 

και κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή του, συντάσσει λεπτοµερή έκθεση προς το 

πτωχευτικό δικαστήριο. Στην εν λόγω έκθεση αναφέρονται όλα τα επί µέρους στοιχεία που 

απαρτίζουν το ενεργητικό και τα οποία θα περιέλθουν στον αγοραστή που θα αναδειχθεί 

πλειοδότης, οι τυχόν προτεινόµενοι όροι της πώλησης και γενικά κάθε χρήσιµη πληροφορία. 

Ακόµα µε την έκθεση αυτή ο σύνδικος ζητά από το δικαστήριο να του επιτραπεί η εκποίηση 

της επιχείρησης ως συνόλου, έναντι του συνολικού τιµήµατος που εκτιµά αυτός και µε τους 

όρους που θεωρεί ότι ταιριάζουν στην περίπτωση (άρθρο 137, ΠτΚ). Το δικαστήριο, 

λαµβάνοντας υπόψη και την έκθεση του εισηγητή, αποφαίνεται εντός δεκαπέντε ηµερών, 

καθορίζοντας την αξία της επιχείρησης, την τιµή πρώτης προσφοράς και τους όρους µε τους 

οποίους πρέπει να γίνει η εκποίηση. Αξίζει να αναφέρουµε ότι στα στάδιο αυτό της 

πτωχευτικής διαδικασίας απαγορεύεται η άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου µέσου. 

Στη συνέχεια ο σύνδικος, εντός δέκα ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης του 

δικαστηρίου, δηµοσιεύει διακήρυξη περί διενέργειας δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού, 
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(άρθρα 138-140, ΠτΚ), η οποία περιέχει: α) αναλυτικά στοιχεία για την ταυτότητα της 

επιχείρησης, β) πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόµενο να παραλάβει από το σύνδικο 

αντίγραφο της 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 καθώς και την ηµέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών από τον ίδιο, δ) 

το ονοµατεπώνυµο του συµβολαιογράφου της έδρας της επιχείρησης του οφειλέτη, ενώπιον 

του οποίου θα συναφθεί η σύµβαση της µεταβίβασης της επιχείρησης. 

Εντός της προθεσµίας που ορίζει η διακήρυξη οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στον 

εισηγητή τις προσφορές τους. Ο εισηγητής συντάσσει έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλες 

οι κατατιθέµενες προσφορές, καθώς και πράξη κατάθεσης πάνω σε κάθε προσφορά, την 

οποία υπογράφει ο ίδιος, ο γραµµατέας και ο προσφέρων, αφού βεβαιωθεί ότι η προσφορά 

είναι κλειστή. Κατά την καθορισθείσα στη διακήρυξη ηµέρα και ώρα, ο εισηγητής 

αποσφραγίζει τις προσφορές, παρουσία του συνδίκου, της επιτροπής πιστωτών και εκείνων 

που υπέβαλαν τις προσφορές .Ο σύνδικος, εντός πέντε ηµερών από την αποσφράγισή τους, 

συντάσσει συνοπτική έκθεση αξιολόγησης των προσφορών και προτείνει την κατακύρωση 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, ο οποίος µε έκθεσή του απευθύνεται προς το πτωχευτικό δικαστήριο και 

προτείνει την έγκριση ή µη της κατακύρωσης. Στο δικαστήριο καλούνται να παραστούν ο 

σύνδικος, ο οφειλέτης και αυτοί που µετείχαν στο δηµόσιο πλειστηριασµό, οι οποίοι µπορούν 

και να παρέµβουν. Το δικαστήριο εφόσον  εισακούσει αυτούς που εµφανίστηκαν και βρει την 

προσφορά του πλειοδότη συµφέρουσα για τους πιστωτές, εγκρίνει τη σύναψη της σύµβασης 

µεταβίβασης της επιχείρησης. 

Μετά την 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. 

Αν δεν υποβληθεί καµία νοµότυπη προσφορά ή οι υποβληθείσες νοµοτύπως 

προσφορές δεν κριθούν συµφέρουσες, ο δηµόσιος πλειστηριασµός επαναλαµβάνεται για µια 

ακόµη φορά. Ο σύνδικος, στην περίπτωση αυτή, επαναλαµβάνει εντός δεκαπέντε ηµερών τις 

δηµοσιεύσεις, ορίζοντας νέες ηµεροµηνίες υποβολής προσφορών. Ο νέος δηµόσιος 

πλειστηριασµός διεξάγεται µε τις ίδιες διατυπώσεις και έχει τα ίδια αποτελέσµατα που 

ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις. Αν και ο δεύτερος δηµόσιος πλειστηριασµός δεν 

καταλήξει στη σύναψη σύµβασης µεταβίβασης της επιχείρησης, η εκποίηση πλέον γίνεται 
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χωριστά για κάθε στοιχείο του ενεργητικού, αν δεν έχει αποφασισθεί κάτι το διαφορετικό από 

τη συνέλευση των πιστωτών. 

 

 

5.3 Η εκποίηση των κατ’ ιδιαν στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας 

 

Η χωριστή εκποίηση µπορεί να αφορά κινητά και ακίνητα της περιουσίας του οφειλέτη. 

 

Α) Κινητά στοιχεία  

 Αν µέχρι την ένωση δεν έχουν εκποιηθεί όλα τα κινητά και κυρίως τα εµπορεύµατα 

της περιουσίας του οφειλέτη, αυτά που έχουν αποµείνει εκποιούνται κατά τη διαδικασία του 

άρθρου 77, χωρίς τη διατύπωση της παραγράφου 2 (άρθρο 146, ΠτΚ). Η άδεια του εισηγητή 

ορίζει το χρόνο εξόφλησης του τιµήµατος και παράδοσης των κινητών στον αγοραστή (άρθρο 

144, ΠτΚ), και έπειτα κοινοποιείται στους πιστωτές. Η εκποίηση των κινητών και 

εµπορευµάτων ακολουθεί διαδικασία η οποία προκύπτει από τον συνδυασµό των άρθρων 77 

και 149 του Πτωχευτικού Κώδικα και συνοπτικά έχει ως εξής:  

