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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η βιβλιογραφική 

διερεύνηση των διεθνώς παραδεδεγµένων στρατηγικών εξυγίανσης, τις οποίες 

επιστρατεύουν επιχειρήσεις, που έχουν περιέλθει σε κατάσταση παρούσας ή 

επαπειλούµενης οικονοµικής αδυναµίας. Κατόπιν διερευνήθηκε ο βαθµός στον οποίο 

οι θεσµοί του ελληνικού πτωχευτικού δικαίου και δικαίου εξυγίανσης προσφέρονται 

ώστε να αποτελέσουν τους δικαστικά ελεγχόµενους φορείς των ανωτέρω 

στρατηγικών. Εξετάστηκε η σκοπιµότητα και αποτελεσµατικότητα των ελληνικών 

θεσµών εξυγίανσης, υπό το πρίσµα της ακολουθούµενης κάθε φορά στρατηγικής. 

Τελικώς, διαπιστώθηκε η επάρκεια των υπαρχόντων ρυθµίσεων, ωστόσο 

αµφισβητήθηκε η αποτελεσµατικότητα κατά την εφαρµογή των θεσµών αυτών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη σηµερινή άκρως δυσµενή οικονοµική συγκυρία για τη χώρα µας, γίνεται 

εκτενής, τόσο δηµόσια, όσο και στενά επιστηµονική, συζήτηση για τις ενδεδειγµένες 

µεθόδους και τις πολιτικές διαχείρισης της οικονοµικής κρίσης που δύναται να 

αντιµετωπίσει µια οικονοµική µονάδα ενόψει του κινδύνου αφερεγγυότητας. 

Μια επιχείρηση που βρίσκεται ενώπιον του φάσµατος της αδυναµίας, πρόσκαιρης 

ή µόνιµης, εκπλήρωσης των οικονοµικών της υποχρεώσεων, µπορεί καταρχάς να 

επιλέξει την πλήρη αδράνεια, αποδεχόµενη µακάρια τον, αργά ή γρήγορα, οικονοµικό 

της θάνατο, ο οποίος τελικά επέρχεται δια της βίαιης εκποίησης στοιχείων του 

ενεργητικού της µέσω της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (αναγκαστική 

κατάσχεση και πλειστηριασµός), που θα επισπεύσουν οι δανειστές της, και της 

συνεπαγόµενης στη συνέχεια λειτουργικής της αδράνειας. 

Για την ενεργητική αντιµετώπιση και την αντιστροφή της δυσµενούς οικονοµικής 

πορείας µιας επιχείρησης, η επιχειρηµατική πρακτική έχει οδηγήσει στη διαµόρφωση 

µιας σειράς στρατηγικών διάσωσης και εξυγίανσης. Για την ορθή επιλογή της 

κατάλληλης στρατηγικής, ιδιαίτερη σηµασία καταλαµβάνει κατά κύριο λόγο η 

διάγνωση των αιτιών της κρίσης, η σοβαρότητα και η ένταση των προβληµάτων και 

τελικά ο συσχετισµός των δυνάµεων και κινήτρων των εµπλεκοµένων µερών 

(“stakeholders”). Η παρακµή µιας επιχείρησης οφείλεται σε αίτια, είτε λειτουργικά 

(δεν είναι επαρκώς αποτελεσµατική), είτε στρατηγικά (αδύναµη στρατηγική θέση σε 

σχέση µε τους ανταγωνιστές)1. 

Ωστόσο, ιδιαίτερα κρίσιµος παράγοντας για την επιτυχή εφαρµογή των 

στρατηγικών διάσωσης και εξυγίανσης µιας επιχείρησης είναι και οι θεσµοί, εξώδικοι 

ή δικαστικοί, που τίθενται στη διάθεση των δυνάµεων εξυγίανσης, και ειδικότερα η 

ποιότητα και αποτελεσµατικότητα των θεσµών αυτών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει, αφενός τις στρατηγικές 

διάσωσης και εξυγίανσης, που παρουσιάζονται στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία, 

αφετέρου να διασυνδέσει τις στρατηγικές αυτές µε τους νοµικούς θεσµούς 

εξυγίανσης επιχειρήσεων, που προσφέρονται ως επιλογές από το ελληνικό νοµικό 

πλαίσιο. 

																																																								
1 Barker and Duhaime (1997) 
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Ακολούθως, στο πρώτο µέρος της εργασίας (κεφάλαια 1, 2, 3), περιγράφονται οι 

στρατηγικές διάσωσης που µπορούν να επιστρατεύσουν οι επιχειρήσεις, που 

αντιµετωπίζουν οικονοµική κρίση, ενώ στο δεύτερο µέρος (κεφάλαια 4, 5, 6) 

περιγράφονται οι θεσµοί εξυγίανσης, ρευστοποίησης εν συνόλω και τελικά της 

πτώχευσης των επιχειρήσεων, που προβλέπονται στο ελληνικό νοµικό και δικαστικό 

πλαίσιο. 

 

Α΄ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1.1. Εισαγωγικά 

Καταρχάς είναι σηµαντικό να επιχειρήσουµε τον ορισµό µιας επιχείρησης που 

βρίσκεται σε φάση κρίσης και αντιµετωπίζει πλέον το φάσµα της αφερεγγυότητας. 

Γίνεται δεκτό ότι µια επιχείρηση εισέρχεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας όταν 

πλέον αδυνατεί να ανταποκριθεί στην εκπλήρωση, µερικά ή συνολικά, των 

ληξιπρόθεσµων χρηµατικών υποχρεώσεων της. Βεβαίως, µια τέτοια κατάσταση 

µπορεί να έχει χαρακτηριστικά παροδικά ή συγκυριακά και να µην αντικατοπτρίζει 

µόνιµη οικονοµική αδυναµία. Αντίθετα, αποτελεί βέβαιο σηµάδι αφερεγγυότητας 

µιας επιχείρησης όταν τα ίδια κεφάλαια της δεν επαρκούν για την αντιµετώπιση των 

υποχρεώσεων της, σηµαντικό τµήµα των οποίων είναι βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα. 

Ανεξαρτήτως του ποιόν ορισµό επιλέγει κανείς για να ορίσει την κατάσταση 

αφερεγγυότητας µιας επιχείρησης, σε όλες τις περιγραφόµενες περιπτώσεις 

απαιτείται η δράση της διοίκησης για την αντιµετώπιση του κινδύνου της 

πτώχευσης2. 

Οι στρατηγικές σε επίπεδο επιχείρησης για οικονοµικές µονάδες σε φάση κρίσης 

και υποχώρησης µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες 

στρατηγικών και συγκεκριµένα:  

α) τις στρατηγικές λειτουργικής αναδιάρθρωσης,  

β) τις στρατηγικές αναδιάρθρωσης ενεργητικού,  

γ) τις στρατηγικές διοικητικής αναδιάρθρωσης και  

δ) τις στρατηγικές χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης, σύµφωνα µε την 

οµαδοποίηση των Sudarsanam και Lai (2001). 
																																																								
2 Κοτσίρης, Λ. (2016) 
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Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, 

όπως το µέγεθος της εταιρίας, ο βαθµός σοβαρότητας των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει και τα αίτια (εσωτερικής ή εξωτερικής προέλευσης) που την οδήγησαν 

στην κρίση. Π.χ. υποστηρίζεται (Barker and Duhaime (1997) ότι εφόσον η παρακµή 

της επιχείρησης αποδίδεται σε αιτίες που ανάγονται σε πτώση της σχετικής 

βιοµηχανίας, τότε πρέπει να επιλεγούν πολιτικές µείωσης κόστους, παρά η µεταβολή 

επιχειρησιακών στρατηγικών, καθότι ελλοχεύει κίνδυνος απώλειας της δυνατής 

θέσης της επιχείρησης µεταξύ των ανταγωνιστών της. Αντίθετα, όταν η παρακµή της 

επιχείρησης αποδίδεται σε λόγους που σχετίζονται µε την εσωτερική λειτουργία της, 

τότε προκρίνεται η λύση της αλλαγής του διευθύνοντος ή της ηγετικής οµάδας.  

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονιστεί ότι µετά τη σταθεροποίηση της 

δυσµενούς κατάστασης στην οποία βρέθηκε µια επιχείρηση µέσω της εφαρµογής 

µιας ή συνδυαστικά περισσοτέρων από τις ανωτέρω στρατηγικές, η επιχείρηση 

πρέπει να διαµορφώσει τις συνθήκες για τη διασφάλιση της ανάπτυξης της. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι Pearce and Robbins (1993) περιγράφουν τη διαδικασία 

εξυγίανσης σε δύο µεγάλες φάσεις: 

-Την α΄ φάση της υποχώρησης (retrenchment) κατά την οποία η επιχείρηση 

περιορίζει κόστη και συρρικνώνει τα πάγια της και  

- Τη β΄ φάση της ανάκαµψης (recovery), που εκδηλώνεται εξωτερικά, στο 

επιχειρηµατικό πεδίο µε την εστίαση στα βασικά προϊόντα και αγορές και εσωτερικά 

µε τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών παραγωγής. 

Παλαιότεροι µελετητές (Hofer (1980), Schendel et al., 1976) 

επιχειρηµατολογούσαν ότι οι στρατηγικές υποχώρησης και ανάκαµψης λειτουργούν 

διαζευκτικά και ότι δηλαδή οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να επιλέξουν τη µια ή την άλλη 

στρατηγική (Pearce and Robbins (2008). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 

µελέτη των Schmitt και Reich (2013), στην οποία εξετάζεται η αλληλεπίδραση και ο 

διττός χαρακτήρας των δύο φάσεων στη διαδικασία εξυγίανσης µιας επιχείρησης, ενώ  

διατυπώνεται η άποψη ότι οι δύο φάσεις ναι µεν είναι αντιφατικού προσανατολισµού 

η κάθε µια, αλλά ταυτόχρονα η µια εκκολάπτει ή περιορίζει τις δυνατότητες 

ανάπτυξης ή επιτυχίας της άλλης. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι τέσσερις µεγάλες οµάδες στρατηγικών 

υποχώρησης και εξυγίανσης. 
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1.2. Στρατηγικές λειτουργικής αναδιάρθρωσης (Operational Restructuring) 

Βασική στρατηγική στόχευση µιας επιχείρησης που αντιµετωπίζει οικονοµικά 

προβλήµατα είναι η ταχεία και αποτελεσµατική διασφάλιση της απαιτούµενης 

ρευστότητας, µέσω της αύξησης των διαθέσιµων πόρων (κεφάλαιο κίνησης-

ελεύθερες ταµειακές ροές), έτσι να σταθεροποιηθεί η έκτακτη κατάσταση και να 

δηµιουργηθεί το έδαφος για την εφαρµογή πιο σύνθετων στρατηγικών αντιστροφής 

της δυσµενούς πορείας της επιχείρησης (Bibeault (1982), Hambrick and Schechter, 

(1983). 

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί κυρίως µέσω των εξής πολιτικών:  

1.2.1. Πολιτικές µείωσης κόστους, όπως µείωση του προϋπολογισµού για 

έρευνα και ανάπτυξη, µείωση αποθεµάτων, βελτίωση του χρόνου είσπραξης 

απαιτήσεων πελατών, επιµήκυνση αποπληρωµής υποχρεώσεων προς τρίτους 

προµηθευτές, µείωση κόστους µισθοδοσίας και περιορισµός εξόδων για µάρκετινγκ 

(O’ Neil (1986), Stopdford and Baden-Fuller (1990), Sudarsanam and Lai (2001). 

1.2.2. Επανεξέταση χαρτοφυλακίου προϊόντων µε πολιτικές εστίασης σε 

προϊόντα και υπηρεσίες µε ταχέως κερδοφόρα αποτελέσµατα, πιθανόν µε παύση ή 

πώληση αδύναµων λειτουργιών (Grinyer and McKiernan (1990).  

1.2.3. Πολιτικές µάρκετινγκ µε στόχο την τόνωση των πωλήσεων µέσω 

εκπτώσεων τιµών, αυξηµένης διαφηµιστικής δαπάνης και πωλήσεων χωρίς 

µεσάζοντες (Hofer (1980) 3 , σε περιπτώσεις που υπάρχει το απαιτούµενο 

χρηµατοδοτικό περιθώριο. 

1.2.4. Πολιτικές απόεπένδυσης, µέσω πχ παύσης λειτουργίας µονάδων ή 

συγχώνευση παραγωγικών µονάδων  

1.2.5. Επαναξιολόγηση πελατών 

1.2.6. Εξωτερική ανάθεση λειτουργιών (outsourcing) 

 

Τα µέτρα περιορισµού κόστους θεωρούνται κατά κανόνα εκ των sine qua non 

πολιτικών µιας στρατηγικής υποχώρησης (Pearce and Robbins, 1993). Από την άλλη 

πλευρά, η επιδίωξη αυστηρών πολιτικών µείωσης κόστους µπορεί να ενέχει και 

σοβαρούς κινδύνους, όταν πλήττεται ο πυρήνας της υγιούς παραγωγικής βάσης της 

επιχείρησης ή όταν διαταράσσεται το ηθικό του έµψυχου δυναµικού της επιχείρησης 

																																																								
3 Επιφυλάξεις από Sheppard (1994), που επισηµαίνει τον κίνδυνο της επίτασης του 
προβλήµατος λόγω των περιορισµένων πόρων της επιχείρησης στην φάση 
υποχώρησης 
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από συνεχείς ή σφοδρές µειώσεις αποδοχών (Sudarsanam and Lai, 2001, Barker and 

Mone, 1994). Ιδιαίτερα χρήσιµες στην τελευταία περίπτωση είναι η επιστράτευση 

σύγχρονων στρατηγικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού (High performance 

Working Systems), µε τις οποίες επιτυγχάνεται η ενεργός ανάµειξη των εργαζοµένων 

στη διαχείριση της κρίσης, µέσω της πλήρους αναγνώρισης και αποδοχής των 

έκτακτων οικονοµικών συνθηκών και της συνειδητοποίησης της ανάγκης επιβολής 

άµεσων και επειγουσών λύσεων 4 . Δυστυχώς στην ελληνική πραγµατικότητα, η 

καχυποψία (πολλές φορές δικαιολογηµένη) που συνήθως χαρακτηρίζει τις σχέσεις 

εργοδοσίας και εργαζοµένων, όχι µόνο δεν επιτρέπει την ανάπτυξη σχέσεων 

συνεργασίας και καλόπιστης αντιµετώπισης του κινδύνου που απειλεί την επιχείρηση 

και εµµέσως των θέσεων εργασίας, αλλά οι ακραίες, µαξιµαλιστικές και 

συγκρουσιακές θέσεις των εργαζοµένων τελικώς οδηγούν σε καταστροφικά για την 

επιχείρηση και τους ίδιους αποτελέσµατα. 

 

1.3. Στρατηγικές αναδιάρθρωσης περιουσιακών στοιχείων (Asset 

Restructuring) 

Η δεύτερη οµάδα στρατηγικών υποχώρησης/εξυγίανσης περιλαµβάνει 

πολιτικές αναδιάρθρωσης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Αυτές 

µπορεί να αφορούν: 

i) Εκποίηση στοιχείων του ενεργητικού (Asset sales) 

ii) Εξαγορές (Acquisitions) 

iii) Ανανέωση και εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

iv) Μεταβίβαση µέρους ή όλης της επιχείρησης 

 

Οι πολιτικές αυτές συνήθως ακολουθούν χρονικά τα µέτρα περιορισµού του 

κόστους και αφού διαπιστωθεί ότι τα εκποιούµενα τµήµατα της επιχείρησης δεν 

µπορούν να αποδώσουν ικανοποιητικά στην επιχείρηση παρά τη λήψη των µέτρων 

µείωσης του κόστους (Pearce and Robbins, 1993). Η ρευστοποίηση µπορεί να αφορά 

µέρος ή και το σύνολο των παγίων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η συχνότητα και η 

αποτελεσµατικότητα του µέτρου συναρτάται και από τις ρυθµίσεις και την 

αποτελεσµατικότητα του πτωχευτικού δικαίου της κάθε χώρας. 

																																																								
4 Mihail, D.M., et al. (2013) 
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 Ειδικά το µέτρο της ρευστοποίησης αφορά επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα ρευστότητας και δυσκολεύονται να αντλήσουν εξωτερική 

χρηµατοδότηση. Για το λόγο αυτό και η ρευστοποίηση απαντάται σε περιπτώσεις 

επιχειρήσεων µε υψηλές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και γενικότερα υψηλό 

δανεισµό5. Τα προϊόντα της ρευστοποίησης συνήθως κατευθύνονται στην αποµείωση 

των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων και έτσι στη µείωση του βάρους πληρωµής 

τόκων 6. 

Ως παράγοντες αποτυχίας/επιτυχίας των πολιτικών ρευστοποίησης παγίων 

περιουσιακών στοιχείων περιγράφονται (Filatotchec and Toms, 2006, Schleifer and 

Vishny, 1992) η τυχόν εξειδικευµένη χρήση των παγίων, η χαµηλή/υψηλή 

µεταπωλητική αξία ρευστοποίησης και τυχόν νοµικά ή ρυθµιστικά εµπόδια. Το 

κόστος ρευστοποίησης ορίζεται ως η διαφορά της αξίας ενός λειτουργικού 

περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή η παρούσα αξία των µελλοντικών χρηµατικών ροών 

που θα προέλθουν από το στοιχείο αυτό και της ανώτατης αξίας που το περιουσιακό 

αυτό στοιχείο µπορεί να αποδώσει σε περίπτωση άµεσης και βίαιης εκποίησης (E.S. 

Hothckiss et al., (2008). Η ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων πρέπει να γίνεται 

µε ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να µην παραβλάπτεται και να µην διακυβεύεται η 

συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης. 

