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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να παρουσιαστεί η διαδικασία µε την οποία οι 
επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν την χρηµατοοικονοµική δυσπραγία, µέσω της εταιρικής 
αναδιάρθρωσης, και ειδικότερα η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης κατά τον Νόµο 
3588/2007, αρ.99-106.  
 

Στο πρώτο κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζεται το καθεστώς δυσπραγίας στο οποίο 
βρίσκονται αρκετές επιχειρήσεις σήµερα και διερευνάται το εννοιολογικό περιεχόµενο της 
εταιρικής αναδιάρθρωσης ως λύση σε αυτό. Στην τελευταία παράγραφο του κεφαλαίου 
γίνεται αναφορά στον διαχωρισµό της χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης µε βάση το 
κριτήριο της δικαστικής ή µη συνδροµής. 

 
Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται µε την νοµοθετική εξέλιξη της διαδικασίας 

εξυγίανσης και την αντιδιαστολή της µε την καταργηθείσα διαδικασία της συνδιαλλαγής.  
Συνοπτικά, αναφέρεται η διαδικασία της σε στάδια.   

 
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται διαχωρισµός της διαδικασίας εξυγίανσης σε εξωδικαστική ή 

άµεση και δικαστική. Η τελευταία αναλύεται λεπτοµερώς, βάσει των άρθρων 99 – 106, 
Ν.3588/2007.  

 
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται µια µελέτη περίπτωσης υπαγωγής µεγάλης 

ελληνικής επιχείρησης στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και τα επιµέρους στοιχεία 
της συµφωνίας  αυτής µε τις επιπτώσεις που έχουν στα ενδιαφερόµενα µέρη.  

 
Στο τελευταίο, πέµπτο κεφάλαιο, κατατίθεται µια κριτική ανάλυση – συµπεράσµατα 

που µπορούν να εξαχθούν βάσει της παρούσης εργασίας, στα πλαίσια της συµβολής της 
διαδικασίας εξυγίανσης στην βιωσιµότητα και συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Η αύξηση του αριθµού των πτωχεύσεων καθώς και ο περιορισµός της κερδοφορίας πολλών 
επιχειρήσεων που εκδηλώθηκε κατόπιν της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, έχει καταστήσει 
το δίκαιο της εξυγίανσης των επιχειρήσεων, ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήµατα στο χώρο του 
δικαίου των επιχειρήσεων. Θα ήταν λάθος να περιµένει κανείς από το δίκαιο της εξυγίανσης 
να συµβάλει δραστικά στην ανόρθωση της οικονοµίας, καθώς στόχος του δικαίου αυτού, σε 
τελική ανάλυση είναι η εκ µέρους των διοικητών της επιχείρησης,  έγκαιρη συνειδητοποίηση 
των παραγόντων που µπορεί να οδηγήσουν σε κρίση την οικονοµική θέση της επιχείρηση, 
και η υποβοήθηση των µέτρων που µπορούν να λάβουν µε σκοπό τη διατήρηση της 
υπεραξίας της επιχείρησης. Αντίθετα, οι αιτίες που µπορούν να οδηγήσουν στην κρίση την 
επιχείρηση, οφείλονται είτε σε εσωτερικές, είτε σε εξωτερικές συνθήκες, και κατά κανόνα 
δεν αντιµετωπίζονται από το δίκαιο εξυγίανσης. Έτσι το δίκαιο της εξυγίανσης, στην 
εξιδανικευµένη µορφή του, θέτει εξ αρχής τα κίνητρα προς τη διοίκηση της εταιρείας να 
διαγνώσει έγκαιρα τα σηµάδια της κρίσης και να λάβει τα αναγκαία µέτρα παραµερισµού 
τους.1 

 Όσον αφορά τους σκοπούς της διαδικασίας εξυγίανσης, µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε την εύστοχη διατύπωση των δικαστικών αποφάσεων σύµφωνα µε την 
οποία «σκοπός του νοµοθέτη είναι η πρόληψη της πτώχευσης, µε το να τεθούν στη διάθεση 
του οφειλέτη, νοµικοί µηχανισµοί, αποτρεπτικοί της αναπόδραστα καταστροφικής 
ρευστοποίησης, ώστε οι οικονοµικές δυσκολίες να αντιµετωπίζονται µε τρόπο προσεκτικό, 
σοβαρό , µε φαντασία, διαπραγµάτευση, ασφάλεια, και διαµόρφωση περιβάλλοντος 
εµπιστοσύνης µεταξύ οφειλέτη και πιστωτών».2 

                                                      
1
 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 1-2 

2 Βλ. ενδεικτικά ΠΠρΘες 28664/2008 ΝΟΜΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΩΣ ΛΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ     ∆ΥΣΠΡΑΓΙΑ      

 
 

1.1 Οικονοµική κρίση και χρηµατοοικονοµική δυσπραγία που 
αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις 
 
 
Η παρούσα οικονοµική κατάσταση, σε διεθνές και ιδιαίτερα εγχώριο επίπεδο, χαρακτηρίζεται 
από αβεβαιότητα, πρωτόγνωρη έλλειψη ρευστότητας, διαρκείς αλλαγές του εξωτερικού 
περιβάλλοντος, µε πολιτική και οικονοµική αστάθεια και απαισιοδοξία. Επόµενο είναι οι 
περισσότερες εταιρίες να καταγράφουν πτωτική πορεία. Ωστόσο πολλές από αυτές φθάνουν 
σε ακραίες καταστάσεις χρηµατοοικονοµικού αδιεξόδου ή αλλιώς χρηµατοοικονοµικής  
δυσπραγίας. Χρηµατοοικονοµική δυσπραγία είναι η κατάσταση όπου οι ταµειακές εκροές 
είναι µεγαλύτερες των ταµειακών εισροών για µεγάλο χρονικό διάστηµα , µε αποτέλεσµα η 
εταιρία να αδυνατεί να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις προς προµηθευτές, τράπεζες και 
πιστωτές και να διακυβεύεται το µέλλον της , µε άµεσες και έµµεσες αρνητικές επιπτώσεις 
στα ενδιαφερόµενα µέρη που βρίσκονται στο περιβάλλον της.   

 
 
 
 
 1.2 Εννοιολογικό περιεχόµενο του όρου «χρηµατοοικονοµική 
αναδιάρθρωση» 
 
 
Η χρηµατοοικονοµική αναδιάρθρωση (financial restructuring) αποτελεί τη µία από τις τρεις 
διαστάσεις της εταιρικής αναδιάρθρωσης. Ορίζεται ως η διαδικασία ανασχηµατισµού και 
αναδιοργάνωσης της χρηµατοοικονοµικής δοµής της επιχείρησης, µε ανάληψη δράσεων που 
αφορούν την αναδιάρθρωση χρέους , που είναι το πιο σύνηθες καθώς καταβάλλονται 
προσπάθειες να µειωθεί το κόστος κεφαλαίου, και της ιδιοκτησιακής κατάστασης.3  
 Σύµφωνα µε τους καθηγητές R.Parinno και D.Kidwell,4  χρηµατοοικονοµική 
αναδιάρθρωση είναι ο συνδυασµός χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, που µεταβάλλουν την 
κεφαλαιακή δοµή (δηλαδή το Παθητικό), χωρίς να µεταβάλλουν τα πραγµατικά περιουσιακά 

                                                      
3
 www.mbaknol.gr 

 
4
 Fundamentals of Corporate Finance, John Wiley & Sons, 2009 
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στοιχεία (Ενεργητικό). Ως παράδειγµα αυτού του µοντέλου αναφέρονται η έκδοση δανειακών 
τίτλων και η χρήση του προϊόντος τους για επαναγορά µετοχών ή για την καταβολή 
µερίσµατος, καθώς επίσης η έκδοση µετοχών και χρήση του αντίστοιχου προϊόντος για την 
αποπληρωµή δανείων.  
 Oι καθηγητές Paul Asquith, Robert Gertner and David Scharfstein στην εργασία τους 
“Anatomy of Financial Distress: an examination of Junk – Bond Issuers”, The Quarterly 
Journal of Economics, August 1994, pp.625-658, αναλύουν τις δράσεις τις οποίες διενεργούν 
οι επιχειρήσεις προκειµένου να αποφύγουν την χρηµατοοικονοµική δυσπραγία. Οι δράσεις 
αυτές αποτελούν µορφές χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης και συνίστανται σε πωλήσεις 
περιουσιακών στοιχείων, µείωση των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, 
αναδιάρθρωση του τραπεζικού χρέους ή του χρέους κεφαλαιαγοράς ή από την έκδοση 
οµολογιακού δανείου, απολύσεις εργαζοµένων και συγχωνεύσεις.  

  
 
 
 
1.3 ∆ιαχωρισµός της χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης µε βάση το 
κριτήριο της δικαστικής ή µη συνδροµής  

 
 

Σύµφωνα µε το αρχικό σχήµα που αφορά τις ενέργειες χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης 
των Fred Weston and Thomas Copeland (1992) στο βιβλίο τους Managerial Finance, 
McKinsey and Company, 9th edition, The Dryden Press, New York , chapter 28, “Financial 
Distress”,  p.1147,  το οποίο τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και παρουσιάζεται σε 
βελτιωµένη εκδοχή από τον καθηγητή ∆ηµήτριο Παπαδόπουλο στην µελέτη-άρθρο του 
«Ιδιωτική ή ∆ικαστική Χρηµατοοικονοµική Αναδιάρθρωση αντιµετώπισης της 
χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας των επιχειρήσεων» , στο περιοδικό EPSILON 7 
ECONOMIST, Ιούνιος 2015,  η χρηµατοοικονοµική δυσπραγία µπορεί να αντιµετωπιστεί 
είτε προαιρετικά και οικειοθελώς από τη ∆ιοίκηση της εταιρίας χωρίς τη δικαστική 
συνδροµή, είτε δικαστικά.  

 Όταν η επιχείρηση επιλέξει την οικειοθελή αναδιάρθρωση , οι ενέργειές της 
συνίστανται (α) στην συνέχιση της λειτουργίας µε αναδιάρθρωση χρέους (µε παράταση 
αποπληρωµής των δανειακών υποχρεώσεων, κούρεµα των πιστωτών, συµφωνία για 
κεφαλαιοποίηση δανείων µε έκδοση µετοχών),   (β) στην συνέχιση της λειτουργίας σε 
συνεργασία µε άλλη επιχείρηση (υπό τη µορφή συγχώνευσης ή εξαγοράς ή στρατηγικής 
συµµαχίας) και   (γ) προαιρετική διακοπή λειτουργίας µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
(λύση και εκκαθάριση ή οικειοθελής µεταβίβαση της επιχείρησης στους πιστωτές.  

Αντίθετα, στην περίπτωση της επιλογής δικαστικής συνδροµής, οι δράσεις συνίστανται 
σε  (α) συνέχιση της λειτουργίας µε εξυγίανση (Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης ,η 
οποία θα µελετηθεί αναλυτικά στην παρούσα εργασία,   (β) συνέχιση της λειτουργίας µε 
Πτωχευτική ∆ιαδικασία και συγκεκριµένα µε το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης όπως αναφέρεται 



[4] 

 

στα άρθρα 107-131 του Ν.3588/2007  ή  (γ) διακοπή της λειτουργίας µε Πτωχευτική 
∆ιαδικασία, στάδιο στο οποίο αναλαµβάνει η ένωση πιστωτών και διενεργείται η εκκαθάριση 
της πτωχευτικής περιουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 132-161 του Ν.3588/2007.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 
 

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ  
 
 
2.1  Εννοιολογικός προσδιορισµός και Σκοπός  
 
 
2.1.1  Έννοια 
 
 
Εννοιολογικά, ως διαδικασία εξυγίανσης, ορίζεται το σύνολο των εξώδικων και δικαστικών 
ενεργειών που προβλέπονται από το νόµο, στις οποίες µπορεί να προβεί ο οφειλέτης, µε 
πτωχευτική ικανότητα και κέντρο των κύριων συµφερόντων του στην Ελλάδα, ο οποίος 
βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούµενη, ή απλά πιθανολογούµενη να επέλθει αδυναµία 
εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών υποχρεώσεών του, κατά γενικό τρόπο, ώστε να 
καταρτίσει ειδική συµφωνία µε την κατά νόµο πλειοψηφία των πιστωτών του, στη συνέχεια 
να επιτύχει την επικύρωση της συµφωνίας αυτής από το πτωχευτικό δικαστήριο, ώστε να 
αποφύγει την πτώχευσή του, διασώζοντας την επιχείρησή του, χωρίς όµως παράλληλα να 
παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του.5 
 
 

2.1.2  Σκοπός 
 
 
 Όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του ν. 4011/2013, που αναφέρεται σε 
«δεύτερη ευκαιρία», η διαδικασία της εξυγίανσης έχει ως στόχο τη διατήρηση της 
επιχείρησης, δηλαδή την αποφυγή του κατακερµατισµού της.  Έχει λοιπόν εξυγιαντικό στόχο 
ο οποίος επιτυγχάνεται µε την σύναψη συµφωνίας η οποία δύναται να έχει ευρύτατο 
περιεχόµενο.6  Η συµφωνία όµως αυτή, δε θα πρέπει να παραβλάπτει τη συλλογική 
ικανοποίηση των πιστωτών, και πιο συγκεκριµένα των πιστωτών που δε θα συµµετάσχουν 
µεν ή δεν θα συναινέσουν στη συµφωνία εξυγίανσης, αλλά παρόλα αυτά, θα δεσµευτούν από 
τη συµφωνία και αυτοί, ενώ απεναντίας, δεν τίθεται θέµα για τυχόν βλάβη των 
συµβληθέντων στη συµφωνία πιστωτών, καθώς αυτοί θα την έχουν αποδεχτεί.7 
 
 

                                                      
5 Βλ. Ψυχοµάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων ,  
ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ.  63-64 

6
 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 86-87 

7 Βλ. Ψυχοµάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων ,     
ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ.  65 
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2.2  Νοµοθετική εξέλιξη της διαδικασίας εξυγίανσης   
 
 
Η διαδικασία της εξυγίανσης, προβλέπεται στο έκτο κεφάλαιο του πτωχευτικού κώδικα 
(ΠτΚ, άρ. 99 επ.) και εισήχθη µε το ν. 4013/2011, ο οποίος επανέφερε παραλλαγµένες τις 
καταργηθείσες διατάξεις του αρ. 44 επ. ν.1892/1990.  Ουσιώδεις τροποποιήσεις υπέστησαν 
και τα νέα αυτά άρθρα µε τον ν. 4072/2012.  Τα αρχικά αντικατασταθέντα άρθρα του ΠτΚ (ν. 
3588/2007) είχαν εισάγει στην ελληνική πτωχευτική νοµοθεσία, το θεσµό της «διαδικασίας 
της συνδιαλλαγής» , κατά το πρότυπο της γαλλικής διαδικασίας conciliation. Η διαδικασία 
της συνδιαλλαγής, συνιστούσε -και αυτή- προσπάθεια του νοµοθέτη να διασώσει από την 
πτώχευση επιχειρήσεις υφιστάµενες χρηµατοοικονοµική δυσπραγία, µέσω σύναψης και 
επικύρωσης ειδικής συµφωνίας συνδιαλλαγής.  
 
 

2.2.1  ∆ιαφορές µεταξύ της διαδικασίας της εξυγίανσης µε την 
καταργηθείσα διαδικασία της συνδιαλλαγής 
 
 
Οι βασικές διαφορές µεταξύ των δύο θεσµών, του καταργηθέντος της διαδικασίας 
συνδιαλλαγής, και του ισχύοντος της διαδικασίας της εξυγίανσης, είναι:8 
� Στη δυνατότητα να συνάπτεται συµφωνία εξυγίανσης, ακόµα και µετά την επελθούσα 
παύση πληρωµών του οφειλέτη, ή ακόµα και πριν δηµιουργηθεί καθεστώς επαπειλούµενης 
πτώχευσης. 

� Στην παροχή δυνατότητας να συνάπτεται η συµφωνία και µε εµπιστευτικές εξωδικαστικές 
διαπραγµατεύσεις µεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, 

� Στην επέκταση της δεσµευτικότητας της επικυρωµένης συµφωνίας εξυγίανσης και στους 
µη συµβληθέντες και µη συναινούντες στην κατάρτισή της πιστωτές. 

 
 

 
 

2.3  Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας εξυγίανσης  
 
 
Η διαδικασία που ακολουθεί ο οφειλέτης προκειµένου να επιτύχει τη συµφωνία, µπορεί 
διεξαχθεί µε δύο παραλλαγές, είτε τη δικαστική, είτε την εξωδικαστική, καθώς και οι δύο 
διαδικασίες φέρουν κοινό αποτέλεσµα. Οι δύο παραλλαγές θα αναλυθούν λεπτοµερώς στην 
παρούσα εργασία. 

                                                      
8
 Βλ. Ψυχομάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό Δίκαιο και Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ,  

ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ.  67 
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Στο σηµείο αυτό όµως, και προκειµένου να έχουµε µια γενική εικόνα των σταδίων της 
διαδικασίας, παρατίθεται µια περίληψη των σταδίων της δικαστικής διαδικασίας, η οποία 
είναι η συνήθης.  

 Τα στάδια της δικαστικής διαδικασίας είναι: 
1. Το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης, το οποίο περιλαµβάνει, 

I. Υποβολή αίτησης για το άνοιγµα της διαδικασίας, και τη λήψη προληπτικών µέτρων 
II.  Λήψη προσωρινών µέτρων µέσω προσωρινής διαταγής  

III.  ∆ίκη για το άνοιγµα της διαδικασίας (ενδεχοµένως διατήρηση προληπτικών µέτρων 
µέχρι την έκδοση της απόφασης)  

IV.  Έκδοση απόφασης που απορρίπτει ή δέχεται το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης. 
Η απόφαση δύναται να διατάσσει προληπτικά µέτρα. 

2. Σύναψη συµφωνίας οφειλέτη και πιστωτών, είτε µε συνέλευση πιστωτών, είτε όχι. 
Αποτελεί στάδιο διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη της συµφωνίας, και εφόσον αυτή 
επιτευχθεί, τότε υποβάλλεται προς επικύρωση στο δικαστήριο εντός της διάρκειας που θα 
ορίσει αυτό. 

3.  ∆ίκη για την επικύρωση της συµφωνίας και έκδοση της σχετικής απόφασης. 
 
 
 
 

2.4  Γενικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης 
 
 
Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία της εξυγίανσης, όπως αυτές απαριθµούνται  στο 
αρ. 99  § 1, είναι : 
• η πτωχευτική ικανότητα του προσώπου – οφειλέτη 
• το κέντρο των κύριων συµφερόντων του προσώπου να είναι η Ελλάδα 

• η υφιστάµενη κατάσταση παρούσας ή επαπειλούµενης ή κατά πιθανολόγηση 
επελευσόµενης γενικής αδυναµίας πληρωµών  

• η ύπαρξη επιχείρησης που να µπορεί να διασωθεί 
• η πάροδος τριετίας σε περίπτωση που προηγήθηκε επικύρωση συµφωνίας εξυγίανσης 
Πιο συγκεκριµένα:  

 
 
2.4.1  Η πτωχευτική ικανότητα του οφειλέτη 
 
 
Ο αιτών , φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, θα πρέπει να έχει πτωχευτική ικανότητα, να είναι 
δηλαδή, σύµφωνα µε  το άρθρο 2 § 1, έµπορος ή ένωση προσώπων µε νοµική προσωπικότητα 
που επιδιώκει οικονοµικό σκοπό. Έτσι αποκλείονται µη έµποροι (π.χ. ελεύθεροι 
επαγγελµατίες), ενώ δεν αποκλείονται ενώσεις µε οικονοµικό σκοπό (π.χ. δικηγορικές 
εταιρείες), συνεταιρισµοί και κοινοπραξίες. Ακόµη, µπορούν να υπάγονται στη διαδικασία 
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και εισηγµένες εταιρείες, ενώ αντίθετα, ειδικός νόµος9, αποκλείει ρητά τα πιστωτικά 
ιδρύµατα από τη διαδικασία της εξυγίανσης, για τα οποία προβλέπεται ειδική διαδικασία 
εκκαθάρισης.10 

Τέλος, δεν υπάγονται, ως στερούµενα πτωχευτικής ικανότητας, τα νοµικά πρόσωπα του 
δηµοσίου, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δηµόσιοι οργανισµοί (άρ. 2, § 2). 
Απεναντίας, δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις, υπό εταιρική µορφή µε νοµική 
προσωπικότητα, µπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία εξυγίανσης.11 

 
 
 
 

2.4.2  Κέντρο των κύριων συµφερόντων του οφειλέτη στην Ελλάδα 
 
 
Το πρόσωπο που διαθέτει την πτωχευτική ικανότητα, θα πρέπει να έχει το κέντρο των κυρίων 
συµφερόντων του στην Ελλάδα. Κατά το άρθρο 4§ 2, κέντρο των κυρίων συµφερόντων είναι 
ο τόπος όπου ο οφειλέτης ασκεί συνήθως τη διοίκηση των συµφερόντων του και είναι 
αναγνωρίσιµο από τους τρίτους. Για τα νοµικά πρόσωπα, τεκµαίρεται ότι, µέχρι να 
αποδειχθεί το αντίθετο, ότι κέντρο των κυρίων συµφερόντων είναι ο τόπος της καταστατικής 
έδρας.  