Η περίληψη της άδειας εκποίησης δηµοσιεύεται στο ∆ελτίο ∆ικαστικών 

∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών, ενώ η εκποίηση γίνεται µε δηµόσιο πλειστηριασµό 

ενώπιων του εισηγητή και του συνδίκου. Ως προς τις προσφορές υπάρχει διχογνωµία, καθώς 

η  διάταξη του άρθρου 77 προβλέπει πώληση µε ανοικτές προσφορές, ενώ η διάταξη του 

άρθρου 149 εκποίηση µε ενσφράγιστες προσφορές. Βάσει της γνώµης του εισηγητή, ο οποίος 

συντάσσει και σχετική έκθεση, εγκρίνεται η σύναψη της πώλησης, ενώ η απόφαση του αυτή 

ενέχει θέση κατακύρωσης και µε την καταβολή του τιµήµατος ο σύνδικος οφείλει να 

παραδώσει τα κινητά πράγµατα στον πλειοδότη. Σηµαντικό τέλος  είναι ακόµα να 

αναφέρουµε ότι στη διαδικασία του πλειστηριασµού συµµετέχει οποιοσδήποτε έχει σχετική 

εγγυοδοσία. 

 

Β) Ακίνητα στοιχεία  

 Η εκποίηση των ακινήτων της πτωχευτικής περιουσίας αφορά ακίνητα στα οποία οι 

ενέγγυοι πιστωτές δεν πρόλαβαν να επιβάλουν αναγκαστική κατάσχεση, πριν τελειώσει το 

στάδιο της ένωσης των πιστωτών. Η διαδικασία εκποίησης ακινήτων περιληπτικά έχει ως 

εξής: 
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Η εκποίηση του ακινήτου γίνεται µε ανοιχτές προσφορές των ενδιαφερόµενων  µερών 

ενώπιον του εισηγητή. Στον πλειστηριασµό λαµβάνει µέρος οποιοσδήποτε, αφού 

προηγουµένως δηλώσει, αν συµµετέχει για τον εαυτό του ή ενεργεί ως πληρεξούσιος άλλου, 

προσκοµίζοντας ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο εισηγητής, αν κρίνει την τιµή 

συµφέρουσα, εγκρίνει την εκποίηση και επιτρέπει την σύναψη της πώλησης, αλλιώς η 

διαδικασία επαναλαµβάνεται. Για τον πλειστηριασµό και εφόσον εγκριθεί από τον εισηγητή, 

συντάσσεται από αυτόν έκθεση, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, το τίµηµα που 

επιτεύχθηκε, η εγγύηση που δόθηκε ως προκαταβολή του τιµήµατος και ο χρόνος εξόφλησης 

του τιµήµατος και σύνταξης του µεταβιβαστικού συµβολαίου. 

Εάν ο πλειστηριασµός επαναληφθεί τρεις τουλάχιστον ακόµη φορές, χωρίς να 

εµφανιστεί πλειοδότης, µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται µετά από ένα εξάµηνο επί δύο 

ακόµη φορές. Μετά από αυτό, το πτωχευτικό δικαστήριο, κατόπιν αίτησης του συνδίκου, 

κατά την συζήτηση της οποίας µπορεί να παρέµβει καθένας που δικαιολογεί έννοµο 

συµφέρον, υποχρεούται να µεταρρυθµίσει την απόφαση του και να ορίσει µικρότερη τιµή 

πρώτης προσφοράς ή να θέσει όρους για την διευκόλυνση της εκποίησης του ακινήτου. Το 

δικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη και την έκθεση του εισηγητή, αποφαίνεται εντός δέκα πέντε 

ηµερών και µεταρρυθµίζει την απόφαση. Αµέσως µετά τη δηµοσίευση της απόφασης, ο 

εισηγητής συντάσσει νέα έκθεση, ο δε σύνδικος συντάσσει νέα διακήρυξη, την οποία  και 

προσαρµόζει στην απόφαση.  

 

5.4 Ανακοπές κατά των πράξεων εκποίησης 

Κάθε πράξη του δηµόσιου πλειστηριασµού που διενεργείται για την εκποίηση της 

επιχείρησης ή των κατ’ ιδίαν περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, µπορεί να προσβληθεί 

από οποιοδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, µε σκοπό τη διασφάλιση της ενότητας της 

πτωχευτικής διαδικασίας (άρθρο 152, ΠτΚ) . 

Η προθεσµία προσβολής κάθε πράξης της διαδικασίας εκποίησης είναι δεκαπέντε 

µέρες από τη διενέργεια της ενώ αξίζει να αναφέρουµε πως η άσκηση ανακοπής δεν έχει 

ανασταλτικό αποτέλεσµα για την περαιτέρω διαδικασία εκκαθάρισης.  Τέλος, δικαίωµα 

διάταξης αναστολής έχει ο εισηγητής µετά από αίτηση κάθε ενδιαφεροµένου που έχει έννοµο 

συµφέρον. Το δικαστήριο αποφαίνεται για την ανακοπή εντός δεκαπέντε ηµερών και σε 

περίπτωση αποδοχής της ανακοπής και ακύρωσης της προσβαλλόµενης πράξης, πρέπει να 
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ορίζει και ποιες πράξεις οφείλουν να επαναληφθούν (Ψυχοµάνης Σπ., Πτωχευτικό ∆ίκαιο, Γ΄ 

έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα 2007  παρ IΙΙ., σελ. 331).  

