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Abstract 

The economic crisis facing our country has led multitude of entities on the threshold of 

bankruptcy. Despite the expansion of the bankruptcy phenomenon a few research 

approaches have been carried out with respect to the bankruptcy proceedings. In this 

light, the aim of this paper is the depiction of the institution of bankruptcy and pre-

bankruptcy reorganization process under the regime of the Bankruptcy Code, as currently 

in force.  Meanwhile, this paper shows the position of the Greek government, as a 

creditor, through these procedures. Finally, it outlines the actions taken by the State in 

accordance with greek legislation, in order to meet its requirements and to ensure its 

interests. 
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Περίλθψθ 

Η οικονομικι κρίςθ που αντιμετωπίηει θ χϊρα μασ ζχει οδθγιςει πλθκϊρα οικονομικϊν 

οντοτιτων ςτο κατϊφλι τθσ πτϊχευςθσ. Παρά τθ διόγκωςθ του φαινομζνου τθσ 

πτϊχευςθσ δεν ζχουν διενεργθκεί αρκετζσ ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ αναφορικά με τθν 

πτωχευτικι διαδικαςία. Τπό αυτό το πρίςμα, ςκοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι θ  

αποτφπωςθ του κεςμοφ τθσ πτϊχευςθσ κακϊσ και τθσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ 

εξυγίανςθσ υπό το κακεςτϊσ του Πτωχευτικοφ Κϊδικα, ωσ ιςχφει ςιμερα. Παράλλθλα, 

ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ παρουςιάηεται θ κζςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ωσ 

πιςτωτι, μζςα ςτισ διαδικαςίεσ αυτζσ. Σζλοσ, ςκιαγραφοφνται οι ενζργειεσ ςτισ οποίεσ 

προβαίνει το Δθμόςιο ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία, προκειμζνου να 

ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ του και να διαςφαλίςει τα ςυμφζροντά του. 

 

Λζξεισ Κλειδιά: Πτϊχευςθ, Εξυγίανςθ, Φορολογικι διοίκθςθ, Είςπραξθ, Απαίτθςθ 
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Κεφάλαιο 1: Ειςαγωγι - Αναγκαιότθτα 
 

1.1 Αναγκαιότθτα Διπλωματικισ Εργαςίασ 

 

Βεβαιωκζντα ζςοδα του ετιςιου προχπολογιςμοφ είναι τα ποςά που βεβαιϊνονται κατά 

τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ ςτο οποίο αναφζρεται ο προχπολογιςμόσ, όπωσ 

επίςθσ και τα βεβαιωκζντα ζςοδα του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ που δεν ζχουν 

ειςπραχκεί. Αρμόδια για τθν είςπραξθ των δθμοςίων εςόδων είναι θ Φορολογικι 

Διοίκθςθ. Οι οφειλζτεσ του Δθμοςίου διακρίνονται ςε κοινοφσ και ειδικοφσ. τουσ 

τελευταίουσ  ανικουν όςοι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία ςυλλογικισ εκτζλεςθσ επί τθσ 

περιουςίασ τουσ, όπωσ επίςθσ όςοι ζχουν υπογράψει δεςμευτικζσ για το Δθμόςιο 

ςυμφωνίεσ με τουσ πιςτωτζσ τουσ με ςτόχο τθν εξυγίανςθσ των επιχειριςεϊν τουσ.  

 

κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να αποτυπϊςει τθ διεργαςία μζςα από τθν οποία θ 

Διοίκθςθ ςυμμετζχει ςτθ ςυλλογικι διαδικαςία τθσ πτϊχευςθσ και τθσ εξυγίανςθσ των 

επιχειριςεων. Ειδικότερα παρουςιάηεται ο χειριςμόσ των υποκζςεων αυτϊν από το 

Ελλθνικό Δθμόςιο, προκειμζνου να επιτευχκεί θ είςπραξθ χρεϊν πτωχϊν οφειλετϊν του, 

αλλά και οφειλϊν επιχειριςεων που βρίςκονται ζνα ςτάδιο πριν από τθν πτϊχευςθ. 