Εδώ βέβαια ισχύει, ότι ακριβώς και στην πτωχευτική διαδικασία, όπου στην πτώχευση 
µπορούν να κηρυχθούν και αλλοδαπές εταιρείες, και έτσι δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
καταστατικής έδρας στην Ελλάδα, αλλά αρκεί η ύπαρξη πραγµατικής έδρας, για παράδειγµα, 
µέσω υποκαταστήµατος στην Ελλάδα.12 
 
 
 

                                                      
9 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 95. Είναι ο ν. 
3601/2007 αρ. 68 § 1περ. α’, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρ. 5 ν.4021/2011. Αντίστοιχος ρητός αποκλεισµός, 
δεν περιέχεται για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στο αρ. 12α ν.δ. 400/1970, εποµένως δεν µπορεί θεωρητικά να 
αποκλειστεί η διαδικασία εξυγίανσης σε αυτές, τουλάχιστο, όσο δεν έχει κινηθεί από την εποπτική αρχή, η 
διαδικασία εκκαθάρισης. 
10 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 94-95 
11 Βλ. Κοτσίρη Λ., Η διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα,  Β’  Έκδοση  2011, σελ. 18 
 
12 Βλ. Περάκη  Εµ., Πτωχευτικό δίκαιο , Β΄ Έκδοση  2012, σελ. 104-105. Σε πτώχευση µπορούν να κηρυχθούν 
και αλλοδαπές κοινοτικές εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος µέλος της ΕΚ, έχουν όµως 
εγκαταστήσει την πραγµατική τους έδρα(το κέντρο των κυρίων συµφερόντων τους) στην Ελλάδα, ακόµη και αν 
η έδρα αυτή έχει τυπικά τη µορφή υποκαταστήµατος. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ΕΚ (Centros, 
Uberseering, Inspire Art), το δικαίωµα εγκατάστασης, συνεπάγεται και την αναγνώρισή τους, αλλά και την 
πτωχευτική τους ικανότητα. Σε µια τέτοια περίπτωση, η εταιρεία θα συνεχίσει να διέπεται από το δίκαιο της 
καταστατικής της έδρας, η πτώχευσή της όµως θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Το ίδιο θα συµβεί και για τις 
αλλοδαπές ,ή κοινοτικές εταιρείες, που µε ειδική διάταξη, (π.χ. ν.791/1998), παρεκκλίνουσα από το άρθρο 10 
ΑΚ, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, µολονότι έχουν την πραγµατική τους έδρα στο εξωτερικό.   
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2.4.3  Η οικονοµική κατάσταση των υπαγόµενων επιχειρήσεων  
 
 
Οι αιτούσες επιχειρήσεις, επιτρέπεται να υπαχθούν στη διαδικασία της εξυγίανσης, όταν 
αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, τα οποία συνίστανται σε παρούσα ή 
επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσµων χρηµατικών υποχρεώσεων, είτε σε 
απλά πιθανολογούµενη να επέλθει αδυναµία εκπλήρωσης(«απλή πιθανότητα 
αφερεγγυότητας»), κατά τρόπο γενικό, και στις τρείς περιπτώσεις. 

Παρούσα αδυναµία υφίσταται όταν ο οφειλέτης αδυνατεί να εκπληρώσει τα 
ληξιπρόθεσµα χρέη του (πραγµατική κατάσταση πτώχευσης). Εν προκειµένω, δεν έχει 
σηµασία αν έχει υπάρξει παύση πληρωµών, αν δηλαδή η αδυναµία έχει ήδη εκδηλωθεί προς 
τα έξω µε αρνήσεις πληρωµών. Αρκεί να υπάρχει διαπιστωµένη, βεβαιωµένη αδυναµία του 
οφειλέτη να εκπληρώσει υποχρεώσεις που θα καταστούν µελλοντικά ληξιπρόθεσµες, ή 
ακόµη και ήδη ληξιπρόθεσµες, η εκπλήρωση των οποίων δεν έχει ακόµη ζητηθεί από το 
δανειστή. Στην περίπτωση όπου έχει ήδη επέλθει παύση πληρωµών, παράλληλα µε την 
αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία, ο οφειλέτης θα πρέπει να συνυποβάλλει µε το ίδιο 
δικόγραφο, αίτηση για την κήρυξη πτώχευσης κατά το άρθρο 5 § 2. Εδώ το δικαστήριο θα 
επιλέξει µεταξύ των δύο αιτήσεων, και αν δεχθεί την αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία 
εξυγίανσης, αναστέλλει µε την ίδια απόφαση την εξέταση της αίτησης κήρυξης σε πτώχευση 
µέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης, αλλιώς προχωρεί στην εξέταση της πτώχευσης 
(αρ. 99 § 6). Η παράλειψη συνυποβολής της αίτησης πτώχευσης, δεν καθιστά απαράδεκτη 
την αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία της εξυγίανσης, είναι όµως δυνατή η υποβολή 
αίτησης πτώχευσης από τους πιστωτές ή τον εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 5 § 1. Επίσης, και στην παρούσα περίπτωση, εφαρµόζεται το 
άρθρο 98 περί αστικής ευθύνης των διοικητών κεφαλαιουχικών εταιρειών επί παραλείψεώς 
τους να υποβάλουν την αίτηση για κήρυξη της πτώχευσης της εταιρείας που διοικούν(99 § 
6).13 

Επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης, έχουµε όταν είναι βάσιµη η απειλή που 
αντιµετωπίζει ο οφειλέτης να βρεθεί προσεχώς σε στη θέση να µην µπορεί να εξοφλήσει τις 
υφιστάµενες οφειλές του(συνιστά στάδιο που προηγείται της παρούσας αδυναµίας).14  Στο 
σηµείο αυτό, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι µεταξύ της  επαπειλούµενης αδυναµίας 
εκπλήρωσης του άρθρου 99 § 1, και της επαπειλούµενης αδυναµίας εκπλήρωσης του άρθρου 
3 § 2, υπάρχει µια λεπτή διαφορά. Η διάταξη του άρθρου 99 § 1, αρκείται σε επαπειλούµενη 
αδυναµία κατά τρόπο ‘γενικό’, ενώ η διάταξη του άρθρου 3 § 2(σε συνδυασµό µε αυτή του 3 
§ 1), απαιτεί επαπειλούµενη αδυναµία κατά τρόπο ‘γενικό’  και ‘µόνιµο’ . 15 

                                                      
13 Βλ. Ψυχοµάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων ,  
ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ. 72. 
14 Βλ. Ψυχοµάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων ,  
ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ. 72. 
15 Βλ. Περάκη  Εµ., Πτωχευτικό δίκαιο , Β΄ Έκδοση  2012, σελ. 115, όπου γενική είναι η παύση όταν δεν 
εκπληρώνεται σηµαντικό µέρος των υποχρεώσεων(ανεξάρτητα αν γίνονται κάποιες πληρωµές), και µόνιµη είναι 
η παύση που δεν οφείλεται σε παροδικά αίτια. Για παράδειγµα, µια κρίση σε ένα κλάδο της οικονοµίας, µπορεί 
να δηµιουργήσει την απειλή της παύσης πληρωµών κατά τρόπο γενικό, όχι όµως και µόνιµο. 
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Σύµφωνα µε τη νοµολογία16, καταστάσεις και ενδείξεις οι οποίες λαµβάνονται υπόψη για τη 
διαπίστωση ύπαρξης επαπειλούµενης αδυναµίας κατά τρόπο γενικό, είναι: 
α) Τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αρνητικός ισολογισµός, συνεχής έλλειψη  κερδοφορίας και 
αδυναµία µερισµατικής πολιτικής, υπερβολικός βραχυπρόθεσµος δανεισµός, διακοπή 
τραπεζικών συναλλαγών, αφαίρεση βιβλιαρίου επιταγών, διακοπή οικονοµικής υποστηρίξεως 
από µητρική εταιρία οµίλου,  
β) η περιουσιακή κατάσταση, όπως η επιβάρυνση των περιουσιακών στοιχείων µε πολλαπλές 
εµπράγµατες ασφάλειες ή η ανυπαρξία ελεύθερης περιουσίας ή η εκποίηση περιουσιακών 
στοιχείων για αντιµετώπιση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων,  
γ) η επιχειρηµατική δραστηριότητα, όπως έλλειψη των αναγκαίων πρώτων υλών, 
υπολειτουργία της επιχείρησης, δυσχέρειες στην κάλυψη αποθεµάτων, προβλήµατα και 
διεκδικήσεις προσωπικού µη αντιµετωπίσιµες, δυσαναλογία εσόδων και λειτουργικών 
εξόδων, και 
δ) το οικονοµικό περιβάλλον της επιχειρήσεως όπως µείωση παραγγελιών, ανάκληση ή µη 
παράταση αδειών εκµεταλλεύσεως ή ευρεσιτεχνιών, προβληµατικές σχέσεις µε προµηθευτές, 
συγκρούσεις µε προσωπικό, καταστροφή (ολική ή µερική) εγκαταστάσεων ή παραγωγής, 
ευρεία ελαττωµατικότητα προϊόντων και µαζικές υπαναχωρήσεις καταναλωτών. 

Για να καταλήξουµε στη διάγνωση επαπειλούµενης αδυναµίας εκπλήρωσης κατά τρόπο 
γενικό, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη, όλη την εξέλιξη της οικονοµικής κατάστασης της 
επιχείρησης, και κατά κανόνα δεν αρκούν, µεµονωµένα συµπτώµατα που θα έδειχναν µια 
κατάσταση προβληµατική(π.χ. αδυναµία εκπλήρωσης µιας σηµαντικής υποχρέωσης).17 

Πρακτικά, αυτό που είθισται να συµβαίνει, είναι ότι οι οφειλέτες στην αίτησή τους, 
περιγράφουν τα οικονοµικά τους προβλήµατα, αρνούµενοι όµως ότι βρίσκονται σε παύση 
πληρωµών, άλλως, θα έπρεπε να συνυποβάλλουν αίτηση πτώχευσης(άρθρο 99 § 6), κάτι που 
θα είχε δυσµενείς συνέπειες για την εικόνα της εταιρείας, ενώ κατά την επικύρωση της 
συµφωνίας, βαρύνονται µε το πρόσθετο βάρος να αποδείξουν ότι η συµφωνία αίρει τυχόν 
υφιστάµενη παύση πληρωµών (άρθρο 106ζ § 3).18 

Η συνήθης έκφραση που χρησιµοποιείται στη νοµολογία 19, είναι ότι «η εταιρεία 
αντιµετωπίζει σοβαρή έλλειψη ρευστότητας και βρίσκεται σε γενική αδυναµία εκπλήρωσης 
των οικονοµικών της  υποχρεώσεων, χωρίς  όµως ακόµα να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης 
πληρωµών».20 

Πολλές φορές, η απόφαση στηρίζεται στην έκθεση του εµπειρογνώµονα ή και σε άλλα 
στοιχεία, όπως π.χ. βεβαίωση του ΙΚΑ, για να συµπεράνει ότι η επιχείρηση συνεχίζει τη 
δραστηριότητά της, προβαίνοντας και σε ορισµένες πληρωµές των χρεών της, χωρίς πάντως 
να υφίσταται µόνιµη και σταθερή αδυναµία πληρωµής των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών 
υποχρεώσεών της. Επίσης, φαίνεται να µην γίνεται µια αναλυτική αιτιολόγηση της 
επαπειλούµενης αδυναµίας στη βάση των ταµειακών ροών, όπως προκύπτει από την 
ερµηνεία του άρθρου 3 § 2, και έτσι, λόγω του τρόπου εφαρµογής της έννοιας της 
                                                      
16 Ενδεικτικά: 10689/2008 ΜΠρΑθ, 5930/2010 ΜΠρΘ, 7120/2010  ΜΠρΘ, 9297/2010 ΜΠρΘ, ΝΟΜΟΣ   
 
17 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 101-102 
18 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 101-102 
19 Βλ. ΠΠρΘες 11923/2013 ΝΟΜΟΣ 
20 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 101-102 
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επαπειλούµενης αδυναµίας στην πράξη, διατηρήθηκε η διαθεσιµότητα της διαδικασίας σε 
όσες επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν σηµαίνοντα οικονοµικά προβλήµατα.21 

Πιθανολογούµενη απλώς
22 να επέλθει αδυναµία, («απλή πιθανότητα 

αφερεγγυότητας») είναι η κατάσταση εκείνη του οφειλέτη, όπου χωρίς ο οφειλέτης να έχει 
φθάσει ακόµα σε σηµείο αδυναµίας ή επαπειλούµενης αδυναµίας, αντιµετωπίζει απλώς την 
πιθανότητα να απειληθεί, προσεχώς κατά την πορεία των πραγµάτων, µε αδυναµία 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.  Έτσι λοιπόν στην πράξη, προκειµένου να διαγνωστεί η 
κατάσταση αυτή, δεν απαιτείται ο σχηµατισµός πλήρους δικανικής πεποιθήσεως, αλλά αρκεί 
η πιθανολόγηση εκ µέρους του δικαστηρίου, της µελλοντικής αδυναµίας, ως επί 
ασφαλιστικών µέτρων. Έχουµε λοιπόν εδώ, την περίπτωση επαπειλούµενης αδυναµίας 
πληρωµών, την οποία πιθανολογεί ο οφειλέτης και στην πιθανολόγηση, επίσης, να στηρίζεται 
η έκδοση της απόφασης που θα κηρύσσει την πτώχευση. Με τον τρόπο αυτό, ο νοµοθέτης 
διευκολύνει τις επιχειρήσεις, ώστε αυτές να εντάσσονται έγκαιρα, σε πρώιµο στάδιο, στη 
διαδικασία εξυγίανσης, για να ενισχύεται έτσι και η δυνατότητα διάσωσής τους.23 
 
 

2.4.4  Η ύπαρξη επιχείρησης του οφειλέτη που να µπορεί να διασωθεί  
 
 
Βασικό µέληµα του νοµοθέτη είναι η εξυγίανση της επιχείρησης, µε τη σύγχρονη έννοια της, 
δηλαδή ενός οργανωµένου συνόλου περιουσιακών στοιχείων, και για αυτό,  προϋπόθεση 
υπαγωγής στη διαδικασία, είναι η ύπαρξη µιας τέτοιας επιχείρησης. Η επιχείρηση αυτή, θα 
πρέπει να έχει ιδιαίτερη οικονοµική σηµασία για το κοινωνικό σύνολο, ώστε η εξυγίανσή της, 
να προσφέρεται ως υπηρεσία στο κοινωνικό συµφέρον. Το οικονοµικά επουσιώδες, δεν 
ενδιαφέρει εν γένει το εµπορικό δίκαιο. Επιπλέον, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι επιδεκτική 
εξυγίανσης, δηλαδή να υπάρχουν προοπτικές βιωσιµότητας.24 

Ειδικότερα, όσον αφορά την ιδιαίτερη  οικονοµική σηµασία για το κοινωνικό σύνολο, 
στο ισχύον δίκαιο (άρθρο 100 παρ. 1)  προβλέπεται υποχρέωση του αιτούντος να περιγράψει 
στην αίτησή του για υπαγωγή, το µέγεθος της επιχείρησης και το προσωπικού που απασχολεί, 
απαλείφτηκε όµως η έκφραση «κοινωνική σηµασία» καθώς και η «διατήρηση των θέσεων 
εργασίας» ως στόχος του έργου του µεσολαβητή. Επίσης, στα κριτήρια αποδοχής της αίτησης 
(άρθρο 101 παρ 1) δεν γίνεται αναφορά στη διάσωση των θέσεων εργασίας ή σε γενικευµένη 
κρίση σκοπιµότητας, σε αντίθεση µε το προϊσχύον δίκαιο που οι αναφορές αυτές υπήρχαν. 
Παρόλα αυτά, από την πρώτη περίοδο εφαρµογής της διαδικασίας της εξυγίανσης, δε 
φαίνεται να έχουν αλλάξει πολλά στην πράξη. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι 
οφειλέτες συνεχίζουν να αναφέρουν στην αίτησή τους µετ’ επιτάσεως τον αριθµό των 
εργαζοµένων στην επιχείρησή τους, καθώς και τις δυσµενείς συνέπειες που θα είχε το 

                                                      
21 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 101-102 
22 Τη σχετική διάταξη, πρόσθεσε στο κείµενο του αρ. 99, ο ν. 4336/2015 
23 Βλ. Ψυχοµάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων ,  
ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ 72-75 
24 Βλ. Ψυχοµάνη   Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων ,  
ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ. 75 
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κλείσιµο της επιχείρησής τους σε ένα περιβάλλον εντεινόµενης οικονοµικής κρίσης. Οι 
δικαστικές αποφάσεις µε τη σειρά τους, που αποδέχονται το άνοιγµα της διαδικασίας, 
αναφέρουν σχεδόν πάντα τον αριθµό των εργαζοµένων25, ενώ η πράξη δείχνει ότι η παρουσία 
των εργαζοµένων στη δίκη εκτιµάται θετικά. Ύστερα από τη νοµοθετική παρέµβαση του 
2012, εξάλλου, η θέση των εργαζοµένων ενδυναµώθηκε περαιτέρω. 26 

 Όσον αφορά τις προοπτικές βιωσιµότητας, η επιχείρηση θα πρέπει να µπορεί να 
καταστεί βιώσιµη, να είναι δηλαδή επιδεκτική εξυγίανσης. Η παράµετρος αυτή, αν και δεν 
αναφέρεται εξαρχής ρητά στο νόµο, υπολανθάνει ωστόσο στην ύστερη για την επικύρωση 
της συµφωνίας σχετική προϋπόθεση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 106 ζ παρ. 2 εδ. α. Έτσι 
λοιπόν, αποκλείεται η υπαγωγή στη διαδικασία της εξυγίανσης επιχειρήσεων οι οποίες δεν 
µπορούν εκ των πραγµάτων να εξυγιανθούν, π.χ. λόγω µη αναστρέψιµης έλλειψης 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους.27 

 
 

2.4.5  Η πάροδος τριετίας από την επικύρωση προηγηθείσας συµφωνίας 
εξυγίανσης 
 
 
Νεότερη διαδικασία εξυγίανσης για τον ίδιο οφειλέτη δεν είναι επιτρεπτή, αν δεν έχει 
παρέλθει τριετία από την επικύρωση προηγούµενης συµφωνίας εξυγίανσης, εκτός αν 
πρόκειται για συµφωνία που επικυρώνεται κατά το άρθρο 106β. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
25 Βλ.  ΠΠρΘες 11923/2013 δηµ. ΝΟΜΟΣ (η συνέχιση της λειτουργίας της αιτούσας εταιρείας και η 
οικονοµική ανάκαµ\µη αυτής µε τη σύµπραξη των δανειστών της στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης 
διασφαλίζει τη διατήρηση µεγάλου αριθµού θέσεων εργασίας στην ίδια την αιτούσα, παρά την ήδη µείωση 
αυτών  εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας αρκετών ζηµιογόνων καταστηµάτων της, αλλά και σε συνεργαζόµενες 
ελληνικές επιχειρήσεις, 
26 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 95-97 
27 Βλ. Ψυχοµάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων ,  
ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ.  75 
 Βλ. επίσης  Κοτσίρη Λ. – Χατζηνικολάου Αγγελίδου Ρ. , ∆ίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης προβληµατικών επιχειρήσεων, 

Γ’ Έκδοση 2006 , σελ. 29, όπου οι εταιρείες Holding και οι αδρανείς εταιρείες δεν µπορούν να υπαχθούν στην έννοια της 

επιχείρησης που µπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς εξυγίανσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ (ΑΜΕΣΗ) ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

 
 

3.1 Η εξωδικαστική (άµεση) διαδικασία εξυγίανσης 
 
 
 
 

3.1.1    Έννοια 
 
 
Εξωδικαστική διαδικασία εξυγίανσης, είναι το σύνολο των ενεργειών στις οποίες προβαίνει 
το πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία της εξυγίανσης πρόσωπο, 
µε τις οποίες ενέργειες, επιδιώκει τη σύναψη της συµφωνίας εξυγίανσης µε τους πιστωτές 
του, χωρίς να –ή πριν- προσφύγει στη λεπτοµερώς περιγραφόµενη στο νόµο δικαστική 
διαδικασία και πριν την έναρξη, εν γένει, της διαδικασίας αυτής (άρθρα 99 παρ. 4 και 106β). 