 

 

5.5 ∆ιανοµές προς τους πιστωτές 

 

Ο σύνδικος οφείλει µετά από κάθε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, να 

καταθέτει τα εισπραττόµενα χρήµατα σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό (άρθρο 73, ΠτΚ), έτσι 

ώστε να διευκολύνεται η οµαλή τακτοποίηση τους. Στη συνέχεια συντάσσει πίνακα διανοµής 

του εκπλειστηριάσµατος, σύµφωνα µε τις επαληθευθείσες απαιτήσεις (άρθρο 153, ΠτΚ), ενώ 

σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται από τον νόµο η σύνταξη προσωρινού πίνακα διανοµής, 

κυρίως όταν υπάρχει αµφισβήτηση των απαιτήσεων κατά τη διαδικασία της επαλήθευσης. Ο 

πίνακας διανοµής υποβάλλεται στον εισηγητή, ο οποίος τον κηρύσσει εκτελεστό και 

τοιχοκολλάται στα γραφεία του. Αν ο πίνακας διανοµής αφορά πώληση της επιχείρησης ως 

συνόλου, η ανακοίνωση για τη σύνταξη του πίνακα δηµοσιεύεται και σε δύο από τις πέντε 

µεγαλύτερης κυκλοφορίας ηµερήσιες πολιτικές αθηναϊκές εφηµερίδες πανελλήνιας 

εµβέλειας, καθώς και σε µια οικονοµική εφηµερίδα. Αν πρόκειται για επιχείρηση πολύ 

µεγάλης αξίας, πρέπει ο πίνακας να δηµοσιευθεί και σε µια διεθνούς κυκλοφορίας ηµερήσια 

οικονοµική εφηµερίδα που κυκλοφορεί και στην Ελλάδα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο 

εισηγητής µπορεί να διατάξει τη δηµοσίευση του πίνακα και σε µια ηµερήσια πολιτική 

αθηναϊκή εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε µια οικονοµική εφηµερίδα, τις 

οποίες προσδιορίζει ο ίδιος.  

 Ο σύνδικος οφείλει να κατατάξει τους πιστωτές ανάλογα µε τη φύση της απαίτησης 

τους σε ειδικές κατηγορίες, προκειµένου να διευκολύνει την διανοµή του προϊόντος της 

πτωχευτικής περιουσίας. Πριν όµως προχωρήσει στην κατάταξη των πιστωτών, ο σύνδικος 

προχωρά στην αφαίρεση ορισµένων ποσών όπως δικαστικών εξόδων ,εξόδων διοίκησης ( 

αντιµισθία συνδίκου) ή ακόµα και ποσών που προορίζονται να διανεµηθούν ως µέρισµα σε 

ειδικές περιπτώσεις (άρθρα 94, 92, 22 ΠτΚ, Λάµπρος Ε. Κοτσίρης (2008) Πτωχευτικό 

∆ίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα σελ 705).  

Οι κατηγορίες των πτωχευτικών πιστωτών, βάσει των οποίων θα γίνει η διανοµή, 

είναι οι ακόλουθες: α) οι οµαδικές απαιτήσεις, δηλαδή οµαδικές δαπάνες, όπως η αµοιβή του 

συνδίκου, αλλά και τα οµαδικά χρέη, β) οι απαιτήσεις των γενικών προνοµιούχων πιστωτών, 

γ) οι απαιτήσεις εκείνων που έχουν εµπράγµατη εξασφάλιση, δ) οι απαιτήσεις των ανέγγυων 
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πιστωτών και τέλος ε) οι απαιτήσεις µειωµένης εξασφάλισης, εφόσον γίνουν δεκτές (άρθρο 

21, ΠτΚ). 

Οι γενικές προνοµιούχες απαιτήσεις κατατάσσονται ως ακολούθως (άρθρο 154, ΠτΚ) 

: Πρώτα κατατάσσονται οι απαιτήσεις οι οποίες ασφαλίζονται µε γενικό προνόµιο οι οποίες 

είναι α) οι απαιτήσεις από χρηµατοδοτήσεις του οφειλέτη οποιασδήποτε 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 ανηλίκων τέκνων 

του, εφόσον προέκυψαν κατά το τελευταίο εξάµηνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης, γ) οι 

απαιτήσεις από την παροχή εξαρτηµένης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων 

από πάγια περιοδική αµοιβή, εφόσον προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι µήνες πριν από 

την κήρυξη της πτώχευσης, χωρίς τόκους, δ) οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών 

συνεταιρισµών από πώληση αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους 

δώδεκα µήνες πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, ε) οι απαιτήσεις του δηµοσίου από 

φόρους που ορίστηκαν από την αξία προσόδου ή από το είδος αντικειµένων που 

πλειστηριάστηκαν και στ) οι απαιτήσεις των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης που 

προέκυψαν δώδεκα µήνες πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, χωρίς προσαυξήσεις. 

Στη συνέχεια ακολουθούν οι απαιτήσεις που έχουν  ειδικό προνόµιο σε ορισµένο 

κινητό ή ακίνητο πράγµα ή σε ποσότητα χρηµάτων και κατατάσσονται µε την παρακάτω 

σειρά: α) οι απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για τη διατήρηση του πράγµατος το 

τελευταίο εξάµηνο πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, β) οι απαιτήσεις για το κεφάλαιο µε 

τους τόκους των δύο 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 από την 

κήρυξη της πτώχευσης (άρθρο 155, ΠτΚ). 

Εντός δέκα ηµερών από την τελευταία χρονολογικά δηµοσίευση, οποιοσδήποτε έχει  

έννοµο συµφέρον, µπορεί να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου (άρθρο 

155, ΠτΚ). Η ανακοπή απευθύνεται κατά του συνδίκου και κατά των πιστωτών των οποίων 

προσβάλλεται η κατάταξη. Αν δεν ασκηθούν ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης, ο 

σύνδικος διανέµει αµέσως το εκπλειστηρίασµα. Σε αντίθετη περίπτωση, η πληρωµή γίνεται 

µόνο προς τους καταταγέντες πιστωτές, των οποίων δεν προσβλήθηκε η κατάταξη, 

διατηρείται ωστόσο το ποσό στο οποίο έγινε η κατάταξη του αµφισβητούµενου πιστωτή, 

µέχρι η κατάταξή του γίνει τελεσίδικη. 
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                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ∆ΙΡΕΥΝΗΣΗ ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 

 

 

6.1 Στατιστικά στοιχειά- Έρευνα σε πρωτοδικεία Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης 

 

Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης έχουν επηρεάσει καθοριστικά την πορεία και τη 

δραστηριότητα πολλών επιχειρήσεων στην Ελλάδα καθώς τα προβλήµατα αυξάνουν 

καθηµερινά, ο τζίρος µειώνεται σταθερά, το κόστος δανεισµού αυξάνει και το βάρος των 

φορολογικών υποχρεώσεων έχει γίνει πιο αβάσταχτο από τότε. Σύµφωνα µε σχετική έρευνα 

που διεξήχθη από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), 38% 

των επιχειρηµατιών προβλέπει ότι το 2014 θα είναι µια χειρότερη χρόνια σε σχέση µε το 