 

1.2 Επιςκόπθςθ Βιβλιογραφίασ 

 

Η Λιόκου (2012) ςτο πλαίςιο τθσ διπλωματικισ τθσ εργαςίασ εξζταςε το κζμα τθσ 

εξυγίανςθσ των επιχειριςεων με βάςθ το άρκρο 99 του Νζου Πτωχευτικοφ Κϊδικα. Η εν 

λόγω εργαςία παρουςίαςε τθ διαδικαςία με τθν οποία μια επιχείρθςθ, θ οποία βρίςκεται 

ςε οικονομικι αδυναμία μπορεί να ενταχκεί ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνδιαλλαγισ με βάςθ 

το ν.3588/2007. Επίςθσ παρατζκθκε θ διαδικαςία ςυμμετοχισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

ςτθ διαδικαςία ςυνδιαλλαγισ και θ ευνοϊκι ρφκμιςθ των οφειλϊν που ςτθν οποία 

μποροφςε να ενταχκεί κάποιοσ οφειλζτθσ του Δθμοςίου ςε περίπτωςθ επικφρωςθσ 

ςυμφωνίασ ςυνδιαλλαγισ. Επιπλζον, παρατζκθκαν θ διαδικαςία τθσ εξυγίανςθσ 

(ν.4013/2011) και οι διαφορζσ μεταξφ τθσ προϊςχφουςασ διαδικαςίασ ςυνδιαλλαγισ ςε 

ςχζςθ με αυτι τθσ εξυγίανςθσ. Σζλοσ ςτα πλαίςια εκπόνθςθσ αυτισ τθσ διπλωματικισ 

πραγματοποιικθκε ζρευνα ςτο Πρωτοδικείο Θεςςαλονίκθσ, ωσ προσ τθν πορεία των 
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αιτιςεων υπαγωγισ ςτθ διαδικαςία ςυνδιαλλαγισ ι εξυγίανςθσ των Ανωνφμων Εταιριϊν  

μζχρι τον Ιοφλιο του 2012. Από τθν ζρευνα προζκυψε ότι μόνο το 10% των 

υποβλθκζντων αιτιςεων οδθγικθκε ςε επικφρωςθ ςυμφωνίασ με τουσ πιςτωτζσ και ότι 

θ διαδικαςία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. 

 

Η Λιοφτα (2012) ςτθ διπλωματικι τθσ εργαςία αςχολικθκε επίςθσ με τθ διαδικαςία τθσ 

ςυνδιαλλαγισ και τθσ εξυγίανςθσ. τθν εργαςία αυτι αποτυπϊκθκαν αναλυτικά τα 

ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ςυνδιαλλαγισ, κακϊσ επίςθσ διεξιχκθ ζρευνα ςε ελεφκερουσ 

επαγγελματίεσ τθσ Θεςςαλονίκθσ ωσ προσ τθν άποψι τουσ για τθν αποτελεςματικότθτα 

του άρκρου 99 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα ςε ςυνδυαςμό με τα αποτελζςματα τθσ κρίςθσ 

ςτθ δραςτθριότθτά τουσ. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αυτισ κατζδειξαν ότι θ 

οικονομικι κρίςθ είχε κακόλα αρνθτικά αποτελζςματα ςτο ςφνολο των ερωτθκζντων, 

κακϊσ επίςθσ, ότι οι επιχειρθματίεσ είναι επαρκϊσ ενθμερωμζνοι για τθν φπαρξθ τθσ 

διαδικαςίασ τθσ ςυνδιαλλαγισ.  Σζλοσ, θ ζρευνα κατζδειξε ότι θ μεγάλθ πλειοψθφία των 

επιχειρθματιϊν πιςτεφει ςτθ κετικι ςυνειςφορά τθσ εν λόγω διαδικαςίασ, παρά το 

γεγονόσ ότι χριηει οριςμζνων αλλαγϊν. 

  

Η Πλικου (2012) ςτθ διπλωματικι τθσ εργαςία μελζτθςε τον Πτωχευτικό Κϊδικα ωσ  

ςτρατθγικι επιλογι των επιχειριςεων προκειμζνου να εξακριβωκεί κατά πόςο θ 

διαδικαςία τθσ ςυνδιαλλαγισ, ωσ ίςχυε τότε, μποροφςε να αποτελζςει εργαλείο ςτα 

χζρια κάκε διοίκθςθσ ι απλϊσ αναπόφευκτθ λφςθ. Προσ τοφτο παρουςιάςτθκαν μελζτεσ 

περιπτϊςεων από τθν ελλθνικι πραγματικότθτα. Κατά τθν Πλικου θ διαδικαςία τθσ 

ςυνδιαλλαγισ ναι μεν ζχει αναμφιςβιτθτθ χρθςιμότθτα και λόγο φπαρξθσ, ςυχνά όμωσ 

χρθςιμοποιείται καταχρθςτικά. Κατζλθξε δε ςτο ότι το άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ τθσ 

ςυνδιαλλαγισ ζχει ευνοϊκά αποτελζςματα κυρίωσ για τον οφειλζτθ, ςε αντίκεςθ με τουσ 

πιςτωτζσ, οι οποίοι δεν ζχουν ουςιαςτικά κίνθτρα προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτθν 

διαδικαςία αυτι. 