Όπως και στη δικαστική διαδικασία εξυγίανσης, η δυνατότητα εξωδικαστικής (άµεσης) 
επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης, αφορά την πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, 
στις οποίες το 60% των απαιτήσεων των πιστωτών, µπορεί να αναζητηθεί σε λίγα πρόσωπα 
(τράπεζες, βασικοί προµηθευτές), καθώς δεν είναι πολυδιασπασµένο. Η καινοτοµία που 
υπάρχει στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνίσταται στην παράκαµψη της τυπικής έναρξης 
διαδικασίας εξυγίανσης, η οποία διαρκεί πολύ, συνεπάγεται αρνητική δηµοσιότητα, και 
επιβαρύνει ιδιαίτερα τη θέση της επιχείρησης στην αγορά. Με την άµεση επικύρωση της 
συµφωνίας των άρθρων 99 παρ. 4 και 106 β , καθίστανται δυνατές οι εµπιστευτικές 
διαπραγµατεύσεις µε τους βασικούς πιστωτές, µε σκοπό τη σύνταξη σχεδίου διάσωσης της 
επιχείρησης (prepackage plans’’ ή ‘’ pre-voted plans’’), και στη συνέχεια την υποβολή του 
στο δικαστήριο προς επικύρωση. Έτσι λοιπόν, οι οικονοµικές δυσκολίες του οφειλέτη 
γνωστοποιούνται στο κοινό αφού έχει διασφαλιστεί η επίτευξη σχεδίου διάσωσης. Στην 
περίπτωση όµως που αποτύχουν οι διαπραγµατεύσεις αυτές, είναι αµφίβολο αν µπορεί να 
γίνει δεκτή η αίτηση ανοίγµατος της διαδικασίας, δεδοµένου ότι απαιτείται πιθανολόγηση για 
τη δυνατότητα σύναψης συµφωνίας(άρθρο 101 παρ. 1). Στο ενδεχόµενο αυτό της αρνητικής 
έκβασης, το αντεπιχείρηµα θα µπορούσε να είναι π.χ. ότι µέσω σύγκλησης συνέλευσης των 
πιστωτών, θα δοθεί η δυνατότητα καλύτερου συντονισµού αυτών.28 

 
 
 
                                                      
28 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 180 
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3.1.2  Η διαδικασία της εξωδικαστικής εξυγίανσης 
 
 
Την πρωτοβουλία αυτή, αναλαµβάνει ο οφειλέτης, µε σκοπό την αποφυγή της πτώχευσης µε 
ταυτόχρονη εξυπηρέτηση της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών. Το περιεχόµενο της 
συµφωνίας διαµορφώνεται από την ελεύθερη διαπραγµάτευση των µερών, και µπορεί να έχει 
ως αντικείµενο, οποιαδήποτε ρύθµιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη, ιδίως 
δε των θεµάτων που ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο 106 

ε.   
Σχετικά µε τον τύπο της συµφωνίας, αυτή συνάπτεται µε ιδιωτικό έγγραφο, εκτός αν οι 

υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται µε αυτήν απαιτούν τη σύνταξη δηµοσίου εγγράφου. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, το συµβολαιογραφικό έγγραφο µπορεί να αναπληρωθεί µε 
δηλώσεις ενώπιον του δικαστηρίου(αρ. 106 ε παρ. 6). 

Οι υπογραφές ιδίως των πιστωτών στη συµφωνία, µπορούν να τίθενται από αυτούς, είτε 
δια περιφοράς, είτε σε άτυπη συνέλευση αυτών. Προκειµένου να είναι έγκυρη  η συµφωνία, 
θα πρέπει να υπογραφεί από πιστωτές που εκπροσωπούν το 60% του συνόλου των 
απαιτήσεων, εντός του οποίου περιλαµβάνεται το 40% των τυχόν εµπραγµάτως ή µε ειδικό 
προνόµιο ή µε προσηµείωση υποθήκης  εξασφαλισµένων απαιτήσεων(άρθρα 106 α, 106 β). 
Για την κάλυψη των ποσοστών αυτών, δεν ενδιαφέρει ο αριθµός των πιστωτών, ούτε το είδος 
ή το µέγεθος ή ο αριθµός των απαιτήσεών τους.  

Μαζί µε την έγγραφη συµφωνία, θα πρέπει να επισυνάπτεται πλήρης κατάσταση των 
πιστωτών και των απαιτήσεών τους, προκειµένου να καταστεί εφικτός ο υπολογισµός του 
ποσοστού των συµβληθέντων πιστωτών.  Η εν λόγω κατάσταση των πιστωτών, θα πρέπει να 
φέρει πρόσφατη ηµεροµηνία, προκειµένου να υποδηλώνει την πραγµατική ύπαρξη των 
συγκεκριµένων πιστωτών και απαιτήσεών τους κατά το χρόνο σύνταξης της( 106 β παρ. 1 εδ. 
β)  

 Ένα σηµαντικό ελάττωµα της άµεσης επικύρωσης συµφωνίας, είναι η δυσκολία 
διαπίστωσης από το δικαστήριο και τους εµπλεκόµενους, της πραγµατικής εικόνας των 
πιστωτών, καθώς δεν προηγείται ένα στάδιο ωρίµανσης της αίτησης, είτε µε την επίσηµη 
διαδικασία εξέλεγξης των πιστώσεων του πτωχευτικού δικαίου (άρ. 89 επ.), είτε µε το 
άνοιγµα της διαδικασίας, το οποίο δίνει το χρόνο στους πιστωτές να δηλώσουν την παρουσία 
τους και να ελέγξουν τα οικονοµικά τους οφέλη. Έτσι, ενδέχεται να παρουσιάζονται κενά 
στον κατάλογο των πιστωτών, ή αντίστροφα να προστίθενται εικονικοί πιστωτές, µε σκοπό 
το σχηµατισµό της δέουσας πλειοψηφίας.     Στην προσπάθεια λύσης του προβλήµατος 
αυτού, βοηθούν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, όπως η κατάθεση σωρείας (κατά κανόνα 
πιστοποιηµένων)εγγράφων βάσει του άρθρου 100 παρ. 2, και η γνωµοδότηση του 
εµπειρογνώµονα για τα οικονοµικά του οφειλέτη και την ακρίβειά τους (αρ. 100 παρ. 2 εδ. β’ 
και δ).29 

Ακόµη, η συµφωνία θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ‘’ επιχειρηµατικό 
σχέδιο’’, µε χρονική διάρκεια, ίση µε αυτή της συµφωνίας, εγκεκριµένο και υπογεγραµµένο 
από τον οφειλέτη και τους πιστωτές µε τον ίδιο τρόπο όπως και η συµφωνία(αρ. 106 ε παρ. 
7). 

                                                      
29 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 183 
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 Η συµφωνία αυτή εξυγίανσης, θα πρέπει να υποβληθεί στο πτωχευτικό δικαστήριο 
προς επικύρωση, µε αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή(άρθρα 99 παρ. 4, 106 β παρ.1, 106 στ), 
εντός διαστήµατος τριών µηνών από την ως άνω ηµεροµηνία κατάστασης των πιστωτών. Η 
αίτηση αυτή, κατατίθεται όπως και η αίτηση για το άνοιγµα της δικαστικής διαδικασίας 
εξυγίανσης(κατ’ άρθρο 100), έχοντας το ίδιο περιεχόµενο και τα ίδια συνοδευτικά έγγραφα 
µε αυτή. Για τη συζήτηση της αίτησης, ορίζεται δικάσιµος εντός διµήνου από την υποβολή 
της, και το δικαστήριο δικάζει µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρ. 99 § 10). 
Τέλος, το δικαστήριο, µπορεί να επικυρώσει τη συµφωνία, µε τις προϋποθέσεις και τα 
αποτελέσµατα των άρθρων 106 ζ και 106 η.30  
 
 
 
 

3.1.3  Αναστολή µέτρων εκτέλεσης, και λήψη άλλων προληπτικών µέτρων 
(αρ.106β  §2) 

 
 
Από την κατάθεση προς επικύρωση της άµεσης συµφωνίας εξυγίανσης, και µέχρι τη λήψη 
απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου για την επικύρωση ή µη της συµφωνίας εξυγίανσης, 
αναστέλλονται αυτόµατα τα µέτρα, εκκρεµή ή µη, ατοµικής και συλλογικής αναγκαστικής 
εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν την 
κατάθεση της συµφωνίας εξυγίανσης. Η ανωτέρω αναστολή δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 
τέσσερις (4) µήνες. Για τη χορήγηση άλλων προληπτικών µέτρων, εφαρµόζεται το άρθρο 
103.  

Επίσης, για την ως άνω διάρκεια αναστέλλεται και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού 
µέτρου κατά του οφειλέτη, εκτός εάν µε αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της αποµάκρυνσης ή 
αφαίρεσης ή µετακίνησης κινητών πραγµάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γένει 
εξοπλισµού της που δεν έχει συµφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης 
του οφειλέτη. Για την ως άνω διάρκεια αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσµίες άσκησης 
αξιώσεων και παραγραφής, υπό τις οποίες τελούν οι απαιτήσεις των πιστωτών και τα 
δικαιώµατα των υπέρ του οφειλέτη εγγυητών και συνοφειλετών του εις ολόκληρον, καθώς 
και οι προθεσµίες και η άσκηση διαδικαστικών πράξεων.  

Η ως άνω αυτόµατη αναστολή διώξεων µπορεί να εφαρµοστεί µόνον µία φορά. Στο 
Μητρώο Πτωχεύσεων του άρθρου 8 παράγραφος 3 σηµειώνεται η έναρξη ισχύος της 
αυτόµατης αναστολής διώξεων κατά την πρώτη υποβολή αίτησης επικύρωσης συµφωνίας 
εξυγίανσης κατά το άρθρο 106β ή 106στ.  

 
 
 
 

                                                      
30

 Για προϋποθέσεις επικύρωσης, Βλ. ενδεικτικά ΠΠρΑθ 539/2012, ΝΟΜΟΣ. 
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3.2   Η δικαστική διαδικασία εξυγίανσης 
 
 
Η δικαστική διαδικασία εξυγίανσης αρχίζει µε την κατάθεση στο πτωχευτικό δικαστήριο της 
αίτησης, ακολουθεί το άνοιγµα της διαδικασίας, και ολοκληρώνεται είτε µε την επικύρωση 
της συµφωνίας, είτε µε την απόρριψη της αίτησης ανοίγµατος, είτε µε την πάροδο της 
περιόδου που όρισε το δικαστήριο, είτε µε ανάκληση της απόφασης ανοίγµατος της 
διαδικασίας. Στις επόµενες υποενότητες παρατίθενται όλα τα στάδια δικαστικής αυτής 
διαδικασίας.  
 
 

3.2.1   Υποβολή αίτησης για άνοιγµα της διαδικασίας 
 
 
Προκειµένου να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία, απαιτείται να υποβληθεί η σχετική αίτηση 
ανοίγµατος στο πτωχευτικό δικαστήριο, µε όλα τα υποχρεωτικώς συνυποβαλλόµενα 
έγγραφα. Ο πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία της 
εξυγίανσης οφειλέτης, είναι αυτός που νοµιµοποιείται ενεργητικά για την υποβολή της εν 
λόγω αίτησης. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης είναι νοµικό πρόσωπο, την αίτηση υποβάλει 
το διοικητικό όργανο (∆Σ ή διαχειριστής) (άρ. 100 και 96 § 2). 

Η αίτηση κατατίθεται στο πτωχευτικό δικαστήριο, δηλαδή στο πρωτοδικείο του τόπου 
που ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συµφερόντων του, ενώ για τους οφειλέτες νοµικά 
πρόσωπα είναι ο τόπος της καταστατικής τους έδρας (άρ. 4 § 1,2). Τέλος το δικαστήριο 
δικάζει µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας(αρ. 99 § 10). 

Το περιεχόµενο της αίτησης ορίζεται στο άρθρο 100 § 2. Ειδικότερα, στην αίτηση του 
οφειλέτη, θα πρέπει να περιγράφονται31 : 
• η  επιχείρηση του οφειλέτη, 
• η οικονοµική του κατάσταση µε παράθεση των πιο πρόσφατων οικονοµικών στοιχείων, 
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν οφειλών του προς το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά 
ταµεία,  

• τα αίτια της οικονοµικής του αδυναµίας, 
• τα προτεινόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής αδυναµίας 
• οι τυχόν διαπραγµατεύσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα µε τους πιστωτές.  
• ιδιαίτερα γίνεται περιγραφή του µεγέθους της επιχείρησης, του προσωπικού που 
απασχολεί,  

• η κατάσταση και οι προοπτικές  της αγοράς, στην οποία ο οφειλέτης δραστηριοποιείται. 
• Με την ίδια αίτηση ο οφειλέτης δύναται να ζητά Σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών 

(άρθρο 105) ή και ορισµό µεσολαβητή (άρθρο 102). 
• Στο ενδεχόµενο που ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωµών, θα 
πρέπει στο ίδιο δικόγραφο της αίτησης ανοίγµατος, να συµπεριλαµβάνεται και αίτηση για 

                                                      
31

 Σχετικά με τις προϋποθέσεις παραδεκτού της αίτησης, βλ. ενδεικτικά Εφ.Πειρ 869/2014, ΔΕΕ 2015, σελ. 381 

επ. , και ΕφΠειρ 252/2014, ΔΕΕ 2014, σελ. 807 επ. 
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την κήρυξη  πτώχευσης, χωρίς όµως η παράλειψη της συνυποβολής  αυτής, να καθιστά 
απαράδεκτη την αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία της εξυγίανσης(άρ. 99 § 6). 

 
Με την αίτηση ο οφειλέτης οφείλει επίσης να συνυποβάλλει τα κατωτέρω έγγραφα32: 
• οικονοµικές του καταστάσεις (εφόσον υπάρχουν) για την τελευταία χρήση, για την οποία 
είναι διαθέσιµες. Στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιριών, οι ως άνω οικονοµικές 
καταστάσεις πρέπει να είναι δηµοσιευµένες και εγκεκριµένες από γενική συνέλευση, ενώ 
στην περίπτωση των λοιπών επιχειρήσεων, αλλά και όταν πρόκειται για ενδιάµεσες 
οικονοµικές καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, αυτές πρέπει να είναι δηµοσιευµένες σε µία 
οικονοµική εφηµερίδα και ελεγµένες. 

• βεβαίωση της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς το ∆ηµόσιο  
• άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόµενα από τον οφειλέτη στοιχεία, βεβαιωµένα ως 
προς την ακρίβεια του περιεχοµένου τους από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του 
λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 

• Έκθεση εµπειρογνώµονα της επιλογής του οφειλέτη 
 
 

3.2.1.1    Έννοµες συνέπειες από την υποβολή της αίτησης 
 
Οι συνέπειες από την υποβολή της αίτησης, συνάγονται εµµέσως από τις διατάξεις του 
άρθρου 99 § 6-9. Ειδικότερα: 

• Στην περίπτωση που κατά το χρόνο που υποβάλλεται η αίτηση υπαγωγής, εκκρεµούν ή 
υποβάλλονται µεταγενέστερα αιτήσεις από πιστωτές ή του εισαγγελέα πρωτοδικών για την 
κήρυξη σε πτώχευση του οφειλέτη, τότε κατόπιν αιτήµατος του οφειλέτη ή κάποιου 
πιστωτή, η αίτηση κήρυξης σε πτώχευση, είτε συνεκδικάζεται, είτε αναβάλλεται για 
συνεκδίκαση µε την αίτηση για το άνοιγµα της διαδικασίας της εξυγίανσης(άρ. 99 § 7). 

• Αν ο οφειλέτης περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωµών κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας εξυγίανσης, οφείλει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης σύµφωνα µε το άρθρο 5 
παράγραφος 2, αλλά δύναται να ζητήσει την αναστολή της εξέτασης της αίτησης 
πτώχευσης κατ` ανάλογη εφαρµογή της διάταξης του άρ. 99 § 6(άρ. 99 § 8). 

• Αν ο οφειλέτης είναι ανώνυµη εταιρεία και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
του άρθρου 4833 παρ. 1 στοιχείο γ` κ.ν. 2190/1920, αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας εξυγίανσης η έκδοση απόφασης για τη λύση της εταιρείας και η τυχόν προθεσµία 

                                                      
32 Με τον ν. 4336/2015 καταργήθηκε η υποχρέωση που υπήρχε, η οποία επέβαλλε η αίτηση να συνοδεύεται από 
γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων αξίας 4000 €, ή 7000€ σε περίπτωση οφειλέτη 
ανώνυµης εταιρείας. Η εν λόγω υποχρέωση προβλεπόταν για την αντιµετώπιση των αµοιβών του 
εµπειρογνώµονα και του τυχόν µεσολαβητή, ή του τυχόν ειδικού εντολοδόχου, καθώς και για τη διενέργεια 
δηµοσιεύσεων και τη σύγκληση συνελεύσεων των πιστωτών και των εταίρων ή µετόχων. Αν ο οφειλέτης ήταν 
φυσικό πρόσωπο, ή αν µε την αίτηση δε ζητούταν η σύγκληση συνέλευσης, ή ο διορισµός µεσολαβητή, το 
ανωτέρω ποσό οριζόταν στις 2000 €. Στην περίπτωση που η αίτηση απορριπτόταν, διατασσόταν από το 
δικαστήριο η επιστροφή του παραβόλου στον οφειλέτη. 
33 Αναφέρεται στην περίπτωση όπου έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται µεταγενέστερα αγωγή κατά ΑΕ ή ΕΠΕ, για 
λύση τους, λόγω µη αντιµετώπισης των προβληµάτων µείωσης των ιδίων κεφαλαίων κάτω από το 1/10 του 
µετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ, ή της απώλειας του ½ του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ. 
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που έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε την παρ. 3 του ιδίου άρθρου παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι 
τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης. Αν ο οφειλέτης είναι ΕΠΕ και συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 3190/1955, αναστέλλεται κατά τη 
διάρκεια της ∆ιαδικασίας εξυγίανσης η έκδοση απόφασης για τη λύση της εταιρείας(άρ. 99 § 
9). 