2013, ενώ  τονίζουν ότι θα σηµειωθεί µεγαλύτερο κύµα πτωχεύσεων. Εκτός από την έλλειψη 

ρευστότητας και  την πτώση του τζίρου, οι περισσότεροι από τους επιχειρηµατίες τονίζουν 

ότι το κύριο πρόβληµα τους είναι η τακτοποίηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων προς 

το δηµόσιο, καθώς οι µισοί των ερωτηθέντων οφείλουν στην εφορία, τα δυο τρίτα αυτών 

στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και το ένα τρίτο στο 

Ίδρυµα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η σχέση των επιχειρηµατιών µε τα πιστωτικά 

ιδρύµατα, καθώς παραπάνω από τους µισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν είναι 

ευχαριστηµένοι από την αντιµετώπιση των τραπεζών και ότι οι σχέσεις τους παρουσίασαν 

σηµαντική επιδείνωση από το 2012 και έπειτα. Η αντίδραση αυτή κάθε άλλο παρά παράλογη 

φαίνεται, καθώς ένα µεγάλο ποσοστό αυτών µπήκε στην διαδικασία ζήτησης δανείου και το 

ήµισυ απορρίφτηκε. 

∆υσοίωνες είναι και οι προβλέψεις για τα επόµενα χρόνια, καθώς δεν είναι µικρό το 

ποσοστό εκείνο των επιχειρηµατιών που εκτιµά ότι το 2014 θα είναι µια χειρότερη χρονιά σε 

σχέση µε το 2013 καθώς τα προβλήµατα έλλειψης ρευστότητας και µείωσης κέρδους θα 

αυξηθούν σηµαντικά. 

Παρακάτω παρουσιάζονται γραφικά τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας, σε 
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σχέση µε τα αποτελέσµατα της ίδιας έρευνας το 2012. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

 

Όπως καθαρά αποτυπώνεται στο παραπάνω γράφηµα η εικόνα των επιχειρήσεων 

είναι ιδιαίτερα δυσµενής ενώ δυσοίωνες είναι και οι προβλέψεις των επιχειρηµατιών για το 

επόµενο χρονικό διάστηµα. Πιο συγκεκριµένα, στα έξι από τα εννέα παραπάνω µεγέθη, η 

εικόνα του 2012 φαίνεται να είναι πιο απαισιόδοξη σε σχέση µε το 2014. Έτσι, η µείωση του 

τζίρου, η ελάττωση του προσωπικού, η κακή σχέση µε τις τράπεζες, και οι προβλέψεις για τις 

επόµενες χρονιές, φαίνονται να εµφανίζουν µια πιο ¨ µαύρη¨ εικόνα σε σύγκριση µε τη φετινή 

εικόνα. Αντίθετα, η ρευστότητα των επιχειρήσεων, η ικανοποίηση τους από τα πιστωτικά 

ιδρύµατα αλλά και η εικόνα για την αναπτυξιακή πολιτική του κράτους όχι µόνο δεν 

παρουσιάζουν εικόνα βελτίωσης, αλλά φαίνεται να επιδεινώθηκαν ακόµα πιο πολύ στο 
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διάστηµα της διετίας. Συµπεραίνουµε λοιπόν πως ενώ η κατάσταση συνεχίζει και είναι 

απογοητευτική, µπορούµε να διακρίνουµε µια τάση επιβράδυνσης στη µείωση ορισµένων 

µεγεθών. 

Το παρακάτω διάγραµµα απεικονίζει την πορεία των πτωχεύσεων, έτσι όπως έχουν 

καταχωρηθεί από τις αρµόδιες επιχειρήσεις στο TAXIS. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

 

Όπως καθαρά αποτυπώνεται στο παραπάνω σχήµα, ο αριθµός των πτωχεύσεων από 

το 2011, έτος στο οποίο οι πτωχεύσεις άγγιξαν και το µεγαλύτερο σηµείο , και έπειτα, 

ακολουθεί µικρή πτωτική τάση. Πιο συγκεκριµένα, το 2011 οι  ελληνικές επιχειρήσεις που 

οδηγήθηκαν στη διαδικασία της πτώχευσης ήταν 442, ενώ το 2013 οι πτωχεύσεις 

ακλουθώντας µικρή καθοδική πορεία, έφτασαν στις 353. 

Είναι γεγονός ότι το 2014 είναι µια πιο αισιόδοξη χρονιά σε σχέση µε τις 

προηγούµενες, καθώς οι πτωχεύσεις εταιριών, αλλά και ατόµων, άρχισαν να φθίνουν. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του τµήµατος Εφόρου Εταιριών και Επίσηµου Παραλήπτη, ο 

αριθµός των πτωχεύσεων είναι αισθητά µειωµένος σε σχέση µε το 2013. Σύµφωνα πάντα µε  

το τµήµα Εφόρου Εταιριών και Επίσηµου Παραλήπτη, οι λόγοι που οδήγησαν στο µειωµένο 

αριθµό των πτωχεύσεων φαίνεται να είναι δύο. Πρώτον η τροποποίηση του πτωχευτικού 

νόµου σχετικά µε τα αριθµητικά κριτήρια για την πτώχευση ενός ατόµου και δεύτερον η 

οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για την αναδιάρθρωση των δανείων αλλά και για 

αναθεώρηση του τρόπου χειρισµού των οφειλετών από πλευράς τραπεζικών ιδρυµάτων. 
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Επίσης, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι από το 2008 και έπειτα, ο αριθµός των εκούσιων 

πτωχεύσεων εκτοξεύτηκε σε πολύ υψηλά µεγέθη. Έτσι από την αρχή της οικονοµικής κρίσης 

µέχρι σήµερα, οι εκούσιες πτωχεύσεις αυξήθηκαν  από 272 σε 1478, µια αύξηση της τάξης 

του 443%, µε το ρυθµό σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι ολοένα και αυξανόµενος.  