 

Η Μανωλοφδθ (2014) εξζταςε το κζμα τθσ χρθματοοικονομικισ αναδιάρκρωςθσ ςε 

ςχζςθ με τον Πτωχευτικό Κϊδικα. τθ διπλωματικισ τθσ εργαςία αποτυπϊκθκαν θ 

προπτωχευτικι διαδικαςία τθσ ςυνδιαλλαγισ - εξυγίανςθσ, θ διακοπι λειτουργίασ μιασ 

επιχείρθςθσ μζςω τθσ πτωχευτικισ διαδικαςίασ και τζλοσ, το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ. 
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Για το ςκοπό τθσ εργαςίασ πραγματοποιικθκε ζρευνα ςτο Πρωτοδικείο Θεςςαλονίκθσ, 

από τθν οποία προζκυψε ότι ο αρικμόσ των υποβλθκζντων αιτιςεων προσ πτϊχευςθ, 

ενϊ παρουςίαηε ανοδικι πορεία μζχρι και το 2012, ςτθ ςυνζχεια ςθμείωςε κεαματικι 

πτωτικι πορεία. Οι επιχειριςεισ που υπζβαλαν κατά κφριο λόγο αίτθςθ υπαγωγισ ςτο 

κακεςτϊσ πτϊχευςθσ είχαν ωσ αντικείμενο εργαςιϊν τισ τεχνικζσ και καταςκευαςτικζσ 

εργαςίεσ. 

 

Σζλοσ, ο Γιϊτασ (2015) αςχολικθκε με τθν πτϊχευςθ των επιχειριςεων. Ειδικότερα, ςτθν 

διπλωματικι του εργαςία κατζγραψε κλαςςικά και ςφγχρονα υποδείγματα πρόβλεψθσ 

τθσ πτϊχευςθσ, κακϊσ επίςθσ αναφζρκθκε ςτισ αιτίεσ που μπορεί να οδθγιςουν μια 

επιχείρθςθ ςτο κακεςτϊσ αυτό. το πλαίςιο τθσ εργαςίασ διεξιχκθ ζρευνα ςε ελλθνικζσ 

επιχειριςεισ ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν προκειμζνου να εξεταςτεί αν μια 

ομάδα χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν επθρεάηει τθν πτϊχευςθ μιασ επιχείρθςθσ. Σα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κατζδειξαν ότι  όςο μειϊνεται θ ρευςτότθτα τθσ επιχείρθςθσ, 

θ αποτελεςματικότθτά τθσ ςτθ διαχείριςθ των κεφαλαίων τθσ και τθσ περιουςίασ τθσ, 

κακϊσ και θ ςωρευτικι τθσ κερδοφορία τόςο δυςχεραίνει θ κζςθ τθσ και θ πικανότθτα 

πτϊχευςθσ τθσ επιχείρθςθσ αυξάνεται. 

 

τισ 15-07-2016 θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι παρουςίαςε δελτίο τφπου με χρονοςειρά 

ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ωσ προσ τισ κθρυχκείςεσ πτωχεφςεισ επιχειριςεων βάςει 

δικαςτικϊν αποφάςεων των Πρωτοδικείων τθσ χϊρασ για τα ζτθ 2004-2014. Από τθν 

ανάλυςθ των ςτοιχείων προζκυψε ότι τθ χρονικι αυτι περίοδο κθρφχκθκαν 457 

πτωχεφςεισ, ενϊ ωσ προσ τθ νομικι μορφι των επιχειριςεων που πτϊχευςαν κατά μζςο 

όρο το 42% ιταν ατομικζσ επιχειριςεισ, το 11% προςωπικζσ εταιρείεσ (ομόρρυκμεσ, 

ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ), ενϊ το 47% αφοροφςε ςε κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ (ανϊνυμεσ, 

περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και ιδιωτικζσ κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ). Από τθν ανάλυςθ των 

πτωχεφςεων που κθρφχκθκαν κατά τομζα οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςυμπεραίνεται 

ότι κατά ςειρά οι περιςςότερεσ πτωχεφςεισ πραγματοποιοφνται ςτον τομζα χονδρικοφ 

και λιανικοφ εμπορίου - επιςκευϊν, ακολουκοφν ο τομζασ τθσ μεταποίθςθσ, ο τομζασ 

των δραςτθριοτιτων υπθρεςιϊν παροχισ καταλφματοσ και υπθρεςιϊν εςτίαςθσ και ο 

τομζασ των καταςκευϊν. Σζλοσ, από τα ςτοιχεία των απαιτιςεων που επαλθκεφτθκαν, 

προζκυψε ότι για 130 περίπου επαλθκεφςεισ κατά μζςο όρο ετθςίωσ βεβαιϊνεται 
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πακθτικό κατά μζςο όρο 470 εκατ. ευρϊ, ενϊ οι απαςχολοφμενοι που ζχουν αξιϊςεισ επ’ 

αυτϊν ανζρχονται ςε 1.265 κατά μζςο όρο το ζτοσ. 