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι στο ελληνικό επιχειρηµατικό 

περιβάλλον, µια επιχείρηση που περιπίπτει σε οικονοµική δυσχέρεια συνήθως έχει 

καταφύγει σε τραπεζικό δανεισµό έναντι ενεχυρίασης κινητού εξοπλισµού ή 

εγγραφής προσηµειώσεων υποθήκης επί των ακινήτων της. Αποτρεπτικός και 

πιθανόν απαγορευτικός παράγοντας για την εκποίηση παγίων περιουσιακών 

στοιχείων επιχείρησης αποτελούν οι αστικές και ποινικές ευθύνες των διευθυντικών 

στελεχών, σε περίπτωση που η εταιρία δεν διασωθεί και οδηγηθεί τελικώς σε 

κατάσταση πτώχευσης. Πάντως κάθε επιλογή ρευστοποίησης ή ανανέωσης 

εξοπλισµού θα πρέπει να λαµβάνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και περίσκεψη, έτσι ώστε 

να διασφαλίζονται οι προοπτικές ανάκαµψης (recovery) µετά τη διαδικασία 

εξυγίανσης και διάσωσης της επιχείρησης. 

Είναι εύλογο ότι η ρευστοποίηση παγίων µεταδίδει µήνυµα αδυναµίας προς 

την αγορά για την επιχείρηση, αποκαλύπτοντας την ασθενή της θέση και τις 

δυσχέρειες στην άντληση ρευστότητας. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι η έγκαιρη και 
																																																								
5 Ofek (1993), Kruse (2002) 
6 Pearce and Robbins (1993) 
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αποτελεσµατική ρευστοποίηση παγίων µιας επιχείρησης µπορεί να αποβεί σωτήρια 7. 

Οι Asquith et al. (1994) αναφέρουν σε έρευνα τους ότι µόνο 3 από σύνολο 21 

εταιριών που ακολούθησαν στρατηγική ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων 

οδηγήθηκαν τελικά σε πτώχευση. 

Τέλος, στις πολιτικές αναδιάρθρωσης ενεργητικού συγκαταλέγονται οι 

εξαγορές επιχειρήσεων και οι επενδύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των 

κερδοφόρων δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης µέσω της αύξησης των εσόδων ή της 

µείωσης του κόστους λειτουργίας. 

 

1.4. Στρατηγικές διοικητικής αναδιάρθρωσης (Managerial 

Restructuring) 

Ιδιαιτέρως σηµαντικές πολιτικές εξυγίανσης είναι οι πολιτικές που 

εντάσσονται σε µια στρατηγική διοικητικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησης σε 

οικονοµική κρίση. Οι πολιτικές αυτές αφορούν την αντικατάσταση, είτε του 

διευθύνοντος την επιχείρηση (CEO Change), είτε στο σύνολο της της ανώτερης 

διοικητικής οµάδας (Top management Team change). 

Η αλλαγή του διευθύνοντος µια επιχείρηση προκρίνεται από την 

επιχειρηµατική πρακτική ως µια από τις βασικότερες αποφάσεις που πρέπει να 

ληφθούν στο πλαίσιο της εξυγίανσης της. Οι λόγοι που επιβάλλουν µια τέτοια 

αλλαγή αναφέρονται καταρχάς στο προφανές, ότι δηλαδή η διοικητική οµάδα που 

ηγείτο της επιχείρησης φέρει µικρό ή µεγάλο µέρος τηςευθύνης για την κατάληξη της 

σε κατάσταση αδυναµίας. Η συνευθύνη ή ακόµη και η αποκλειστική ευθύνη για τη 

δυσάρεστη θέση της επιχείρησης, αποτρέπει είτε για λόγους προσωπικών κινήτρων, 

είτε απόκρυψης ευθυνών, την υπάρχουσα διοίκηση από την ειλικρινή και τολµηρή 

διάγνωση των αιτιών και χαρακτηριστικών της κρίσης (Bibeault, 1982; Gopinath, 

1991). Οι  Sudarsanam and Lai (2001) επισηµαίνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις η 

πτώχευση µιας επιχείρησης προκύπτει ως συνέπεια της αδράνειας ή καθυστέρησης 

της διοίκησης να ακολουθήσει πολιτικές αναδιάρθρωσης, που όµως θα συγκρούονταν 

µε ατοµικά συµφέροντα των µελών της διοίκησης. Αντίστοιχα, υποστηρίζεται ότι 

διευθυντές τείνουν να προωθούν σχέδια υψηλού κινδύνου, µε αρνητικές παρούσες 

αξίες, όταν αναµένουν να απολυθούν σε περίπτωση πτώχευσης8. 

																																																								
7 Asquith, Gertner and Scharfstein (1994) 
8 Aghion, Hart, and Moore (1992) και White (1996) 
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Ακόµη και εάν η διευθύνουσα οµάδα δεν φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για την 

οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης, η αλλαγή της ηγετικής οµάδας σηµατοδοτεί 

εµφατικά προς όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (στελέχη, εργαζόµενους, µέτοχους ή 

ακόµη και προς τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης) την ανάγκη αλλαγών και 

µεταρρυθµίσεων σε µια προβληµατική προφανώς κατάσταση (Stopford and Baden 

Fuller (1990), Daily and Dalton, (1995), εφόσον βέβαια και το πρόσωπο που 

επιλέγεται συγκεντρώνει τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά και διαθέτει 

προηγούµενη εµπειρία χειρισµού παρόµοιων καταστάσεων. Υποστηρίζεται µάλιστα 

(Flynn and Staw (2004) ότι και µόνο η παρουσία ενός χαρισµατικού διευθύνοντος 

συµβούλου µπορεί επιτυχώς να µεταδώσει εικόνα και προσδοκίες αντιστροφής της 

δυσχερούς θέσης µιας επιχείρησης, δηµιουργώντας έτσι συνθήκες εµπιστοσύνης, 

απαραίτητες για την επιτυχία οποιουδήποτε προγράµµατος διάσωσης. 

Περαιτέρω, ο νέος διευθύνων την επιχείρηση, όταν αυτός/η προέρχεται εκτός 

του οργανισµού, έχει τη δυνατότητα να διαγνώσει, µε αντικειµενικό και 

συναισθηµατικά απερίσπαστο τρόπο, τα αίτια της κρίσης και έτσι συγκεντρώνει 

περισσότερες πιθανότητες να εντοπίσει και κυρίως να εφαρµόσει αποτελεσµατικά 

επωφελείς για την επιχείρηση πολιτικές (Barker and Duhaime, (1997). Ως 

µειονεκτήµατα αυτής της λύσης καταγράφονται το συνήθως υψηλό κόστος 

πρόσληψης ενός εξειδικευµένου στελέχους και η ανάγκη προσαρµογής και 

αναγνώρισης του νέου περιβάλλοντος, που απαιτεί ικανό χρονικό διάστηµα. 

Βασικό δίληµµα σε πολιτικές αντικατάστασης της διευθυντικής οµάδας είναι 

το εάν θα πρέπει να επιλεγούν στελέχη από το εσωτερικό της επιχείρησης ή 

εξωτερικοί. Ως πλεονεκτήµατα της επιλογής νέου διευθυντή από το εσωτερικό της 

επιχείρησης καταγράφονται (Παπαδάκης, (2012) η άµεση και σε βάθος γνώση της 

επιχείρησης, η διαθεσιµότητα για άµεση ανάληψη καθηκόντων και οι χαµηλότερες 

συνήθως αξιώσεις αµοιβής. Ως πιθανά αρνητικά στοιχεία µιας τέτοιας επιλογής είναι 

ακριβώς οι λόγοι που επέβαλαν εξ’ αρχάς την αλλαγή του διευθυντή. Έτσι, η εκ των 

έσω επιλογή διευθυντή µειονεκτεί λόγω της πιθανής προσωπικής, άµεσης ή έµµεσης, 

εµπλοκής του νέου διευθυντή µε την απερχόµενη διοικητική οµάδα, ενώ δεν θα 

σηµατοδοτεί µε την απαραίτητη ένταση προς τον υπόλοιπο οργανισµό την ανάγκη 

σκληρών συχνά αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Κατά αυτόν τον 

τρόπο, οι διαπροσωπικές έριδες και αντιζηλίες µε τα µη ανελιχθέντα εναποµείναντα ή 

υποβιβασµένα στελέχη µπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη των προσπαθειών 

εξυγίανσης. Σε κάθε περίπτωση, από την µελέτη 197 εταιριών που ακολούθησαν τη 
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διαδικασία του Chapter 11, προέκυψε ότι η µη αντικατάσταση της διευθύνουσας 

οµάδας συνδέεται µε χαµηλότερες επιδόσεις µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

εξυγίανσης του Chapter 119. 

Στην ελληνική επιχειρηµατική τάξη, µε την υψηλή αναλογία µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων και µε βάση τις οικογενειακές σχέσεις, η ανάθεση της διαχείρισης σε 

ανεξάρτητο τρίτο διευθύνοντα σύµβουλο δεν αποτελεί συνηθισµένη επιλογή 

στρατηγικής. Ενδεχοµένως, αυτή η ταύτιση µεταξύ του ιδρυτή-επιχειρηµατία µε την 

επιχείρηση, ακόµη και σε συνθήκες κρίσης εξηγεί το κατά τα φαινόµενα χαµηλό 

ποσοστό διάσωσης των προβληµατικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Θα αποτελούσε 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον αντικείµενο έρευνας το ποσοστό επιτυχούς αντιστροφής 

(turnaround) της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης και της αλλαγής της 

διευθυντικής οµάδας των ελληνικών επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν κίνδυνο 

επιβίωσης. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι οι βαρύτατες προσωπικές και ποινικές 

επιπτώσεις που το ελληνικό νοµικό πλαίσιο επιφυλάσσει για τη διεύθυνση µιας 

εµπορικής επιχείρησης σε περίπτωση αθέτησης των εταιρικών υποχρεώσεων κυρίως 

προς το Δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, δεν ευνοεί την αλλαγή της 

διοίκησης σε συνθήκες απειλής της βιωσιµότητας. Ακόµη και οι συµβάσεις 

παραχώρησης του management ενέχουν κίνδυνο συνευθύνης των εµπλεκοµένων 

στελεχών για τα εταιρικά χρέη. 

 

1.5. Στρατηγικές χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης (Financial 

Restructuring) 

1.5.1. Σκοπός χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης 

Το σηµαντικότερο και δυσχερέστερο πεδίο διαχείρισης µιας οικονοµικής κρίσης 

αποτελεί η χρηµατοοικονοµική αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της. Η βασική 

δυσχέρεια συνίσταται βεβαίως στο ότι οποιοσδήποτε χειρισµός δεν µπορεί να 

δροµολογηθεί µε τη µονοµερή πρωτοβουλία της επιχείρησης, αλλά αντίθετα απαιτεί 

την εµπλοκή και συναίνεση των πιστωτών της, οι οποίοι πολλές φορές µπορεί να 

είναι απρόσωποι, όπως το δηµόσιο για τα χρέη από φόρους και οι ασφαλιστικοί 

οργανισµοί για χρέη από ασφαλιστικές εισφορές εργαζοµένων.  

Έτσι, η εµπειρία και βιβλιογραφία καταγράφει ότι οι συγκρούσεις των 

εµπλεκοµένων µερών µπορεί να οδηγήσουν σε πτώχευση ακόµη και µια κερδοφόρα 

																																																								
9 E.S. Hothckiss (1995). Αντίθετη άποψη Evans et al. (2014)  
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επιχείρηση και αντίστροφα η συνεργασία των µερών να δηµιουργήσει συνθήκες 

διάσωσης µιας ζηµιογόνου επιχείρησης. 

Τα µέτρα οικονοµικής αναδιάρθρωσης µιας επιχείρησης αποσκοπούν στην 

αναδιάταξη της κεφαλαιακής δοµής της επιχείρησης, µε σκοπό τη µείωση των 

υποχρεώσεων πληρωµής τόκων ή δανειακών κεφαλαίων και διακρίνονται σε µέτρα 

αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου (equity based strategies) και σε µέτρα αναδιάρθρωσης 

του χρέους (debt based strategies)10. Ωστόσο, παρατηρήθηκε σε επιχειρήσεις των 

Η.Π.Α., που ανέκαµψαν µέσω της διαδικασίας του Chapter 1111 (µε την οποία η 

διαδικασία εξυγίανσης του ελληνικού δικαίου φέρει πολλές οµοιότητες), ότι παρά την 

αναδιάρθρωση του χρέους τους, δεν επιτεύχθηκε η βέλτιστη ισορροπία χρέους προς 

ίδια κεφάλαια και σε όλες τις περιπτώσεις, ο δείκτης debt-to-equity παρέµενε σε 

υψηλότερα επίπεδα του µέσου όρου του οικείου κάθε φορά κλάδου. 

  

1.5.2. Μέτρα χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης 

Τα βασικά µέτρα χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης είναι τα εξής:  

1.5.2.1. Ο περιορισµός ή η πλήρης παράλειψη καταβολής µερισµάτων 

(Divident cut/omission). Το µέτρο του περιορισµού ή παράλειψης καταβολής 

µερισµάτων, που αποτελεί στρατηγική αναδιάρθρωσης κεφαλαίου, προφανώς αφορά 

επιχειρήσεις που διατηρούν έστω και µικρή κερδοφορία, την οποία κατευθύνουν 

κατά κύριο λόγο σε πολιτικές λειτουργικής αναδιάρθρωσης, που απαιτούν αυξηµένη 

ρευστότητα, όπως ενισχυµένες δαπάνες µάρκετινγκ. 

1.5.2.2. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου (Issue of Equity for cash), που 

επίσης αποτελεί στρατηγική αναδιάρθρωσης κεφαλαίου. Η χρηµατοδότηση 

πολιτικών λειτουργικής αναδιάρθρωσης, που σχεδιάζεται να οδηγήσει σε αναστροφή 

της πτωτικής πορείας µιας επιχείρησης, απαιτεί ενέσεις κεφαλαίου, που 

εξασφαλίζονται µέσω της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Η 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συνηθέστερα απαιτείται για τη χρηµατοδότηση 

αποπληρωµής των υποχρεώσεων της επιχείρησης, ιδίως όταν οι επιχειρήσεις αυτές 

µετά µια φθίνουσα οικονοµική πορεία εµφανίζουν αρνητικά ίδια κεφάλαια. Στα 

πλαίσια αποκατάστασης της οικονοµικής υγείας απαιτείται η κεφαλαιακή ενίσχυση, η 
																																																								
10 Sudarsanam and Lai (2001) 
11Η βασική διαδικασία αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων στις ΗΠΑ περιγράφεται στο 
Chapter 11 του Πτωχευτικού Κώδικα των ΗΠΑ. (United States courts, “Chapter 11-
Bankruptcy Basics”, Διαθέσιµο: http://www.uscourts.gov/services-
forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-11-bankruptcy-basics)  
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οποία εφόσον δεν καλυφθεί από τους υπάρχοντες εταίρους/µετόχους, θα πρέπει να 

καλυφθεί από νέους επενδυτές. Μια ειδική περίπτωση αύξησης κεφαλαίου µιας 

προβληµατικής επιχείρησης αποτελεί η ανταλλαγή κεφαλαίου προς χρέος (debt for 

equity swap) και αποσκοπεί στην ελάφρυνση των υποχρεώσεων της επιχείρησης και 

αντίστοιχα στην ανάµειξη των πιστωτών της ως µετόχων στη διαχείριση και 

αργότερα στη διανοµή των µελλοντικών κερδών της. Ιδιαίτερη µνεία στις πολιτικές 

ανταλλαγής χρέους µε κεφάλαιο, γίνεται στον Πτωχευτικό Κώδικα 12  και στον 

αναθεωρηµένο Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων 

ιδιωτικών οφειλών της Τραπέζης της Ελλάδος13, ο οποίος θεσπίστηκε µε απόφαση 

της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος 

(Συν. 195/1/29.07.2016, ΦΕΚ Β’ 2376), αφού προηγήθηκε διαβούλευση µε 

δηµόσιους φορείς, εποπτευόµενα ιδρύµατα και οργανώσεις καταναλωτών. 

1.5.2.3. Η αναδιάρθρωση χρέους (debt restructuring) αποτελεί την 

µεγαλύτερη πρόκληση για τη διοικητική οµάδα µιας επιχείρησης. Η σύνθεση των 

διαφορετικών ενδιαφερόµενων µερών, µε πολυποίκιλα δικαιώµατα, κίνητρα και 

επιδιώξεις, συνιστούν συνήθως µια εξαιρετικά πολύπλοκή κατάσταση, που απαιτεί 

σοβαρή οργάνωση και υποστήριξη από εξειδικευµένο προσωπικό. Τα κυριότερα 

εργαλεία της αναδιάρθρωσης χρέους σε µια διαδικασία εξυγίανσης των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µιας επιχείρησης είναι η παράταση αποπληρωµής 

µέρους ή όλου του χρέους που τη βαρύνει (Extending), η µετατροπή (Converting) του 

χρέους σε κεφάλαιο (Debt for Equity), η άφεση µέρους ή όλου του χρέους 

(Forgiving), η παροχή περιόδου χάριτος στην αποπληρωµή τόκων ή κεφαλαίου. Στα 
																																																								
12 Άρθρο 106ε και ήδη µετά το Ν.4446/2016, άρθρο 103 
13 Ο αναθεωρηµένος Κώδικας Δεοντολογίας καθιερώνει γενικές αρχές συµπεριφοράς 
τόσο για τα υπόχρεα ιδρύµατα όσο και για τους δανειολήπτες, µε στόχο την εξεύρεση 
λύσεων ρύθµισης ή οριστικού διακανονισµού οφειλών σε καθυστέρηση, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη. Στον αναθεωρηµένο 
Κώδικα Δεοντολογίας, µεταξύ άλλων, εξειδικεύεται περαιτέρω το πεδίο εφαρµογής 
του, διακρίνονται εµφανώς οι διαδικασίες που αφορούν φυσικά πρόσωπα, τις πολύ 
µικρές επιχειρήσεις και τις λοιπές επιχειρήσεις, λαµβάνεται ειδική µέριµνα για 
κοινωνικά ευπαθείς οµάδες και περιλαµβάνονται ειδικές διατάξεις για περιπτώσεις 
δανείων µε πολλαπλούς πιστωτές. Οι διατάξεις του αναθεωρηµένου Κώδικα 
Δεοντολογίας εφαρµόζονται από κάθε εποπτευόµενο ίδρυµα, το οποίο παρέχει 
πιστώσεις οποιασδήποτε µορφής στην Ελλάδα δυνάµει των σηµείων 1 και 22 της 
παρ. 1 του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 9 και των άρθρων 34, 36, 38, 41 και 43 
του Ν. 4261/2014, συµπεριλαµβάνοντας τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών πιστωτικών 
ιδρυµάτων, τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, κατά την έννοια του σηµείου 22 της παρ. 1 
του άρθρου 3 του Ν. 4261/2014 και τις Εταιρείες του άρθρου 1 του Ν. 4354/2015, 
όπως ισχύει. 
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µέτρα αναδιάρθρωσης του χρέους συγκαταλέγεται και η αλλαγή της σειράς των 

προνοµίων ικανοποίησης των πιστωτών, που λαµβάνονται υπόψη σε περίπτωση που 

ακολουθήσει διαδικασία αναγκαστικής ρευστοποίησης, µέσω αναγκαστικής 

κατάσχεσης ή µέσω της πτωχευτικής διαδικασίας.  