 Όσον αφορά τη συζήτηση της αίτησης, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρ. 100 § 6,  
ορίζεται δικάσιµος εντός διµήνου από την υποβολή της34. Ο αρµόδιος δικαστής δύναται κατά 
το άρθρο 748 παράγραφος 3 Κ.Πολ.∆. να διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων 
πιστωτών του οφειλέτη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την προθεσµία της κλήτευσης. Εφόσον 
υπάρχουν χρέη του οφειλέτη προς το δηµόσιο35 ή προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης 
διατάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευση αυτών. Στη συζήτηση δύναται να παραστεί και να 
ακουσθεί και εκπρόσωπος των εργαζοµένων. Η πρόβλεψη αυτή για τους εργαζόµενους, 
ενισχύει τη θέση τους ως ιδιαίτερη κατηγορία πιστωτών. Οι εργαζόµενοι, φυσικά, µπορούν 
να συµµετάσχουν στη δίκη και µε κύρια ή πρόσθετη παρέµβαση, όπως και κάθε πιστωτής 
(άρ. 752,79 επ. ΚΠολ∆)36 

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η κατάθεση της αίτησης υπαγωγής 
στη διαδικασία της εξυγίανσης, δεν συνοδεύεται από το στίγµα που φέρει η αίτηση 
πτώχευσης, έχει όµως ορισµένες δυσµενείς συνέπειες. Πιο συγκεκριµένα, οι αιτήσεις αυτές, 
καταχωρίζονται στο ‘’ Σύστηµα Αθέτησης Υποχρεώσεων’’ της Τειρεσίας Α.Ε.   Επίσης, λόγω 
του γεγονότος ότι η κατάθεση µιας τέτοιας αίτησης  αποτυπώνει την επιδείνωση της 
οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας, οι µετοχές της εταιρείας ενδέχεται να εντάσσονται 
στην Κατηγορία Επιτήρησης, βάσει του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 
αποσκοπώντας στην προειδοποίηση του επενδυτικού κοινού. Τέλος, ουσιώδης συνέπεια, 
είναι ότι την υποβολή της αίτησης συχνά την πληροφορείται ο τύπος, γεγονός που επιβαρύνει 
την εικόνα της εταιρείας, ενώ δεν αποκλείονται και επιπλέον δυσµενείς συνέπειες, όπως 
δυσµενέστεροι όροι χρηµατοδότησης, διακοπή συνεργασιών µε προµηθευτές, κλπ.37 
 
 
                                                      
34 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 125, όπου: οι 
προθεσµίες εδώ, όπως αυτή του διµήνου, είναι ενδεικτικές. Αυτό άλλωστε έχει κριθεί και δικαστικά(Βλ. 
πρακτικό 15/2006 του ΣτΕ σε Ολοµέλεια, το οποίο αναφέρει ότι οι συναφείς διατάξεις που καθορίζουν σύντοµο 
χρόνο εκδίκασης ,αντιτίθενται σε σειρά υπέρτερων διατάξεων(αρ. 20 §1, 87 § 1Σ, αρ. 6 § 1 Συµβ. Ρώµης, αρ. 14 
§ 1 ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα).  Στην πράξη, αναλόγως του πρωτοδικείου, η 
προθεσµία θα ποικίλει(συνήθως από έναν ως πέντε µήνες). Είναι δυνατό φυσικά ο αιτών να καταθέσει αίτηση 
προτίµησης υπό τους όρους του αρ. 226 § 5 Κπολ∆, αλλά πολλοί αιτούντες ίσως προτιµούν να µην καταθέσουν 
τέτοιο αίτηµα, απολαµβάνοντας την παρεχόµενη αναστολή διώξεων. 
35 Βλ. ΠΟΛ 1188/24.09.2014, Βασικός σκοπός της εγκυκλίου είναι να καταστεί σαφής η ισχύουσα διαδικασία 
εξυγίανσης και εποµένως αποτελεσµατικότερη η αντιµετώπιση των σχετικών υποθέσεων από τις εµπλεκόµενες 
υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζονται κατά το δυνατόν περισσότερο τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου, ενόψει τόσο 
του κινδύνου από την απώλεια δηµοσίων εσόδων ως αποτέλεσµα επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης όσο και 
από την καθυστέρηση στη διαδικασία είσπραξης δηµοσίων εσόδων λόγω της αναστολής µέτρων που συνήθως 
χορηγείται από τα αρµόδια δικαστήρια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης. 
36 Βλ. Ψαρουδάκη Γ., ∆ιαδικασία εξυγίανσης και εργασιακές σχέσεις, ∆ΕΝ 2012, σελ. 736-751, όπου γίνεται 
εκτενείς αναφορά σχετικά µε συµµετοχή των εργαζοµένων στην εν λόγω διαδικασία, αλλά και στην εν γένει 
επιρροή της διαδικασίας εξυγίανσης στις εργασιακές σχέσεις. 
37 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 127 
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3.2.1.2    Η συµµετοχή Εµπειρογνώµονα 
 
Κατά κανόνα, το δικαστήριο δεν έχει ειδικές γνώσεις ή δυνατότητες σαφούς διάγνωσης της 
οικονοµικής κατάστασης του οφειλέτη από άποψη ιδίως προβλέψιµης οικονοµικής αδυναµίας 
ιδίως για περιπτώσεις εξυγίανσης µεγάλων επιχειρήσεων38. Για το λόγο αυτό, αλλά και προς 
διασφάλιση της διαδικασίας εξυγίανσης έναντι περιστατικών κατάχρησης39, η αίτηση 
ανοίγµατος της διαδικασίας εξυγίανσης, συνοδεύεται µε ποινή απαραδέκτου από έκθεση 
εµπειρογνώµονα της επιλογής του οφειλέτη (άρ. 100 § 3). ∆ηλαδή, η διαπίστωση της 
οικονοµικής κατάστασης του οφειλέτη, που είναι απαραίτητη για τη δικαστική κρίση επί της 
αίτησης, διευκολύνεται από τον εµπειρογνώµονα. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 100 § 4, ο εµπειρογνώµονας µπορεί να είναι είτε πιστωτικό 
ίδρυµα που παρέχει νόµιµα υπηρεσίες στην Ελλάδα,  είτε νόµιµος ελεγκτής ή ελεγκτικό 
γραφείο, όπως ορίζονται στο ν. 3693/2008. Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, ως 
εµπειρογνώµονας δύναται να ορίζεται και ελεγκτής πτυχιούχος ανωτάτης σχολής, που είναι 
µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας Λογιστή 
Φοροτεχνικού Α` τάξεως. 

Σχετικά µε το πρόσωπο του  εµπειρογνώµονα,  και σύµφωνα µε το άρθρο 106ι § 1, θα 
πρέπει να είναι πρόσωπο ανεξάρτητο από τον οφειλέτη, µε την αυτή έννοια της ανεξαρτησίας 
που προβλέπεται και για τον Σύνδικο της πτώχευσης, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 63 §240. 
Επίσης, εµπειρογνώµονας δεν µπορεί να οριστεί κάποιος πιστωτής του οφειλέτη, ή πρόσωπα 
συνδεδεµένα

41 µε τον οφειλέτη, καθώς επίσης και να µην έχουν διατελέσει ελεγκτές των 
οικονοµικών καταστάσεων του οφειλέτη κατά τα τελευταία πενταετία. Ακόµη, δεν 
επιτρέπεται ο ορισµός δηµοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν σε οικονοµικές υπηρεσίες ως 
εµπειρογνωµόνων. 
 Όσον αφορά τα καθήκοντα του εµπειρογνώµονα, αυτός υποχρεούται να τα εκτελεί µε 
ευσυνειδησία, αντικειµενικότητα και αµεροληψία. Ευθύνεται απέναντι στον οφειλέτη και 
τους πιστωτές για κάθε θετική ζηµία που προκάλεσε από δόλο ή βαριά αµέλεια. Τέλος, έχει 
υποχρέωση να µην γνωστοποιεί πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του, εφόσον αυτό δεν είναι αναγκαίο για τη σύναψη της συµφωνίας (άρ. 
106ι § 2-6). 
Τέλος όσον αφορά την αµοιβή του, αυτή συµφωνείται σε κάθε περίπτωση ελεύθερα µε τον 
οφειλέτη(άρ. 106ι § 3). 
 
                                                      
38 Βλ. Κοτσίρη Λ., Η διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα,  Β’  Έκδοση  2011, σελ. 28-29 
 
39 Βλ. Μιχαλόπουλο  Γ.(σε Περάκη) , Οι προπτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας του Πτωχευτικού Κώδικα 
, 2013, σελ. 78-80 
40 Σύµφωνα µε το άρ. 63 § 2 ΠτΚ, Σύνδικος δεν διορίζεται αυτός που συνδέεται µε τον οφειλέτη, και επί 
νοµικών προσώπων µε τα φυσικά πρόσωπα, που αποτελούν τη διοίκηση τους, µε συγγένεια εξ αίµατος ή 
αγχιστείας σε ευθεία γραµµή απεριόριστα ή υιοθεσία και εκ πλαγίου µέχρι τέταρτου βαθµού ή είναι ή υπήρξαν 
σύζυγοι ή µνηστήρες αυτών. 
 
41 Η έννοια των συνδεδεµένων προσώπων οριζόταν στο άρ. 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920 . Η διάταξη αυτή έχει 
παύσει πλέον να ισχύει, και πλέον οι έννοιες περί συνδεδεµένων µε την επιχείρηση προσώπων, ορίζονται στα 
άρ. 31 επ. του ν. 4308/2014.  
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3.2.1.3    Η Έκθεση του Εµπειρογνώµονα 
 
Ειδικότερα στην έκθεση του εµπειρογνώµονα, σύµφωνα µε το άρθρο 100 § 3, θα πρέπει: 

• Να περιλαµβάνεται επισυνηµµένος κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων και των 
πιστωτών του οφειλέτη µε ειδική µνεία των ενέγγυων πιστωτών. 

• Να  αναλύονται  οι πιθανότητες εξυγίανσης της επιχείρησης.  
• Να εκτίθεται η γνώµη του εµπειρογνώµονα σε σχέση µε τα οικονοµικά στοιχεία του 
οφειλέτη, την κατάσταση της αγοράς, τη βιωσιµότητα της επιχείρησης του οφειλέτη και µε 
το κατά πόσο η εξυγίανση της επιχείρησης του οφειλέτη δεν παραβλάπτει τη συλλογική 
ικανοποίηση των πιστωτών κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 99 παρ. 2.  ∆ηλαδή, µε την 
έκθεση του εµπειρογνώµονα πιθανολογείται ότι η συµφωνία εξυγίανσης µπορεί να 
επιτευχθεί χωρίς να περιαγάγει τους πιστωτές, ιδίως τους µη συµβληθέντες, σε χειρότερη 
θέση από εκείνη που θα βρισκόταν βάσει της ατοµικής αναγκαστικής εκτέλεσης, ή βάσει 
µιας εκκαθάρισης επί πτωχευτικής διαδικασίας 

• Σε περίπτωση που ο οφειλέτης ζητά τη λήψη προληπτικών µέτρων κατά το άρθρο 103, ο 
εµπειρογνώµονας διατυπώνει τη γνώµη του και ως προς την ανάγκη λήψης τους.  

 
Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη διαδικασία της 

εξυγίανσης, περιλαµβάνει ήδη τα ανωτέρω στοιχεία, τότε το έργο του εµπειρογνώµονα, 
περιορίζεται στο να βεβαιώσει την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, καθώς και στο κατά πόσο 
συµµερίζεται τις εκφερόµενες στην αίτηση εκτιµήσεις. 
 
 

3.2.2   Η δικαστική απόφαση για το άνοιγµα της διαδικασίας 
 
 
Κρίσιµο σηµείο για την εξέλιξη της διαδικασίας, είναι η δικαστική απόφαση, σχετικά µε την 
αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης του οφειλέτη. Αρχικά το δικαστήριο, θα ελέγξει αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω(βλ. ενότητα 7). Πρόκειται για τον 
έλεγχο βασιµότητας της αίτησης, στον οποίο προβαίνει ούτως ή άλλως το δικαστήριο. Πέραν 
αυτών, το δικαστήριο έχει κάποια ουσιαστικά κριτήρια για την αποδοχή της αίτησης (άρ. 
101 § 1 εδ.α), χωρίς να υπάρχει µια γενική πρόβλεψη για την απόρριψη καταχρηστικών 
αιτήσεων, όπως στο άρ. 6 § 3.42  Ειδικότερα στο άρ. 101 § 1 εδ. α, ορίζεται ότι «το 
πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η επίτευξη της συµφωνίας είναι δυνατή, ότι 
υπάρχουν βάσιµες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόµενης εξυγίανσης και ότι δεν 
παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 99 
παράγραφος 2, αποφασίζει το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης» . 
    Είναι αναγκαίο εδώ να διευκρινιστεί, ότι είναι απαραίτητος ο σχηµατισµός πλήρους 
δικανικής πεποίθησης, όχι µόνο για τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να υφίστανται για το 
άνοιγµα της διαδικασίας, αλλά και για τα ουσιαστικά κριτήρια. ∆ηλαδή απαιτείται πλήρης 

                                                      
42 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 128 
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δικανική πεποίθηση (και δεν αρκεί η πιθανολόγηση) για τη δυνατότητα επίτευξης συµφωνίας, 
την ύπαρξη βάσιµων προσδοκιών επιτυχίας της προτεινόµενης εξυγίανσης43 και της µη 
βλάβης της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών, µε την έννοια του άρ. 99  § 244. Και 
αυτό συνάγεται από το γεγονός, ότι στην § 1 του άρ. 99, δεν χρησιµοποιείται η λέξη 
‘’ πιθανολογήσει’’ αλλά η λέξη ‘’ προβλέπει’’. 45 
Ειδικότερα τα τρία αυτά ουσιαστικά κριτήρια του άρ. 101 § 1 εδ. α. είναι τα εξής:  
Α) ∆υνατότητα επίτευξης συµφωνίας 

   Ουσιαστικά εδώ το δικαστήριο εξετάζει κατά πόσο είναι ρεαλιστικό να εκτιµήσει 
κάποιος ότι µεταξύ των πιστωτών και του οφειλέτη θα επιτευχθεί συµφωνία, και λαµβάνει 
υπόψη τόσο την αίτηση του οφειλέτη η οποία αναφέρει τα προτεινόµενα µέτρα και τις 
τυχόν διεξαχθείσες διαπραγµατεύσεις µε τους πιστωτές, όσο και τις τοποθετήσεις των 
πιστωτών την ώρα της δίκης. Έτσι, αν στην αίτηση δεν αναγράφεται ότι ορισµένοι 
πιστωτές έχουν προθυµοποιηθεί ήδη, τότε το δικαστήριο ίσως απορρίψει την αίτηση, 
ειδικά αν αυτή δεν περιλαµβάνει ένα ρεαλιστικό σχέδιο(π.χ. αν προβλέπει µαζική 
διαγραφή απαιτήσεων), και δεν εµφανιστούν στη δικάσιµο πιστωτές οι οποίοι να τεθούν 
υπέρ της αίτησης. Το ίδιο θ συµβεί και στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της δίκης 
υπάρξει από την πλειοψηφία των πιστωτών αρνητική στάση, και έτσι θα διαφανεί ότι είναι 
ανέφικτος ο σχηµατισµός πλειοψηφίας πιστωτών, και έτσι το εν λόγω κριτήριο δεν θα 
συντρέχει. Όλα αυτά βέβαια, θα κριθούν σε συνολικά βάση, συνυπολογιζοµένων όλων 
των δεδοµένων της υπόθεσης από το δικαστήριο. Έτσι λοιπόν, σηµαίνοντα ρόλο 
καταλαµβάνει η υποστήριξη της αίτησης από τους πιστωτές, αλλά και τους εργαζόµενους, 
κάτι το οποίο θα ωθεί τους οφειλέτες σε επαφές µε τους βασικούς τουλάχιστο πιστωτές 
πριν την υποβολή της αίτησης.46 

 
Β) Βασιµότητα προσδοκιών για επίτευξη της προτεινόµενης εξυγίανσης 

   Το κριτήριο αυτό, είναι και το πιο ουσιώδες, καθώς αφορά όχι µόνο την κρίση για το 
κατά πόσο θα επιτευχθεί συµφωνία µε τους πιστωτές, αλλά και εν τέλει η θα υπάρξει 
εξυγίανση της συγκεκριµένης επιχείρησης. ∆ηλαδή αξιολογείται η µεσοπρόθεσµη 
τουλάχιστο βιωσιµότητα της επιχείρησης. Η κρίση αυτή είναι ιδιαίτερα ρευστή, αλλά και 

                                                      
43 Βλ. ΠΠρΑθ. 969/2012, ΕΕµπ∆ 2013, σελ 955. µε παρατηρήσεις Ρόκα, περί ρευστότητας και επισφάλειας της 
σχετικής κρίσης του δικαστηρίου, πρίν ακόµη συνταχθεί το συγκεκριµένο επιχειριµατικό πλάνο. 
44 Βλ. Ψυχοµάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων ,  
ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ. 89 
Σχετικά µε την ανάγκη σχηµατισµού πλήρους δικανικής πεποίθησης, βλ. ενδεικτικά: ΠΠρΘες 11923/2013 
ΝΟΜΟΣ (προκύπτει … δυνατότητα επίτευξης συµφωνίας) 
Αντίθετα Βλ.  Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 128, 
όπου θεωρεί ότι αρκείται πιθανολόγηση για τα ουσιαστικά κριτήρια και όχι πλήρης δικανική πεποίθηση. 
45 Βλ. Ψυχοµάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων ,  
ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ.  88-89 , όπου : Η πρόβλεψη του δικαστηρίου δε µπορεί παρά να στοιχειοθετεί απλώς 
προσπάθεια ουσιώδους υπέρβασης της απλής πιθανολόγησης. Προσπάθεια µέγιστης προσέγγισης της 
βεβαιότητας επί τη βάσει των διεξαχθεισών αποδείξεων ως προς την αίσια κατάληξη της διαδικασίας της 
εξυγίανσης. Πλέον µε τον ν. 4336/2015, το µόνο στοιχείο(προϋπόθεση) για το οποίο αρκεί πιθανολόγηση, είναι 
η δυνατότητα να περιέλθει µελλοντικά ο οφειλέτης σε κατάσταση αδυναµίας ή επαπειλούµενης αδυναµίας 
πληρωµών(πιθανότητα αφερεγγυότητας).  
46 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 129 
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επίφοβη όταν δεν έχει ακόµα ένα επιχειρηµατικό σχέδιο, συγκεκριµένο και συµφωνηµένο 
από τους πιστωτές(συντάσσεται στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας, βλ. αρ. 106ε  § 7). 
Στην αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού, ως βοηθός του δικαστηρίου, αναφέρεται  ο 
εµπειρογνώµονας. Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν, ότι µα βάση την ρευστότητα αυτή που 
υπάρχει στη συγκεκριµένη κρίση, το δικαστήριο εν τέλει ελέγχει κατά βάσει 
οφθαλµοφανή κενά, όπως ασάφειες ή υπεραισιόδοξες προβλέψεις στα προτεινόµενα 
εξυγιαντικά µέτρα, και έτσι σε τέτοιες περιπτώσεις, απορρίπτει την αίτηση. Όσον αφορά 
τις αποφάσεις που κάνουν δεκτή την αίτηση και ανοίγουν της διαδικασία, συνήθως έχουν 
οµοιόµορφη αιτιολογία47. Πιο συγκεκριµένα, στην αρχή γίνεται αναφορά στα αίτια της 
οικονοµικής αδυναµίας της εταιρείας, στη σηµερινή οικονοµική αδυναµία και 
περιουσιακή της κατάσταση, εν συνεχεία επεξηγείται το σχέδιο διάσωσης της εταιρείας µε 
τα ειδικότερα µέτρα που αυτό περιέχει. Γενικά αυτά τα µέτρα, είναι κατά κάποιο τρόπο 
επαναλαµβανόµενα στις δικαστικές αποφάσεις, και περιλαµβάνουν συνήθως µείωση 
δαπανών κλπ. Επίσης, θα πρέπει να διαγιγνώσκεται ότι για τη συγκεκριµένη επιχείρηση, 
τα µέτρα αυτά δίνουν βάσιµες και ρεαλιστικές προσδοκίες εξυγίανσης. Επί παραδείγµατι, 
αν ένα σχέδιο έχει ως βάση κυρίως την αξιοποίηση των ακινήτων της επιχείρησης αλλά µε 
τα δεδοµένα-τιµές που επικρατούσαν στην αγορά των ακινήτων πριν την έλευση της 
οικονοµικής κρίσης(όπου αποµειώθηκε κατά πολύ η αξία των ακινήτων), τότε το σχέδιο 
αυτό δεν θα κριθεί ως ρεαλιστικό. Έτσι λοιπόν, µόνο σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι 
ολοφάνερες, αναµένεται να απορριφθεί η αίτηση. Τέλος, τα στοιχεία εκείνα που µπορούν 
να αξιοποιηθούν από το δικαστήριο και να κριθούν ως θετικά, είναι π.χ. ότι η επιχείρηση 
συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, να έχει πελάτες και συµβάσεις σε εξέλιξη, να εκτελεί 
πληρωµές.48 

 
Γ) Έλλειψη βλάβης της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών 

   Το δικαστήριο, θα πρέπει να προβλέψει ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική 
ικανοποίηση των πιστωτών. Η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών παραβλάπτεται, , αν 
πιθανολογείται ότι οι µη συµβαλλόµενοι στη συµφωνία πιστωτές, θα βρεθούν σε 
χειρότερη οικονοµική θέση από αυτή στην οποία θα βρισκόταν µε βάση την αναγκαστική 
εκτέλεση, ή σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσης 
πληρωµών, µε βάση την ακολουθούσα διαδικασία εκκαθάρισης της περιουσίας του 
οφειλέτη κατά τη διανοµή στους πιστωτές, όπως προβλέπεται κατά την κήρυξη της 
πτώχευσης. Έτσι η συµφωνία, δε θα πρέπει να οδηγεί σε µειωµένη ικανοποίηση (ως προς 
το χρόνο και το µέγεθος) των µη συµβληθέντων πιστωτών, συγκριτικά µε εκείνη που θα 
επετύγχαναν οι ίδιοι, αν ακολουθούσαν κατά περίπτωση τις λοιπές διαδικασίες ατοµικής ή 
συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης.49 

 Όµως στο στάδιο αυτό, δεν είναι δυνατό να εφαρµοστεί κυριολεκτικά η έννοια της 
συλλογικής ικανοποίησης. Και αυτό καθώς η έννοια αυτή προϋποθέτει τη σύγκριση των 
δύο καταστάσεων, µιας αυτής που θα επέλθει µε τη συµφωνία της εξυγίανσης, και µιας 

                                                      
47 Βλ. ΠΠρΘες 11680/2012, ΠΠρΘες 11923/2013 ΝΟΜΟΣ 
48 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 130-132 
49 Βλ. Ψυχοµάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων ,  
ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ.  65 
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αυτής που θα επέλθει αν ρευστοποιηθεί η εταιρεία. Στο αρχικό αυτό στάδιο κατά το οποίο 
αξιολογείται η αίτηση για το άνοιγµα της διαδικασίας, δεν υπάρχει ακόµη συµφωνία, παρά 
µόνο κάποιες άτυπες συµφωνίες µε ορισµένους πιστωτές, και επίσης δεν είναι γνωστό 
ποιοι είναι οι µη συµβαλλόµενοι πιστωτές οι οποίοι ενδέχεται να θίγονται. Έτσι η διάταξη 
αυτή, είναι άτοπη στο σκέλος της συναφθείσης συµφωνίας, και δυσχερείς στο σκέλος της 
προβλεπόµενης αξίας ρευστοποίησης. Συνήθως στη νοµολογία50, δεν υπάρχει κάποια 
ιδιαίτερη αιτιολογία, αλλά αναφέρεται απλά ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική 
ικανοποίηση των πιστωτών, παραπέµποντας και στην έκθεση του εµπειρογνώµονα. Έτσι 
λοιπόν σπάνια το εν λόγω κριτήριο οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης, όταν πχ διαφανεί 
συµπαιγνία πιστωτών έναντι άλλων πιστωτών. Για τους λόγους αυτούς, θεωρείται ότι θα 
πρέπει να απαλειφθεί το εν λόγω κριτήριο, τουλάχιστο σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, 
καθώς άλλωστε σε επόµενο στάδιο της διαδικασίας, και συγκεκριµένα στο στάδιο της 
επικύρωσης της συµφωνίας (άρ. 106 ζ § 2), παρέχονται όλες οι δικλείδες ασφαλείας προς 
αποφυγή συµφωνιών που επιβαρύνουν κατά άνισο τρόπο ορισµένους πιστωτές.51 

 
 

3.2.3   ∆ιατακτικό της απόφασης 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 54 § 2, η απόφαση του δικαστηρίου θα πρέπει να εκδοθεί εντός 
δεκαπέντε ηµερών από τη συζήτηση. 