 

 

Εικόνα 1: Αποφάςεισ πτωχευτικισ διαδικαςίασ και κθρυχκείςεσ πτωχεφςεισ, 2004-2014 

 

1.3 Διάρκρωςθ Διπλωματικισ Εργαςίασ 

 

Η παροφςα διπλωματικι εργαςία αποτελείται από πζντε κεφάλαια. το παρόν κεφάλαιο 

εξθγείται ο ςκοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ, γίνεται αναφορά ςε παλαιότερεσ διπλωματικζσ 

εργαςίεσ που μελζτθςαν τον Πτωχευτικό Κϊδικα και τζλοσ, παρουςιάηονται ςυνοπτικά 

τα κεφάλαια από τα οποία αποτελείται θ παροφςα.  

 

το επόμενο κεφάλαιο αποτυπϊνεται το νομοκετικό πλαίςιο τθσ πτϊχευςθσ γενικά, αλλά 

και ειδικότερα ωσ προσ τθ κζςθ του Δθμοςίου. τθ ςυνζχεια παρουςιάηονται βαςικά 

κεφάλαια του Πτωχευτικοφ Κϊδικα (ν.3588/2007), προκειμζνου να παρατεκεί ςυνοπτικά 

θ διαδικαςία τθσ πτϊχευςθσ. 

 

το τρίτο κεφάλαιο εξετάηεται θ διαδικαςία με τθν οποία το Δθμόςιο ωσ πιςτωτισ 

ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ του κατά των ειδικϊν οφειλετϊν του κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
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πτωχευτικισ διαδικαςίασ. Περαιτζρω, γίνεται αναφορά ςτο προνόμιο του Δθμοςίου κατά 

τθν κατάταξθ των απαιτιςεων των πτωχευτικϊν πιςτωτϊν, ςτθ δυνατότθτα διαςφάλιςθσ 

των ςυμφερόντων του δια τθσ δικαςτικισ οδοφ και τζλοσ ςτθ ςυμμετοχι του Δθμοςίου 

ςε ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ οφειλζτθ του.    

 

Σο τζταρτο κεφάλαιο αςχολείται με τθ διαδικαςία εξυγίανςθσ (Άρκρο 99 και επόμενα 

ΠτΚ). υγκεκριμζνα παρουςιάηονται τα ςθμαντικότερα ςθμεία αυτισ με παράλλθλθ 

αναφορά τθσ κζςθσ και του ρόλου του Δθμοςίου ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αυτισ 

ωσ ιςχφει ςιμερα.  

 

Η εργαςία ολοκλθρϊνεται με τθν παράκεςθ ςυμπεραςμάτων και προτάςεων που 

προζκυψαν από τθν ανάλυςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ πτϊχευςθσ και τθσ διαδικαςίασ τθσ 

εξυγίανςθσ υπό το πρίςμα τθσ ςυμμετοχισ του Δθμοςίου ςε αυτζσ.  
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Κεφάλαιο 2: Ειςαγωγικά τοιχεία Πτϊχευςθσ 

 

2.1 Ειςαγωγι  

 

το παρόν κεφάλαιο γίνεται αρχικά αναφορά ςτο εννοιολογικό πλαίςιο τθσ 

πτϊχευςθσ και ςτο ελλθνικό νομοκετικό πλαίςιο που ρυκμίηει τθ διαδικαςία τθσ. τθ 

ςυνζχεια παρουςιάηονται οι προχποκζςεισ κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, θ οργάνωςθ τθσ 

πτωχευτικισ διαδικαςίασ, βαςικζσ ςυνζπειεσ τθσ κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ και το ςχζδιο 

αναδιοργάνωςθσ ςφμφωνα με τον Πτωχευτικό Κϊδικα ωσ ιςχφει ςιμερα. τθν 

τελευταία ενότθτα του κεφαλαίου αυτοφ γίνεται λόγοσ για τθν περάτωςθ τθσ 

πτϊχευςθσ. 

 

2.2 Εννοιολογικό Πλαίςιο Πτϊχευςθσ 

 

Πτωχόσ είναι εκείνοσ ο οποίοσ χωρίσ, καταρχιν, να το κζλει ι να το ζχει επιδιϊξει 

προδίδει τισ οικονομικζσ προςδοκίεσ του, επειδι, δεν είναι πλζον ςε κζςθ να 

εκπλθρϊνει, γενικευμζνα, τισ οικονομικζσ του υποχρεϊςεισ προσ τουσ ςυναλλαγζντεσ 

μαηί του και προσ τθν κοινωνία, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ανζπτυξε τθ δραςτθριότθτά 

του. Πτωχόσ, δθλαδι, ι πτωχεφςασ είναι εκείνοσ που αδυνατεί να πλθρϊνει τα χρζθ 

του. Πτϊχευςθ, αντίςτοιχα είναι θ κατάςταςθ τθσ αδυναμίασ πλθρωμϊν (Ψυχομάνθσ, 

2016). 