 

1.5.3. Ενδεικτικοί τύποι λύσεων χρηµατοοικονοµικών µέτρων 

αναδιάρθρωσης, σύµφωνα µε τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση των 

µη εξυπηρετούµενων ιδιωτικών οφειλών της Τραπέζης της Ελλάδος   

Στον αναθεωρηµένο Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση των µη 

εξυπηρετούµενων ιδιωτικών οφειλών της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφονται στο 

Παράρτηµα ΙΙ, ενδεικτικοί τύποι βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων 

υποχρεώσεων δανειοληπτών, σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, οµαδοποιώντας σε 

µεγάλο βαθµό έτσι τις χρηµατοοικονοµικές λύσεις ρύθµισης των χρεών των 

επιχειρήσεων. 

Έτσι, στο πρώτο τµήµα καταγράφονται οι τύποι βραχυπρόθεσµων ρυθµίσεων. 

Ως βραχυπρόθεσµοι τύποι ρυθµίσεων θεωρούνται οι τύποι ρύθµισης µε 

διάρκεια µικρότερη των δύο ετών που αφορούν σε περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες 

αποπληρωµής κρίνονται, βάσιµα, προσωρινές. 

(α) Κεφαλαιοποίηση Ληξιπρόθεσµων Οφειλών (“Arrears Capitalization”): Η 

κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών και η αναπροσαρµογή του 

προγράµµατος αποπληρωµής του οφειλόµενου υπολοίπου. 

(β) Τακτοποίηση Ληξιπρόθεσµων Οφειλών (“Arrears Repayment Plan”): 

Συµφωνία αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών µε προκαθορισµένο 

χρονοδιάγραµµα. 

(γ) Μειωµένη Δόση Μεγαλύτερη των Οφειλόµενων Τόκων (“Reduced 

Payment above ΙΟ): Μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης αποπληρωµής σε επίπεδο 

που υπερβαίνει αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωµή µόνο τόκων για καθορισµένη 

βραχυπρόθεσµη περίοδο. 

(δ) Καταβολή µόνο Τόκων (“Interest Only”): Κατά τη διάρκεια καθορισµένης 

βραχυπρόθεσµης περιόδου καταβάλλονται µόνο τόκοι. 

(ε) Μειωµένη Δόση Μικρότερη των Οφειλώµενων Τόκων (“Reduced 

Payment Below Interest Only”): Μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης αποπληρωµής 

σε επίπεδο µικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωµή µόνο τόκων για 
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καθορισµένη βραχυπρόθεσµη περίοδο. Οι ανεξόφλητοι τόκοι κεφαλαιοποιούνται ή 

διευθετούνται. 

(στ) Περίοδος Χάριτος (“Grace Period”): Αναστολή πληρωµών για 

προκαθορισµένη περίοδο. Οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται 

Στο δεύτερο τµήµα καταγράφονται οι τύποι µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων.  

Κατατάσσονται οι τύποι ρύθµισης µε διάρκεια µεγαλύτερη των δύο (2) ετών, 

µε στόχο τη µείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης ή/και της δανειακής επιβάρυνσης, 

λαµβάνοντας υπόψη συντηρητικές παραδοχές για την εκτιµώµενη µελλοντική 

ικανότητα αποπληρωµής του δανειολήπτη µέχρι τη λήξη του προγράµµατος 

αποπληρωµής. 

(α) Μείωση Επιτοκίου (“Interest Rate Reduction”): Μείωση του επιτοκίου ή 

του επιτοκιακού περιθωρίου. 

(β) Παράταση Διάρκειας(“Loan Term Extension”): Επιµήκυνση της διάρκειας 

αποπληρωµής του δανείου (δηλαδή µετάθεση της συµβατικής ηµεροµηνίας 

καταβολής της τελευταίας δόσης του δανείου). 

(γ) Διαχωρισµός Οφειλής (“Split Balance”): Διαχωρισµός της οφειλής του 

δανειολήπτη σε δύο τµήµατα (“tranches”): 

i) το τµήµα του δανείου, το οποίο ο δανειολήπτης εκτιµάται ότι µπορεί να 

αποπληρώνει, µε βάση την υφιστάµενη και την εκτιµώµενη µελλοντική ικανότητα 

αποπληρωµής του, και 

ii) το υπόλοιπο τµήµα του δανείου, το οποίο τακτοποιείται µεταγενέστερα, µε 

ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, η οποία συµφωνείται εξ’ αρχής 

από τα δυο µέρη. 

(δ) Μερική Διαγραφή Οφειλής (“Partial Debt Forgiveness/ Write Down”): 

Οριστική διαγραφή µέρους της συνολικής απαίτησης του ιδρύµατος, ώστε η 

εναποµένουσα οφειλή να διαµορφωθεί σε ύψος που εκτιµάται ότι είναι δυνατό να 

εξυπηρετηθεί οµαλά. 

(ε) Λειτουργική Αναδιάρθρωση Επιχείρησης (“Operational Restructuring”): 

Αναδιοργάνωση της επιχείρησης, ώστε να καταστεί βιώσιµη και ικανή για την 

οµαλή εξυπηρέτηση των οφειλών της. Η αναδιοργάνωση µπορεί να περιλαµβάνει 

ενέργειες όπως η αλλαγή διοίκησης, η πώληση περιουσιακών στοιχείων, ο 

περιορισµός του κόστους, ο εταιρικός µετασχηµατισµός, η ανανέωση πιστωτικών 

ορίων ή/και η παροχή νέων δανείων. 
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(στ) Συµφωνία Ανταλλαγής Χρέους µε Μετοχικό Κεφάλαιο (“Debt/equity 

Swap”): Μετατροπή µέρους της οφειλής σε µετοχικό κεφάλαιο, ώστε η 

εναποµένουσα οφειλή να διαµορφωθεί σε ύψος που εκτιµάται ότι είναι δυνατό να 

εξυπηρετηθεί οµαλά. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΧΡΕΟΥΣ  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδικασία που επιλέγεται για την 

αναδιάρθρωση των χρεών µιας επιχείρησης, εάν δηλαδή η διευθέτηση των χρεών θα 

γίνει εξωδικαστικά, µέσω δηλαδή µιας ιδιωτικής διευθέτησης του χρέους (private 

work out ή prepackaged agreement), ή εάν θα επιλεγεί µια από τις δικαστικά 

διεξαγόµενες διαδικασίες αφερεγγυότητας, που προβλέπονται από το εκάστοτε 

ισχύον νοµικό πλαίσιο. Ειδικά για το ελληνικό περιβάλλον, η συχνή τροποποίηση 

των θεσµών εξυγίανσης απαιτεί συνεχή ενηµέρωση και εκτίµηση των 

εναλλασσόµενων ρυθµίσεων κάθε φορά. Εκτενής λόγος θα γίνει στο Β΄ µέρος της 

παρούσας µελέτης. 

Ως παράγοντες που επιδρούν και βαρύνουν στην επίτευξη ή µη µιας 

συµφωνίας εξωδικαστικής ρύθµισης χρεών, περιγράφονται το πρόβληµα του free 

rider, οι συµµαχίες που διαµορφώνονται και η ατελής πληροφόρηση όλων των 

εµπλεκοµένων µερών (E.S. Hothckiss et al. (2008).  

Ειδικότερα, το πρόβληµα του free rider εκδηλώνεται όταν ένας ή 

περισσότεροι πιστωτές της επιχείρησης αρνούνται σιωπηρά ή ρητά τη συµµετοχή 

τους στο σχέδιο ρύθµισης των οφειλών, που οπωσδήποτε θα περιλαµβάνει ρυθµίσεις 

που δυσχεραίνουν τη θέση των πιστωτών, αναµένοντας τη διάσωση της επιχείρησης 

µε θυσίες µόνον των λοιπών πιστωτών και διατηρώντας ταυτόχρονα ακέραιη τη δική 

τους απαίτηση (Grossman & Hart, (1980). Περαιτέρω, αρνητική επίδραση µπορεί να 

έχει η διαµόρφωση συµµαχιών µε σκοπό την προνοµιακή µεταχείριση της µιας 

οµάδας έναντι µιας άλλης στις ρυθµίσεις της συµφωνίας. Στο ίδιο πλαίσιο των 

αντικρουόµενων συµµαχιών, εντάσσεται η περίπτωση όπου αρνητικοί σε ένα σχέδιο 

εξυγίανσης µπορεί να εµφανίζονται πιστωτές µε µικρό ποσοστό επί του συνόλου των 

υποχρεώσεων, αλλά διαθέτοντας ισχυρές εξασφαλίσεις επί των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης, έτσι ώστε να επιδιώκεται η ρευστοποίηση αντί της 

διάσωσης της. Τέλος, τρίτος παράγοντας δυσχέρανσης µιας συµφωνίας εξυγίανσης 

αποτελεί η ατελής πληροφόρηση των εµπλεκοµένων µερών ως προς την πραγµατική 
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αξία της επιχείρησης, είτε στην περίπτωση που αυτή παραµείνει σε λειτουργία, είτε 

στην περίπτωση που αυτή ρευστοποιηθεί. Ορισµένοι πιστωτές ή και οι ίδιοι µέτοχοι 

µιας επιχείρησης µπορεί να διαθέτουν πιστότερη πληροφόρηση για την περιουσιακή 

κατάσταση µας επιχείρησης σε σύγκριση µε τους λοιπούς πιστωτές, έτσι ώστε να 

υφίσταται καχυποψία14 για την ειλικρίνεια των δηλώσεων και άρα την έκταση των 

απαιτούµενων επεµβάσεων στο χρέος. Για το λόγο αυτό πολλοί πιστωτές µπορεί να 

επιλέξουν τη δικαστικά διενεργούµενη διαδικασία εξυγίανσης, ώστε παρά το 

ασύγκριτα υψηλότερο άµεσο και έµµεσο κόστος της διαδικασίας, να επιτυγχάνεται 

ένα ελάχιστο επίπεδο αξιόπιστης παρουσίασης της οικονοµικής κατάστασης της 

επιχείρησης15. O Kahl (2002) εξηγεί ότι συχνά οι πιστωτές δεν διαθέτουν έγκαιρη και 

ακριβή πληροφόρηση, έτσι ώστε να λάβουν ορθές αποφάσεις για την οφειλέτιδα 

επιχείρηση. Αυτό οδηγεί σε ανεπαρκείς διευθετήσεις χρεών των επιχειρήσεων σε 

κίνδυνο, που ως συνέπεια έχουν να διατηρούν υψηλή µόχλευση, ακόµη και µετά τη 

διευθέτηση, ενώ συχνά αντιµετωπίζουν εκ νέου οικονοµική ασφυξία.   

Εξίσου σηµαντικός παράγοντας που εκτιµάται κατά τη λήψη απόφασης για 

πτώχευση είναι το κόστος της πτώχευσης. Τα κόστη της πτώχευσης διακρίνονται σε 

άµεσα και έµµεσα. Τα άµεσα κόστη της πτώχευσης περιλαµβάνουν τις αµοιβές 

νοµικών, διοικητικών και επιχειρηµατικών συµβούλων ως συνέπεια της ένταξης σε 

διαδικασία πτώχευσης και σύµφωνα µε τις µελέτες που έχουν δηµοσιευτεί στις 

Η.Π.Α. ανέρχονται µεσοσταθµικά σε 6.5% κατά µέσο όρο, της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων των υπό εξέταση επιχειρήσεων16. 

 

																																																								
14 Οι Gilson et al. (2000) διαπιστώνουν αποκλίσεις µεταξύ των αποτιµήσεων της 
αγοραίας αξίας των επιχειρήσεων που αναδιοργανώνονται µέσω µιας εξυγιαντικής 
διαδικασίας και των αποτιµήσεων της διοίκησης των επιχειρήσεων αυτών από 20% 
έως 250%. 
15 Gianmarino (1989), Mooradian (1994) 
16 E.S. Hothckiss et al. (2008) 
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Πίνακας 1- Εκτιµήσεις του άµεσου κόστους της πτωχευτικής διαδικασίας στις 

Η.Π.Α.

 
 

Πιο σηµαντικά είναι τα έµµεσα κόστη της πτώχευσης και αποτυπώνουν τις 

συνέπειες στα κέρδη της επιχείρησης από τις συγκρούσεις συµφερόντων, τη µη 

ισορροπηµένη πληροφόρηση, το πρόβληµα του free rider, τις απώλειες πωλήσεων και 

ανταγωνιστικής θέσης, τις υψηλότερες δαπάνες λειτουργίας και την µη 

αποτελεσµατική χρήση του χρόνου των διοικητών (Senbet and Seward (1995). Ο 

Altman (1984) υπολόγισε τα έµµεσα κόστη της πτώχευσης ως την διαφορά µεταξύ 

των κερδών που πραγµατοποιούνται σε καθένα από τα τρία χρόνια πριν την 

πτώχευση της επιχείρησης και τα κέρδη που αναµένονταν να επιτευχθούν στην αρχή 

κάθε µιας από τις χρονιές αυτές. 

Μια εµπειρική µελέτη των Gilson et al. (1990) οµαδοποιεί τεκµηριωµένα τους 

λόγους που µια επιχείρηση σε οικονοµική δυσχέρεια µπορεί να επιλέξει µεταξύ µιας 

εξωδικαστικής διευθέτησης του χρέους και µιας διαδικασίας πτώχευσης. Έτσι, 

εταιρίες µε µεγάλη αναλογία σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, µε λιγότερες κατηγορίες 
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πιστωτών 17  και µεγαλύτερη έκθεση σε τραπεζικό χρέος, έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να επιτύχουν µια συµφωνία εξωδικαστικής ρύθµισης του χρέους. Στον 

αντίποδα, οι Asquith, Gertner & Scharfstein (1990) υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες δεν 

συνεισφέρουν ιδιαίτερα στην ιδιωτική αναδιαµόρφωση του χρέους.    

Η τελευταία θέση επαληθεύεται από την ελληνική πραγµατικότητα, 

τουλάχιστον κατά την προ της οικονοµικής κρίσης περίοδο. Πράγµατι, η στάση των 

ελληνικών τραπεζών στη διαχείριση της αφερεγγυότητας των δανειοδοτηθέντων 

επιχειρήσεων ήταν ιδιαιτέρως συντηρητική, καθώς επεδείκνυαν µεγαλύτερη 

βαρύτητα στη διαχείριση του ηθικού κινδύνου, και άρα στην τιµωρητική 

ρευστοποίηση των επιχειρήσεων αυτών, ακόµη και στις περιπτώσεις βιώσιµων 

επιχειρήσεων18. Βεβαίως, η πάλαι ποτέ ισχυρή οικονοµική θέση των τραπεζών τους 

επέτρεπε την πολυτέλεια να απορροφήσουν ευχερώς ζηµίες, που ενδεχοµένως θα 

µπορούσαν να αποφευχθούν. Αποτελεί όµως άποψη του γράφοντος, ότι η φιλοσοφία 

αυτή που διέπει τα στελέχη του τραπεζικού κλάδου και η έλλειψη κουλτούρας 

αναδιαρθρώσεων υπήρξε ένας από τους λόγους της αναποτελεσµατικής µέχρι σήµερα 

διαχείρισης των «κόκκινων» µη εξυπηρετούµενων δανείων, την περίοδο 2009 µέχρι 

σήµερα. Με άλλα λόγια, τα στελέχη των ελληνικών τραπεζών γνώριζαν µόνο την οδό 

της ρευστοποίησης των αφερέγγυων επιχειρήσεων και όχι της αναδιάρθρωσης, µε 

συνέπεια την απελπιστικά αναποτελεσµατική διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων και την αδυναµία διαχωρισµού βιώσιµων και µη οικονοµικών µονάδων. 

Ενδεικτικός είναι ο πίνακας των µη εξυπηρετούµενων δανείων σε σχέση µε το 

πρόσφατο παρελθόν 19. 

 

Πίνακας 2- Η Πορεία των µη εξυπηρετούµενων δανείων στην Ελλάδα 

																																																								
17 White (1980), Gertner and Scharfstein (1991), Alderson and Betker (1995) 
18 Βλ. κατωτέρω πίνακα υπ’ αριθµ. 3 
19 Παπαδογιάννη, Γ., «Στα 50 δισ. Οι προβλέψεις των τραπεζών για αντιµετώπιση 
των «κόκκινων» δανείων», Καθηµερινή, 25 Μαρτίου 2015. Διαθέσιµο: 
http://www.kathimerini.gr/808725/article/oikonomia/epixeirhseis/sta-50-dis-oi-
provleyeis-twn-trapezwn-gia-antimetwpish-twn-kokkinwn-daneiwn 
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Η εµπειρία καταδείχνει επίσης ότι τις ιδιωτικές συµφωνίες διευθέτησης 

χρέους δυσχεραίνουν η ύπαρξη χρέους (π.χ. οµόλογα) προς ιδιώτες (public debt) και 

η ύπαρξη χρέους προς προµηθευτές. Από την εµπειρία του γράφοντος, ως συνηγόρου 

εταιριών σε κατάσταση αφερεγγυότητας στον ελληνικό χώρο, οι προµηθευτές της 

επιχείρησης µάλλον επενεργούν θετικά στην επίτευξη συµφωνιών εξυγίανσης, ενόψει 

του κινδύνου πτώχευσης του πελάτη τους και την επαπειλούµενη καταγραφή 

απωλειών στο 100% της απαίτησης τους. Η εξήγηση για τη στάση αυτή, αποδίδεται 

στο γεγονός ότι σε περίπτωση βίαιης εκποίησης  των περιουσιακών στοιχείων, τα 

δικαιώµατα προνοµιακής ικανοποίησης, που έχουν εξασφαλίσει οι τράπεζες (µέσω 

των εγγραφών προσηµειώσεων υποθήκης) και οι φορείς του Δηµοσίου (µέσω 

νοµοθετικών ρυθµίσεων), καθιστούν βέβαιο ότι µετά τη διαδικασία αναγκαστικής 

ρευστοποίησης, δεν αποµένει υπόλοιπο για την ικανοποίηση των ανέγγυων 

πιστωτών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η περίπτωση εξυγίανσης της 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., στην οποία µεγάλο ποσοστό των προµηθευτών 

αποδέχτηκαν διαγραφή των απαιτήσεων τους κατά 50%, ενόψει του κινδύνου 

πτώχευσης της εταιρίας20.    