Στην περίπτωση που το δικαστήριο αποφασίσει την απόρριψη της αίτησης, τότε θα 
εκδώσει απόφαση και για την τυχόν συνεκδικαζόµενη αίτηση κήρυξης πτώχευσης του 
οφειλέτη ή για τη λύση της ΑΕ ή ΕΠΕ, όπως προαναφέραµε ανωτέρω. Η απόφαση του 
δικαστηρίου που απορρίπτει την αίτηση, κατά το άρ. 101 § 3, υπόκειται στο ένδικο µέσο της 
έφεσης. Απεναντίας η απόφαση που δέχεται το άνοιγµα της διαδικασίας, δεν υπόκειται σε 
τακτικά ή έκτακτα µέσα(άρ. 99 § 10 εδ. β).  

Σε περίπτωση που το δικαστήριο δέχεται την αίτηση, τότε το διατακτικό της απόφασης, 
έχει ως  εξής: 

• Ανοίγει τη διαδικασία εξυγίανσης για περίοδο όχι µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) 
µηνών από την έκδοση της απόφασης(άρ. 101 § 1)52 

• Εφόσον συντρέχει περίπτωση, ορίζει µεσολαβητή, σύµφωνα µε το άρθρο 102. (άρ. 
101 § 1). Ο µεσολαβητής έχει ως αποστολή να επιτύχει τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ 
του οφειλέτη και των πιστωτών του, που να είναι ικανή να επικυρωθεί από το 
δικαστήριο. (για το πρόσωπο και το έργο του µεσολαβητή, θα γίνει λόγος παρακάτω) 

• Ορίζει ενδεχοµένως (…δύναται να ορίσει) ως ειδικό εντολοδόχο, για τη διενέργεια 
ειδικών πράξεων, τις οποίες ορίζει το δικαστήριο, ιδίως για τη διαφύλαξη της 

                                                      
50 Βλ. ΠΠρΘες 11680/2012, ΠΠρΘες 11923/2013 ΝΟΜΟΣ 
51 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 134-136 
52 Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται µε πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του 
µεσολαβητή ή πιστωτή να παρατείνει την περίοδο αυτή εφόσον αποδεικνύεται πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις. 
Η συνολική διάρκεια της περιόδου της διαδικασίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες.»(άρ. 101 
§ 1) 
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περιουσίας του οφειλέτη, τη διενέργεια ειδικών διαχειριστικών πράξεων ή την 
επίβλεψη της εκτέλεσης της συµφωνίας εξυγίανσης. Τα καθήκοντα αυτά δύνανται να 
ανατεθούν και στο µεσολαβητή. (άρ. 102 § 6). 53 

• Αναστέλλει την εξέταση των τυχόν εχουσών προσδιοριστεί για συνεκδίκαση 
αιτήσεων κήρυξης πτώχευσης του οφειλέτη ή λύσεων της ΑΕ ή ΕΠΕ µέχρι τη λήξη 
της διαδικασίας εξυγίανσης(άρ. 99 § 6). 

• Αποφασίζει τη σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του 
οφειλέτη (άρ. 100 § 2 εδ. στ, και άρ. 105 § 1). 

• ∆ιατάσσει προληπτικά µέτρα, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του οφειλέτη, κατά τα 
οριζόµενα στο άρ. 103, µε κύριο προληπτικό µέτρο την αναστολή των ατοµικών 
µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη. Για τα 
προληπτικά αυτά µέτρα γίνεται εκτενής αναφορά παρακάτω.  

Τέλος, η απόφαση επί της αίτησης ανοίγµατος, δηµοσιεύεται στο ΓΕ.ΜΗ., και στο 
∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων 
(Τοµέας Νοµικών) (άρ. 101 § 2) 
 
 
 

3.2.4   Προληπτικά µέτρα στη διαδικασία εξυγίανσης  
 
 
Από το χρονικό σηµείο της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία της εξυγίανσης, µέχρι να 
οργανωθεί και να οριστικοποιηθεί ένα σχέδιο διάσωσης, µεσολαβεί ένα πολύτιµο χρονικό 
διάστηµα. Στη διάρκεια του χρόνου αυτού, µπορούν να συµβούν περιουσιακές µεταβολές, ή 
µεταβολές σε υφιστάµενες συµβάσεις, οι οποίες αν είναι µεγάλης έκτασης, διαφοροποιούν 
την εικόνα της εταιρείας, µαταιώνοντας ή αλλοιώνοντας σηµαντικά την σκοπούµενη 
εξυγίανση. Η νοµοθεσία θα πρέπει να προστατεύει την περιουσία του οφειλέτη, ώστε και οι 
προοπτικές διάσωσης να διαφυλαχθούν και να αποτρέπονται πιστωτές από το να προβαίνουν 
σε αναγκαστικές εκτελέσεις για να προλάβουν τους υπόλοιπους πιστωτές. Την ίδια στιγµή, οι 
πιέσεις που ασκούν οι πιστωτές, οξύνουν το οµαλό κλίµα διαπραγµατεύσεων για την 
επίτευξη της συµφωνίας εξυγίανσης. Γι’ αυτό και η νοµοθεσία προβλέπει τη χορήγηση 
προληπτικών µέτρων µε την υποβολή της αίτησης για ένταξη στη διαδικασία.  Μεταξύ των 
λήψης προληπτικών µέτρων στη διαδικασία της εξυγίανσης, και στη λήψη προληπτικών 
µέτρων που προβλέπονται στην πτώχευση, υπάρχει µια τελολογική διαφορά: στο βαθµό που 
η πτωχευτική διαδικασία είναι τις περισσότερες φορές διαδικασία ρευστοποίησης, πρώτιστος 
στόχος των προληπτικών µέτρων είναι η διατήρηση της ακεραιότητας της πτωχευτικής 
περιουσίας, ώστε να µη µαταιωθεί η σκοπούµενη σύµµετρη ικανοποίηση των πιστωτών. 
Κοινό σηµείο της τελολογίας των προληπτικών µέτρων, εποµένως, είναι ότι µε αυτά 
αποφεύγεται να ευνοηθούν ορισµένοι πιστωτές εις βάρος άλλων. Η λήψη  προληπτικών 
µέτρων, αποτέλεσε κεντρικό ζήτηµα στη διαδικασία της εξυγίανσης. Πρώτιστος στόχος των 
περισσοτέρων οφειλετών οι οποίοι προσέφυγαν στη διαδικασία της εξυγίανσης, αποτέλεσε η 

                                                      
53

 Ως ειδικός εντολοδόχος, διορίζεται από 1.1.2016 πρόσωπο που ασκεί ειδικά το επάγγελμα του ‘’διαχειριστή 

αφερεγγυότητας ΄΄ , δηλαδή δικηγόρος με πενταετή τουλάχιστο θητεία κλπ, όπως ο μεσολαβητής. 
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αναστολή των διώξεων των πιστωτών, και όχι η εξυγίανσης της επιχείρησης, σε αντίθεση µε 
την τελολογία του θεσµού. Έτσι λοιπόν, το θέµα της κατάχρησης της διαδικασίας από µέρους 
των οφειλετών, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, και η επίλυσή του εξαρτάται όχι µόνο από το 
νοµοθέτη, αλλά και από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. βελτίωση της κουλτούρας 
αναδιοργάνωσης), ενώ πάντοτε βάρος φέρνουν και τα δικαστήρια, τα οποία είναι αυτά που 
αξιολογούν τα αιτήµατα υπαγωγής.54 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 103 § 1,  µε την απόφαση του πτωχευτικού 
δικαστηρίου για το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης ή µε απόφαση του προέδρου55 του που 
λαµβάνεται κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον και δικάζεται µε τη 
διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων56 µπορεί να αναστέλλονται από την κατάθεση της 
αίτησης για το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης και µέχρι τη λήξη της εν όλω ή εν µέρει τα 
ατοµικά µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη. 
 Το σχετικό αίτηµα για τη λήψη προληπτικών µέτρων, µπορεί να συνοδεύεται και από 
αίτηµα έκδοσης προσωρινής διαταγής, εφόσον η έκδοση µιας τέτοιας διαταγής παρίσταται 
αναγκαία για το όλο εγχείρηµα της επίτευξης εξυγίανσης.57 Η προσωρινή διαταγή, 
αναγνωρίζεται ρητά από την § 7 του άρθρου 103(Προληπτικά µέτρα που διατάχθηκαν 
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε παύουν να ισχύουν 
µετά την παρέλευση της περιόδου που καθορίζεται από το ∆ικαστήριο σύµφωνα µε το άρθρο 
101 παράγραφος 1), και το περιεχόµενό της ταυτίζεται µε αυτό των προληπτικών µέτρων, 
περιλαµβάνεται δηλαδή, τόσο η αναστολή διώξεων, όσο και τα άλλα µέτρα που θα 
αναφέρουµε παρακάτω. Σκοπός της προσωρινής διαταγής, είναι καλύψει το χρονικό 
διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος για άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης, µέχρι την 
κρίση επί του αιτήµατος για προληπτικά µέτρα, είτε αυτό υποβάλλεται αυτοτελώς από τον 
πρόεδρο του δικαστηρίου, είτε µαζί µε το δικόγραφο της κύριας αίτησης.58 

  Έτσι λοιπόν, µετά την υποβολή του αιτήµατος για το άνοιγµα της διαδικασίας, οι 
οφειλέτες, δύνανται να αιτούνται τη λήψη προσωρινών µέτρων και µε προσωρινή διαταγή.59 

                                                      
54 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 146 επ. 
55 Βλ. Κοτσίρη Λ., Η διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα,  Β’  Έκδοση  2011, σελ. 64 ,όπου 
ως πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου, δικάζει αρµοδίως το Μονοµελές Πρωτοδικείο, συγκροτούµενο από 
τον πρόεδρό του,  και  γίνεται παραποµπή στην ΜΠρΑθ. 10689/2008 ∆ΕΕ 2009 σελ. 73. 
 
56 Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως, (είτε δηλαδή σχετικά µε την απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου, είτε µε 
την απόφαση του προέδρου) η αίτηση δικάζεται µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Βλ. σχετικά 
ΠΠρΑθ 74/2008, ∆ΕΕ 2008, ΣΕΛ. 829 
57 Βλ. Ψυχοµάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων ,  
ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ.  96 
 
58 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 160-161 

59  
Για την προσωρινή διαταγή βλ. Θωµά Ε. , Το καθεστώς χορήγησης προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των 

προληπτικών µέτρων της διαδικασίας εξυγίανσης σύµφωνα µε τα άρθρα 99 και 103 ΠτΚ. – ∆ικαστηριακή 
πρακτική και δυσχέρειες αναφορικά µε την εφαρµογή τους, 23ο πανελλήνιο συνέδριο εµπορικού δικαίου του 
συνδέσµου Ελλήνων εµπορικολόγων, Αλεξανδρούπολη 2013, ∆ηµοσίευση ΝΟΜΟΣ 
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Στην πράξη,  πάνω από το 50% των αιτηµάτων για λήψη προληπτικών µέτρων γίνονται 
δεκτά. 60  

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις η αναστολή των 
µέτρων χορηγείται ‘’ σε κάθε περίπτωση’’. Ειδικότερα σύµφωνα µε τη νέα διάταξη του 
άρθρου 103  § 1α (προστέθηκε µε το ν. 4336/2015), η παραπάνω αναστολή χορηγείται σε 
κάθε περίπτωση, όταν: (α) πιστωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 30% του 
συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, συµπεριλαµβανοµένου του 20% των τυχόν 
εµπραγµάτως ή µε ειδικό προνόµιο ή µε προσηµείωση υποθήκης εξασφαλισµένων πιστωτών, 
δηλώνουν είτε µε προφορική δήλωσή τους ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου είτε µε 
έγγραφη επιστολή τους που προσκοµίζει ο αιτών, την πρόθεσή τους να συµµετάσχουν ή ότι 
συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις για την επίτευξη συµφωνίας εξυγίανσης και (β) το 
δικαστήριο πιθανολογεί την επίτευξη συµφωνίας εξυγίανσης και την αποτροπή περιέλευσης 
του οφειλέτη σε κατάσταση παύσης πληρωµών. 

 
 

3.2.4.1  Ενδεικνυόµενα προληπτικά µέτρα  
 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρ. 103, το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο 
πρόεδρος του δύναται επίσης µε την ίδια διαδικασία να διατάξει και οποιοδήποτε άλλο από 
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 Προληπτικά µέτρα. 

Τα προληπτικά  µέτρα, µπορούν να είναι διάφορες µορφές ενεργειών ή ανοχών και 
παραλείψεων, ιδίως δε απαγορεύσεις, έχοντας ως κριτήριο, την ανάγκη να αποτραπεί κάθε 
επιζήµια για τους πιστωτές µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή µείωση της αξίας της61, 
όπως προβλέπει το άρθρο 10, αλλά και την ανάγκη διατήρησης ακέραιης της προσδοκίας 
επίτευξης και επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης. Σηµειωτέον ότι τα προληπτικά µέτρα, 
δεν δύνανται να απαγορεύουν την υποβολή αίτησης από τον οποιονδήποτε έχει έννοµο 
συµφέρον για  κήρυξη σε πτώχευση του οφειλέτη (άρ. 99 § 6-8).62 

Ουσιαστικά  µε το άρθρο 10, δίδεται η δυνατότητα λήψης από το δικαστήριο όλου του 
εύρους των πιθανών προληπτικών µέτρων που θα µπορούσαν να προστατέψουν την 
περιουσία του οφειλέτη. 

Η νοµολογία, πέρα από την απαγόρευση οποιασδήποτε διάθεσης περιουσιακού 
στοιχείου του οφειλέτη, την αναστολή ατοµικών διώξεων των πιστωτών και την απαγόρευση 
µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης63, έχει δεχθεί ως προληπτικά µέτρα 64 : 
- την απαγόρευση µέχρι την έκδοση αποφάσεως του δικαστηρίου περί επικύρωσης της 
συµφωνίας συνδιαλλαγής  σε κάθε προµηθευτή της αιτούσας εταιρείας να διακόψει την 
                                                      
60 Σύµφωνα µε στοιχεία του Πρωτοδικείου Αθηνών, τον Ιανουάριο του 2013, σε δείγµα 173 επιχειρήσεων , 121 
αιτήµατα προσωρινής διαταγής έγιναν δεκτά, ενώ σε 18 επιχειρήσεις απορρίφθηκε το αίτηµα προληπτικών 
µέτρων µέσω προσωρινής διαταγής. Bλ. Αυγητίδη, Πρακτικά 23ου Συνεδρίου ΣΕΕ 
61 Βλ. σχετικά ΠΠρΘ. 28664/2008, ΝΟΜΟΣ 
62 Βλ. Ψυχοµάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων ,  

ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ. 99  
63 Βλ. ΠΠρΘεσσαλ. 28664/2008, ΕΕµπ∆ 2008, σελ. 885 , ΜΠρΑΘ 10689/2008, ∆ΕΕ 2009, σελ. 73, ΠΠρΑθ 
74/2008, ΕΕµπ∆ 2008,σελ. 883. 
64 Βλ. Κοτσίρη Λ., Η διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα,  Β’  Έκδοση  2011, σελ 64 
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παροχή των παρεχόµενων προς αυτή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, υπό τον όρο 
εξοφλήσεως εκ µέρους της των κατά µήνα τιµολογουµένων, τρεχουσών υπηρεσιών των 
προµηθευτών

65 
- την απαγόρευση σε όλες τις συµβεβληµένες µε την αιτούσα τράπεζες να µεταβάλουν τα 
υφιστάµενα όρια χρηµατοδοτήσεως κινήσεως κεφαλαίων της αιτούσας από αλληλόχρεο 
λογαριασµό ή δανειακή σύµβαση. 
- την απαγόρευση σε τράπεζες να καταγγείλουν, να λύσουν ή να αρνηθούν να ανανεώσουν 
τις υφιστάµενες συµβάσεις τους µε την αιτούσα, υπό την προυπόθεση της µη υπάρξεως 
ληξιπροθέσµων τόκων κατά τους όρους των δανειακών συµβάσεων66. 
- την απαγόρευση οποιασδήποτε διάθεσης περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη για να 
αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους πιστωτές µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη. 

 Όσον αφορά το θέµα της υπαγωγής ή όχι της προσηµείωσης υποθήκης στην αναστολή 
των διώξεων, το θέµα δεν είναι αρκετά σαφές67. Για την προσηµείωση υποθήκης, η 
προισχύουσα διαδικασία συνδιαλλαγής, είχε υποστηριχθεί ότι παρά την ως άνω απαγόρευση, 
η επιδίωξη από πιστωτή της εγγραφής προσηµείωσης υποθήκης ως ασφαλιστικό µέτρο είναι 
επιτρεπτή, επειδή δε συνιστά καταδιωκτικό µέτρο68. Αν και για το θέµα αυτό θα µπορούσε 
κανείς να διαφωνήσει για λόγους ουσίας µε την εν λόγω απόφαση, το όλο ζήτηµα µπορεί να 
κριθεί εν όψει µόνο της κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης. Προς την ορθή πλέον κατεύθυνση69 
είναι αποφάσεις70 όπου η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων προσηµείωσης υποθήκης, δεν γίνεται 
δεκτή, αφού το µέτρο αυτό της προσηµείωσης υποθήκης εµπίπτει στην έννοια των ατοµικών 
διώξεων. 

Τα Προληπτικά µέτρα όµως δεν θίγουν τα δικαιώµατα από συµφωνία παροχής 
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας71 κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α` 263) ή 
από ρήτρα εκκαθαριστικού συµψηφισµού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης και ανεξάρτητα 
από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συµψηφισµού περιέχεται σε συµφωνία παροχής 
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας ή σε συµφωνία της οποίας αποτελεί µέρος η συµφωνία 
παροχής ασφάλειας.(103 § 3, εδ. 2) 

Επίσης δεν θίγεται το δικαίωµα καταγγελίας και απόδοσης του µισθίου σε περίπτωση 
σύµβασης µίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης είναι υπερήµερος ως προς την καταβολή έξι (6) ή 
περισσότερων µηνιαίων µισθωµάτων (103 § 3, εδ. 3) 

Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας µέχρι 
την επικύρωση ή την απόρριψη του σχεδίου εξυγίανσης (103 § 3, εδ. 3). 
 
 

                                                      
65 ΠΠρΑθ 670/2008, ∆ΕΕ 2008 1265 
66 ΠΠρΑΘ 670/2008 ∆ΕΕ 2008, σελ. 1265 
67 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 155 
68 ΜΠρΘ 2015/2009 ΕΕµπ∆ 2010, σελ. 157 επ. και 2009, σελ. 147 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009, σελ. 720 
69 Βλ. Βλ. Ψυχοµάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών 
προσώπων ,  ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ. 97 , υποσηµείωση 164   
70 ΜΠρΚοζ 1778/2009 ΝΟΜΟΣ 
71 Βλ. Βλ. Ψυχοµάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών 
προσώπων ,  ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ. 100-101, την υποσηµείωση 176 
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3.2.4.2   Εξαιρέσεις από τα προληπτικά µέτρα  
 
Στα προληπτικά µέτρα των προηγούµενων παραγράφων δύνανται να τίθενται εξαιρέσεις, αν 
συντρέχει σπουδαίος κοινωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προκειµένου να καταβληθούν σε 
πιστωτή ποσά που είναι αναγκαία για τη διατροφή τούτου ή της οικογένειας του ή για την 
ικανοποίηση απαιτήσεων διατροφής άλλων προσώπων. Απαιτήσεις εργαζοµένων για µισθούς 
δεν καταλαµβάνονται από τα προληπτικά µέτρα, εκτός αν το δικαστήριο επεκτείνει την 
αναστολή της παραγράφου 1 και στις απαιτήσεις αυτές για σπουδαίο λόγο και για ορισµένο 
χρόνο ειδικά αναφερόµενους στην απόφαση (103 § 5)72. 
 