 

Διαφορετικά, με τον όρο Πτϊχευςθ ορίηουμε τθν νομικι κατάςταςθ ςτθν οποία 

περιζρχεται δυνάμει δικαςτικισ απόφαςθσ ζνα φυςικό ι νομικό πρόςωπο, το οποίο 

ζχει πτωχευτικι ικανότθτα και θ οποία ςυνίςταται, μεταξφ άλλων, ςτθ δζςμευςθ του 

ςυνόλου τθσ κατά το χρόνο κιρυξθσ τθσ πτϊχευςθσ περιουςίασ του, τθν ανάκεςθ τθσ 

διοίκθςθσ τθσ περιουςίασ αυτισ ςτο ςφνδικο, τθν αναςτολι των ατομικϊν διϊξεων 

και τζλοσ τθν υποκατάςταςθ αυτϊν από μια διαδικαςία ςυλλογικισ ικανοποίθςθσ των 

πτωχευτικϊν πιςτωτϊν μζςω ρευςτοποίθςθσ του ενεργθτικοφ τθσ πτωχευτικισ 

περιουςίασ ι ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ τθσ επιχείρθςθσ του πτωχεφςαντοσ. 
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κοπόσ τθσ πτϊχευςθσ  ςφμφωνα με το πρϊτο άρκρο του Πτωχευτικοφ Κϊδικα 

αποτελεί θ ςυλλογικι ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν του οφειλζτθ με τθ ρευςτοποίθςθ 

τθσ περιουςίασ του ι με άλλο τρόπο που προβλζπεται ςτο ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ 

και ιδίωσ με τθ διατιρθςθ τθσ περιουςίασ του. 

 

2.3 Νομοκετικό Πλαίςιο 

 

2.3.1  Γενικά 

 

Ωσ προσ τισ πτωχεφςεισ οι οποίεσ κθρφχκθκαν βάςει αιτιςεων οι οποίεσ υποβλικθκαν 

ςτο δικαςτιριο από 16-09-2007 και μετά ιςχφει ο «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ» (ΠτΚ) που 

τζκθκε ςε ιςχφ με τον νόμο 3588/2007 (ΦΕΚ Α’ αρ. 153/10.7.2007). τθ διάρκεια των 

χρόνων που ακολοφκθςαν ο νόμοσ αυτόσ επιδζχκθκε πολλζσ αλλαγζσ. Αρχικά, 

αλλαγζσ επζφερε ο ν.3858/2010 «Προςαρμογι του ελλθνικοφ δικαίου ςτο πρότυπο 

νόμου του ζτουσ 1997 για τθ διαςυνοριακι πτϊχευςθ τθσ Επιτροπισ των Ηνωμζνων 

Εκνϊν για το Διεκνζσ Εμπορικό Δίκαιο και άλλεσ διατάξεισ». Ακολοφκθςε ο 

ν.4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων - Αντικατάςταςθ του ζκτου 

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) - Προπτωχευτικι διαδικαςία 

εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ», ο οποίοσ επζφερε ουςιϊδεισ τροποποιιςεισ ςτα 

άρκρα 99 και επόμενα του ζκτου Κεφαλαίου του ΠτΚ, αντικακιςτϊντασ τθ διαδικαςία 

τθσ ςυνδιαλλαγισ με τθν «προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ» και τθν «ειδικι 

εκκακάριςθ». Ακολοφκθςαν ο ν.4055/2012 και ο ν.4072/2012, οι οποίοι επζφεραν 

τροποποιιςεισ μικρότερθσ ζκταςθσ. Με τον ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.8.2015), 

Τποπαράγραφοσ Γ.3, επιλκαν ςθμαντικζσ αλλαγζσ κυρίωσ ωσ προσ τθ διαδικαςία 

εξυγίανςθσ, τθσ ειδικισ εκκακάριςθσ, αλλά και ωσ προσ τθν απαλλαγι ενόσ πτωχοφ 

φυςικοφ προςϊπου από τα χρζθ του. Ακολοφκθςαν οι ν.4356/2015, το άρκρο 13 του 

ν.4378/2016 και τζλοσ ο ν.4423/2016 οι οποίοι επζφεραν αλλαγζσ ςτθν ωσ άνω 

Τποπαράγραφο και μετζκεςαν χρονικά τθν ζναρξθ εφαρμογισ ςυγκεκριμζνων 

διατάξεων του ΠτΚ, αναφορικά με α) τθν άςκθςθ από τον διαχειριςτι 

αφερεγγυότθτασ των αρμοδιοτιτων του ςυνδίκου, του μεςολαβθτι, του ειδικοφ 

εντολοδόχου και του ειδικοφ εκκακαριςτι 01.01.2017 επί των διαδικαςιϊν που 
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άρχιςαν από 19-8-2015 και β) τθν περίοδο απαλλαγισ, θ οποία ιςχφει από 01-04-2016 

επί των διαδικαςιϊν που αρχίηουν από 01-01-2016. 