																																																								
20 CNN GREECE, «Κούρεµα 50% στις οφειλές του Μαρινόπουλου», Cnn Greece, 18 
Σεπτεµβρίου2016.Διαθέσιµο: 
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Τέλος, είναι αξιοσηµείωτο ότι η ξένη βιβλιογραφία δεν αποτυπώνει τις 

δυσκολίες στην επίτευξη συµφωνιών ρύθµισης χρέους στο ελληνικό περιβάλλον που 

απορρέουν από τη διαχείριση των χρεών προς το Δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς. Μια εξήγηση για την απουσία σχετικών αναφορών στην ξένη 

αρθρογραφία µπορεί να αποδοθεί στο ότι σε καµία από τις αναπτυγµένες οικονοµικά 

χώρες δεν επιτρέπεται η διόγκωση των χρεών προς το Δηµόσιο ή τους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς σε τέτοιο βαθµό, ώστε να αποτελέσει µέγεθος άξιο λόγου ή 

αποφασιστικό παράγοντα στη διαµόρφωση των συσχετισµών µεταξύ των πιστωτών.        

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Α΄ ΜΕΡΟΥΣ 

i. Η επιτυχία των στρατηγικών turnaround εξαρτώνται ιδιαίτερα από τις 

επιλεχθείσες µεθόδους και την έγκαιρη εφαρµογή τους (Sudarsanam and Lai (2001). 

ii. Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγικές υποχώρησης έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν, όταν προετοιµάζουν και ακολουθούν 

αµέσως µετά τις στρατηγικές περιορισµού, στρατηγικές ανάκαµψης. 

iii. Η ένταση και το είδος των στρατηγικών υποχώρησης και ανάκαµψης πρέπει 

να επανεξετάζονται και να προσαρµόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής τους 

(“Recovery strategies are not one shot actions”, Sudarsanam and Lai (2001).  

iv. Η ένταση της ανάγκης στρατηγικών αλλαγών επηρεάζεται από το µέγεθος 

των επιχειρήσεων 21 , το επίπεδο της ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση, την έκταση της πτώσης της επιχείρησης και τον 

βαθµό που η πτώση αυτή επηρεάζεται ή όχι από εξωτερικούς παράγοντες 22.  

v. Η εξατοµικευµένη επιλογή και συσχέτιση των µέτρων αναδιάρθρωσης προς 

τις αιτίες της οικονοµικής πτώσης της επιχείρησης αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς 

ανάκαµψης (Pearce and Robbins 1993). 

  

																																																																																																																																																															
http://www.cnn.gr/money/epixeiriseis/story/46816/koyrema-50-stis-ofeiles-toy-
marinopoyloy 
- Μανέττα, Γ., «Μαρινόπουλος:Ζηµιά 40 εκατ. για 14 εισηγµένες – Γκρίνια για το 
σχέδιο διάσωσης, προβληµατισµός για τη συµφωνία» Ηµερησία, 26 Αυγούστου 
2016.Διαθέσιµο: 
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=114108351 
21 Couwenberg (2001)  
22 Barker and Duhaime (1997) 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

4.1. Εισαγωγικά 

Η ελληνική έννοµη τάξη διαθέτει ένα σύγχρονο πλαίσιο κανόνων δικαίου, 

που προσφέρει ποικίλες δικαστικά επιτηρούµενες διεξόδους σε µια επιχείρηση που 

αντιµετωπίζει προβλήµατα αφερεγγυότητας. Ο βασικός εξυγιαντικός θεσµός του 

ελληνικού δικαίου είναι η διαδικασία εξυγίανσης του Έκτου κεφαλαίου του 

πτωχευτικού κώδικα και αποτελεί το τελευταίο τέκνο της ελληνικής εξυγιαντικής 

νοµοθεσίας. Ωστόσο, θα ήταν χρήσιµο πριν την αναλυτική εξέταση των προβλέψεων 

του ισχύοντος νοµικού πλαισίου, να επιχειρήσουµε µια σύντοµη παράθεση των 

θεσµών εξυγίανσης των επιχειρήσεων, που διαχρονικά χρησιµοποιήθηκαν από τον 

Έλληνα νοµοθέτη. 

4.2. Ιστορική επισκόπηση των θεσµών εξυγίανσης του ελληνικού δικαίου 

Το ελληνικό δίκαιο έχει επιδείξει διαχρονικά πολλές προσπάθειες 

αντιµετώπισης  των προβληµάτων αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ως 

θεσµοί εξυγίανσης επιχειρήσεων έχουν καταγραφεί οι εξής θεσµοί 23: 

4.2.1. Ο πτωχευτικός συµβιβασµός 

Ο πτωχευτικός συµβιβασµός προβλεπόταν στα άρθρα 600-624 του Εµπορικού 

Νόµου, που εισήγαγε στην Ελλάδα τον γαλλικό εµπορικό κώδικα και εφαρµόστηκε 

στη χώρα µας έως το 2007, οπότε και νοµοθετήθηκε ο Πτωχευτικός Κώδικας 

(Ν.3588/2007). Αν και εφαρµοζόταν µετά την πτώχευση του εµπόρου, ήταν ο µόνος 

θεσµός που προέβλεπε τη διάσωση της επιχείρησης του εµπόρου. 

4.2.2. Ο προληπτικός συµβιβασµός  

Στο ελληνικό δίκαιο ο προληπτικός συµβιβασµός εισήχθη το 1893, µε το Ν. 

ΒΡΜΑ΄/6.2.1893. Ο προληπτικός συµβιβασµός αποσκοπούσε σε συµφωνία οφειλέτη-

πιστωτών πριν την κήρυξη της πτώχευσης και ως εκ τούτου αποτελούσε µια µορφή 

																																																								
23 Ρόκας (2011) 
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προπτωχευτικής διαδικασίας. Ο θεσµός καταργήθηκε δύο µόλις χρόνια µετά την 

υιοθέτησή του, µε το Ν. ΒΤΛΘ΄/1895, λόγω καταχρήσεων που αναφέρθηκαν. 

4.2.3. ν.δ. 3562/1956  

Με το ν.δ. 3562/1956 (και το β.δ. της 22/28.12.1956) προβλέφθηκε µια 

διαδικασία αντιµετώπισης του επίκαιρου τότε ζητήµατος που αφορούσε πολλές 

επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν λάβει δάνεια στο πλαίσιο της αµερικανικής βοήθειας και 

αδυνατούσαν να τα αποπληρώσουν («παγωµένες πιστώσεις»). 

4.2.4. Ν. 1386/1983  

Με το Ν. 1386/1983 δηµιουργήθηκε µία εξυγιαντική διαδικασία στα πρότυπα 

ανάλογης διαδικασίας του ιταλικού δικαίου, στην οποία βασικό ρόλο κατείχε ο 

αρµόδιος Υπουργός και ενείχε ως εκ τούτου στοιχεία διοικητικής διαδικασίας. 

Επιχειρήσεις µε ιδιαίτερα βαριά συµπτώµατα κρίσης (ιδίως: παύση πληρωµών, 

διακοπή λειτουργίας), µπορούσαν να υπαχθούν στη διαδικασία, ύστερα από αίτηση 

των πιστωτών (ή του οφειλέτη) και έγκριση του αρµόδιου Υπουργού. Ο Υπουργός 

είχε την εξουσία: i) να ορίσει ότι τη διοίκηση της επιχείρησης αναλαµβάνει ο 

Οργανισµός Οικονοµικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.) και ii) να 

αποφασίσει την αναγκαστική αύξηση κεφαλαίου (και µάλιστα µε αποκλεισµό του 

δικαιώµατος προτίµησης), µε αποτέλεσµα τον εξοβελισµό των υφιστάµενων 

µετόχων. Ο Ο.Α.Ε., εν συνεχεία, καλούνταν να εκπονήσει σχέδιο εξυγίανσης της 

εταιρίας, το οποίο εφόσον δεν εγκρίνονταν από πιστωτές και τον Υπουργό, οδηγούσε 

την εταιρία σε εκκαθάριση. 

4.2.5. άρθρα 44 και 45 Ν. 1892/1990.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 44 επ. Ν. 1892/1990, προβλέπονταν µια 

δικαστική διαδικασία ρύθµισης ή περιορισµού του χρέους, χωρίς ωστόσο σαφείς 

κατευθύνσεις για την εξυγίανση των επιχειρήσεων µέσω της διασφάλισης της 

βιωσιµότητας τους. Οι συµφωνίες δέσµευαν τους µη συµβεβληµένους πιστωτές, ενώ 

δεν προβλεπόταν αναστολή των διώξεων των πιστωτών.  Σε δεύτερη χρονικά φάση24 

προβλέφθηκε µε το άρθρο 45 του ίδιου Νόµου ο διορισµός επιτρόπου για τη 

διευκόλυνση των διαπραγµατεύσεων. Η διαδικασία χαρακτηρίστηκε 

																																																								
24 Προστέθηκε µε το Ν. 1947/1991 
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(«στιγµατίστηκε») στη δηµόσια συνείδηση ως εργαλείο διαγραφής χρεών για πολλές 

ανώνυµες αθλητικές εταιρίες. 

4.2.6. Η διαδικασία συνδιαλλαγής του ΠτΚ25 

  Η διαδικασία συνδιαλλαγής ήταν η πρώτη µορφή εξυγιαντικής διαδικασίας 

που εισήχθη µε τον Πτωχευτικό Κώδικα (Ν.3588/2007) και υπήρξε ένας θεσµός µε 

ιδιαίτερα µεγάλη απήχηση. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν σωρεία αιτήσεων που 

αποσκοπούσαν καταχρηστικά στην λήψη προστασίας έναντι των πιστωτών, χωρίς 

πραγµατική πρόθεση ή σοβαρό σχέδιο εξυγίανσης.  

 Στη διαδικασία συνδιαλλαγής µπορούσε να ενταχθεί κάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο, το οποίο αποδείκνυε οικονοµική αδυναµία, παρούσα ή προβλέψιµη, χωρίς 

να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης των πληρωµών του26. Το πτωχευτικό δικαστήριο, 

εφόσον πιθανολογούσε το βάσιµο της αίτησης και τη σκοπιµότητα της αιτούµενης 

συνδιαλλαγής, αποφάσιζε το άνοιγµα της, ορίζοντας µεσολαβητή, για ορισµένη 

χρονική περίοδο27. Σε περίπτωση επίτευξης συµφωνίας αναστέλλονταν οι διώξεις των 

πιστωτών σε βάρος της επιχείρησης για περίοδο δύο (2) ετών, ωστόσο οι προβλέψεις 

της συµφωνίας συνδιαλλαγής, που απαιτούσε πλειοψηφία 50% του συνόλου των 

πιστωτών, δέσµευε µόνο τους συµβεβληµένους σε αυτή. Ο θεσµός της συνδιαλλαγής 

βασιζόταν στο θεσµό του γαλλικού εµπορικού δικαίου «procedure de conciliation”28, 

παρείχε σηµαντική θωράκιση για εταιρίες που αντιµετώπιζαν αιφνίδια ή έκτακτη 

αδυναµία πληρωµής των υποχρεώσεων τους, ωστόσο δεν έδινε λύση στο πρόβληµα 

του “free rider”, καθώς πολλοί πιστωτές ανέµεναν εκ του ασφαλούς την πάροδο της 

περιόδου προστασίας, ώστε στη συνέχεια να επιδιώξουν την ικανοποίηση των 

υποχρεώσεων τους στο σύνολο τους.29  

																																																								
25 (Κοτσίρης Λ. Πτωχευτικό Δίκαιο, 7η Έκδοση, εκδ. Σάκκουλας - Ψυχοµάνης Σ., 
Πτωχευτικό Δίκαιο, 3η Έκδοση, σελ. 517 επ., Μάζης Π. (2008) Η διαδικασία 
συνδιαλλαγής του Πτωχευτικού Κώδικα, ΔΕΕ 2,172). 
26 Πέτσος (2008)  
27  Παρά τη σύντοµη (4ετή) ζωή του θεσµού της διαδικασίας συνδιαλλαγής, η 
διάρκεια της περιόδου διαπραγµατεύσεων τροποποιήθηκε 3 φορές, λόγω των 
καταχρήσεων που είχαν παρατηρηθεί  
28 Ρόκας (2011) 
29 Στάθη, Π., «Καταργείται το άρθρο 99, επανέρχεται το άρθρο 44», Capital.gr, 12 
Φεβρουαρίου 2011. Διαθέσιµο: http://www.capital.gr/story/1133518 
Χάικου, Ρ., «Η χρονιά…του άρθρου 99» Capital.gr, 16 Ιουλίου 2010. Διαθέσιµο: 
http://www.capital.gr/story/1011885/i-xronia-tou-arthou-em-99-em 
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 Ενδεικτικός είναι ο κάτωθι πίνακας από τον οποίο προκύπτει ότι 

κατατέθηκε σωρεία αιτήσεων, οι οποίες αποσκοπούσαν στη λήψη της προστασίας 

των προληπτικών µέτρων, χωρίς να διαθέτουν προοπτικές βιωσιµότητας καθώς η 

συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων απορρίφθηκε: 

 

Πίνακας 3 – Η διαδικασία συνδιαλλαγής σε αριθµούς  

«Πίνακας από παρουσίαση του δικηγόρου, Δηµήτρη Αλεξανδρή στο Ε.Β.Ε.Α. «Η 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2010» 

 
  

 Η διαδικασία συνδιαλλαγής καταργήθηκε µε την εισαγωγή του θεσµού της 

διαδικασίας εξυγίανσης µε το Νόµο 4013/2011.  

 

4.3. Η διαδικασία εξυγίανσης του Ν. 4013/2011 

4.3.1. Εισαγωγικά 

Δυνάµει του άρθρου 12 του ν. 4013/2011 υπό τον τίτλο «Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
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Δηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας) εισήχθη στο πτωχευτικό δίκαιο η «Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 204/15.9.2011), η οποία υπέστη διαδοχικές 

τροποποιήσεις µε τους Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α86), Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α94) και 

µόλις προ λίγων εβδοµάδων µε το Ν.4446/2016. 

Η διαδικασία εξυγίανσης εισήχθη µε το Ν. 4013/2011, σύµφωνα και µε την 

αιτιολογική έκθεση του νόµου, ως ένας µηχανισµός παροχής µιας δεύτερης ευκαιρίας 

προς τις επιχειρήσεις, καθώς η µέχρι την εισαγωγή του, λειτουργία των θεσµών της 

συνδιαλλαγής και αναδιοργάνωσης30 κρίθηκαν ως µη ικανοποιητικές. 

Ως βασικός λόγος αντικατάστασης του προηγούµενου θεσµού της διαδικασίας 

συνδιαλλαγής κρίθηκε από το νοµοθέτη ο µη συλλογικός, αλλά συµβατικός του 

χαρακτήρας, αιτιολογώντας ότι «η διαδικασία αυτή ενέχει από τη φύση της ένα 

βασικό µειονέκτηµα- η συµφωνία που είναι το αποτέλεσµα της διαδικασίας δεν 

δεσµεύει τους µη συναινούντες πιστωτές. Έτσι, όµως δηµιουργείται αυτό που στην 

οικονοµική επιστήµη αποκαλείται πρόβληµα της συλλογικής δράσης (collective 

action problem) ή όπως αναφέραµε ανωτέρω το πρόβληµα της τακτικής «free rider»: 

δηλαδή ακόµη κι αν όλοι οι πιστωτές αναγνωρίζουν ότι µια ρύθµιση των απαιτήσεων 

τους που θα διασώσει τον οφειλέτη θα είναι προς το συλλογικό συµφέρον, κάθε ένας 

χωριστά µπορεί να ελπίζει ότι οι λοιποί πιστωτές θα υποστούν το κόστος της 

ρύθµισης και θα εξυγιάνουν την επιχείρηση του οφειλέτη, χωρίς ο πιστωτής αυτός να 

υποστεί τις θυσίες της ρύθµισης». Το επιχείρηµα αυτό µόνο εν µέρει µπορεί να γίνει 

αποδεκτό ως µειονέκτηµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής, διότι περιεχόµενο της 

συµφωνίας συνδιαλλαγής δεν αποτελούσε µόνο κάποιου είδους περιορισµός των 

απαιτήσεων των συµβαλλόµενων πιστωτών, αλλά δυνητικά µπορούσε να 

περιλαµβάνει περίοδο χάριτος, παραγωγική αναδιάρθρωση, ρευστοποίηση παγίων 

κτλ. ρυθµίσεις δηλαδή που δεν θίγουν τα δικαιώµατα των συµβεβληµένων πιστωτών. 

Ως εκ τούτου, µόνος ο λόγος αυτός δεν επαρκούσε δικαιολογητικά για την 

κατάργηση του θεσµού της συνδιαλλαγής, ο οποίος εξασφάλιζε στους εµπόρους 

																																																								
30  Η πτωχευτική αναδιοργάνωση εισήχθη ως θεσµός ήδη από την εισαγωγή του 
Πτωχευτικού Κώδικα το 2007 και αφορούσε επιχειρήσεις που έχουν κηρυχθεί σε 
πτώχευση και αποσκοπούσε στη ρύθµιση των χρεών τους και στη συνέχιση της 
λειτουργίας τους. Ο στιγµατισµός της επιχείρησης µετά την πτώχευση και οι µεγάλες 
καθυστερήσεις της πτωχευτικής διαδικασίας κατέστησαν τον θεσµό κενό γράµµα, 
καθώς είχε σχεδόν µηδαµινή πρακτική εφαρµογή. 
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σηµαντική περίοδο προστασίας από τις ατοµικές διώξεις των πιστωτών, ανάγκη 

ωστόσο που δεν εξυπηρετείται από τη διαδικασία εξυγίανσης που τέθηκε στη 

συνέχεια σε ισχύ. 