Σύµφωνα µε έρευνα που δηµοσίευσε το Πρωτοδικείο Αθηνών, ο αριθµός των 

πτωχεύσεων στην Ελλάδα, εµφανίζει µια σταθερότητα κατά τα έτη 2008 και 2009, όπου οι 

πτωχεύσεις ανέρχονται σε  171 και 163 στην Αθήνα  και 141 και 147 αντίστοιχα στην 

περιφέρεια. Κατά το έτος 2010 παρατηρείται στην Αθήνα µια αύξηση των πτωχεύσεων κατά 

60 περιπτώσεις σε σχέση µε το 2009 και ποσοστό αύξησης 19% περίπου. Ωστόσο κατά το 

επόµενο έτος 2011 παρατηρείται µια µείωση των πτωχεύσεων κατά  40 περιπτώσεις και 

ποσοστό µείωσης 21%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για το ίδιο διάστηµα στην περιφέρεια, 

παρατηρείται αύξηση των πτωχεύσεων της τάξης του 21% για το  2010 σε σχέση µε το 2009 

και  του  13% το 2011 σε σχέση µε το 2010 (πίνακας 3). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3                                                        

Έτος Αττική Περιφέρεια Σύνολο 

2008 171 141 312 

2009 163 147 310 

2010 196 177 373 

2011 161 267 428 

2012 186 245 431 

ΣΥΝΟΛΟ 874 977 1851 

 

Ως προς τη νοµική µορφή των επιχειρήσεων που κηρύσσονται σε πτώχευση, πάντα 

σύµφωνα µε το Πρωτοδικείο Αθηνών, η µεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων που 

πτωχεύουν, δηλαδή το 41%, είναι ατοµικές επιχειρήσεις, ενώ το  25% περίπου αυτών είναι 

Ανώνυµες Εταιρίες. Ακλουθούν οι ΕΠΕ (208 επιχειρήσεις), οι Οµόρρυθµες Εταιρίες (168 

επιχειρήσεις) και οι Ετερόρρυθµες  Εταιρίες (69 επιχειρήσεις) (πίνακας 4).                                      
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 4                                                            

Νοµική µορφή Αττική Περιφέρεια Σύνολο Ποσοστό 

Α.Ε. 274 200 474 26% 

Ατοµική επιχείρηση 272 259 531 29% 

Ε.Ε. 59 152 211 11% 

ΕΠΕ 178 156 334 18% 

Ο.Ε. 86 187 273 15% 

Ν.Π.Ι.∆. 1 - 1 0% 

Συνεταιρισµός 2 - 2 0% 

Χωρίς διευκρίνιση 2 23 25 1% 

Γενικό σύνολο 874 977 1.851 100% 

 

Τέλος, ως προς τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που 

πτωχεύσαν , σύµφωνα µε τα στοιχεία  του Πρωτοδικείου Αθηνών, διαπιστώνεται ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των πτωχεύσεων στην Αθήνα ανήκουν στον κλάδο του εµπορίου 

ενώ έπεται ο κλάδος της µεταποίησης. Οι κλάδοι που ακολουθούν είναι ο κλάδος της 

ενηµέρωσης και επικοινωνίας στον οποίο ανήκουν 51 επιχειρήσεις, ο κλάδος υπηρεσιών 

καταλύµατος και εστίασης, στον οποίο ανήκουν 47 επιχειρήσεις και ο κλάδος των 

κατασκευών µε 31 επιχειρήσεις. 

Στα πλαίσια κατάθεσης αυτής της εργασίας, πραγµατοποιήσαµε έρευνα στο 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης προκειµένου να διαπιστώσουµε την πορεία των αιτήσεων 

εταιριών προς πτώχευση, την ανοδική ή καθοδική πορεία αυτών καθώς και το είδος της 

οικονοµικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που πτώχευσαν. 

Αξίζει να σηµειώσουµε πως οι διαδικασίες πτώχευσης παρακολουθούνται σε 

ξεχωριστά βιβλία για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Η κάθε υπόθεση έχοντας ένα 

ξεχωριστό αριθµό, παρακολουθείται σε δικό της ξεχωριστό βιβλίο, ενώ κρίνεται σκόπιµο να 

αναφερθεί πως δεν τηρείται ηλεκτρονική µηχανογράφηση των αιτήσεων αυτών. 
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Με βάση την έρευνα µας στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, διαπιστώσαµε ότι από το 

2009 µέχρι και το πρώτο εξάµηνο του 2014, είχαν καταθέσει αίτηση για πτώχευση 250 

εταιρίες. Πιο συγκεκριµένα, 115 από αυτές αφορούν σε Ανώνυµες Εταιρίες, 45 σε Εταιρίες 

Περιορισµένης Ευθύνης, 62 σε Οµόρρυθµες Εταιρίες, 25 σε Ετερόρρυθµες και τέλος 3 από 

αυτές αφορούν εταιρίες Συνεταιρισµών. Ο αριθµός των αιτήσεων για πτώχευση µέχρι και το  

2012 σηµείωσε σταθερή ανοδική πορεία, µε το έτος αυτό να σηµειώνεται το µεγαλύτερο 

ποσοστό. Από το 2012 και έπειτα, δηλαδή το έτος 2013 και το πρώτο εξάµηνο του 2014, οι 

πτωχεύσεις εταιριών φαίνεται πως ακολουθούν θεαµατική πτωτική πορεία, καθώς το 

ποσοστό µείωσης τους το έτος 2013 έφτασε στο 69%, µε ακόµα µεγαλύτερη τάση για ύφεση 

να διαφαίνεται για το  έτος 2014. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ανάµεσα στις 250 

αιτήσεις για πτώχευση που κατατέθηκαν στο παραπάνω διάστηµα, 21 από αυτές δεν 

οδήγησαν στην οριστική λύση των εταιριών αυτών, καθώς το Πρωτοδικείο δεν έκανε δεκτή 

την αίτηση προς πτώχευση που κατέθεσαν σε αυτό τα κατάλληλα όργανα. 