 

Για τισ πτωχεφςεισ οι οποίεσ κθρφχκθκαν βάςει αιτιςεων οι οποίεσ υποβλικθκαν πριν 

τθν 16-9-2007, θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του Πτωχευτικοφ Κϊδικα, ζχουν 

εφαρμογι το Σρίτο Βιβλίο (άρκρα 525-707) του Εμπορικοφ Νόμου και ο Α.Ν. 

635/1937 «Περί διατάξεων τινϊν πτωχευτικοφ δικαίου». Ειδικι αναφορά ωσ προσ τθν 

αυτοδίκαιθ περάτωςθ παλαιϊν πτωχεφςεων γίνεται ςτο άρκρο 182 παράγραφοσ 3 

του Πτωχευτικοφ Κϊδικα. 

 

2.3.2 Θζςθ Δθμοςίου 

 

Ειδικότερα τθ κζςθ του Δθμοςίου ρυκμίηουν το άρκρο 4 παράγραφοσ 6 του  

ν.3808/2009 «Ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, ζκτακτθ 

ειςφορά κοινωνικισ ευκφνθσ των μεγάλων επιχειριςεων και τθσ μεγάλθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ και άλλεσ διατάξεισ», το οποίο αναφζρεται ςτθν προνομιακι κατάταξθ 

του Δθμοςίου ςτον πίνακα διανομισ που ςυντάςςει ο ςφνδικοσ κατά τα άρκρα 153επ. 

του ν.3588/2007· ο ν.356/1974 «Κϊδικασ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων» , ιδίωσ τα 

άρκρα 58 (Ανακοπι κατά του πίνακα κατάταξθσ), 61 (Κατάταξθ Δθμοςίου),  62 

(Πτϊχευςθ) και 62Α  «Ρφκμιςθ χρεϊν πτωχϊν και υπό εξυγίανςθ ι ςυνδιαλλαγι 

οφειλετϊν του Δθμοςίου»· ο ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 

εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 

διατάξεισ, άρκρο 138 ωσ προσ τθ διακοπι παραγραφισ των απαιτιςεων του 

Δθμοςίου λόγω αναγγελίασ ςε πτϊχευςθ. 

 

Επιπλζον το Τπουργείο Οικονομικϊν ζχει εκδϊςει τισ ακόλουκεσ Πολυγραφθμζνεσ 

Τπουργικζσ Εγκυκλίουσ (ΠΟΛ) που αφοροφν ςε κζματα πτϊχευςθσ:  

ΠΟΛ 1148/2006 «Κοινοποίθςθ διατάξεων για κζματα είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων»· 

ΠΟΛ 1050/2010 «Οδθγίεσ για τθν είςπραξθ χρεϊν πτωχϊν οφειλετϊν.»· ΠΟΛ 

1087/2010 «Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Πτωχευτικοφ Κϊδικα (ν. 

3588/2007) και του ν. 3808/2009, που αφοροφν ςτθ διαδικαςία ςυνδιαλλαγισ»· ΠΟΛ 

1183/2012 «Κοινοποίθςθ τθσ αρ. 38/2012 γνωμοδότθςθσ του Ν..Κ.»· ΠΟΛ 1203/2015 

«Σροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ των διατάξεων του άρκρου 62 Α του Κ.Ε.Δ.Ε. ςχετικά 
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με τθ ρφκμιςθ χρεϊν πτωχϊν και υπό εξυγίανςθ ι ςυνδιαλλαγι οφειλετϊν του 

Δθμοςίου· ΠΟΛ 1115/23-5-2013 «α) Διεφρυνςθ προνομιακισ κατάταξθσ των 

απαιτιςεων του Δθμοςίου από φόρο προςτικζμενθσ αξίασ επί πλειςτθριαςμοφ ι 

πτωχευτικισ εκκακάριςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων οφειλετϊν του και β) άμεςθ 

εκτζλεςθ πίνακα κατάταξθσ δανειςτϊν ωσ προσ τισ καταταγείςεσ απαιτιςεισ του 

Δθμοςίου μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του 

άρκρου 33 του Ν. 4141/5.4.2013 (ΦΕΚ 81 Αϋ)»· ΠΟΛ 1066/2016 «Σροποποίθςθ 

Πτωχευτικοφ Κϊδικα (ν. 3588/2007): Κοινοποίθςθ διατάξεων του Κεφαλαίου Αϋ τθσ 

υποπαραγράφου Γ3 του άρκρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Αϋ/14-8-2015), του 

άρκρου 66 του ν.4356/2015 (ΦΕΚ 181 Αϋ/24-12-2015) και του άρκρου 13 του ν. 