Από τα θετικά στοιχεία του θεσµού της διαδικασίας εξυγίανσης επιχειρήσεων 

του Πτωχευτικού Κώδικα, καταγράφεται η προσπάθεια να ενσωµατωθούν ή να 

δηµιουργηθούν οι συνθήκες µέσω της δικαστικής διαδικασίας, ώστε να αναπτυχθούν, 

όλες οι στρατηγικές εξυγίανσης που περιγράφηκαν στο πρώτο µέρος του παρόντος 

πονήµατος. 

4.3.2. Οι ρυθµίσεις του Ν. 4013/2011 (διαδικασία εξυγίανσης) 

 Η φύση της διαδικασίας εξυγίανσης προκύπτει από το σύνολο των ρυθµίσεων 

που την αφορούν (άρθρα 99 επ. ΠτΚ) και διατυπώνεται συνοπτικά στον ορισµό που 

περιλαµβάνει το άρθρο 99 παρ. 2, κατά τον οποίο «η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί 

συλλογική προπτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, 

αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης µε τη συµφωνία που προβλέπεται στο 

παρόν κεφάλαιο, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών». 

Η διαδικασία εξυγίανσης είναι, εποµένως, µια διαδικασία (α) προπτωχευτική, (β) 

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

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

για την επίτευξη των σκοπών της προβλέπεται η επίτευξη συµφωνίας. Η διαδικασία 

είναι προπτωχευτική, καθώς αποσκοπεί στη διάσωση της επιχείρησης κατά το 

προπτωχευτικό στάδιο, «πριν επέλθει η απαξίωση της», όπως αναφέρεται στην 

αιτιολογική έκθεση. Στην αιτιολογική µάλιστα έκθεση του Νόµου, ο προπτωχευτικός 

χαρακτήρας της διαδικασίας εξυγίανσης προβάλλεται ως το βασικό πλεονέκτηµά της 

έναντι του σχεδίου αναδιοργάνωσης, το οποίο στοχεύει στη διάσωση της επιχείρησης 

στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας. Ο προπτωχευτικός χαρακτήρας της 

διαδικασίας διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται σε 

παύση πληρωµών (άρθρ. 99 παρ. 6 έως 8), καθώς πάντοτε η εξέταση της αιτήσεως 

υπαγωγής στη διαδικασία προηγείται της κήρυξης της πτώχευσης και αναστέλλει την 

εξέταση της σχετικής αίτησης, ακόµη κι εάν έχει ήδη επέλθει παύση πληρωµών. 

Κατά τη βασική ρύθµιση, δυνατότητα υπαγωγής έχει κάθε πρόσωπο που 

πληροί τις υποκειµενικές προϋποθέσεις, εφόσον δηλαδή «βρίσκεται σε παρούσα ή 

επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών 



26 
 

υποχρεώσεων του κατά τρόπο γενικό». Με το περιεχόµενο αυτό, πρόσωπο που 

βρίσκεται σε κατάσταση που δύναται να περιγραφεί ως «επαπειλούµενη αδυναµία 

εκπλήρωσης» δύναται να υποβάλει είτε αίτηση για πτώχευση, είτε αίτηση υπαγωγής 

στη διαδικασία εξυγίανσης. Η παρούσα ή επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης 

πρέπει να αφορά ληξιπρόθεσµες χρηµατικές υποχρεώσεις. Επιπλέον, η παρούσα ή 

επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης πρέπει να εκδηλώνεται «κατά τρόπο γενικό». 

Δεν απαιτείται όµως η αδυναµία εκπλήρωσης να έχει το στοιχείο της µονιµότητας, 

καθώς στην περίπτωση αυτή η παρούσα αδυναµία εκπλήρωσης, φέρουσα τα στοιχεία 

της γενικότητας και της µονιµότητας θα ισοδυναµούσε µε παύση πληρωµών και θα 

επέβαλε υποχρέωση υποβολής αίτησης κήρυξης σε πτώχευση, κατά τα προβλεπόµενα 

στο άρθρο 5 παρ. 2 ΠτΚ. Με την τροποποίηση του άρθρου 99 που επέφερε ο Ν. 

4336/2015, στη διαδικασία εξυγίανσης µπορεί να υπαχθεί και κάθε πρόσωπο µε 

πτωχευτική ικανότητα ακόµη και όταν υφίσταται απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητας. 

Για την υπαγωγή της επιχείρησης στη διαδικασία εξυγίανσης απαιτείται να 

υποβληθεί αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο για άνοιγµα της διαδικασίας.Στην 

περίπτωση φυσικού προσώπου, την αίτηση υποβάλλει το ίδιο ατοµικά, ενώ στην 

περίπτωση νοµικού προσώπου, την αίτηση, ως πράξη διαχείρισης, υποβάλει το 

όργανο διοίκησής του, κατά ρητή παραποµπή στο άρθρο 96 παρ. 2 ΠτΚ. Η αίτηση 

υποβάλλεται προς το πτωχευτικό δικαστήριο, δηλαδή το δικαστήριο το οποίο σε 

περίπτωση πτώχευσης, θα ήταν αρµόδιο για την κήρυξή της. Η αίτηση ανοίγµατος 

της διαδικασίας εξυγίανσης εκδικάζεται µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 

(άρθρ. 741 επ. ΚΠολΔ). 

Για το ορισµένο της αίτησης εξυγίανσης, πρέπει να περιγράφονται: 

(α) η υπό εξυγίανση επιχείρηση, µε ιδιαίτερη αναφορά στο µέγεθος της, στο 

προσωπικό που απασχολεί, καθώς και στην κατάσταση και τις προοπτικές της αγοράς 

στην οποία δραστηριοποιείται, 

(β) η οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης µε παράθεση των πιο 

πρόσφατων οικονοµικών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν οφειλών του 

προς το Δηµόσιο και στα ασφαλιστικά ταµεία, 

(γ) τα αίτια της οικονοµικής αδυναµίας, 
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(δ) τα προτεινόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής αδυναµίας, 

και 

(ε) οι τυχόν διαπραγµατεύσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα µε τους πιστωτές 

της. 

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται, µε ποινή απόρριψης της αίτησης, οι 

τελευταίες διαθέσιµες οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης, βεβαίωση της 

αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας για τα χρέη του προς το Δηµόσιο, καθώς και κάθε 

είδους έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόµενα από αυτήν στοιχεία, βεβαιωµένα για 

την ακρίβεια του περιεχοµένου τους από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του 

λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Από την 

επαγγελµατική εµπειρία του γράφοντος στο πεδίο του ελληνικού επιχειρηµατικού 

χώρου, από τα σηµαντικότερα εµπόδια στην έγκαιρη υποβολή αίτησης εξυγίανσης 

αποτελεί η έλλειψη δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων των τελευταίων ετών. Ο 

λόγος για την παράλειψη σύνταξης και δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων είναι 

κατά κανόνα η προσπάθεια απόκρυψης της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης της 

επιχείρησης, παράλειψη για την οποία προβλέπονται νοµοθετικά κυρώσεις, οι οποίες 

σπανιότατα τυγχάνουν εφαρµογής. Η ως άνω παρατήρηση αφορά από µικρές έως και 

µεγάλες επιχειρήσεις, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την περίπτωση της 

«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥΣ Α.Ε.», η οποία αν και εταιρία µε τζίρο άνω των 2 δις ετησίως, 

δεν είχε δηµοσιεύσει οικονοµικές καταστάσεις επί τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις, 

το οποίο και έπραξε µόνο ενόψει της υποβολής τελικά αίτησης εξυγίανσης τον Μάιο 

του 2016 31 . Για την παράλειψη εµπρόθεσµης δηµοσίευσης οικονοµικών 

καταστάσεων για τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014 της επιβλήθηκε πρόστιµο ύψους 

µόνον 1.300 ΕΥΡΩ. 

																																																								
31  Σαββάκης, Γ. και Κοτζαµάνης, Σ., « Μαρινόπουλος: «Λαβράκια έβγαλαν οι 
ισολογισµοί», Euro2day, 6 Ιουλίου 2016. Διαθέσιµο: 
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1434062/marinopoylos-lavrakia-
stoys-hamenoys-isologismoys.html  

Ζησίµου, Σ., «Η Μαρινόπουλος, οι «χαµένοι» ισολογισµοί και τα γελοία 
πρόστιµα»,Euro2day, 29 Ιουνίου 2016.  
Διαθέσιµο: http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1432109/h-
marinopoylos-oi-hamenoi-isologismoi-kai-ta-gel.html 
 
 



28 
 

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

πιστωτών και διορισµό µεσολαβητή. Η σύγκληση συνέλευσης πιστωτών, ως µέσο της 

διαδικασίας εξυγίανσης σπανίως έχει χρησιµοποιηθεί κατά την πενταετή διάρκεια 

ισχύος του θεσµού, παρά το γεγονός ότι προβλέπονται ελαστικότεροι κανόνες ως 

προς τα απαιτούµενα ποσοστά για την επίτευξη συµφωνίας. 

Επιπλέον, η αίτηση εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά, µε ποινή 

απαραδέκτου, από έκθεση εµπειρογνώµονα της επιλογής της επιχείρησης, στην οποία 

επισυνάπτεται κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων και των πιστωτών της 

επιχείρησης, µε ειδική µνεία των ενέγγυων πιστωτών. Το σηµαντικότερο περιεχόµενο 

της έκθεσης του εµπειρογνώµονα συνίσταται στην ανάλυση των πιθανοτήτων 

εξυγίανσης της επιχείρησης. Στην έκθεσή του ο εµπειρογνώµονας διατυπώνει επίσης 

τη γνώµη του σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης, την κατάσταση της 

αγοράς, τη βιωσιµότητα της επιχείρησης και µε το κατά πόσο η εξυγίανση της 

επιχείρησης δεν παραβλάπτει τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών κατά τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 99 παρ. 2 ΠτΚ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ζητά τη 

λήψη προληπτικών µέτρων, ο εµπειρογνώµονας διατυπώνει τη γνώµη του και ως 

προς την αναγκαιότητα λήψης τους.32 

Ουσιαστικά, ο εµπειρογνώµονας γνωµοδοτεί για τη συνδροµή δύο εκ των 

τριών ουσιαστικών προϋποθέσεων ανοίγµατος της διαδικασίας, έτσι όπως αυτές 

προβλέπονται στο άρθρο 101 ΠτΚ, και συγκεκριµένα για την ύπαρξη βάσιµων 

προσδοκιών επιτυχίας της προτεινόµενης εξυγίανσης και τη µη βλάβη της 

συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών (η τρίτη προϋπόθεση είναι η εκτίµηση της 

δυνατότητας επίτευξης συµφωνίας). 

Η προσκόµιση επιχειρηµατικού σχεδίου δεν αποτελεί υποχρεωτικά 

προσκοµιζόµενο στοιχείο µε την αίτηση εξυγίανσης, παρά µόνο όταν έχει επιτευχθεί 

συµφωνία µε τους πιστωτές, οπότε πρέπει να προσκοµίζεται µε την αίτηση 

																																																								
32  Ο εµπειρογνώµονας πρέπει να είναι πιστωτικό ίδρυµα που παρέχει νόµιµα 
υπηρεσίες στην Ελλάδα, νόµιµος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο. Ειδικές διατάξεις 
προβλέπουν για την ανεξαρτησία του εµπειρογνώµονα έναντι του οφειλέτη και των 
πιστωτών του, για τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του, για την ευθύνη του 
απέναντι στον οφειλέτη και στους πιστωτές, για την αµοιβή του και για την 
υποχρέωση τήρησης απορρήτου. Καθήκοντα εµπειρογνώµονα δεν µπορούν να 
ανατεθούν σε πιστωτή του οφειλέτη ή σε πρόσωπο συνδεδεµένο µε πιστωτή του κατά 
την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. 
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επικύρωσης της συµφωνίας. Παρ’ όλα ταύτα, µια ολοκληρωµένη αίτηση εξυγίανσης 

θα πρέπει να περιλαµβάνει το σχέδιο της επιχείρησης για έξοδο από τη δύσκολή 

οικονοµική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακών 

στρατηγικών, όσο και σε επίπεδο ρύθµισης των οικονοµικών υποχρεώσεων της προς 

τρίτους. 

4.3.3. Απόφαση ανοίγµατος της διαδικασίας 

Κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 101 παρ. 1 ΠτΚ, το δικαστήριο προβαίνει 

στο άνοιγµα της διαδικασίας «εφόσον προβλέπει», κατά τη σχετική διατύπωση, ότι 

συντρέχουν οι εξής τρεις προϋποθέσεις: 

(α) είναι δυνατή η επίτευξη της συµφωνίας, 

(β) υπάρχουν βάσιµες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόµενης εξυγίανσης, 

και 

(γ) δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών κατά τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 99 παρ. 2 ΠτΚ. 

Αποφασίζοντας το άνοιγµα της διαδικασίας, το δικαστήριο ορίζει και περίοδο 

κατά την οποία η διαδικασία παραµένει ανοικτή. Η περίοδος αυτή δεν µπορεί να είναι 

µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από την έκδοση της απόφασης και δύναται να 

παραταθεί έως και 12 µήνες µε πράξη του δικαστηρίου ύστερα από αίτηση του 

οφειλέτη, του µεσολαβητή (εφόσον τέτοιος διορισθεί) ή πιστωτή 33 . Αν στην 

προθεσµία αυτή δεν επιτευχθεί συµφωνία, η διαδικασία θεωρείται αυτοδικαίως 

λήξασα και τα λειτουργήµατα των τυχόν διορισθέντων µεσολαβητή και ειδικού 

εντολοδόχου περαιωµένα. 

 4.3.4. Οι προϋποθέσεις ανοίγµατος της διαδικασίας εξυγίανσης 

α) Δυνατότητα επίτευξης συµφωνίας 

																																																								
33 Η διάρκεια της διαδικασίας έχει τροποποιηθεί επανειληµµένως από τον νοµοθέτη, 
κυρίως λόγω της καχυποψίας ως προς τις πραγµατικές προθέσεις της αιτούσας 
επιχείρησης, η οποία πολύ συχνά καταχραζόταν το χρόνο της διαδικασίας εξυγίανσης 
για την προετοιµασία και εκτέλεση καταδολιευτικών πράξεων σε βάρος των 
πιστωτών της. 
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Η δυνατότητα επίτευξης συµφωνίας πρέπει να προκύπτει από το περιεχόµενο 

της αίτησης και ιδίως από το τµήµα που αφορά τα µέτρα για την αντιµετώπιση της 

οικονοµικής αδυναµίας του οφειλέτη και τις διαπραγµατεύσεις που τυχόν έχουν ήδη 

λάβει χώρα µε τους πιστωτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο δεν χρειάζεται να 

ελέγξει περαιτέρω τη δυνατότητα επίτευξης συµφωνίας επί των προτεινόµενων όρων, 

εφόσον αυτή αποδεικνύεται από την επιτυχία των διαπραγµατεύσεων, οφείλει όµως 

να εκτιµήσει κατά πόσον η εφαρµογή της προτεινόµενης συµφωνίας µπορεί να 

οδηγήσει σε εξυγίανση της επιχείρησης. 

Σε κάθε περίπτωση, ο εµπειρογνώµονας, κατά την ανάλυση των πιθανοτήτων 

εξυγίανσης της επιχείρησης που περιλαµβάνει η έκθεση της παρ. 3 του άρθρου 100 

ΠτΚ, οφείλει, αν και δεν απαιτείται, να εκτιµήσει τη δυνατότητα επίτευξης 

συµφωνίας ως αυτονόητη προϋπόθεση εξυγίανσης. 

β) Βάσιµες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόµενης εξυγίανσης 

Η συνεισφορά του εµπειρογνώµονα κατά τον έλεγχο συνδροµής της 

προϋπόθεσης αυτής είναι πολύ σηµαντική. Στη συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής θα 

πρέπει να αναφέρεται το τµήµα της έκθεσής του που αφορά την ανάλυση των 

πιθανοτήτων εξυγίανσης της επιχείρησης, προς την οποία σχετίζεται και η έκφραση 

γνώµης που απαιτείται για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης. Καλείται εν προκειµένω 

ο εµπειρογνώµονας να προβεί ο ίδιος σε οικονοµικοτεχνικές εκτιµήσεις για τις 

πιθανότητες εξυγίανσης και διάσωσης της επιχείρησης, συνδράµοντας αποφασιστικά 

το δικαστήριο στη διατύπωση µιας κρίσης, για την εξαγωγή της οποίας απαιτείται 

ιδιαίτερη τεχνογνωσία. 

Η τελική κρίση του δικαστηρίου για το εάν υπάρχουν βάσιµες προσδοκίες 

επιτυχίας της προτεινόµενης εξυγίανσης δεν µπορεί παρά να στηρίζεται στην 

υφιστάµενη οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης και τη δυνατότητα ανάκαµψής 

της στη βάση ενός επιχειρηµατικού σχεδίου, µέρος του οποίου θα αποτελούν οι όροι 

της συµφωνίας που προτείνονται. Εάν µε βάση τους όρους αυτούς, ακόµη κι εάν 

αποδεικνύεται συµφωνία των πιστωτών επ' αυτών, δεν µπορεί να προσδοκάται 

βάσιµα η βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης και η αποµάκρυνση 

για ικανό χρονικό διάστηµα του ενδεχοµένου της πτώχευσης, η σχετική προϋπόθεση 

δεν συντρέχει και η αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί. 
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γ) Έλλειψη βλάβης της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών 

Το δικαστήριο θα πρέπει, τέλος, να κρίνει ότι µε την υπαγωγή στη διαδικασία 

εξυγίανσης δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, θα πρέπει 

καταρχήν να επισηµανθεί ότι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών δεν είναι 

δυνατόν να παραβλάπτεται µόνον µε το άνοιγµα της διαδικασίας, όπως προκύπτει 

από το άρθρο 99 παρ. 2 εδ. 2 ΠτΚ. Κατά τη διατύπωση της σχετικής διάταξης «η 

συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών παραβλάπτεται, αν προβλέπει ότι οι µη 

συµβαλλόµενοι στη συµφωνία πιστωτές θα βρεθούν σε χειρότερη οικονοµική θέση 

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

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

κεφάλαιο του παρόντος κώδικα» για την εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και 

τη διανοµή της στους πιστωτές του. Η διάταξη διευκρινίζει περαιτέρω ότι «για την 

εκτίµηση της οικονοµικής θέσης των πιστωτών λαµβάνονται υπόψη τα ποσά και τα 

τυχόν άλλα ανταλλάγµατα που θα λάβουν και οι όροι αποπληρωµής των ποσών 

αυτών». 