Όσον αφορά τη φύση του νοµικού προσώπου και την πορεία των πτωχεύσεων, αξίζει 

να σηµειωθεί ότι σε όλες τις κατηγορίες παρατηρείται µια συνεχής αύξηση την πρώτη 

τριετία, όπου ο αριθµός των πτωχεύσεων για τις ΑΕ αγγίζουν τις 32  και για τις ΕΕ και ΟΕ τις 

24. Τέλος, σχετικά µε το αντικείµενο εργασιών των εταιριών που υποβάλλουν αίτηση για  

υπαγωγή στις διατάξεις που ρυθµίζουν την πτώχευση, το µεγαλύτερο κοµµάτι το 

καταλαµβάνουν οι τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες, γεγονός που εξηγείται από το 

µεγάλο οικονοµικό πλήγµα που έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια ο τοµέας αυτός στη χώρα 

µας. Ακολουθούν οι εταιρίες τροφίµων και εστίασης ενώ υψηλή θέση στη λίστα των 

πτωχεύσεων καταλαµβάνουν και οι εταιρίες ένδυσης. 
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6.2  Μελέτη περίπτωσης 

 

Παρακάτω αναλύουµε την περίπτωση της εταιρίας ΦΩΚΑΣ. Πιο συγκεκριµένα 

αποτυπώνουµε την ανοδική της τάση που την ανέδειξε σε µια από τις µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και την καθοδική της πορεία που την οδήγησε στην τελική 

πτώση. 

 

 

 

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ-ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Η εταιρία FOKAS πρωτοιδρύθηκε το 1936, ως εταιρία ενδυµάτων µε το όνοµα 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, από τα τρία αδέλφια Φωκά. Το 1958 µετονοµάστηκε σε FOKAS, ενώ το 

1978 εγκαινίασε το πρώτο µεγάλο πολυκατάστηµα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Τσιµισκή, 

έκτασης 7500 τµ. Στα µέσα της δεκαετίας του 80, ο όµιλος επεκτείνει τη βιοµηχανική του 

δραστηριότητα, διατηρεί ηγετική θέση στον εµπορικό κλάδο της Θεσσαλονίκης ενώ 

πρωτοστατεί και στην ελληνική αγορά εφαρµόζοντας για πρώτη φορά τη φιλοσοφία του 

shop-in shop,  στο κατάστηµα της στη Θεσσαλονίκη.  Στις δεκαετίες του 1990 και του 2000 

επεκτείνει τη δραστηριότητα του και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ανοίγοντας νέα 

καταστήµατα στο Βόλο, στη Λάρισα , στο Ηράκλειο, στην Κέρκυρα και στην Αθήνα. Στα 

µέσα της δεκαετίας του 90́  µάλιστα, προχώρησε σε συνεργασία µε την ESPRIT, 

αναλαµβάνοντας την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της στην Ελλάδα. Τη δεύτερη 

γενιά διακυβέρνησης την αναλαµβάνει η Βασιλική Φωκά και τα αδέλφια της Μαρία, Πόλυ 

και Ανέστης. 

Από το 2002 έως το 2007, οι ανακοινώσεις της εταιρίας σχετικά µε την οικονοµική 

πορεία της και τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη της, κάθε άλλο παρά απαισιόδοξη φαινόταν. 

Πιο συγκεκριµένα, ο όµιλος FOKAS στη διάρκεια της συγκεκριµένης περιόδου, έτσι όπως 

ανακοινώσε, εµφάνιζε τα παρακάτω: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 

 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, τα βασικά  οικονοµικά µεγέθη της 

ΦΩΚΑΣ, έτσι όπως συνήθιζε να ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα η εταιρία, 

παρουσίαζαν  ανοδική τάση, σε όλη τη διάρκεια της πενταετίας. 

 

Η ΠΤΩΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

 

Το 2010, χρονιά σταθµός για την ιστορία του οµίλου, η εταιρία σηµείωσε πωλήσεις  70 

εκατοµµύρια ευρώ ενώ το κόστος αυτών ανερχόταν στα 42,5 εκατοµµύρια ευρώ, 

καθιστώντας το κόστος σε ένα ποσοστό άνω του 60% του κύκλου εργασιών. Η εταιρία 

οδηγούµενη από τα υψηλά της κόστη και τις µεγάλες υποχρεώσεις της, σε συνδυασµό µε τη 

σηµαντική κάθοδο των πωλήσεων της και του καθαρού περιθωρίου κέρδους, κατέληξε στην 

εξαιρετικά δυσµενής κατάσταση εµφάνισης ζηµίας της τάξης των 7,6 εκατοµµύρια ευρώ, και 

τότε ουσιαστικά τα προβλήµατα του οµίλου άρχισαν να µοιάζουν αξεπέραστα 

(WWW.CAPITAL.GR). 

Η  εταιρία Fokas από τα µέσα του 2012, παρουσίαζε χρέη προς τράπεζες ύψους 32,8 

εκατοµµύρια ευρώ, προς προµηθευτές 15 εκατοµµύρια ευρώ, προς δηµόσιο 4,8 εκατοµµύρια 

ευρώ και προσωπικό 1,2 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ από τον Αύγουστο  του 2012 προχώρησε σε 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 65,5 72,5 91 96,1 102,9 109,4

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 

ΚΕΡΔΟΥΣ 
23,9 27 33,4 34,4 37,8 40,9

ΚΠΤΦΑ 4,6 5,4 6,9 6,7 6,4 6,3
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στάση πληρωµών. Έτσι, ο όµιλος κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε 

το άρθρο 12 του Ν.4013/2011 και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του Ν.4072/2012. Η 

αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης έγινε δεκτή ενώ παράλληλα ακολούθησε 

πλήθος από διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες προκειµένου να βρεθεί η χρυσή 

τοµή και να αποφευχθεί η δυσάρεστη διαδικασία της πτώχευσης.  

Το σχέδιο εξυγίανσης της εταιρίας, που υποστηρίχτηκε από το ήµισυ των 

εργαζοµένων, προέβλεπε τα παρακάτω: Α) Συµφωνία µε τις πιστώτριες τράπεζες και 

µετατροπή του 40% των οφειλών προς αυτές σε µετοχές. Στην περίπτωση αυτή οι τράπεζες 

ΕΤΕ, ALPHA BANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ γίνονται οι κύριοι µέτοχοι της εταιρίας, ενώ το 

υπόλοιπο του χρέους παγώνει για τρία έτη και επανεξετάζεται µετά το πέρας δεκαπενταετίας. 