4378/2016  (ΦΕΚ 55 Αϋ/5-4-2016) και παροχι οδθγιϊν». 

 

2.4 Προχποκζςεισ Κιρυξθσ ςε Πτϊχευςθ 
 

φμφωνα με το άρκρο 2 ΠτΚ πτωχευτικι ικανότθτα διακζτουν καταρχάσ οι ζμποροι. Ο 

Εμπορικόσ Νόμοσ (άρκρο 1) ορίηει ωσ ζμπορο αυτόν που αςκεί κατά ςφνθκεσ 

επάγγελμα εμπορικζσ πράξεισ. Από τον ΠτΚ παρζχεται θ δυνατότθτα πτϊχευςθσ και 

ςε περίπτωςθ παφςθσ εμπορίασ ι οικονομικισ δραςτθριότθτασ, ακόμα και ςε 

περίπτωςθ κανάτου, αρκεί ο οφειλζτθσ να ζχει ιδθ παφςει τισ πλθρωμζσ του. Όςον 

αφορά ςτα υπερχρεωμζνα φυςικά πρόςωπα που δε διακζτουν τθν εμπορικι ιδιότθτα 

ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 3869/2010 «Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων 

φυςικϊν προςϊπων και άλλεσ διατάξεισ». τισ διατάξεισ του ωσ άνω νόμου εμπίπτουν 

επίςθσ ζμποροι, που ζπαψαν τθν εμπορία ι τθν οικονομικι τουσ δραςτθριότθτα, 

χωρίσ ωςτόςο κατά τθν παφςθ αυτι να ζχουν παφςει τισ πλθρωμζσ τουσ ακόμθ και 

για τα εμπορικά τουσ χρζθ. Ωσ προσ τα νομικά πρόςωπα, πτωχευτικι ικανότθτα 

διακζτει μια εταιρία, εφόςον ζχει νομικι προςωπικότθτα και είναι εμπορικι, κακϊσ 

και οι ενϊςεισ προςϊπων με νομικι προςωπικότθτα που επιδιϊκουν οικονομικό 

ςκοπό (Κοτςίρθσ, 2011). Δεν κθρφςςονται ςε πτϊχευςθ τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου 

δικαίου, οι οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και οι δθμόςιοι οργανιςμοί. Περαιτζρω 

ο νόμοσ κζτει ωσ αντικειμενικι προχπόκεςθ τθν παφςθ των πλθρωμϊν τθν οποία 

ορίηει ωσ τθν αδυναμία του οφειλζτθ να εκπλθρϊνει τισ λθξιπρόκεςμεσ χρθματικζσ 

του υποχρεϊςεισ κατά τρόπο γενικό και μόνιμο (άρκρο 3 παρ.1 ΠτΚ). Δεν αρκεί 

ςυνεπϊσ θ ςυμπτωματικι ι παροδικι αδυναμία πλθρωμϊν, οφτε θ αδυναμία 
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πλθρωμισ μεμονωμζνων χρεϊν Μάλιςτα δεν αρκεί οφτε απαιτείται υπερχρζωςθ. Η 

αδυναμία πλθρωμϊν μπορεί να οφείλεται ςε αδυναμία, απλϊσ, ρευςτοποίθςθσ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων, τα οποία, ωςτόςο, ςυνιςτοφν επαρκι για τθν ικανοποίθςθ 

των χρεϊν περιουςία (Ψυχομάνθσ, 2016). Σζλοσ, ο ίδιοσ ο οφειλζτθσ δφναται να 

ηθτιςει τθν κιρυξι του ςε πτϊχευςθ, χωρίσ να ζχει περιζλκει ςε παφςθ πλθρωμϊν, 

εφόςον επικαλείται επαπειλοφμενθ αδυναμία εκπλιρωςθσ των χρθματικϊν 

υποχρεϊςεϊν του. Όταν δθλαδι πικανολογείται ότι ο ίδιοσ δε κα είναι ςε κζςθ να 

εκπλθρϊςει τισ υπάρχουςεσ χρθματικζσ υποχρεϊςεισ του κατά το χρόνο που κα 

καταςτοφν λθξιπρόκεςμεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ ενδεχόμενεσ μζλλουςεσ 

υποχρεϊςεισ και τισ αναμενόμενεσ ειςπράξεισ (Κοτςίρθσ, 2011).    