 
3.2.4.3   ∆ιάρκεια των προληπτικών µέτρων 
 
Τα προληπτικά µέτρα που διατάχθηκαν, ισχύουν ως και την έκδοση της επικυρωτικής 
απόφασης, ή ως την έκδοση της απόφασης που δε θα επικυρώσει τη συµφωνία, ή µέχρι τη 
λήξη της διαδικασίας, ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο (άρ. 103 § 1, εδ. α). 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα  προληπτικά µέτρα που διατάχθηκαν σύµφωνα µε το 
άρθρο 103 ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε, παύουν να ισχύουν µετά την 
παρέλευση της περιόδου που καθορίζεται από το ∆ικαστήριο σύµφωνα µε το άρθρο 101 § 1, 
δηλαδή µε την πάροδο το πολύ τεσσάρων µηνών, και οπωσδήποτε όχι πέραν των δώδεκα 
µηνών από την έκδοση της απόφασης για το άνοιγµα της διαδικασίας.( 103 § 7). 
 
 
 

3.2.5   Ο ρόλος του µεσολαβητή  
 
 
3.2.5.1   Η διαδικασία χωρίς τον ορισµό µεσολαβητή  
 

 Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η απόφαση ανοίγµατος της διαδικασίας εξυγίανσης, µπορεί είτε 
να διορίζει µεσολαβητή, είτε όχι. Στην περίπτωση που η απόφαση που δέχεται το άνοιγµα της 
διαδικασίας δεν διορίζει µεσολαβητή, τη συνέχιση της διαδικασίας την αναλαµβάνει ο 
οφειλέτης, και επίσης µε την απόφαση αυτή, δεν διατάσσεται καν η σύγκληση της 
συνέλευσης πιστωτών. Έτσι λοιπόν ο οφειλέτης, ετοιµάζει σχέδιο συµφωνίας εξυγίανσης, µε 
περιεχόµενο όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 106ε, και το οποίο θα διαπραγµατευτεί 
ελεύθερα µε τους πιστωτές, εντός της άτυπης συνέλευσης µε τους πιστωτές, ή εκτός αυτής.  

                                                      
72 Βλ. Ψαρουδάκη Γ., ∆ιαδικασία εξυγίανσης και εργασιακές σχέσεις, ∆ΕΝ 2012, σελ. 736-751, όπου γίνεται 
εκτενείς αναφορά σχετικά µε συµµετοχή των εργαζοµένων στην εν λόγω διαδικασία, αλλά και στην εν γένει 
επιρροή της διαδικασίας εξυγίανσης στις εργασιακές σχέσεις. 
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Η συµφωνία που θα προκύψει, θα πρέπει να υπογραφεί από τον οφειλέτη και τους πιστωτές 
που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα ποσοστά.73 

Σύµφωνα µε το άρθρο 106 ε παρ. 1, η συµφωνία προκειµένου να επικυρωθεί από το 
δικαστήριο, θα πρέπει να υπογραφεί από πιστωτές που εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό 
(60%) του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαµβάνεται το σαράντα τοις εκατό (40%) 
των τυχόν εµπραγµάτως ή µε ειδικό προνόµιο ή µε προσηµείωση υποθήκης εξασφαλισµένων 
απαιτήσεων. 

Στη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 106ε, τα ποσοστά 
υπολογίζονται µε βάση τις υφιστάµενες κατά την ηµέρα ανοίγµατος της διαδικασίας 
απαιτήσεις, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη πιστωτές που δεν θίγονται από τη συµφωνία 
εξυγίανσης κατ` ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 116 παρ. 3. Για τον καθορισµό των 
πιστωτών που δύνανται να συνυπογράψουν τη συµφωνία και να προσµετρηθούν στα 
ποσοστά της παρ. 1 εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 105 παράγραφοι 2 και 3. (δικαιούνται 
να µετάσχουν στη συνέλευση όλοι οι πιστωτές, ανεξαρτήτως  προνοµίων ή εµπραγµάτων 
ασφαλειών, οι απαιτήσεις των οποίων υπήρχαν κατά την ηµέρα ανοίγµατος της διαδικασίας, 
έστω και αν δεν είναι ληξιπρόθεσµες ή τελούν υπό αίρεση. Για τη συµµετοχή των πιστωτών 
στη συνέλευση, θα πρέπει οι απαιτήσεις τους να περιλαµβάνονται στον πίνακα πιστωτών, που 
υποβλήθηκε στο δικαστήριο κατά το άρθρο 100 παράγραφος 3, και οι οποίοι προκύπτουν από 
τα βιβλία του οφειλέτη ή έχουν αναγνωριστεί ή πιθανολογηθεί µε απόφαση). 

Η συµφωνία που θα επιτευχθεί, θα πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο προς 
επικύρωση(άρ. 106 στ παρ. 1). Την αίτηση ανοίγµατος της διαδικασίας, εκτός της συµφωνίας 
µε τους πιστωτές, θα πρέπει να συνοδεύει και έκθεση εµπειρογνώµονα.  
 
 
3.2.5.2   Η διαδικασία µε ορισµό µεσολαβητή  
 
Στην περίπτωση που στη δικαστική απόφαση ανοίγµατος της διαδικασίας, συµπεριληφθεί ο 
ορισµός µεσολαβητή(κάτι που είναι υποχρεωτικό αν το ζητήσει ο οφειλέτης), τότε ο 
µεσολαβητής θα είναι αυτός που θα κινήσει τη συνέχεια της διαδικασίας. Η θέση του 
µεσολαβητή στη διαδικασία, προσοµοιάζει µε αυτή του συνδίκου, χωρίς να όµως να έχει το 
εύρος των εξουσιών αυτής. Επειδή η νοµική φύση της θέσης του µεσολαβητή δεν 
προσδιορίζεται ευθέως από το νόµο, µπορούµε να πούµε ότι αυτός συνιστά ένα όργανο της 
διαδικασίας, ασκώντας ένα λειτούργηµα, όπως αυτό του ανατέθηκε από το δικαστήριο µε 
προσδιορισµένο περιεχόµενο. 

Αποστολή του έργου του µεσολαβητή, είναι η επίτευξη της επικυρώσιµης συµφωνίας 
µεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, και για το λόγο αυτό έχει ειδικές εξουσίες, αλλά και 
υποχρεώσεις.74   Έτσι λοιπόν ο µεσολαβητής δικαιούται (άρ. 102 § 4) : 

                                                      
73

 Βλ. Ψυχομάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό Δίκαιο και Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ,  

ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ.  103 επ. 
74 Βλ. Ψυχοµάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων ,  
ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ.  106 επ. 
 



[30] 

 

• να ζητά από τον οφειλέτη όλα τα κατά την κρίση του αναγκαία οικονοµικά στοιχεία και να 
λαµβάνει αντίγραφα από τα εµπορικά και λογιστικά βιβλία του.  

• να ζητά πληροφορίες σχετικές µε τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του οφειλέτη από το 
δηµόσιο και από τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και από πιστωτικά και λοιπά 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις για το τραπεζικό, 
χρηµατιστηριακό και φορολογικό απόρρητο. 

• να υποβάλει αίτηση στον πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστηρίου, για παράταση της 
περιόδου που έχει οριστεί από το δικαστήριο, ως χρονικό διάστηµα για την επίτευξη της 
συµφωνίας, µέχρι 12 µήνες(άρ. 101 § 1) 

• να λάβει αµοιβή για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει. 
 
Απεναντίας οι υποχρεώσεις του µεσολαβητή είναι: 

• να πράξει ότι επιτάσσει η αποστολή του, δηλαδή να συµβάλει στη σύναψη επικυρώσιµης 
συµφωνίας από το δικαστήριο 

• να µεριµνήσει για την πρόσκληση των πιστωτών για τη διαδικασία της συνέλευσης των 
πιστωτών, ώστε να ληφθεί η απόφαση για την αποδοχή της προτεινόµενης συµφωνίας 
εξυγίανσης. 

• να θέσει στη διάθεση των πιστωτών το σχέδιο της συµφωνίας εξυγίανσης µε την έκθεση 
του εµπειρογνώµονα 

• να προεδρέυσει της συνέλευσης πιστωτών 
• να ενηµερώσει δίχως καθυστέρηση τον πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστηρίου, εφόσον 
διαπιστώσει ότι η επίτευξη συµφωνίας είναι ανέφικτη ή ότι ο οφειλέτης εγκαταλείπει την 
προσπάθεια επίτευξης συµφωνίας εξυγίανσης, , ο οποίος πρόεδρος, εισάγει αµελλητί την 
υπόθεση στο δικαστήριο, προκειµένου να ανακαλέσει την απόφαση που άνοιξε τη 
διαδικασία και να θέσει τέλος στην αποστολή του µεσολαβητή(άρ. 102 παρ. 5) 

• να καταθέσει την αίτηση επικύρωσης της συναφθείσας συµφωνίας στο δικαστήριο 
• να εκτελεί τα καθήκοντα του µε ευσυνειδησία, αντικειµενικότητα και αµεροληψία. (άρ. 

106 ι παρ. 2) 
• να µην γνωστοποιεί πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του, εφόσον αυτό δεν είναι αναγκαίο για τη σύναψη της συµφωνίας (άρ. 106 ι 
παρ. 6) 

Σχετικά µε το πρόσωπο του µεσολαβητή, αυτός µπορεί ενδεικτικά να είναι75: 

- πρόσωπο του καταλόγου  του άρ. 63 § 1, δηλαδή δικηγόρος µε πενταετή τουλάχιστον 
θητεία, που κατοικεί στην έδρα του πτωχευτικού δικαστηρίου, από τον κατάλογο 
ενδιαφεροµένων να διοριστούν σύνδικοι σε πτωχευτικές διαδικασίες. 

- ‘’ διαµεσολαβητής’’ του ν.3898/2010 για τη διαµεσολάβηση στις αστικές και εµπορικές 
υποθέσεις, δηλαδή δικηγόρος ή µη διαπιστευµένος ως µεσολαβητής 

- ο εµπειρογνώµονας του αρ. 100 (βλ. ανωτέρω) 

                                                      
75 Βλ. Ψυχοµάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων ,  
ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ.  91-92 
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  Σε κάθε περίπτωση όµως, ο µεσολαβητής όπως και ο εµπειρογνώµονας δεν πρέπει να 
συνδέεται µε τον οφειλέτη, ή µε φυσικά πρόσωπα της διοίκησης του, αν ο οφειλέτης είναι 
νοµικό πρόσωπο. 
 
 
 

3.2.6   Η διαδικασία της Ένωσης Πιστωτών 
 
 
Έπειτα από το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης, άρχεται η προθεσµία για τη σύναψη της 
συµφωνίας εξυγίανσης. Στην πράξη όµως κατά κανόνα, οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ 
οφειλέτη και προµηθευτών, έχουν ξεκινήσει πολύ πριν το στάδιο αυτό. Έτσι, ήδη κατά το 
στάδιο υποβολής της αίτησης για το άνοιγµα της διαδικασίας, είναι µάλλον  πιθανό ο 
οφειλέτης να έχει έλθει σε επαφή µε ορισµένους τουλάχιστο προµηθευτές προκειµένου να 
διαπραγµατευτούν. Όµως όπως είναι λογικό, ο οφειλέτης κατά το χρονικό διάστηµα που 
µεσολαβεί από την αίτηση ως τη συζήτησή της στο δικαστήριο, δε µένει αδρανής, καθώς 
πέραν του περιορισµένου χρόνου που έχει στη διάθεσή του, η επιχείρησή του στο 
µεσοδιάστηµα αυτό σταδιακά απαξιώνεται, κάτι που φυσικά περιορίζει τις προοπτικές 
εξυγίανσης. Βέβαια, όπως αναφερθήκαµε σε παραπάνω ενότητα, αν ο οφειλέτης καταφέρει 
να συνάψει συµφωνία πριν το άνοιγµα της διαδικασίας, µπορεί να παραιτηθεί από τη 
διαδικασία ανοίγµατος και να υποβάλει κατευθείαν την συµφωνία προς επικύρωση, κατά το 
άρ. 106β.76 

Όσον αφορά την ψηφοφορία και υπογραφή της συµφωνίας, θα πρέπει να πούµε ότι οι 
πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις δεν θίγονται από το σχέδιο, δηλαδή διατηρούν ακέραιη τη 
νοµική κατάσταση, που είχαν κατά το άνοιγµα της διαδικασίας, δεν ψηφίζουν(άρ. 106 § 3 και 
116 § 3).  Για τους υπόλοιπους πιστωτές που θα απόσχουν από την ψηφοφορία, θεωρούνται 
ότι ψηφίζουν υπέρ του σχεδίου.(άρ. 103 § 3 και 116 § 2). 

Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη συνέλευση επί του προτεινόµενου σχεδίου , 
απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται πιστωτές που εκπροσωπούν το πενήντα τοις 
εκατό (50%) του συνόλου των απαιτήσεων των πιστωτών. Για την αποδοχή του σχεδίου 
συµφωνίας εξυγίανσης απαιτείται πλειοψηφία των πιστωτών που εκπροσωπούν το εξήντα 
τοις εκατό (60%) των απαιτήσεων των πιστωτών, που παρίστανται στη συνέλευση, στο οποίο 
περιλαµβάνεται το σαράντα τοις εκατό (40%) των απαιτήσεων των τυχόν εµπραγµάτως ή µε 
ειδικό προνόµιο ή µε προσηµείωση υποθήκης εξασφαλισµένων πιστωτών, που παρίστανται 
στη συνέλευση.(άρ. 106 § 4). 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι αυτό που συνήθως συµβαίνει στην πράξη, είναι ότι 
οι τράπεζες και οι βασικοί προµηθευτές θα επαρκούν για τον απαραίτητο σχηµατισµό 
πλειοψηφίας του 60%.77 
 

                                                      
76 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 170-171 

77 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 177 
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3.2.7   Το περιεχόµενο της συµφωνίας εξυγίανσης 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 106 ε, η συµφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικείµενο 
οποιαδήποτε ρύθµιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη και συγκεκριµένα : 
α. Τη µεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη. Η µεταβολή αυτή δύναται 
ενδεικτικά να συνίσταται στη µεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων, 
περιλαµβανοµένης της τροποποίησης των όρων υπό τους οποίους δύναται να ζητηθεί η 
πρόωρη αποπληρωµή τους, στη µεταβολή του επιτοκίου, στην αντικατάσταση της 
υποχρέωσης καταβολής επιτοκίου µε την υποχρέωση καταβολής µέρους των κερδών, στην 
αντικατάσταση απαιτήσεων µε µετατρέψιµες ή µη οµολογίες έκδοσης του οφειλέτη ή στην 
υποχρέωση των εµπραγµάτως ασφαλισµένων πιστωτών να δεχθούν την εναλλαγή 
υποθηκικής ή ενεχυρικής τάξης υπέρ νέων πιστωτών του οφειλέτη. ∆εν θίγονται οι πιστώσεις 
που είναι εξασφαλισµένες µε συµφωνία χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας κατά την έννοια του 
άρθρου 2 του ν. 3301/2004 στο µέτρο που ικανοποιούνται από την ασφάλεια αυτή, εκτός αν 
συµφωνήσει διαφορετικά ο ασφαλειολήπτης. 
β. Την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη µε την έκδοση µετοχών κάθε είδους ή 
κατά περίπτωση εταιρικών µεριδίων. Πριν από την κεφαλαιοποίηση δύναται να λαµβάνει 
χώρα µείωση του µετοχικού κεφαλαίου για την απόσβεση ζηµιών σε κάθε περίπτωση ή αν οι 
µετοχές του οφειλέτη είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό 
διαπραγµάτευσης, για το σχηµατισµό αποθεµατικού. Στην τελευταία περίπτωση δεν 
απαιτείται να πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 περί 
σχέσης της χρηµατιστηριακής προς την ονοµαστική αξία. 
γ. Τη ρύθµιση των σχέσεων των πιστωτών µεταξύ τους µετά από την επικύρωση της 
συµφωνίας είτε υπό την ιδιότητα τους ως πιστωτών είτε σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης, υπό 
την ιδιότητα τους ως µετόχων ή εταίρων. Ενδεικτικά η συµφωνία εξυγίανσης δύναται να 
προβλέπει ότι µία κατηγορία πιστωτών δεν δύναται να ζητήσει την αποπληρωµή των 
απαιτήσεων προς αυτήν πριν από την πλήρη ικανοποίηση µιας άλλης, να ρυθµίζει θέµατα 
διοίκησης της επιχείρησης του οφειλέτη µετά την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των 
πιστωτών, να ρυθµίζει θέµατα σε σχέση µε τη µεταβίβαση των µετοχών ή εταιρικών µεριδίων 
που θα προκύψουν από την κεφαλαιοποίηση, όπως ενδεικτικά δικαίωµα ή υποχρέωση των 
µετόχων µειοψηφίας σε περίπτωση πώλησης της πλειοψηφίας των µετοχών να πωλήσουν τις 
µετοχές τους µε τους ίδιους όρους µε τους οποίους γίνεται η πώληση της πλειοψηφίας. 
δ. Τη µείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη. 
ε. Την εκποίηση επί µέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. 
στ. Την ανάθεση της διαχείρισης της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο µε  
βάση οποιαδήποτε έννοµη σχέση περιλαµβανοµένης ενδεικτικά της εκµίσθωσης ή  
της σύµβασης διαχείρισης. 
ζ. Τη µεταβίβαση του συνόλου ή µέρους της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο ή σε εταιρεία 
των πιστωτών κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 106θ. 
η. Την αναστολή των ατοµικών διώξεων των πιστωτών για κάποιο διάστηµα µετά την 
επικύρωση της συµφωνίας. Η αναστολή αυτή δεν θα δεσµεύει τους µη συµβαλλόµενους 
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πιστωτές για διάστηµα που υπερβαίνει τους "τρείς  (3) µήνες" από την επικύρωση της 
συµφωνίας. 
θ. Το διορισµό πρόσωπου που θα επιβλέπει την εκτέλεση των όρων της συµφωνίας  
εξυγίανσης ασκώντας τις εξουσίες που του δίνονται κατά τους όρους της συµφωνίας 
εξυγίανσης. Αν έχει διορισθεί ειδικός εντολοδόχος κατά το άρθρο 102 παρ. 6 µε εξουσίες 
επίβλεψης της εκτέλεσης της συµφωνίας, θα αντικαθίσταται από το πρόσωπο που τυχόν 
προβλέπει η συµφωνία. 
ι. Την καταβολή συµπληρωµατικών ποσών προς εξόφληση απαιτήσεων σε περίπτωση 
βελτίωσης της οικονοµικής θέσης του οφειλέτη. Η συµφωνία θα πρέπει να ορίζει µε ακρίβεια 
τις προϋποθέσεις καταβολής των ποσών αυτών. 

 Όσον αφορά τις εγγυήσεις, οι ασφαλίσεις πιστώσεων και άλλες συµβάσεις µε 
αντίστοιχο αποτέλεσµα υπέρ απαιτήσεων που κεφαλαιοποιούνται τρέπονται, αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά, σε δικαίωµα προαίρεσης του πιστωτή να πωλήσει στον εγγυητή ή ασφαλιστή τις 
µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια που προκύπτουν από την κεφαλαιοποίηση του χρέους κατά το 
χρόνο στον οποίο θα καθίστατο κατά τους όρους του ληξιπρόθεσµο το χρέος και για ποσό ίσο 
µε το άθροισµα του κεφαλαίου και των τυχόν τόκων που καλύπτονται από την εγγύηση. Το 
δικαίωµα προαίρεσης δύναται να ασκηθεί εντός δύο µηνών από το χρόνο κατά τον οποίο θα 
καθίστατο ληξιπρόθεσµη η υποχρέωση που κεφαλαιοποιήθηκε και, αν είναι ήδη 
ληξιπρόθεσµη κατά την κεφαλαιοποίηση, εντός δύο µηνών από την τελευταία. 

Η µη τήρηση της συµφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη δύναται να τίθεται ως 
διαλυτική αίρεση της συµφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας της. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα δικαιώµατα που έχει κάθε πιστωτής κατά το κοινό δίκαιο για τις περιπτώσεις µη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που αναλαµβάνονται ή διαµορφώνονται µε τη 
συµφωνία, καθώς και καθυστερηµένης ή πληµµελούς εκπλήρωσης, περιλαµβανοµένων των 
δικαιωµάτων καταγγελίας ή υπαναχώρησης». 