Β) Ο όµιλος δεσµεύτηκε στην τήρηση της µεθόδου πώλησης εµπορευµάτων µε τη µορφή της 

παρακαταθήκης, από τους προµηθευτές της ΦΩΚΑΣ, µέσα στα καταστήµατα της. Κατά 

αυτόν τον τρόπο , η εταιρία δεν  ήταν υποχρεωµένη στην αγορά νέων εµπορευµάτων, ενώ 

παράλληλα είχε 35% κέρδος από την πώληση αυτών. Αξίζει να τονίσουµε ωστόσο πως η 

πλευρά των εργαζοµένων που δε στάθηκε υπέρ της εξυγίανσης, υποστήριξε πως η 

παρακαταθήκη θα οδηγήσει σε εκ νέου συρρίκνωση των θέσεων εργασίας (www.voria.gr). 

Τέλος, οι εκπρόσωποι του δηµοσίου και του ΙΚΑ, συµφώνησαν σε συγκεκριµένο αριθµό 

δόσεων και χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής. Οι προβλέψεις που έγιναν τότε από τους 

συνηγόρους της εταιρίας, υποστήριζαν ότι ενώ οι πωλήσεις του οµίλου θα συνέχιζαν την 

πτωτική τους πορεία και στη διάρκεια των επόµενων χρόνων, το 2022 η ΦΩΚΑΣ θα 

ξαναεπιστρέψει στα έσοδα του 2011, γεγονός που δυστυχώς δε στάθηκε δυνατό να 

επιβεβαιωθεί.  

 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Παρότι έγινε δεκτή η αίτηση της εταιρίας για υπαγωγή στο άρθρο 99, δεν µπόρεσε να έρθει 

σε συµφωνία για διακανονισµό µε τους πιστωτές και έτσι στις αρχές της χρονιάς που 

διανύουµε πιστώτρια εταιρία υπόβαλε αίτηση πτώχευσης κατά της FOKAS, την οποία το 

δικαστήριο έκανε δεκτή. Την πτώχευση της εταιρίας ένδυσης αποφάσισε το Πολυµελές 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης µε την απόφαση 4668/14, φέρνοντας στο οριστικό τέλος την 

βορειοελλαδίτικη εταιρία. 
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Στην προµηθεύτρια ΒΙΟΡΕΛ η εταιρία είχε χρέος ύψους 40,4 χιλιάδων ευρώ ενώ 

σύµφωνα µε το κείµενο της πτώχευσης, η πιστώτρια εταιρία υποστήριζε ότι ο Φωκάς δεν 

ήταν σε θέση να τακτοποίησει τα χρέη της και γι’αυτό  θα πρέπει να πτωχεύσει, έτσι ώστε να 

έρθουν σε πλειστηριασµό τα περιουσιακά στοιχεία της. Η απόφαση πτώχευσης οδήγησε σε 

πλειστηριασµό των παρακάτω: α) κέντρου logistics, συνολικού εµβαδού 12.600 τµ., στην 

περιοχή του Ωραιοκάστρου, το οποίο στεγάζει τις υποστηρικτικές λειτουργίες και την 

κεντρική διοίκηση, β) κτηρίου αποθήκης στην περιοχή Φοίνικας, στα ανατολικά της 

Θεσσαλονίκης, συνολικού εµβαδού 2.316 τµ., γ) παγίων στοιχείων και τέλος δ) αποθεµάτων, 

όπως ρούχα και υφάσµατα. 

Έτσι τους τελευταίους µήνες η εταιρία έχει βάλει λουκέτο σε όλα της τα καταστήµατα 

ενώ τελευταία κίνηση που αναµένεται να κάνει η εταιρία ΦΩΚΑΣ, είναι η άσκηση έφεσης 

κατά της απόφασης που κήρυξε την πτώχευση, αλλά ωστόσο τα αποτελέσµατα  είναι 

αµφίβολα.  

Οι συνέπειες της πτώχευσης της εταιρίας ΦΩΚΑΣ είναι πολλές. Πρωτίστως, από την 

απόφαση αυτή πλήγονται οι  570 εργαζόµενοι στην ΦΩΚΑΣ,  οι οποίοι όντας απλήρωτοι από 

τον Μάρτιο του 2013, έχουν µπει σε µια δικαστική περιπέτεια για τα δεδουλευµένα τους και 

τις γενικότερες οφειλές της επιχείρησης εις βάρος τους, ενώ οι ελπίδες για να εισπράξουν τα 

χρήµατα τους φαίνεται να είναι ελάχιστες έως µηδαµινές. Παράλληλα, από την υπόθεση 

ΦΩΚΑΣ, ζηµιωµένο είναι το ελληνικό δηµόσιο σε όλες του τις εκφάνσεις αφού τεράστια 

είναι τα οφειλόµενα ποσά σε ΙΚΑ, ΟΑΕ∆ και στην εφορία. Πληγµένη  είναι και η πόλη της 

Θεσσαλονίκης καθώς εκατοντάδες µικροπροµηθευτές έχασαν σηµαντικό µέρος της δουλειάς 

τους, ενώ µεγάλο κοµµάτι του πλούτου και των εσόδων εξαφανίζεται, µε µεγάλες συνέπειες 

στην αγορά του κέντρου της πόλης. 

Συµπερασµατικά µπορούµε να καταλήξουµε ότι παρά τις προσπάθειες της διοίκησης  

αλλά και πολλών άλλων παραγόντων της εταιρίας για έξοδο της από την καθοδική πορεία, 

ακόµα µια εταιρία έπεσε θύµα της οικονοµικής κρίσης και κατέληξε στην έσχατη λύση της 

πτώχευσης, αποτελώντας απλά µια µικρογραφία του τι έγινε αλλά και εξακολουθεί να γίνεται 

σε ολόκληρη τη χώρα. 

 

                                 

 



  

- 55 - 

 

                                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Η αφερεγγυότητα και η πτώχευση των επιχειρήσεων, ιδίως σε περιόδους οικονοµικής κρίσης 

όπως η σηµερινή, αποτελεί ένα φαινόµενο µε ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην 

οικονοµική πραγµατικότητα κάθε κράτους. Γι΄αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητο να δίνεται 

µια δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις, οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο βρίσκονται σε 

οικονοµική αδυναµία.  