Εκείνο, εποµένως, το οποίο καλείται να κάνει το δικαστήριο κατά τον έλεγχο 

συνδροµής της προϋπόθεσης αυτής, είναι να εκτιµήσει την ουσιαστική επίπτωση των 

όρων της προτεινόµενης συµφωνίας στα συµφέροντα των µη συµβαλλοµένων 

πιστωτών, οι οποίοι θα δεσµευθούν από το περιεχόµενο των όρων της, κατά το 

πρότυπο της ρύθµισης του άρθρου 44 του ν. 1892/1990. Για την εκτίµηση αυτή, θα 

απαιτηθεί σύγκριση της θέσης στην οποία περιέρχονται εξαιτίας της συµφωνίας οι µη 

συµβαλλόµενοι πιστωτές και εκείνης στην οποία θα βρίσκονταν χωρίς αυτή, εάν 

ακολουθούσε ατοµική αναγκαστική εκτέλεση κατά του οφειλέτη ή εκκαθάριση και 

διανοµή της περιουσίας του κατά την πτωχευτική διαδικασία, εάν έχει ήδη περιέλθει 

σε παύση πληρωµών. Καθώς η εκτίµηση αυτή αποτελεί υποχρεωτικό περιεχόµενο της 

έκθεσης του εµπειρογνώµονα (άρθρο 100 παρ. 3 ΠτΚ), το δικαστήριο αναµένεται να 

προσφύγει σε αυτήν προκειµένου να εξάγει συµπέρασµα για τη συνδροµή της 

σχετικής προϋπόθεσης. 

Καταληκτικά τονίζεται ότι η προετοιµασία µιας αίτησης εξυγίανσης αποτελεί 

µια ιδιαίτερα απαιτητική και δαπανηρή διαδικασία που απαιτεί σηµαντικό χρόνο 

προετοιµασίας. Στην αρχική µορφή του νοµοθετήµατος απαιτούνταν και η καταβολή 

παράβολου ύψους από 2.000 έως 7.000 ΕΥΡΩ, ανάλογα µε τη µορφή της εταιρίας. 



32 
 

Είναι βέβαιο ότι µια άρτια και ολοκληρωµένη αίτηση εξυγίανσης απαιτεί τη στενή 

συνεργασία της διοίκησης µε το λογιστήριο της επιχείρησης και τους εξωτερικούς 

συνήθως συνεργάτες που προσλαµβάνονται για το σκοπό αυτό. Στους εξωτερικούς 

συνεργάτες περιλαµβάνονται εξειδικευµένοι σύµβουλοι επιχειρήσεων 34 , νοµικοί 

σύµβουλοι και πρόσωπο µε τα προσόντα του εµπειρογνώµονα του άρθρου 100 παρ.3, 

που θα αναλάβει τη σύνταξη της έκθεσης του εµπειρογνώµονα.  

 

4.3.5. Ενδεικτικό περιεχόµενο µιας αίτησης εξυγίανσης  

Το ενδεικτικό περιεχόµενο µιας αίτησης εξυγίανσης που πρέπει η αιτούσα 

επιχείρηση να περιλάβει και οι πιστωτές αναµένεται να εξετάσουν είναι το εξής: 

1. Εισαγωγή (Ιστορικό, εµπορικό αντικείµενο εταιρίας) 

2. Αναφορά στην οικονοµική κατάσταση της εταιρίας κατά το παθητικό και το 

ενεργητικό της.  

3. Περιεχόµενο οικονοµικών καταστάσεων 

4. Αίτια οικονοµικής κρίσης 

5. Κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων (µητρώο παγίων, ακίνητη περιουσία, 

εκτιµήσεις αξίας)  

6. Πίνακας πιστωτών της εταιρίας µε ειδική µνεία των ενέγγυων πιστωτών (στο 

κείµενο ή µε παραποµπή σε συνηµµένο έγγραφο Προµηθευτές, Τράπεζες, 

αξιόγραφα) βεβαίωση Δ.Ο.Υ., ασφαλιστική ενηµερότητα 

7. Κοινωνική σηµασία επιχείρησης – Εργαζόµενοι 

8. Κατάσταση της αγοράς 

9. Προτάσεις εξυγίανσης της επιχείρησης - Βιωσιµότητα της επιχείρησης 

10. Αξιολόγηση ότι η εξυγίανση δεν παραβλάπτει τη συλλογική ικανοποίηση των 

πιστωτών. 

11. Ανάγκη λήψης προληπτικών µέτρων προστασίας της εταιρίας, για την 

αναγκαιότητα και των µέτρων αυτών και υπέρ εγγυητών. 

12. Αίτηµα για διορισµό µεσολαβητή, σύγκληση συνέλευσης 

13. Αναφορά σε έκθεση εµπειρογνώµονα 

  

Εκτός της δυνατότητας κατάθεσης αίτησης ανοίγµατος διαδικασίας 

εξυγίανσης, ο νόµος προβλέπει τη δυνατότητα κατάθεσης στο πτωχευτικό δικαστήριο 
																																																								
34 Εµπειρία του γράφοντος είναι ότι οι πραγµατικά εξειδικευµένοι επιχειρηµατικοί 
σύµβουλοι στο τοµέα της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων είναι ελάχιστοι 
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έτοιµης συµφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση (prepackaged plan),  η οποία πρέπει 

να φέρει τα ίδια χαρακτηριστικά µε τη συµφωνία που θα προέκυπτε µέσα από µια 

διαδικασία διαπραγµατεύσεων µετά το επίσηµο άνοιγµα της.  

4.3.6. Δυνατότητα λήψης προληπτικών µέτρων για την προστασία του 

ενεργητικού της υπό εξυγίανση επιχείρησης 

Πολύ σηµαντικός παράγοντας στη λειτουργία της διαδικασία εξυγίανσης είναι 

η λήψη προληπτικών µέτρων, που προστατεύουν την επιχείρηση καθ΄όλη τη διάρκεια 

της δικαστικής διαδικασίας και των διαπραγµατεύσεων µε τους πιστωτές της 

επιχείρησης.  Από την κατάθεση της αίτησης έως και τη λήξη της διαδικασίας 

εξυγίανσης, η υπό πιστωτικό κίνδυνο επιχείρηση µπορεί να αιτηθεί και να της 

χορηγηθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο προστασία από τους πιστωτές της, στους 

οποίους απαγορεύεται η επίσπευση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Τα 

προληπτικά µέτρα λειτουργούν αµφίδροµα, καθώς αυτοδίκαια απαγορεύεται στην 

επιχείρηση η οικειοθελής διάθεση των ακινήτων και του εξοπλισµού της. Εφόσον 

συντρέχει σπουδαίος λόγος, επιχειρηµατικός ή κοινωνικός, η αναστολή των διώξεων 

κατά της επιχείρησης µπορεί να επεκτείνεται και σε εγγυητές ή και λοιπούς οφειλέτες 

του οφειλέτη.  

 Με το άρθρο 103 παρ.3 εδάφιο γ΄ του Πτωχευτικού Κώδικα εισάγεται 

περιορισµός στις καταγγελίες µίσθωσης κατά τη διάρκεια διαδικασίας εξυγίανσης, 

ωστόσο δεν θίγεται το δικαίωµα καταγγελίας και απόδοσης του µισθίου σε 

περίπτωση σύµβασης µίσθωσης, εφόσον η επιχείρηση οφείλει έξι (6) ή περισσότερα 

µηνιαία µισθώµατα. Δέχεται λοιπόν ο νοµοθέτης ότι η αναστολή των ατοµικών 

διώξεων ως προληπτικό µέτρο καταλαµβάνει και τις περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις οφείλουν µισθώµατα, θέτοντας ωστόσο ως νόµιµη προϋπόθεση την µη 

καθυστέρηση πληρωµής έξι τουλάχιστον µισθωµάτων. Πρόκειται για µια εύλογη 

νοµοθετική θέση που κατοχυρώνει τα καλώς εννοούµενα συµφέροντα τόσο της 

επιχείρησης, που κατέχει και χρησιµοποιεί τα εκµισθωµένα πράγµατα, όσο και των 

κυρίων των πραγµάτων, η ιδιοκτησία των οποίων δεν θα πρέπει να δεσµεύεται 

υπέρµετρα χρονικά για τους σκοπούς της εξυγίανσης. 

 

4.3.7. Περιεχόµενο µιας συµφωνίας εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα 
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Την µεγαλύτερη καινοτοµία της διαδικασίας εξυγίανσης σαφέστατα αποτελεί 

το ευρύτατο και καινοτόµο περιεχόµενο της συµφωνίας εξυγίανσης που περιγράφεται 

στα οικεία άρθρα.  

Σύµφωνα µε τον Πτωχευτικό Κώδικα, το δυνητικό περιεχόµενο µιας 

συµφωνίας εξυγίανσης µπορεί να καταλαµβάνει µέτρα αναδιάρθρωσης του χρέους, 

αλλά και µέτρα ριζικού, λειτουργικού µετασχηµατισµού της υπό εξυγίανσης 

επιχείρησης, όπως αυτά που περιγράφονται στο πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας.  

Καταρχάς, το περιεχόµενο µιας συµφωνίας εξυγίανσης (άρθρο 99) µπορεί να 

περιέχει οποιαδήποτε ρύθµιση συµφωνήσουν οι πιστωτές µε την υπό εξυγίανση 

εταιρία,  η οποία όµως να εξασφαλίζει τη χρηµατοοικονοµική της εξυγίανση και στη 

συνέχεια τη διατήρηση της βιωσιµότητας της µέσω της εφαρµογής επιχειρηµατικού 

σχεδίου, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύει ως αναπόσπαστο στοιχείο τη 

συµφωνία που παρουσιάζεται στο πτωχευτικό δικαστήριο.  

Ειδικότερα, το οικείο άρθρο του Πτωχευτικού Κώδικα προβλέπει ότι η 

συµφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικείµενο οποιαδήποτε ρύθµιση του 

ενεργητικού και του παθητικού της επιχείρησης και ιδίως:  

α. Τη µεταβολή των όρων των υποχρεώσεων της επιχείρησης. 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 της επιχείρησης.  

β. Την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της επιχείρησης µε την έκδοση 

µετοχών κάθε είδους ή κατά περίπτωση εταιρικών µεριδίων (λύση «debt to equity 

swap»).  

γ. Τη ρύθµιση των σχέσεων των πιστωτών µεταξύ τους µετά από την 

επικύρωση της συµφωνίας, είτε υπό την ιδιότητά τους ως πιστωτών, είτε σε 

περίπτωση κεφαλαιοποίησης, υπό την ιδιότητά τους ως µετόχων ή εταίρων. 
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Ενδεικτικά, η συµφωνία εξυγίανσης δύναται να προβλέπει ότι µία κατηγορία 

πιστωτών δεν δύναται να ζητήσει την αποπληρωµή των απαιτήσεων προς αυτή πριν 

από την πλήρη ικανοποίηση µιας άλλης, να ρυθµίζει θέµατα διοίκησης της 

επιχείρησης 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 της επιχείρησης.  

ε. Την εκποίηση επί µέρους περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.  

στ. Την ανάθεση της διαχείρισης της επιχείρησης σε τρίτο µε βάση 

οποιαδήποτε έννοµη σχέση περιλαµβανοµένης ενδεικτικά της εκµίσθωσης ή της 

σύµβασης διαχείρισης.  

ζ. Τη µεταβίβαση του συνόλου ή µέρους της επιχείρησης σε τρίτο ή σε 

εταιρεία των πιστωτών. Πρόκειται για µια ειδική περίπτωση συµφωνίας εξυγίανσης 

κατά την οποία η επιχείρηση που αντιµετωπίζει κίνδυνο πτώχευσης µεταβιβάζεται 

κατά ένα µέρος ή στο σύνολο της σε ενδιαφερόµενο τρίτο αγοραστή. Ο νόµος 

µάλιστα προβλέπει την περίπτωση, η συµφωνία εξυγίανσης να ορίζει τη µεταβίβαση 

µέρους ή ολόκληρου του ενεργητικού σε εταιρία ειδικού σκοπού που θα ιδρύσουν οι 

πιστωτές, στην οποία θα µεταβιβαστεί το ενεργητικό της προβληµατικής επιχείρησης 

έναντι συµψηφισµού ή διαγραφής µε χρέος. Πρόκειται για µια ιδιαίτερα δηµιουργική 

φόρµουλα, που ωστόσο δεν έχει χρησιµοποιηθεί στην ελληνική επιχειρηµατική και 

δικαστική πρακτική.   

η. Την αναστολή των ατοµικών και συλλογικών διώξεων των πιστωτών για 

κάποιο διάστηµα µετά την επικύρωση της συµφωνίας. Η αναστολή αυτή δεν θα 

δεσµεύει τους µη συµβαλλόµενους πιστωτές για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρείς 

(3) µήνες από την επικύρωση της συµφωνίας35.  

																																																								
35 Η διαδικασία συνδιαλλαγής προέβλεπε διάστηµα προστασίας έως δύο (2) ετών και 
υπήρξε ο βασικός λόγος για την άσκηση εκατοντάδων αιτήσεων συνδιαλλαγής ανά 
την επικράτεια. 
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θ. Το διορισµό προσώπου που θα επιβλέπει την εκτέλεση των όρων της 

συµφωνίας εξυγίανσης ασκώντας τις εξουσίες που του δίνονται κατά τους όρους της 

συµφωνίας εξυγίανσης.  

ι. Την καταβολή συµπληρωµατικών ποσών προς εξόφληση απαιτήσεων σε 

περίπτωση βελτίωσης της οικονοµικής θέσης της επιχείρησης. Η συµφωνία θα πρέπει 

να ορίζει µε ακρίβεια τις προϋποθέσεις καταβολής των ποσών αυτών.  

Αναµφίβολα πρόκειται για µια εντυπωσιακή καταγραφή των δυνητικών 

στρατηγικών εξυγίανσης, το σύνολο των οποίων καταγράφηκαν στο πρώτο µέρος της 

παρούσας εργασίας. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για στρατηγικές 

χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης, ωστόσο περιλαµβάνονται και στρατηγικές 

αναδιάρθρωσης ενεργητικού και στρατηγικές διοικητικής αναδιάρθρωσης, 

παρέχοντας έτσι στην υπό εξυγίανση επιχείρηση και τους πιστωτές της το απαραίτητο 

νοµικό οπλοστάσιο. 

Στις διατάξεις της διαδικασίας εξυγίανσης περιλαµβάνεται και ρητή ρύθµιση36 

σύµφωνα µε την οποία, στη συµφωνία εξυγίανσης µπορεί να συµβληθεί το Ελληνικό 

Δηµόσιο και οι ασφαλιστικοί οργανισµοί, από το ρυθµιστικό περιεχόµενο της οποίας 

τελικά δεσµεύονται. Παρά τη ρητή διάταξη του Κώδικα, η πράξη µας δείχνει ότι το 

Δηµόσιο και οι ασφαλιστικοί οργανισµοί, και κυρίως το Ι.Κ.Α., σπανίως 

συµµετέχουν ως συµβαλλόµενοι σε συµφωνίες εξυγίανσης.  Η στάση τους είναι 

σχεδόν πάντοτε αρνητική, γεγονός που οφείλεται στην καχύποπτη στάση της 

διοίκησης προς την ιδιωτική οικονοµία (πολλές φορές πράγµατι δικαιολογηµένη). Ως 

ανεκδοτολογική αναφορά στην καχυποψία του Δηµοσίου παρίσταται η εγκύκλιος 

ΠΟΛ.1068/3.4.2013 του Υπουργείου Οικονοµικών, µε την οποία δίνεται «εντολή» 

προς τις υπηρεσίες να ενηµερώνονται «αµέσως» κατά την έκδοση παραβόλου από το 

Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την κατάθεση αίτησης εξυγίανσης, έτσι 

ώστε να µην αιφνιδιαστούν οι υπηρεσίες και να προλάβουν να ασκήσουν παρέµβαση 

για την απόρριψη τυχόν αιτήµατος προσωρινής διαταγής αίτησης εξυγίανσης ! 

Τελικώς, για την αντιµετώπιση της καχυποψίας του Δηµοσίου και της 

ευθυνοφοβίας των στελεχών του κρατικού µηχανισµού εκδόθηκαν εγκύκλιοι 37 µε 

προδιαγεγραµµένων προϋποθέσεων ρυθµίσεις σε περίπτωση επιτευχθείσας 
																																																								
36 Πρώην άρθρο 106δ και ήδη 102 του Πτωχευτικού Κώδικα 
37 ΠΟΛ. 1066/2016 Υπουργείου Οικονοµικών, Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 25/8.6.2015 
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συµφωνίας εξυγίανσης. Ειδικά ως προς τα χρέη προς το Δηµόσιο, αποτελεί πάγια 

θέση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους38 ότι δεν µπορούν να θιγούν από τη 

συµφωνία εξυγίανσης οφειλές από ΦΠΑ και χρέη από παρακρατούµενους φόρους, 

διότι θεωρείται ότι τα ποσά αυτά δεν αποτελούν πρωτογενή υποχρέωση της 

επιχείρησης, αλλά τα παρακρατά για λογαριασµό του Δηµοσίου, κι ως εκ τούτου δεν 

νοείται η µη πληρωµή ποσών που παρακράτησε η επιχείρηση και ουδέποτε 

περιήλθαν στην κυριότητα της. Πρόκειται για µια ορθή ερµηνεία των σχετικών 

διατάξεων, καθότι τα ποσά αυτά η επιχείρηση δεν θα έπρεπε εξαρχής να τα διαθέσει 

για έτερους σκοπούς, πλην του σκοπού για τον οποίο τα εισέπραξε αρχικά.  