Σχετικά µε την ισχύ της συµφωνίας εξυγίανσης τελεί υπό την προϋπόθεση της 
επικύρωσης της από το πτωχευτικό δικαστήριο, εκτός αν κατά τη βούληση των 
συµβαλλοµένων το σύνολο ή µέρος των όρων της ισχύουν µεταξύ τους και χωρίς την 
επικύρωση κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η ανωτέρω απαρίθµηση είναι του περιεχοµένου 
της συµφωνίας, είναι ενδεικτική, καθώς οι συµβαλλόµενοι έχουν τη δυνατότητα να 
συµφωνήσουν και σε άλλα εξυγιαντικά µέτρα, στο πλαίσιο πάντα του σκοπού της 
διαδικασίας. Επίσης, είναι δυνατόν να περιέχεται στη συµφωνία, ένας συνδυασµός των 
ανωτέρω περιγραφόµενων µέτρων.78  

 
 
 
 
 
 

                                                      
78 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 203 
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3.2.8   Τύπος και νοµική φύση της συµφωνίας εξυγίανσης 
 
 
Η συµφωνία εξυγίανσης συνάπτεται µε ιδιωτικό έγγραφο, εκτός αν οι υποχρεώσεις που 
αναλαµβάνονται µε αυτήν απαιτούν τη σύνταξη δηµοσίου εγγράφου. Στην τελευταία 
περίπτωση το συµβολαιογραφικό έγγραφο µπορεί να αναπληρωθεί µε δηλώσεις ενώπιον του 
δικαστηρίου.(άρ. 106 ε § 6). 

 Όσον αφορά τη νοµική φύση της συµφωνίας καθώς και οι εφαρµοστέες επ’ αυτής 
διατάξεις κρίνονται κατ’ εξοχήν από το ιδιαίτερο περιεχόµενό της. Σε κάθε περίπτωση, η 
συµφωνία συνιστά µεικτή και διαρκή ενοχική (κατά κανόνα) σύµβαση, µε κατά περίπτωση 
στοιχεία συµβάσεων συµβιβασµού, πωλήσεως, ανάληψης µετοχών ή εταιρικών µεριδίων, 
αφέσεως χρέους, µισθώσεως έργου, δόσεων αντί ή χάριν καταβολής, κ.α. Με δεδοµένο ότι η 
συµφωνία αφορά κυρίως διευθέτηση µε αµοιβαίες υποχωρήσεις, διαφόρων µεταξύ πιστωτών 
και οφειλέτη από επισφαλείς απαιτήσεις, δηλαδή απαιτήσεις που ενδέχεται να µην 
ικανοποιηθούν πλήρως στο ενδεχόµενο πτώχευσης του οφειλέτη, τότε συνάγεται ότι η  κύρια 
νοµική φύση  της συµφωνίας, είναι η σύµβαση συµβιβασµού όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 
871 επ. του αστικού κώδικα και τις γενικές διατάξεις περί συµβάσεων79. 
 
 
 

3.2.9   Το επισυναπτόµενο επιχειρηµατικό σχέδιο 
 
 
Σύµφωνα µε το άρ. 106ε § 7,  η συµφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
επιχειρηµατικό σχέδιο µε χρονική διάρκεια ίση µε αυτή της συµφωνίας, το οποίο εγκρίνεται 
από τον οφειλέτη και την πλειοψηφία των πιστωτών. 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan)80, αποτελεί προγραµµατική περιγραφή 
της πορείας που αναµένεται να διαγράψει η επιχείρηση βάσει της συµφωνίας.  Με το 
σχέδιο αυτό, διευκρινίζεται η εικόνα της επιχείρησης, και υποβοηθείται η κρίση των 
πιστωτών αλλά και του δικαστηρίου.81  Το σχέδιο αυτό, είναι απαραίτητο συµπλήρωµα των 
µέτρων που περιέχονται στη συµφωνία εξυγίανσης, και δε µπορεί έτσι για παράδειγµα, να 
υπάρχει στη συµφωνία µείωση των απαιτήσεων κατά ένα συγκεκριµένο ποσοστό, χωρίς να 
προκύπτει ότι η επιχείρηση θα µπορέσει στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της να αποπληρώσει 
αυτό το νέο µειωµένο ποσό. Έτσι εξυπηρετείται, τόσο η ενηµέρωση των πιστωτών οι οποίοι 
επιθυµούν να έχουν λεπτοµερή γνώση του βιώσιµου αυτού σχεδίου λειτουργίας της 
επιχείρησης, όσο και η προστασία έναντι των µη ρεαλιστικών ή υπεραισιόδοξων παραδοχών 

                                                      
79 Βλ. Ψυχοµάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων ,  
ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ. 121- 122  
 
80 Παπαδόπουλος ∆., Επιχειρηµατικότητα και επιχειρηµατικές αποφάσεις, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Μακεδονίας   
2009 
 
81 Βλ. Περάκη  Εµ., Πτωχευτικό δίκαιο , Β΄ Έκδοση  2012, σελ. 74 
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του οφειλέτη, που συχνά διατυπώνονται µε τρόπο γενικόλογο. Ο οφειλέτης λοιπόν, κατά την 
επικοινωνία του µε τους πιστωτές για διευθέτηση των οφειλών του, θα πρέπει να πλαισιώνει 
τις διαπραγµατεύσεις µε ένα επεξεργασµένο σχέδιο µελλοντικής λειτουργίας της επιχείρησής 
του. Επίσης, το σχέδιο διευκολύνει το έργο του δικαστηρίου που καλείται να αξιολογήσει τη 
βιωσιµότητα της επιχείρησης.82 

Σύµφωνα µε δηµοσιευµένη εργασία των (Μ. Καδόγλου, ∆. Παπαδόπουλος, 2011) ,η 
κατάρτιση ενός επιχειρηµατικού σχεδίου περιλαµβάνει κατά βάση τα εξής µέρη83 : 

I. Γενικές πληροφορίες σχετικά µε την οργανωτική δοµή και περιουσιακή κατάσταση της 
επιχείρησης. 
∆ίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την τρέχουσα ιδιοκτησιακή, µετοχική, 
περιουσιακή και οργανωτική σύνθεση της επιχείρησης ή οµίλου.   

II.  Μελέτη εξωτερικού περιβάλλοντος και στοιχείων για τον κλάδο στον οποίο 
δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 
Αυτή η ενότητα αναλύει το εξωτερικό περιβάλλον , τόσο το έµµεσο (µάκρο 
περιβάλλον) όσο και το άµεσο (µίκρο περιβάλλον – παραγωγικός κλάδος).  Η ανάλυση 
του µακρο-περιβάλλοντος αναφέρεται στα επιµέρους στοιχεία του, όπως το οικονοµικό, 
κοινωνικό, τεχνολογικό, νοµοθετικό, πολιτικό/ο περιβάλλον.  Από την άλλη πλευρά η 
ανάλυση του παραγωγικού κλάδου αναφέρει στοιχεία σχετικά µε τη δοµή της αγοράς 
και πρέπει να είναι βασισµένη στο Μοντέλο των 5 ∆υνάµεων του καθηγητή 
Πανεπιστηµίου του Harvard, Michael Porter. Η ανάλυση αυτή συµβάλει στην 
πρόβλεψη των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών βιωσιµότητας.  

III.  Χρηµατοοικονοµική ανάλυση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης. 
Η ενότητα αυτή θα πρέπει να δίνει πλήρη χρηµατοοικονοµική ανάλυση της παρούσας 
κατάστασης, µε χρονική αναφορά της προηγούµενης πενταετίας και χρήση όλων των 
εργαλείων της χρηµατοοικονοµικής , όπως αριθµοδείκτες, ποσοστά τάσεως , ποσοστά 
κοινού µεγέθους, ανάλυση νεκρού σηµείου, στατιστικές µεθόδους πρόβλεψης 
χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας και αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Το 
αποτέλεσµα αυτών καταδεικνύει αν η συγκεκριµένη επιχείρηση µε το παρόν πλαίσιο 
λειτουργίας είναι ή όχι χρηµατοοικονοµικά βιώσιµη και αν υφίσταται ανάγκη 
υιοθέτησης ενός προγράµµατος εταιρικής αναδιάρθρωσης.  

IV.  Συστατικά στοιχεία του προτεινόµενου σχεδίου αναδιάρθρωσης της επιχείρησης. 
Το προτεινόµενο σχέδιο θα πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία και από τις τρεις 
διαστάσεις της αναδιάρθρωσης: λειτουργική, οργανωσιακή και χρηµατοοικονοµική και 
να αναφέρεται αναλυτικά η συγκεκριµένη µορφή αναδιάρθρωσης που θα ακολουθηθεί, 

                                                      
82 Βλ. Ρόκα Α., Προπτωχευτική ∆ιαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Β΄  Έκδοση  2014,  σελ. 218-221 

Βλ. επίσης  ∆. Παπαδόπουλος, Ο καθοριστικός ρόλος του Επιχειρηµατικού Σχεδίου στην επιτυχή έκβαση της 

εταιρικής και χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης (διαδικασία εξυγίανσης) στο πλαίσιο της ελληνικής 

πραγµατικότητας, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  11/2013, σελ. 1016 

 
83  Βλ.  Μ. Καδόγλου  / ∆. Παπαδόπουλος, Εταιρική αναδιάρθρωση (corporate restructuring) στο πλαίσιο της 

διεθνούς βιβλιογραφίας και της ελληνικής πραγµατικότητας , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 6/2011, σελ. 791, 894 
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όπως συρρίκνωση, συγχώνευση, εξαγορά πλειοψηφίας µετοχών , επιθετική εξαγορά, 
απορρόφηση ή αποεπένδυση.  

V. Προβλεπόµενη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της επιχείρησης µε πλάνο συνήθως 
τριετίας βάσει τη προτεινόµενου σχεδίου. 
Σε αυτή την ενότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου αναφέρονται οι παραδοχές βάσει των 
οποίων συντάχθηκαν οι προβλεπόµενες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς επίσης 
και οι καταστάσεις αυτές για την επόµενη τριετία.  Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση 
που πρόκειται για όµιλο, παρέχονται οι προβλεπόµενες καταστάσεις µητρικής, 
θυγατρικών και ενοποιηµένων αντίστοιχα. Επίσης, θα πρέπει για τη σύνταξή τους να 
υιοθετηθεί η ανάλυση σεναρίων (scenario analysis), λαµβάνοντας υπόψη το 
συντηρητικό – απαισιόδοξο σενάριο, το ενδιάµεσο -  ρεαλιστικό και το αισιόδοξο.84 

Παρατηρείται λοιπόν ότι το σχέδιο περιλαµβάνεται ένα περιγραφικό µέρος, όπου 
αναλύεται το ιστορικό της επιχείρησης, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατά της, τα αίτια των 
δυσκολιών, η τρέχουσα και αναµενόµενη κατάσταση της αγοράς κλπ., καθώς επίσης και ένα 
µέρος που αναλύεται µε οικονοµικά στοιχεία το µέλλον της επιχείρησης, βάσει του σχεδίου. 
Στο δεύτερο αυτό µέρος, γίνεται αναφορά στις προβλέψεις για επιµέρους θέµατα (κύκλος 
εργασιών κλπ) µε επεξήγηση των προτεινόµενων µέτρων που θα βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα της επιχείρησης, τον τρόπο χρηµατοδότησης, τα µέτρα που θα µειώσουν τα 
έξοδα κλπ. Τέλος, επισηµαίνεται ότι µερικά από αυτά τα µέτρα που περιλαµβάνονται στο 
σχέδιο, αν δεν συνοδεύονται από κάποιες αναγκαίες διευκρινίσεις, µπορεί να θεωρηθούν ότι 
αποτελούν µάλλον ευχολόγιο. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα επιχειρηµατικό σχέδιο 
εγκεκριµένο από τους πιστωτές, και δεν ανήκει στο δικαστήριο η αρµοδιότητα αξιολόγησης 
του σχεδίου καθ’ εαυτού αλλά της βιωσιµότητας της επιχείρησης.  
 
 
 

3.2.10  Η επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης 
 
 
3.2.10.1    ∆ιαδικασία επικύρωσης 
 
Ως επικύρωση της συναφθείσας συµφωνίας εξυγίανσης, νοείται η περιβολή της συµφωνίας 
µε το κύρος και την ισχύ της δικαστικής απόφασης, έπειτα από αίτηση του οφειλέτη, ή 
µεσολαβητή ή πιστωτή, που υποβάλλεται στο πτωχευτικό δικαστήριο εντός της 
καθορισµένης προθεσµίας. Μαζί µε την αίτηση συνυποβάλλονται, η υπογεγραµµένη 
συµφωνία, το επιχειρηµατικό σχέδιο, και η έκθεση του εµπειρογνώµονα στην οποία ο 
εµπειρογνώµονας έχει εκφράσει την τη γνώµη του για τη συνδροµή προϋποθέσεων 
επικύρωσης της συµφωνίας από το δικαστήριο.(άρ. 105 § 5). Μάλιστα, σύµφωνα µε το άρθρο 
106ζ § 2, η γνώµη του εµπειρογνώµονα για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης, αν επικυρωθεί η 
συµφωνία εξυγίανσης, δε χρειάζεται να συµπεριλαµβάνεται στην έκθεση του, χωρίς να 
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 Βλ. Γιάννη Τ. Λαζαρίδη και Δημήτρη Λ. Παπαδόπουλου, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Β’, Β΄έκδοση, 
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εξετάζεται από το δικαστήριο η βιωσιµότητα της επιχείρησης. Αν η συµφωνία είχε υπογραφεί 
χωρίς να έχει προηγηθεί η συνέλευση πιστωτών, θα πρέπει να συνταχθεί η εν λόγω έκθεση 
από εµπειρογνώµονα (άρ. 106στ § 2) και να συνυποβληθεί µε την αίτηση. Η δικάσιµος της 
αίτησης ορίζεται εντός διµήνου από την υποβολή της (αρ. 106στ § 5-6 και 100 § 6α). 

Στο δικαστήριο που δικάζει µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας(άρ. 99 § 10) 
κλητεύονται ο οφειλέτης, ο µεσολαβητής αν υπάρχει, εκπρόσωποι πιστωτών καθώς και το 
∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία εφόσον υπάρχει οφειλή και σε αυτούς(άρ. 106στ § 5 και 
100 § 6). Επίσης, παρέµβαση µπορεί να ασκηθεί από κάθε άλλο πρόσωπο που έχει έννοµο 
συµφέρον(αρ. 106 στ § 4). Η δικαστική απόφαση που δέχεται ή απορρίπτει τη συµφωνία, 
δηµοσιεύεται στο ΓΕΜΗ και στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του ΕΤΑΑ(Τοµέας 
Νοµικών).85 
 
 
3.2.10.2    Προϋποθέσεις επικύρωσης 
 
Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συµφωνία, όταν πέραν από τις προϋποθέσεις που 
υπολανθάνουν σε όσα έχουµε προαναφέρει ως τώρα, συντρέχουν και οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 106ζ.  
Πιο συγκεκριµένα, το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης, 

εφόσον: 
� έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη και είτε έχει ληφθεί νόµιµα απόφαση από τη συνέλευση 
των πιστωτών για την υπογραφή της από τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί προς 
τούτο σύµφωνα µε το άρθρο 106 παρ. 5 είτε υπογράφεται από την απαιτούµενη κατά το 
άρθρο 106α πλειοψηφία του συνόλου των πιστωτών. 

� πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης η επιχείρηση του 
οφειλέτη θα καταστεί βιώσιµη. Το κριτήριο σχετικά µε την πιθανολόγηση της 
βιωσιµότητα της επιχείρησης, είναι καθαρά  οικονοµικό, και για το λόγο αυτό, 
καθοριστικής σηµασίας για την κρίση του δικαστηρίου, είναι η σοβαρότητα και η 
υπευθυνότητα του ελέγχου του εµπειρογνώµονα, του οποίου τα τεκµηριωµένα 
συµπεράσµατα, τίθενται υπόψη του δικαστηρίου. Ως προς την έννοια της βιώσιµης 
επιχείρησης, είναι εκείνη όπου µε την επικύρωση της συµφωνίας, αποµακρύνεται ο 
κίνδυνος ή η πιθανότητα παύσης πληρωµών. 
Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα το δικαστήριο να επικυρώσει τη συµφωνία, χωρίς να 

ελέγξει την προϋπόθεση της βιωσιµότητας, εφόσον:  
- Η συµφωνία περιλαµβάνει ρητή δήλωση των συµβαλλόµενων πιστωτών ότι συµφωνούν µε 
το περιεχόµενο του επιχειρηµατικού σχεδίου του άρθρου 106ε παρ. 7. 
- Η συµφωνία περιλαµβάνει: (αα) λεπτοµερή καταγραφή της ταυτότητας των 
συµβαλλοµένων και µη πιστωτών και των απαιτήσεών τους και (ββ) σαφή αναφορά των 
πιστωτών, συµβαλλοµένων και µη, οι απαιτήσεις των οποίων αναµένεται να επηρεαστούν 
από την υλοποίηση της συµφωνίας και ο τρόπος επηρεασµού τους. 

                                                      
85 Βλ. Ψυχοµάνη  Σπ.,  Πτωχευτικό ∆ίκαιο και ∆ίκαιο ρύθµισης οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων ,  
ΣΤ΄  Έκδοση  2016, σελ.  122 επ. 
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 - Η συµφωνία µαζί µε το επιχειρηµατικό σχέδιο έχουν κοινοποιηθεί σε όλους τους µη 
συµβαλλόµενους πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων επηρεάζονται από τη συµφωνία, και 
ειδικότερα: (αα) σε εκείνους που το ύψος της απαίτησής τους ανέρχεται σε ποσοστό 10% και 
άνω του συνολικού ύψους των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, µε νόµιµη επίδοση δικαστικού 
επιµελητή, (ββ) σε εκείνους που το ύψος της απαίτησής τους είναι µικρότερο του 10% του 
συνολικού ύψους των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως 
ηλεκτρονική ή συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα ή καταχώρηση 
περίληψής της στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του άρθρου 101 παρ.2. 
�  Πιθανολογείται ότι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών δεν παραβλάπτεται κατά την 
έννοια του άρθρου 99 παρ.2. 

�  Η συµφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσµα δόλου ή άλλης αθέµιτης πράξης ή 
κακόπιστης συµπεριφοράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, και δεν παραβιάζει διατάξεις 
αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του ανταγωνισµού. 

� Η συµφωνία εξυγίανσης αντιµετωπίζει µε βάση την αρχή της ισότιµης µεταχείρισης τους 
πιστωτές, που βρίσκονται στην ίδια θέση. Αποκλίσεις από την αρχή της ίσης µεταχείρισης 
µεταξύ των πιστωτών επιτρέπονται για σπουδαίο επιχειρηµατικό ή κοινωνικό λόγο που 
εκτίθεται ειδικά στην απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου ή αν ο θιγόµενος πιστωτής 
συναινεί στην απόκλιση. Ενδεικτικά, δύνανται να τύχουν ευνοϊκής µεταχείρισης 
απαιτήσεις πελατών της επιχείρησης του οφειλέτη, η µη ικανοποίηση των οποίων βλάπτει 
ουσιωδώς τη φήµη της ή τη συνέχισή της, απαιτήσεις, η εξόφληση των οποίων είναι 
αναγκαία για τη διατροφή του πιστωτή και της οικογένειάς του, καθώς και εργατικές 
απαιτήσεις. 

� Αν µε την επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης δεν αίρεται η παύση πληρωµών που 
τυχόν υφίσταται, το πτωχευτικό δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης και, 
αν εκκρεµεί αίτηση πτώχευσης, κηρύσσει την πτώχευση του οφειλέτη σύµφωνα µε την 
παρ. 6 του άρ. 99 
Τέλος, το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται σε περίπτωση που δεν του έχουν 

προσκοµιστεί όλα τα στοιχεία που τεκµηριώνουν το βάσιµο της αίτησης ή που διαπιστώνει 
ότι η συµφωνία εξυγίανσης δεν πρέπει να επικυρωθεί, αντί της απόρριψης της αίτησης να 
τάξει προθεσµία για την προσκόµιση εγγράφων, την παροχή διευκρινίσεων ή την 
τροποποίηση της συµφωνίας εξυγίανσης. Τα έγγραφα, οι διευκρινίσεις ή η τροποποίηση 
πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσµίας που τάσσει το δικαστήριο και δεν δύναται να 
υπερβαίνει το δεκαήµερο.86 

 
 
3.2.10.3    Αποτελέσµατα επικύρωσης 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 106 ζ, τα αποτελέσµατα της συµφωνίας της επικύρωσης είναι τα εξής: 
� Από την επικύρωση της, η συµφωνία εξυγίανσης δεσµεύει το σύνολο των πιστωτών, οι 
απαιτήσεις των οποίων ρυθµίζονται από αυτήν, ακόµη και αν δεν είναι συµβαλλόµενοι ή 

                                                      
86 Βλ. ΠΠρΘ 20156/2014 σχετικά µε την ευχέρεια του δικαστηρίου να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης 
προκειµένου να προσκοµιστεί έγκυρη συµφωνία και όχι για να προσκοµιστεί το πρώτον η συµφωνία 



[39] 

 

δεν ψήφισαν υπέρ της συµφωνίας εξυγίανσης. ∆εν δεσµεύονται πιστωτές οι απαιτήσεις 
των οποίων γεννήθηκαν µετά το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης. 

� Η επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης δεν έχει επίπτωση στις ασφάλειες τρίτων, 
προσωπικές ή εµπράγµατες, περιλαµβανοµένων των προσηµειώσεων, που έχουν 
παρασχεθεί από τρίτους για την εξασφάλιση της απαίτησης. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση 
οφειλής εις ολόκληρο. 

� Αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση ή το κώλυµα έκδοσης επιταγών που είχε επιβληθεί 
στον οφειλέτη πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης. 

� Αναστέλλεται η ποινική δίωξη των πληµµεληµάτων της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής και 
εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α` 43), καθώς και της 
καθυστέρησης καταβολής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία, εφόσον οι παραπάνω 
πράξεις έχουν τελεσθεί πριν από την υποβολή της αίτησης κατά το άρθρο 100. Η 
αναστολή δεν υπόκειται στον χρονικό περιορισµό της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του 
Ποινικού Κώδικα και ισχύει για όσο χρονικό διάστηµα προβλέπεται να διαρκέσει η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από τη συµφωνία εξυγίανσης 
και υπό τον όρο της εµπρόθεσµης εκπλήρωσης των συµφωνηθέντων. 

� Η Απόφαση που επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις 
αναλαµβανόµενες µε αυτήν υποχρεώσεις, εφόσον από τη συµφωνία προκύπτει η ποσότητα 
και η ποιότητα της παροχής. 
 

 Αν έπειτα από την επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης, επέλθει πτώχευση του 
οφειλέτη, τότε στις απαιτήσεις των πιστωτών που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας εξυγίανσης, αναγνωρίζεται γενικό προνόµιο. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρ. 154 
§ 1, οι απαιτήσεις από χρηµατοδοτήσεις του οφειλέτη οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητάς του και των πληρωµών του µε βάση τη 
συµφωνία εξυγίανσης. Το ίδιο προνόµιο έχουν και απαιτήσεις προσώπων που, µε βάση τη 
συµφωνία εξυγίανσης, συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες προς το σκοπό συνέχισης της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας του οφειλέτη και των πληρωµών, για την αξία των αγαθών 
ή των υπηρεσιών που συνεισέφεραν. Επίσης, το ίδιο προνόµιο έχουν και απαιτήσεις από 
χρηµατοδότηση κάθε φύσης, παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς τον οφειλέτη κατά το 
χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την αίτηση ανοίγµατος διαδικασίας εξυγίανσης µέχρι 
την έκδοση απόφασης επί της αίτησης για την επικύρωση της συµφωνίας ή τη λήξη της 
διαδικασίας σύµφωνα µε το άρθρο 104 παρ. 1, στο µέτρο που η παροχή του προνοµίου αυτού 
προβλέπεται από τη ∆ιαδικασία εξυγίανσης. Το προνόµιο αυτό, δεν αφορά σε µετόχους ή 
εταίρους για τις εισφορές τους σε µετρητά ή σε είδος στα πλαίσια αύξησης του κεφαλαίου 
του οφειλέτη. 
 
  Μία άλλη επίσης συνέπεια της επικύρωσης, αφορά τη δυνατότητα πτωχευτικής ανάκλησης 
σε περίπτωση που ο οφειλέτης πτωχεύσει µετά την επικύρωση της συµφωνίας. Στην 
περίπτωση αυτή, οι πράξεις του οφειλέτη που έλαβαν χώρα µετά τη συµφωνία, δεν 
υπόκεινται σε πτωχευτική ανάκληση (άρ. 45 περ. ε).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΦΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
 
 

4.1   Η ιστορία του Μαρινόπουλου  
 
 

 

 
 

Από ένα φαρµακείο σε … κολοσσό αγορών 
 

Από ένα µικρό φαρµακείο στα Εξάρχεια στα τέλη του 19ου αιώνα ξεκίνησε η λαµπρή πορεία 
του Μαρινόπουλου. Ήταν Νοέµβριος του 1893 όταν ο ∆ηµήτριος Μαρινόπουλος άνοιξε το 
φαρµακείο στα Εξάρχεια. Η δουλειά αναπτύσσεται γοργά, οπότε αποφασίζει µαζί µε το 
αδερφό του Πάνο να ανοίξουν και δεύτερο φαρµακείο στην οδό Φιλελλήνων. 

Στις αρχές του 1900 το φαρµακείο των αδελφών Μαρινόπουλου αποτελεί σηµείο 
αναφοράς. Οι εφηµερίδες ανέφεραν για το φαρµακείο: «αληθινά αριστοκρατικόν και 
ευρωπαϊκόν, µε πολυτελεστάτην επίπλωσιν». Τα δυο αδέλφια ως ανήσυχα πνεύµατα και καλοί 
έµποροι διευρύνουν ορίζοντές τους και ξεκινούν συνεργασίες µε ξένους οίκους.  Γίνονται 
αποκλειστικοί αντιπρόσωποι ξένων εταιρειών µέχρι το 1908 έχουν δηµιουργήσει ένα 
φαρµακείο κόσµηµα στην πλατεία Οµονοίας.  Το εξειδικευµένο προσωπικό του µπορεί να 
ικανοποιήσει κάθε επιθυµία των πελατών του και ο πιο απαιτητικός πελάτης µπορεί να βρει 
εκτός από τα βασικά και µεγάλη συλλογή καλλυντικών αλλά και παιδικά είδη.  Γνώστες και 
του µαρκετινγκ , το φαρµακείο αποκτά το εξής σλόγκαν: “ προµηθευτής της Α.Μ του 
Βασιλέως και του ∆ιαδόχου” και αυτό φυσικά “πουλάει”!  

Λίγο µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, οι γιοι του Πάνου Μαρινόπουλου, ∆ηµήτρης και 
Γιάννης, ιδρύουν την φαρµακοβιοµηχανία ΦΑΜΑΡ το 1949 , κίνηση η οποία θα αποδειχθεί 
πολύ επιτυχηµένη και κερδοφόρα.  
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Στη συνέχεια, η οικογένεια Μαρινόπουλου επεκτείνεται και στο λιανεµπόριο και το 1962 
φτιάχνει τα πρώτα σούπερ µάρκετ, µε τίτλο Self Service Μαρινόπουλος. Μόλις είχε συσταθεί 
η εταιρία Μαρινόπουλος Α.Ε.  Σε ένα χρόνο κάνουν συνεργασία µε την γαλλική Le 
Printemps και τα καταστήµατα µετονοµάζονται σε Prisunic Μαρινόπουλος, ή αλλιώς PM, 
όπως έγιναν γνωστά τη δεκαετία του ’70.  Η συνεργασία αυτή όµως σταµατά στις αρχές της 
δεκαετίας του ’90, όχι εξαιτίας των Μαρινόπουλων αλλά γιατί ο Γαλλικός όµιλος δεν πήγαινε 
καλά.  

Πάντα όµως ανήσυχα πνεύµατα και λάτρεις του επιχειρείν, οι Μαρινόπουλοι το 1982 
προχωρούν σε νέο επιχειρηµατικό εγχείρηµα και δηµιουργούν τα Beauty Shops, αλυσίδα 
καταστηµάτων καλλυντικών και ειδών αισθητικής.  Το 1990 συνεργάζονται µε την 
Βρετανική Marks & Spencer και το 1999, δηµιουργείται ο όµιλος Carrefour-
Μαρινόπουλος, µε τη συµµετοχή ανάµεσα στο γαλλικό και τον ελληνικό όµιλο να είναι 
στο 50% – 50%.  Ακολουθεί το 2002 η συνεργασία µε τα Starbucks, και µε τα καταστήµατα 
Fnac. 

 
 

4.2   Η πτώση -  Πρόταση Σχεδίου Εξυγίανσης 
 
Τα καταστήµατα Fnac διέκοψαν τη δραστηριότητα στην Ελλάδα, η συνεργασία µε την 
Carrefour διεκόπη και οι Μαρινόπουλοι πήραν και πάλι την επιχείρηση στα χέρια τους. 
Όµως, οι οικονοµικές συγκυρίες αλλά και πιθανόν η λάθος οικονοµική διαχείριση οδήγησαν 
στην σηµερινή κατάσταση µε την εταιρεία Μαρινόπουλος να έχει υποβάλλει αίτηση 
υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα µε 13.000 εργαζόµενους να είναι στον αέρα, πάνω από 
3.000 προµηθευτές να κινδυνεύουν να χάσουν τα χρήµατά τους και µε έναν όµιλο µε 
µακραίωνη ιστορία να παραπαίει… (Πηγή: www.cyprustimes.com, Πτώχευσε ο 
Μαρινόπουλος…η ιστορία ενός κολοσσού που καταρρέει, 29/6/2016) 

Για την Μαρινόπουλος ΑΕ,  τη δεύτερη µεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα σούπερ µάρκετ, 
έγινε γνωστό από τον Ιούλιο του 2015 ότι αντιµετώπιζε πρόβληµα τακτοποίησης των 
υπόχρεώσεων της, µε αποτέλεσµα οι προµηθευτές της να έχουν σταµατήσει την πώληση 
εµπορευµάτων στην εταιρία. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού τα καταστήµατα αντιµετώπιζαν 
πλέον σοβαρότατα προβλήµατα ανεφοδιασµού. Επόµενο αδιέξοδο ήταν η παύση πληρωµών 
προς τους εργαζοµένους µε αποτέλεσµα η σοβαρή αυτή δυσπραγία να οδηγήσει την διοίκηση 
της Μαρινόπουλος Α.Ε. την 28η Ιουνίου 2016 στην υποβολή αίτησης υπαγωγής στη 
διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα, ανακοινώνοντας ότι «βρίσκεται εν µέσω 
απαιτητικού και χρονοβόρου εγχειρήµατος που στοχεύει στην επάνοδο της λειτουργίας της 
εταιρείας στην κανονικότητα, το συντοµότερο δυνατόν». 
 Τον Σεπτέµβριο υπεγράφη το σχέδιο εξυγίανσης της Μαρινόπουλος µεταξύ της 
αλυσίδας, του  Σκλαβενίτη και των τραπεζών και κατετέθη η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 
106β. Το σύνολο των οφειλών της Μαρινόπουλος ΑΕ ανέρχεται σε 1,46 δισ. ευρώ και 
ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο όµιλος της Carrefour αποδέχθηκε "κούρεµα" που 
υπερβαίνει το 92% και από οφειλή ύψους 147 εκατ. ευρώ δέχθηκε να πάρει µόνο περίπου 
11,5 εκατ. ευρώ.  
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Όσον αφορά τις οφειλές προς τους πιστωτές, η συµφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι η 
εξόφληση του 50% των απαιτήσεων προµηθευτών, µετά την αποδοχή αποµείωσης του 
υπόλοιπου 50%, θα διενεργηθεί εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 
συναλλαγής, χωρίς την επιβολή τόκων, προστίµων, προσαυξήσεων και λοιπών 
επιβαρύνσεων. 
Αναφορικά µε τις οφειλές προς τις τράπεζες και τις εταιρείες leasing µεταφέρονται αυτούσιες 
στην νέα εταιρεία µε εξαίρεση ένα µικρό κούρεµα απαιτήσεων της Alpha Bank.  Ειδικότερα 
από τα 147 εκατ. ευρώ απαιτήσεις της Alpha Βank τα 26,7 εκατ. ευρώ παραµένουν στην 
Μαρινόπουλος ΑΕ και διαγράφονται σε ποσοστό 100%. Οι υπόλοιπες δανειακές απαιτήσεις 
ύψους 120,2 εκατ. ευρώ µεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία µαζί µε τις εµπράγµατες 
εξασφαλίσεις χωρίς καµία αποµείωση. Aυτούσιες µεταφέρονται στη νέα εταιρεία οι 
απαιτήσεις της Eurobank συνολικού ύψους 18,3 εκατ. ευρώ, της Εθνικής (31,2 εκατ. ευρώ), 
Πειραιώς Leasing (16,3 εκατ. ευρώ), Εθνική Leasing (12,4 εκατ.) µαζί µε τις εξασφαλίσεις 
που έχουν ληφθεί.  

Οι υποχρεώσεις της Μαρινόπουλος προς το ελληνικό δηµόσιο από φόρους 
µεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία η οποία θα αναλάβει την αποπληρωµή και µόνο του 
βασικούς χρέους, πλην τόκων, προστίµων και προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που 
διαγράφονται κατά 100%.  Όσον αφορά τις υποχρεώσεις της εταιρείας οι οποίες θα 
δηµιουργηθούν από την 1/7/2016 και µέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης που θα 
µεταφερθούν στη νέα εταιρεία η οποία θα αναλάβει την αποπληρωµή και µόνο του βασικού 
χρέους της οφειλής, χωρίς τις προσαυξήσεις. Το σύνολο των χρεών που θα µεταφερθούν στην 
νέα εταιρεία προς το ελληνικό δηµόσιο θα αποπληρωθεί σε 250 άτοκες δόσεις µηνιαίες 
δόσεις –δηλαδή περίπου 21 χρόνια!- µε την πρώτη δόση να καταβάλλεται εντός 60 
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. 
          Το ίδιο προβλέπεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι σε οργανισµούς 
Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις προς Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆ΕΗ, ∆ΕΣΦΑ, ΟΤΕ ΕΥ∆ΑΠ), 
προβλέπεται το κούρεµα κατά 50% των οφειλών. Το υπόλοιπο των οφειλών θα αποπληρωθεί 
σε 36 άτοκες ισόποσες µηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι προσαυξήσεις 
ή εν γένει επιβαρύνσεις. 

Όπως αναφέρει στο κείµενο της συµφωνίας προκειµένου να καταστεί δυνατή η 
συνέχιση της Νέας Εταιρείας, οι τράπεζες συµφώνησαν την παροχή νέας χρηµατοδότησης 
ύψους 477 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 125 εκατ. ευρώ θα καταβάλλει η πλευρά της 
Σκλαβενίτης.  Από τα 125 εκατ. ευρώ που θα καταβάλλει η Σκλαβενίτης, θα καταβληθούν 75 
εκατ. ευρώ πριν την εκταµίευση της νέας χρηµατοδότησης (θα συνιστούν µετοχικό κεφάλαιο 
της νέας εταιρείας) και 50 εκατ. ευρώ έως και τις 21/12/2019.  
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιµοποιηθούν για την συνέχιση της δραστηριότητας 
της Νέας Εταιρείας, για την αναχρηµατοδότηση οµολογιακών δανείων που εκδόθηκαν από 
την οφειλέτη εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε., ποσών 55 εκατ. ευρώ και 15 εκατ. ευρώ, για την 
αποπληρωµή των οικονοµικών υποχρεώσεων του παθητικού που θα µεταφερθεί και ως 
κεφάλαιο κίνησης της νέας εταιρείας.87 

                                                      
87 Παπαδόπουλος ∆., Μαρινόπουλος: Ποιος προστατεύει τους πιστωτές (προµηθευτές, καταθέτες τραπεζών; 
EPSILON 7, Οκτώβριος 2016 
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4.3    Αναλυτικά το περιβάλλον (SWOT analysis) 
 
 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ 
� Εµπειρία-τεχνογνωσία 
� Εγκαταστάσεις & ιδιόκτητος µηχανολογικός 
εξοπλισµός 

� Στρατηγικής σηµασίας τοποθεσίες 
καταστηµάτων 

� Οργανωµένη διαχείριση εφοδιαστικής 
αλυσίδας 

 

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
� Αρνητική εικόνα θεµελιωδών 

οικονοµικών στοιχείων της εταιρίας  
� Έλλειψη χρηµατοδότησης 
� Χρηµατοπιστωτικές δυσκολίες 
� Ελλείψεις βασικού υλικοτεχνικού 

εξοπλισµού στα καταστήµατα 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
� Επέκταση καταστηµάτων σε περιοχές 
υψηλού διαθέσιµου εισοδήµατος 

� Το λιανεµπόριο τροφίµων έχει αποδειχθεί 
κλάδος που αντέχει στην ύφεση  

� Αύξηση ζήτησης προϊόντων ιδιωτικής 
ετικέτας 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
� Ύφεση ελληνικής οικονοµίας  
� Μείωση της κατανάλωσης  
� Έλλειψη άµεσης ρευστότητας 
� Τάση καταναλωτών προς καταστήµατα 

discount (Πχ LIDL) 
� Απεργίες 
� Μη καταβολή πληρωµών από πελάτες 
� Στροφή καταναλωτών σε προϊόντα µε 

χαµηλή τιµή διάθεσης και χαµηλά 
περιθώρια κέρδους 

 
 

Από την παραπάνω ανάλυση καθίσταται σαφές ότι παρότι οι αδυναµίες και οι απειλές σε 
µίκρο και µακρο-επίπεδο είναι πολλές, ωστόσο αν αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες και οι δυνάµεις, 
η εταιρία µπορεί να διασωθεί και να συνεχιστεί η λειτουργία της µε θετικά αποτελέσµατα.  
 Αντίθετα, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το σχέδιο αναδιοργάνωσης , τότε η 
εταιρία θα πρέπει να προβεί σε βίαιη εκποίηση των περιουσιακών της στοιχείων ώστε να 
ικανοποιήσει τους πιστωτές της , στοιχεία τα οποία είναι χαµηλής εµπορευσιµότητας και 
εποµένως θα ικανοποιήσουν µόνο µέρος των απαιτήσεων. Στον επόµενο πίνακα 
παρουσιάζεται η αξία που θα αποφέρει η βίαιη εκποίηση, όπως αποτυπώθηκε στην έκθεση 
του εµπειρογνώµονα - νοµίµου ελεγκτή:  
 

Αξία βίαιης εκποίησης περιουσιακών στοιχείων της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
Πάγια 50.405.055,48 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8.318.337,22 
Ιδιόκτητα ακίνητα ελεύθερα βαρών 4.126.581,56 
Ιδιόκτητα ακίνητα µε βάρη έναντι οφειλών της εταιρίας  112.175.131,19 
Ακίνητα εγγυητών 2.947.835,57 
Εµπορεύµατα άνευ βαρών  77.172.837,47 
Εµπορεύµατα  µε πλασµατικό ενέχυρο έναντι οφειλών  24.000.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ 279.145.778,49 
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Εποµένως, το συνολικό ποσό που θα διαθέτει η εταιρία προκειµένου να ικανοποιήσει τους 
πιστωτές της θα είναι 279.145.778,49 ευρώ , δηλαδή ποσοστό µόλις 21,07%  επί των 
συνολικών απαιτήσεων των πιστωτών της εταιρίας. Μονόδροµος λοιπόν φαντάζει η επιτυχία 
του σχεδίου εξυγίανσης προκειµένου να προστατευτούν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

 

Από την προηγηθείσα µελέτη περίπτωσης καθίσταται κατανοητό ότι οι διαδικασίες που 
ακολουθούνται πλέον για την αναδιάρθρωση και εξυγίανση των επιχειρήσεων που 
αντιµετωπίζουν σοβαρή δυσπραγία φαίνεται να είναι ταχύτερες και οι λύσεις δραστικές. 
Πλέον, οι τράπεζες δεν αναλαµβάνουν το µάνατζµεντ και µετά αναζητούν αγοραστές, αλλά 
προχωρούν απευθείας στην αναζήτηση αγοραστή και στην επίτευξη συµφωνίας για εκ 
βάθρων αναδιάρθρωση των εταιρειών. 

Στη συµφωνία Μαρινόπουλου - Σκλαβενίτη υπάρχει επίσης η καινοτοµία ότι το 
µοντέλο που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Μαρινόπουλου προβλέπει 
έµµεση εξαγορά από τον Σκλαβενίτη.  Οι καινοτοµίες αυτές εισάγονται µε βασικό στόχο να 
συνεχισθεί η λειτουργία επιχειρήσεων που έχουν προοπτική βιωσιµότητας  λόγω του 
µεγέθους τους, των παγίων τους, της συµβολής τους στην οικονοµία και την  
απασχόληση και του ισχυρού σήµατός  τους. 

Απόρροια της µελέτης που διενεργήθηκε σε νοµικό και οικονοµικό επιστηµονικό πεδίο 
είναι η πεποίθηση ότι η νέα διαµορφωθείσα διαδικασία εξυγίανσης δύναται , εφόσον 
αξιοποιηθεί ορθά από τις διοικήσεις των εταιριών να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητά τους 
και να αποφύγει τον επαγγελµατικό θάνατο – πτώχευση,  εστιάζοντας στην εσωτερική της 
οργάνωση, αναζητώντας τις αδυναµίες τους και βελτιστοποιώντας την λειτουργική, 
οργανωσιακή και χρηµατοοικονοµική της αναδιάρθρωση µε κριτικό πνεύµα και 
απαλλαγµένοι από ιδιοκτησιακά συµφέροντα.   

Εύλογη απορία που δηµιουργείται κατά την ανάλυση της διαδικασίας εξυγίανσης και 
θα µπορούσε να µελετηθεί περαιτέρω είναι εάν η δικαστική συνδροµή είναι αναγκαία ή θα 
ήταν προτιµότερο τόσο για την πλήττουσα εταιρία όσο και για την συνολική οικονοµία η 
αναδιάρθρωση να ολοκληρωνόταν σε προηγούµενο στάδιο εξωδικαστικά.  
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