Σήµερα και σε γενικές γραµµές τα πτωχευτικά δίκαια που ισχύουν στις επιµέρους 

χώρες εξελίσσονται συνεχώς και διαφοροποιούνται σηµαντικά µεταξύ τους, δίνοντας 

διαφορετικό βαθµό προτεραιότητας στην κάλυψη αξιώσεων των εργαζοµένων αλλά και στη 

διάσωση της άυλης αξίας της επιχείρησης, ώστε να µη διακοπεί η παραγωγική της 

δραστηριότητα. Ως γενικότερη τάση από την παρούσα µελέτη προκύπτει ότι τα εθνικά 

νοµοθετικά πλαίσια βρίσκονται κατά τα τελευταία έτη σε µια διαδικασία εκσυγχρονισµού, 

έχοντας ως βασικό στόχο να καταστήσουν συντοµότερη, ευκολότερη και λιγότερο 

κοστοβόρα την όλη διαδικασία διαχείρισης της αφερεγγυότητας και της πτωχευτικής 

διαδικασίας. Έτσι, η κυριότερη τάση που επικρατεί, είναι η προσπάθεια διατήρησης της 

βιωσιµότητας των επιχειρήσεων που έχουν περιέλθει σε καθεστώς αφερεγγυότητας µέσω της 

εκπόνησης και εφαρµογής εταιρικών σχεδίων αναδιοργάνωσης. 

Η διάσωση της επιχείρησης είναι ο πρωταρχικός στόχος του Πτωχευτικού κώδικα, ο 

οποίος όµως ταύτισε την έννοια της αναδιοργάνωσης και της διάσωσης µιας επιχείρησης µε 

αυτή της πτώχευσης. Έτσι στη χώρα µας οι οικονοµικές αλλά και κοινωνικές αντιλήψεις που 

επικρατούν, συνδέουν την εκκαθάριση µε την πτώχευση, µε άµεσο αντίκτυπο την απαξίωση 

της εταιρίας στους προµηθευτές και πιστωτές της. Έτσι, κρίνεται σκόπιµη η διάσωση της 

επιχείρησης πριν την απαξίωση της, δηλαδή σε προπτωχευτικο στάδιο. 

Με το προτεινόµενο νέο έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού νόµου 3588/2007, εισάγεται 

λοιπόν  µια προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της οποίας 

είναι τα παρακάτω: 

Πρώτον, εισάγεται η δυνατότητα δέσµευσης των µη συναινούντων πιστωτών, σε 

αντίθεση µε τη προϊσχύουσα τακτική, σύµφωνα µε την οποία η συµφωνία της συνδιαλλαγής 
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δε δεσµεύει όλους τους πιστωτές, παρά µόνο εκείνους που πιστεύουν ότι θα επωφεληθούν 

από την όλη διαδικασία. ∆εύτερον, δίνεται µεγαλύτερη ευελιξία  όχι µόνο ως προς την 

κατάρτιση της συµφωνίας αλλά και ως προς το περιεχόµενο της συµφωνίας εξυγίανσης. Έτσι, 

δίνεται µεγάλη ευχέρεια στα µέρη για την επιλογή διαφόρων µέτρων, από τα πιο ήπια, όπως 

απλή παράταση του χρόνου αποπληρωµής του χρέους, µέχρι τα πιο δραστικά όπως 

µεταβίβαση της εταιρίας, έτσι ώστε να καλυφτεί όλο το δυνατό εύρος των περιπτώσεων. 

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να επισηµάνουµε ότι ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό 

δίκαιο της πτώχευσης και αναδιοργάνωσης οφείλει να είναι θεσπισµένο µε τρόπο που να 

οδηγεί στη συντοµότερη δυνατή διόρθωση τυχόν ασθενών χειρισµών της περιουσίας της 

επιχείρησης. Θα πρέπει λοιπόν, το συντοµότερο δυνατό, να επαναφέρει µη παραγωγικά 

εµπορεύµατα και περιουσιακά στοιχεία στη βέλτιστη αποδοτικότητά τους. Στην 

αναδιοργάνωση, αυτό σηµαίνει την εξυγίανση και επαναφορά της επιχείρησης στην αγορά, 

στο στάδιο της ρευστοποίησης, τη διανοµή εργατικού δυναµικού και περιουσιακών στοιχείων 

σε επιχειρηµατίες, που έχουν την προοπτική µιας καλύτερης αξιοποίησής τους. 

Η δηµοσιονοµική αυτή προσέγγιση, παρόλο που µπορεί να  µοιάζει ψυχρή έως και 

κυνική, αφού δεν ασχολείται καθόλου µε την προστασία των µερών και ιδιαίτερα των 

εργαζοµένων, αλλά και των πιστωτών, που ζηµιώνονται από την πτώχευση της επιχείρησης, 

ωστόσο φαίνεται να είναι πιο αποτελεσµατική. Η προστασία των ζηµιωθέντων µερών πρέπει 

φυσικά να αποτελεί άµεση προτεραιότητα για κάθε νοµοθέτη, παράλληλα όµως το δίκαιο της 

πτώχευσης και αναδιοργάνωσης δεν παύει  να είναι ο πλέον ακατάλληλος χώρος για κάτι 

τέτοιο. Εάν η αναδιοργάνωση ή ρευστοποίηση αποτύχει ή καταστεί λιγότερο αποτελεσµατική 

στην έκβασή της, εξαιτίας της υπέρµετρης προστασίας των µερών, όχι µόνο δεν θα είναι 

εφικτή η προστασία τους, αλλά στο τέλος θα ζηµιωθούν όλο και περισσότερο, αφού θα 

λάβουν λιγότερα από αυτά που θα µπορούσαν να λάβουν. 

Θα πρέπει λοιπόν αφενός να µη χαθεί ο απώτερος και συνολικός στόχος του δικαίου 

της πτώχευσης και αναδιοργάνωσης, αφετέρου όµως ο νοµοθέτης να εξασφαλίσει µε άλλον 

τρόπο την κοινωνική περίθαλψη των ζηµιωθέντων µερών. Τότε µόνο θα µπορέσει ο εν λόγω 

κλάδος δικαίου να εκπληρώσει τον καθοριστικό του ρόλο,  στη λειτουργία και αποδοτικότητα 

της οικονοµίας µιας ολόκληρης χώρας. 
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