Δυστυχώς, στην ελληνική επιχειρηµατική πραγµατικότητα, οι υποχρεώσεις 

των επιχειρήσεων προς φορείς του Δηµοσίου αποτελούν συχνά υψηλό ποσοστό των 

υποχρεώσεων µιας επιχείρησης. Αντίθετα, στη ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία, 

που επισκοπήθηκε από τον γράφοντα, απουσιάζει εντελώς η οποιαδήποτε αναφορά 

σε χρέη για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, γεγονός που προδίδει µια ακόµη 

στρεβλότητα του εγχώριου επιχειρηµατικού συστήµατος. 

Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί η πρόβλεψη του Πτωχευτικού Κώδικα, 

σύµφωνα µε την οποία οι χρηµατοδοτήσεις της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της 

φάσης εξυγίανσης ικανοποιούνται προνοµιακά (κατά προτεραιότητα) σε περίπτωση 

µετέπειτα ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Πρόκειται 

για το ελληνικό αντίστοιχο θεσµό της χρηµατοδότησης Debtor-in-possession (DIP), 

που προβλέπεται για επιχειρήσεις που καταθέτουν αιτήσεις ένταξης στο Chapter 11 

του Πτωχευτικού Κώδικα των Η.Π.Α. Ο θεσµός του Debtor-in-possession (DIP) 

σχετίζεται θετικά µε την επιτυχή ανάκαµψη των επιχειρήσεων που λαµβάνουν 

τέτοιου τύπου χρηµατοδότηση, καθώς οι χρηµατοδότες παρακολουθούν στενά την 

επιχείρηση, λαµβάνουν πλήρη πληροφόρηση και λειτουργούν επιβοηθητικά στην 

ταχεία εφαρµογή των διαδικασιών εξυγίανσης39. 

4.3.8. Προϋποθέσεις επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης 

Για τη θέση σε ισχύ µιας συµφωνίας εξυγίανσης απαιτείται η επικύρωση της 

από το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον αυτή πληροί τις εξής προϋποθέσεις:  

																																																								
38 ΠΟΛ 1087/11.6.2010, γνωµ. ΝΣΚ 477/2006 
39 Sandeep et al. (2003) 
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α. Έχουν συµβληθεί σε αυτή το 60% του συνόλου των πιστωτών της και 

µεταξύ αυτών περιλαµβάνεται το 40% των εµπραγµάτως εξασφαλισθέντων πιστωτών 

β. Πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης η 

επιχείρηση του οφειλέτη θα καταστεί βιώσιµη. Υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, 

µπορεί να παρακαµφθεί η κρίση του δικαστηρίου για τη βιωσιµότητα του σχεδίου. 

γ. Πιθανολογείται ότι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών δεν 

παραβλάπτεται. 

δ. Η συµφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσµα δόλου ή άλλης αθέµιτης 

πράξης ή κακόπιστης συµπεριφοράς της επιχείρησης, πιστωτή ή τρίτου, και δεν 

παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του ανταγωνισµού. 

Αποκλίσεις από την αρχή της ισότιµης 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.  

 Μετά την επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης από το πτωχευτικό 

δικαστήριο, η ισχύς της εκτείνεται και δεσµεύει όλους τους πιστωτές, 

συµβεβληµένους και µη.    

4.3.9. Ριζικές Τροποποιήσεις µε το Νόµο 4446/2016 

Σηµαντικές τροποποιήσεις επέφερε ο Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016) 

στη διαδικασία εξυγίανσης για τρίτη φορά από την πρώτη εισαγωγή του Νόµου το 

2011. Πλέον µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Νόµου (22.12.2016) δεν είναι 

δυνατή η κατάθεση αίτησης ανοίγµατος διαδικασίας εξυγίανσης, παρά µόνο η 

υποβολή προς επικύρωση ήδη συναφθείσας συµφωνίας εξυγίανσης. Επιπλέον, 

εφόσον η επιχείρηση έχει παύσει τις πληρωµές της κατά τρόπο µόνιµο και γενικό, 

συµφωνία εξυγίανσης µπορεί να υποβάλει και η πλειοψηφία των πιστωτών, ερήµην 

της βούλησης της διοίκησης και των µετόχων. Πρόκειται για µια ιδιαίτερα βίαιη 

ρύθµιση, που εντάσσεται στο γενικότερο πνεύµα ταχείας εκκαθάρισης των µη 

εξυπηρετούµενων δανείων, που βαρύνουν το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα. Σε κάθε 

περίπτωση, η αφαίρεση της δυνατότητας των επιχειρήσεων να αιτηθούν προστασίας 

από τις διώξεις των πιστωτών τους ενόσω εκκινεί µια διαδικασία διαπραγµατεύσεων, 

στερεί ένα πολύτιµο εργαλείο εξυγίανσης των επιχειρήσεων, στο βωµό συγκυριακών 



39 
 

σκοπιµοτήτων και υποβολιµαίων πιέσεων. Κατά την κοινή πείρα, η επιτυχία µιας 

διαδικασίας εξυγίανσης οδηγεί πολύ συχνά στον αιφνιδιασµό των πιστωτών, ώστε να 

επιτευχθεί η ακεραιότητα των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και η τήρηση 

ίσων αποστάσεων από τους πιστωτές της. Η εµπειρία από την ελληνική 

πραγµατικότητα µας διδάσκει ότι η είδηση και µόνο της κατάθεσης αίτησης 

εξυγίανσης οδηγούσε τους βασικούς πιστωτές, κατά κανόνα τράπεζες, σε ένα κυνήγι 

εξασφάλισης νοµικών πλεονεκτηµάτων σε περίπτωση ρευστοποίησης της 

επιχείρησης. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον καχυποψίας και έλλειψης κουλτούρας 

συνεννόησης, η εξάλειψη της δυνατότητας αυτόνοµης έναρξης της δικαστικής 

διαδικασίας από την πλευρά της επιχείρησης, βεβαιότατα θα περιορίσει τον 

ωφελιµιστικό προορισµό της εξυγιαντικής διαδικασίας. 

4.3.10. Γενική κριτική της διαδικασίας εξυγίανσης 

Δεν τίθεται ιδιαίτερη αµφισβήτηση, στο ότι η διαδικασία εξυγίανσης είναι ο 

πιο πρωτοποριακός και πλήρης θεσµός εξυγίανσης επιχειρήσεων που παρουσιάστηκε 

ποτέ από τον έλληνα νοµοθέτη. Η ιστορική παρουσίαση των εκάστοτε νοµοθετικών 

θεσµών εξυγίανσης καταδεικνύει την αποσπασµατική και νοµικίστικη προσέγγιση 

παλαιότερων νοµοθετηµάτων. Η διαδικασία εξυγίανσης, παρείχε, τουλάχιστον µέχρι 

πρότινος (πριν τη θέση σε ισχύ του Ν.4446/2016),  όλα τα απαραίτητα νοµικά 

εργαλεία, ώστε µια επιχείρηση µε παρούσα ή επαπειλούµενη αδυναµία να 

ανταποκριθεί στις πληρωµές των υποχρεώσεων της, να δοκιµάσει σε ένα 

προστατευµένο περιβάλλον από τις διώξεις των πιστωτών της, την εξυγίανση της 

µέσω της παρουσίασης ενός σχεδίου λειτουργικής και χρηµατοοικονοµικής 

αναδιάρθρωσης. 

 Σύµφωνα µε στοιχεία από το Γενικό Εµπορικό Μητρώο, τα έτη 2012-2015, το 

σύνολο των εταιρειών που τέθηκαν σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας της 

εξυγίανσης, «άρθρου 99» ήταν 1.940. Από αυτές οι 783 γύρισαν σε ενεργές, οι 513 

διαγράφηκαν από το ΓΕΜΗ (διαγραφή και διακοπή Δ.Ο.Υ.), οι 54 παραµένουν σε 

καθεστώς συνδιαλλαγής, οι 51 τέθηκαν σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης, οι 534 

τέθηκαν σε πτώχευση και 5 εταιρείες καταχωρίζονται σε κατάσταση "άλλο" 40. 

																																																								
40 Capital.gr “Στοιχεία από τα πρωτοδικεία για τις αιτήσεις υπαγωγής εταιρειών στο 
άρθρο 99”, Capital.gr, 2 Φεβρουαρίου 2016 
Διαθέσιµο: http://www.capital.gr/story/3100588 
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Από τη µελέτη πολυάριθµων αιτήσεων εξυγίανσης 41  επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα, προκύπτει ως πρώτο συµπέρασµα ότι τα προτεινόµενα µέτρα εξυγίανσης, 

αφορούν κατά κύριο λόγο µέτρα αναδιάρθρωσης των οικονοµικών υποχρεώσεων της 

εταιρίας προς τους πιστωτές της. Σπανίως περιγράφονται µέτρα λειτουργικής 

αναδιάρθρωσης, εκτός κάποιων γενικών και αόριστων αναφορών που µάλλον 

αποσκοπούν στον εξωραϊσµό της κατάστασης και όχι στην αποτύπωση ενός 

πραγµατικού σχεδίου αλλαγών στη λειτουργία της επιχείρησης.  

Επίσης, σχεδόν ποτέ δεν περιλαµβάνεται στα προτεινόµενα µέτρα εξυγίανσης 

η αλλαγή του διευθύνοντος συµβούλου ή της ανώτατης διοικητικής οµάδας. Αυτό 

µπορεί να αποδοθεί εν µέρει στο γεγονός ότι στην Ελλάδα η πλειονότητα των 

επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου µεγέθους, είναι κατά βάση οικογενειακές και σπανίως η 

κακή πορεία µιας επιχείρησης αποδίδεται σε σφάλµατα ή παραλείψεις των διοικητών 

και συχνά ιδρυτών της. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις επιχειρήσεων που 

καταφεύγουν στη διαδικασία εξυγίανσης έχουν προηγουµένως δηµιουργήσει 

υποχρεώσεις προς το Δηµόσιο, το ΙΚΑ ή και υποχρεώσεις από ακάλυπτες τραπεζικές 

επιταγές, που επιφέρουν βαρύτατες ποινικές και προσωπικές κυρώσεις σε βάρος των 

διοικητών των επιχειρήσεων αυτών. Έτσι, ακόµη και εάν υπήρχε προθυµία από την 

υπάρχουσα διοίκηση και τους µετόχους για αλλαγή της σύνθεσης της, οι νοµικές 

εµπλοκές που σε µεγάλο βαθµό µεταφέρονται και στη νέα διοίκηση αποτελεί σοβαρό 

αποτρεπτικό λόγο για την εξεύρεση καταρχάς προθύµων αντικαταστατών.  

Πάντως, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο θεσµός της διαδικασίας εξυγίανσης 

νοµοθετήθηκε σε µια περίοδο που η ελληνική οικονοµία είχε ήδη εισαχθεί στη 

βαθύτατη οικονοµική κρίση, την οποία ακόµη βιώνουµε. Το περιβάλλον λοιπόν είναι 

απολύτως µη κανονικό και έκτακτο και ενδεχοµένως η αποτελεσµατικότητα του 

θεσµού να µην µπορεί να κριθεί µε νηφάλιο και αντικειµενικό τρόπο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΘΕΣΜΟΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 5.1. Εισαγωγή 

																																																								
41 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Α.Ε., ΖΕΛΙΑΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ, SPRIDER 
AE, CITY GATE A.E. κτλ. 
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Σηµαντικά εργαλεία εξυγίανσης επιχειρήσεων αποτελούν οι θεσµοί µερικής ή 

ολικής µεταβίβασης του συνόλου του ενεργητικού των επιχειρήσεων µέσω 

πλειοδοτικών διαγωνισµών. Σε ισχύ βρίσκονται σήµερα ο θεσµός της ειδικής 

εκκαθάρισης (άρθρο 106ια Πτωχευτικού Κώδικα) και ο θεσµός της έκτακτης 

διαχείρισης (Ν. 4307/2014-«Νόµος Δένδια»). Ειδικότερα: 

5.2. Ο θεσµός της ειδικής εκκαθάρισης 

 Στο τελευταίο άρθρο (106ια) του τµήµατος του Πτωχευτικού Κώδικα που 

περιγράφει τους θεσµούς της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, προβλέπεται η 

διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης. Η διαδικασία εκκινεί µε αίτηση που υποβάλει 

ποσοστό 20% των πιστωτών ή ακόµη και η ίδια η επιχείρηση. Εφόσον γίνει δεκτή η 

αίτηση από το πτωχευτικό δικαστήριο, αφαιρείται ο έλεγχος της επιχείρησης από τη 

διοίκηση της και εγκαθίσταται ειδικός εκκαθαριστής, που διορίζεται µε την απόφαση 

του δικαστηρίου και είναι ορκωτός ελεγκτής. Ο ειδικός εκκαθαριστής µετά την 

εγκατάσταση του στην εταιρία, έχει ως αποστολή κυρίως την καταγραφή του 

ενεργητικού της επιχείρησης και την προετοιµασία της διαδικασίας εκποίησης του. Η 

διαδικασία καταλήγει σε έναν πλειοδοτικό διαγωνισµό, στο τέλος του οποίου το 

ενεργητικό της επιχείρησης εκποιείται στον προσφέροντα το υψηλότερο τίµηµα. Με 

το τίµηµα που εισπράττεται εξοφλούνται µερικώς ή ολικώς οι πιστωτές της 

επιχείρησης, ενώ ο αγοραστής αποκτά το ενεργητικό ελεύθερο κάθε νοµικού ή 

πραγµατικού βάρους και χωρίς οι πιστωτές της νέας επιχείρησης να έχουν το 

δικαίωµα να συνδέσουν τυχόν ανεξόφλητες παλαιές υποχρεώσεις µε το νέο φορέα 

της επιχείρησης.  Ωστόσο, το τίµηµα της εκποίησης δεν θα πρέπει να υπολείπεται των 

ποσών που θα λάµβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης (αρχή 

της µη βλάβης της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών). 

5.3. Ο θεσµός της ειδικής διαχείρισης («Νόµος Δένδια»)  

Με το Ν. 4307/2014 εισήχθη ο θεσµός της διαδικασίας της έκτακτης 

διαχείρισης. Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 4307/2014, κάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο µε πτωχευτική ικανότητα, το οποίο έχει την έδρα του στην Ελλάδα και 

βρίσκεται σε γενική και µόνιµη αδυναµία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσµων χρηµατικών 

υποχρεώσεων, δύναται να υπάγεται στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης. Η αίτηση 

υποβάλλεται από πιστωτή ή πιστωτές του οφειλέτη, στους οποίους περιλαµβάνεται 

τουλάχιστον ένας χρηµατοδοτικός φορέας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 
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40% του συνόλου των απαιτήσεων σε βάρος του οφειλέτη. Ο υπολογισµός του 

ποσοστού των αιτούντων πιστωτών για τις ανάγκες της παραγράφου 2 γίνεται µε 

βάση κατάσταση πιστωτών που συντάσσεται από κάτοχο άδειας Λογιστή 

Φοροτεχνικού Α' ή Β' Τάξεως του ν. 2515/1997 ή ορκωτό ελεγκτή, βασίζεται στις 

δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις ή/και τα βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη 

ή/και των αιτούντων πιστωτών. Για το παραδεκτό της αίτησης απαιτείται η 

ταυτόχρονη κατάθεση δήλωσης του προτεινοµένου ως ειδικού διαχειριστή (φυσικού 

ή νοµικού προσώπου) περί αποδοχής του σχετικού έργου. 

Κατά τα ανωτέρω, όπως συνάγεται από την εξέταση των διατάξεων των 

άρθρων 68 επ. Ν. 4307/2014, προκύπτει ότι η διαδικασία έκτακτης ειδικής 

διαχείρισης είναι µια εξωπτωχευτική διαδικασία βίαιης και ταχύτατης ρευστοποίησης 

του ενεργητικού ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου. Για την εκκίνηση της 

διαδικασίας, προβλέπονται οι εξής ουσιαστικές προϋποθέσεις: α) η προβληµατική 

επιχείρηση να βρίσκεται σε γενική και µόνιµη αδυναµία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσµων 

χρηµατικών υποχρεώσεων, β) η επιχείρηση να έχει την πτωχευτική ικανότητα και γ) 

η αίτηση να υποβάλλεται από πιστωτή ή οµάδα πιστωτών του οφειλέτη (δεν 

προβλέπεται η επίσπευση της διαδικασίας από τον ίδιο τον οφειλέτη), στους οποίους 

πρέπει να περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένας χρηµατοδοτικός φορέας και οι οποίοι 

εκπροσωπούν. Από τις ανωτέρω διατάξεις καθίστανται προφανή τα εξής: 

Πρώτον, η έκτακτη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης προδιαγράφεται στο 

νόµο ως µια ταχύτατη διαδικασία µε απώτατη χρονική διάρκεια µόλις 12 µηνών, 

εντός της οποίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ρευστοποίησης του 

ενεργητικού της περιουσίας της επιχείρησης. 

Δεύτερον, όπως καταγράφεται στο άρθρο 73 του Ν. 4307/2014, στην 

διαδικασία έκτακτης ειδικής διαχείρισης δεν προβλέπεται κανένας ποσοτικός 

περιορισµός στο ύψος του προσφερόµενου, από τους συµµετέχοντες στον 

πλειοδοτικό διαγωνισµό, τιµήµατος και τελικά του τιµήµατος έναντι του οποίου θα 

κατακυρωθούν τα περιουσιακά στοιχεία υπέρ του πλειοδότη.  

Τρίτον, προφανής είναι η οµοιότητα της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης του 

Ν. 4307/2014 µε το θεσµό της ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106ια του 

Πτωχευτικού, έτσι ώστε να προκύπτει η απορία για τη σκοπιµότητα ύπαρξης δύο 
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θεσµών µε τον ίδιο προορισµό. Ωστόσο, στους κάτωθι πίνακες συνοψίζονται τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των δύο θεσµών: 

Πίνακας 4 - Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της διαδικασίας ειδικής 

διαχείρισης του Ν. 4307/2014  

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ν.4307/2014) 

Πλεονεκτήµατα                                                          Μειονεκτήµατα 

+ - 

Σε περίπτωση αναστολής των ατοµικών 

διώξεων, αυτοδίκαιη αναστολή και για 

τους συνοφειλέτες 

Η αίτηση γίνεται µόνο από πιστωτές 

Αναστέλλεται η εκδίκαση τυχόν 

εκκρεµούς αίτησης πτώχευσης 

Ποσοστό πιστωτών που απαιτείται για 

την αίτηση: 40% 

Η αίτηση δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης 

διοικητικών αδειών 

Αρµόδιο το Μονοµελές Πρωτοδικείο 

(Εκουσία), που στελεχώνεται στη 

συγκεκριµένη διαδικασία από τους 

νεώτερους και χωρίς σχετική πείρα 

δικαστές. 

Δεν εξετάζεται από το δικαστήριο ως 

προϋπόθεση η τήρηση της αρχής της 

συλλογικής ικανοποίησης των δανειστών 

Διάρκεια διαδικασίας: 12 µήνες 

Σε περίπτωση συµφωνίας, 

συµµεταβιβάζονται οι διοικητικές άδειες 

Πρέπει να εκποιηθεί τουλάχιστον το 90% 

του ενεργητικού 

Δεν εφαρµόζεται η 479ΑΚ Αµοιβή εκκαθαριστή 

Μειωµένα έξοδα µεταβίβασης 

ενεργητικού 

 

Δεν υπάρχει ρήτρα διασφάλισης του 

ύψους του τιµήµατος (πλεονέκτηµα για 

τον αγοραστή) 

Δεν υπάρχει ρήτρα διασφάλισης του 

ύψους του τιµήµατος (µειονέκτηµα για 

τον πωλητή και τους πιστωτές) 
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Πίνακας 5 - πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της διαδικασίας ειδικής 

εκκαθάρισης του άρθρου 106ια ΠτΚ  

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (άρθρο 106ια ΠτΚ) 

Πλεονεκτήµατα                                          Μειονεκτήµατα 

+ - 

Δυνατότητα άσκησης της αίτησης και 

από τον οφειλέτη 

Προληπτικά µέτρα µε το 103 ΠτΚ. Άρα 

περιορισµοί ως προς τις εργατικές 

απαιτήσεις 

Ποσοστό πιστωτών που απαιτείται για 

την αίτηση: 20% 

Εξετάζεται από το δικαστήριο ως 

προϋπόθεση η τήρηση της αρχής της 

συλλογικής ικανοποίησης των δανειστών, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών 

Η αίτηση δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης 

διοικητικών αδειών 

Εξετάζεται από το δικαστήριο ως 

προϋπόθεση η πιθανότητα διατήρησης 

της επιχείρησης και της διάσωσης των 

θέσεων εργασίας 

Κύριες παρεµβάσεις επιτρέπονται µόνο 

σε πιστωτές µε ποσοστό 60% 

(τουλάχιστον 40% των εµπραγµάτως 

εξασφαλισθέντων) 

Αµοιβή εκκαθαριστή 

Με την αποδοχή της αίτησης, αυτοδίκαιη 

αναστολή όλων των ατοµικών διώξεων 

 

Διάρκεια 12+6 µήνες  

Δεν εφαρµόζεται η 479ΑΚ  

Σε περίπτωση συµφωνίας, 

συµµεταβιβάζονται οι διοικητικές άδειες 

 

Μειωµένα έξοδα µεταβίβασης 

ενεργητικού 

 

Αναστέλλεται η εκδίκαση τυχόν 

εκκρεµούς αίτησης πτώχευσης 

 

Αρµόδιο το Πολυµελές Πρωτοδικείο 

(Εκουσία) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Έως τώρα περιγράφηκαν οι δικαστικά διεξαγόµενοι θεσµοί εξυγίανσης και 

ρευστοποίησης, που εφαρµόζονται προπτωχευτικά, πριν δηλαδή την κήρυξη µιας 

επιχείρησης σε πτώχευσης. Τι σηµαίνει όµως η πτώχευση µιας επιχείρησης. 

Με την πτώχευση µιας επιχείρησης πλέον αυτή καταρχάς εισέρχεται σε φάση 

ολοκληρωτικής ρευστοποίησης, αν και ο Πτωχευτικός Κώδικας προβλέπει λύσεις 

διάσωσης της επιχείρησης και εντός της πτωχευτικής διαδικασίας, οι οποίες ωστόσο 

παρουσίασαν σχεδόν ανύπαρκτη πρακτική εφαρµογή42.  

Ειδικότερα, η πτώχευση είναι η νοµική  κατάσταση στην οποία περιέρχεται ο 

έµπορος, όταν πλέον έχει παύσει τις πληρωµές του κατά τρόπο µόνιµο και γενικό και 

δεν επιτυγχάνονται προϋποθέσεις εξυγίανσης της επιχείρησης εν λειτουργία. Δηλαδή, 

όταν πλέον η αδυναµία του να ανταπεξέλθει αφορά το µεγαλύτερο µέρος των 

υποχρεώσεων του και η αδυναµία του είναι πλέον µη αναστρέψιµη. Για την κήρυξη 

ενός εµπόρου σε κατάσταση πτωχεύσεως απαιτείται η έκδοση Δικαστικής 

Αποφάσεως από το Πολυµελές Πρωτοδικείο της έδρας του πτωχεύσαντος. Η 

δικαστική απόφαση µπορεί να εκδοθεί είτε ύστερα από αίτηση κάποιου δανειστή του 

πτωχεύσαντος ή µε αίτηση του ίδιου του εµπόρου (σε σπάνιες περιπτώσεις από τον 

αρµόδιο Εισαγγελέα). 

Συνέπεια της κήρυξης ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου σε κατάσταση 

πτώχευσης είναι ότι παύουν εναντίον αυτού οι ατοµικές διώξεις (όπως η αναγκαστική 

εκτέλεση, εκδίκαση αγωγών, όπως η αγωγή διάρρηξης µία εµπράγµατης 

δικαιοπραξίας και η σχετική εκτέλεση των αποφάσεων). 

 Ο έµπορος που κηρύχθηκε σε πτώχευση, εκπροσωπείται στο εξής και για όσο 

χρόνο εκκρεµεί η διαδικασία της πτώχευσης από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο 

οποίος είναι δικηγόρος, ορίζεται από το Δικαστήριο και εκπροσωπεί τον 

πτωχεύσαντα σε όλες τις εκκρεµείς εναντίον του δίκες. 

 Μια επίσης βασική συνέπεια της κήρυξης της πτώχευσης είναι ότι ο έµπορος 

δεν δύναται πλέον, να διαχειρισθεί την περιουσία του. Την διαχείριση της περιουσίας 

του, την αναλαµβάνει ο σύνδικος της πτώχευσης, ο οποίος µεριµνά για την 

ικανοποίηση των δανειστών από αυτήν. Επιµελείται δηλαδή της διαδικασίας 

εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων του πτωχού. Σε περίπτωση, που µια 
																																																								
42 Βλ. για πτωχευτική αναδιοργάνωση, (σελ. 24) 
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επιχείρηση έχει απαίτηση σε βάρος εµπόρου που κηρύχτηκε σε πτώχευση, για να 

διεκδικήσει την πληρωµή της πρέπει να ακολουθήσει µια ειδική διαδικασία και όχι 

την πεπατηµένη µε την άσκηση αγωγής ή έκδοσης διαταγής πληρωµής. Καλούνται οι 

πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους καταθέτοντας αναγγελία στη 

γραµµατεία του αρµοδίου Πρωτοδικείου. Οι δανειστές ζητούν να ικανοποιηθούν από 

την πτωχευτική περιουσία και προσκοµίζουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την 

απαίτηση τους ενώπιον της γραµµατείας του αρµοδίου Πρωτοδικείου. Οι πιστωτές 

µιας πτωχής επιχείρησης κατανέµονται σε τάξεις σύµφωνα µε την αιτία και το είδος 

της απαίτησης τους και αναλόγως κατανέµεται το προϊόν της ρευστοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων.  

Σε γενικές γραµµές µια τυπική διαδικασία πτώχευσης παρουσιάζει τα εξής 

βασικά στάδια: 

1) Κήρυξη της πτώχευσης µε δικαστική απόφαση και διορισµός του συνδίκου 

2) Σφράγιση της έδρας και απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της πτωχής 

επιχείρησης 

3) Αναγγελία των απαιτήσεων πιστωτών και διαδικασία επαληθεύσεων. Στο 

στάδιο αυτό, όπως προαναφέρθηκε, οι πιστωτές της πτωχής επιχείρησης 

παρουσιάζουν στον σύνδικο και τον εισηγητή της πτώχευσης (ειδικά διορισµένος 

Πρόεδρος Πρωτοδικών) τις απαιτήσεις και τα αποδεικτικά τους έγγραφα. 

4) Απόφαση των πιστωτών για την περαιτέρω πορεία της πτώχευσης. Ως βασικές 

επιλογές παρουσιάζονται:1) η εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, 2) η εκποίηση 

των κατ΄ ιδίαν περιουσιακών στοιχείων της πτωχής, 3) η πτωχευτική αναδιοργάνωση, 

ως η ενδοπτωχευτική διάσωση της επιχείρησης 4) η παύση των εργασιών της 

πτώχευσης ελλείψει χρηµατικών διαθεσίµων για την κάλυψη των εξόδων της 

πτώχευσης 

5) Στην περίπτωση της εκποίησης της επιχείρησης ως συνόλου, µε απόφαση των 

οργάνων της πτώχευσης, ακολουθείται ενδοπτωχευτικά µια διαδικασία αποτίµησης 

του ενεργητικού της πτωχής επιχείρησης και µετά µια σειρά απαραίτητων 

δηµοσιεύσεων, καταλήγει στην λήψη προσφορών για την εκποίηση του ενεργητικού 

ως συνόλου. 
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6) Στην περίπτωση της εκποίησης των κατ’ ιδίαν περιουσιακών στοιχείων της 

πτωχής, κάθε ένα από τα περιουσιακά στοιχεία οδηγούνται σε ρευστοποίηση 

µεµονωµένα µέσω µιας ειδικής διαδικασίας πλειστηριασµού. Η διαδικασία που 

προβλέπεται είναι απλούστερη για τα κινητά πράγµατα του ενεργητικού, τα οποία 

κατά κανόνα εκπλειστηριάζονται πρώτα και παρέχουν την απαραίτητη ρευστότητα 

στις εργασίες της πτώχευσης. Για την εκποίηση των ακινήτων απαιτείται να 

προηγηθεί απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου, που καθορίζει την ελάχιστη τιµή 

εκποίησης τους 

7) Μετά την εκποίηση του ενεργητικού, ακολουθεί σύµφωνα µε τους κανόνες 

προτεραιότητας του πτωχευτικού κώδικα, η διανοµή στους πιστωτές του προϊόντος 

της εκποίησης των στοιχείων του ενεργητικού. Σε γενικές γραµµές, ικανοποιούνται 

κατά σειρά προτεραιότητες, τα έξοδα και οι αµοιβές των οργάνων της πτώχευσης 

(σύνδικος, εκτιµητές, λογιστές κτλ.), οι εργατικές απαιτήσεις, οι απαιτήσεις προς 

Δηµόσιο και ασφαλιστικούς οργανισµούς, οι πιστωτές µε εµπράγµατη εξασφάλιση 

(υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης για τα ακίνητα και ενέχυρο για τα κινητά) και σε 

ό,τι αποµείνει κατατάσσονται συµµέτρως, ανάλογα δηλαδή µε το ύψος της απαίτησης 

τους, οι υπόλοιποι ανέγγυοι πιστωτές, που δεν φέρουν εξασφαλίσεις επί των 

περιουσιακών στοιχείων. 

8) Η διαδικασία της πτώχευσης ολοκληρώνεται, είτε µε την επικύρωση του 

σχεδίου αναδιοργάνωσης, είτε µε την εκποίηση όλων των στοιχείων του ενεργητικού, 

είτε από την αρχή διότι δεν υπάρχουν διαθέσιµα κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση των 

εξόδων της πτώχευσης. Σε κάθε περίπτωση, η πτωχευτική διαδικασία πρέπει να 

ολοκληρωθεί οπωσδήποτε εντός 15 ετών από την κήρυξη της πτώχευσης. 

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι θεσµοί αφερεγγυότητας του ελληνικού δικαιικού συστήµατος παρέχουν 

ένα ευρύ φάσµα δυνατοτήτων στη διοίκηση της επιχείρησης σε κρίση (και τους 

πιστωτές της), ώστε να εφαρµόσουν τις ενδεδειγµένες στρατηγικές εξυγίανσης.  

Δυστυχώς, η αποτελεσµατικότητα των θεσµών δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο 

συστηµατικής µελέτης και έρευνας, αν και η γενικότερη αίσθηση των ειδικών του 
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δικαίου της αφερεγγυότητας είναι µάλλον απογοητευτική, καθώς ελάχιστες εταιρίες 

κατορθώνουν να ανακάµψουν µετά από µια δικαστική διαδικασία εξυγίανσης. 

Η πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα, η διαδικασία δηλαδή της δικαστικής 

κήρυξης της πτώχευσης, τόσο πριν, όσο και µετά τη θέση σε ισχύ του Πτωχευτικού 

Κώδικα (2007), χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά γραφειοκρατική, χρονοβόρα και πολύ 

χαµηλής αποτελεσµατικότητας43. Χωρίς να υπάρχει σχετική µελέτη, ωστόσο είναι 

κοινός τόπος ότι το χρηµατικό αποτέλεσµα της ρευστοποίησης µέσω πτώχευσης είναι 

εξαιρετικά χαµηλό σε σχέση µε τις αξίες του ενεργητικού προ πτώχευσης, ενώ και 

αυτό επιτυγχάνεται κατά κανόνα µετά πολύχρονη καθυστέρηση, γεγονός που από 

µόνο του υποβιβάζει τις προσδοκώµενες αξίες. 

Το πλαίσιο, ωστόσο, των θεσµών εξυγίανσης επιχειρήσεων είναι ιδιαιτέρως 

πλούσιο, σύγχρονο και απολύτως συµβατό προς την ευρωπαϊκή και αµερικανική 

εµπειρία. Είναι αλήθεια ότι ιδίως µε το θεσµό της συνδιαλλαγής και την µακρά 

διάρκεια ισχύος των προληπτικών µέτρων προστασίας παρατηρήθηκαν φαινόµενα 

κατάχρησης. Ωστόσο, ο νέος θεσµός εξυγίανσης των επιχειρήσεων, που 

πρωτοεισάχθηκε µε το Ν.4037/2011, προσφέρει ιδιαίτερη ευελιξία για την εφαρµογή 

και τη νοµική θωράκιση κάθε επιχειρηµατικού σχεδίου, που βάσιµα και αξιόπιστα 

κατατείνει σε µια ειλικρινή προσπάθεια ανάκαµψης και διάσωσης. 

Ωστόσο, παρά την σφοδρή οικονοµική κρίση τα τελευταία 7 χρόνια, 

παραδόξως δεν παρατηρήθηκε µεγάλος αριθµός αιτήσεων εξυγίανσης ή εκκαθάρισης 

(ειδικής ή έκτακτης) επιχειρήσεων, τουλάχιστον όχι ανάλογος µε τη σφοδρότητα της 

οικονοµικής ύφεσης. Οι λόγοι για αυτό εντοπίζονται καταρχάς στη µεγάλη 

επιφυλακτικότητα των πτωχευτικών δικαστηρίων κατά το στάδιο της επικύρωσης 

των συµφωνιών εξυγίανσης, εξαιτίας της οποίας παρατηρήθηκε µεγάλος αριθµός 

δικαστικών αποφάσεων, που απέρριπταν αιτήσεις επικύρωσης. Επίσης, σηµαντικό 

ρόλο έπαιξε η σχετικά παθητική στάση των τραπεζών έναντι των οφειλετριών 

επιχειρήσεων, γεγονός που τις εφησύχασε και έτσι ενόψει του γενικότερου κλίµατος 

ύφεσης και οικονοµικής αναστάτωσης, οι επιχειρήσεις δεν επίσπευσαν σχέδια 

εξυγίανσης, λόγω ακριβώς της έλλειψης πίεσης από τους βασικούς πιστωτές τους.  

																																																								
43 Δελτίο Τύπου Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (15.7.2016) «Κηρυχθείσες πτωχεύσεις 
επιχειρήσεων, 2004-2014» 
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Το επόµενο διάστηµα όµως και µετά τις πρόσφατες νοµοθετικές αλλαγές που 

επιτρέπουν τη µεταβίβαση δανείων σε funds ειδικού σκοπού και την επείγουσα 

ανάγκη µείωσης των µη εξυπηρετούµενων τραπεζικών πιστώσεων, αναµένεται 

εκτεταµένη ενεργοποίηση των διαθέσιµων θεσµών, µε πρωτοβουλία, είτε των 

πιστωτών, είτε των ίδιων των επιχειρήσεων. Μάλιστα, µετά και τη ψήφιση του Ν. 

4446/2016, πλέον το θεσµικό πλαίσιο της εξυγίανσης έχει εµφανώς καταστεί 

ευνοϊκότερο για τους πιστωτές, σε σχέση µε τις οφειλέτριες επιχειρήσεις, καθώς τους 

παρέχεται πλήρη σχεδόν ελευθερία κινήσεων και πρωτοβουλιών.  

Στην παρούσα κρίσιµη συγκυρία, η επιτυχής λειτουργία των θεσµών 

εξυγίανσης των επιχειρήσεων	 αποτελεί για την Ελλάδα ζήτηµα εθνικής σηµασίας. Οι 

θεσµοί αυτοί καλούνται να διασφαλίσουν την επιτυχή ανάκαµψη των βιώσιµων 

επιχειρήσεων σε κρίση στην Ελλάδα, και, όπου η εξυγίανση δεν είναι ευχερής, να 

δροµολογήσουν την ταχεία και αποτελεσµατική ρευστοποίηση τους, προς όφελος των 

πιστωτών τους και της ελληνικής οικονοµίας, λόγω ακριβώς της ευθείας διασύνδεσης 

των αποτελεσµάτων αυτών µε τη διάσωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, 

την αντιµετώπιση της ανεργίας και την εξασφάλιση των υλικών και έµψυχων µέσων 

για την µελλοντική ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.  
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