 

2.5 Οργανωτικι Διαδικαςία Πτϊχευςθσ 
 

Η πτϊχευςθ προκαλείται φςτερα από αίτθςθ πιςτωτι που ζχει ζννομο ςυμφζρον, από 

τον ίδιο τον οφειλζτθ και τζλοσ, αυτεπάγγελτα από τον Ειςαγγελζα Πρωτοδικϊν για 

λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Αρμόδιο κακ’ φλθ δικαςτιριο είναι το Πολυμελζσ 

Πρωτοδικείο. Κατά τόπο αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο ςτθν περιφζρεια του οποίου 

ζχει ο οφειλζτθσ το κζντρο των κυρίων ςυμφερόντων του. Ωσ κζντρο των κυρίων 

ςυμφερόντων του εννοείται ο τόποσ όπου ο οφειλζτθσ αςκεί ςυνικωσ τθ διοίκθςθ 

των ςυμφερόντων του και είναι αναγνωρίςιμοσ από τουσ τρίτουσ1. Για τα νομικά 

πρόςωπα τεκμαίρεται ότι κζντρο των κυρίων ςυμφερόντων του είναι ο τόποσ τθσ 

καταςτατικισ τουσ ζδρασ. Η υπόκεςθ εκδικάηεται κατά τθ διαδικαςία τθσ εκοφςιασ 

δικαιοδοςίασ.  

 

Η αίτθςθ απορρίπτεται εφόςον δεν ςυντρζχουν οι υποκειμενικζσ ι αντικειμενικζσ 

προχποκζςεισ οι οποίεσ αναφζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, όταν υπάρχει 

ανεπάρκεια ενεργθτικοφ για τθν κάλυψθ των εξόδων τθσ διαδικαςίασ είτε τζλοσ, ςτθν 

περίπτωςθ που το δικαςτιριο κρίνει πωσ θ αίτθςθ αςκείται καταχρθςτικά, όπωσ 

ςυμβαίνει όταν ο πιςτωτισ χρθςιμοποιεί τθν αίτθςθ ωσ υποκατάςτατο ατομικϊν 

μζτρων, προσ επιδίωξθ ςκοπϊν άςχετων με τθν πτϊχευςθ ι, τζλοσ, όταν ο οφειλζτθσ 

αποςκοπεί ςτθ δόλια αποφυγι χρεϊν.  

                                                           

1
 ‘Ζτςι 13 αιτιολ. κζψθ του Καν.1346/2000. 
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τθν περίπτωςθ που το δικαςτιριο κάνει δεκτι τθν αίτθςθ εκδίδει απόφαςθ θ οποία 

κθρφςςει τον οφειλζτθ ςε πτϊχευςθ, διορίηει ειςθγθτι δικαςτι, ςφνδικο τθσ 

πτϊχευςθσ, διατάςςει τθ ςφράγιςθ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ, ορίηει θμερομθνία 

για ςφνταξθ πίνακα εικαηομζνων πιςτωτϊν και εκλογι επιτροπισ πιςτωτϊν, τρόπο 

δθμοςιότθτασ, θμερομθνία ςτθν οποία οι πιςτωτζσ κα αποφαςίςουν με βάςθ τθν 

ζκκεςθ του ςυνδίκου κατά το άρκρο 70 ΠτΚ, αναφζρει τα ςτοιχεία του οφειλζτθ και 

προςδιορίηει τθν θμζρα παφςθσ πλθρωμϊν, θ οποία δεν μπορεί να οριςκεί πζραν τθσ 

διετίασ από τθν κιρυξθ πτϊχευςθσ ι ςε περίπτωςθ κανάτου πζραν του ζτουσ από το 

κάνατο. Με μεταγενζςτερθ απόφαςι του το δικαςτιριο μπορεί να μεταβάλλει το 

χρόνο παφςθσ των πλθρωμϊν όχι όμωσ μετά τθν περάτωςθ τθσ επαλικευςθσ των 

πιςτϊςεων ι μετά πάροδο ζτουσ από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ. Η απόφαςθ είναι 

άμεςα εκτελεςτι και δεν επιτρζπεται δικαςτικι αναςτολι αυτισ. Είναι δυνατι, όμωσ, 

θ προςβολι τθσ με ζφεςθ και αναίρεςθ κατά τθ διαδικαςία τθσ εκοφςιασ 

δικαιοδοςίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. 

Δθμοδιεφεται ςτο Δελτίο Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Σαμείου Νομικϊν, ςτο Γενικό 

Εμπορικό Μθτρϊο, ςτο Μθτρϊο Πτωχεφςεων και ςτο αλφαβθτικό ευρετιριο που 

τθρείται ςε κάκε Πρωτοδικείο. Καταχωρείται ςτο «φςτθμα Ακζτθςθσ Τποχρεϊςεων» 

τθσ ΣΕΙΡΕΙΑ Α.Ε. και ςτο Τποκθκοφυλακείο ι ςτο Κτθματολόγιο ςτο οποίο ζχουν 

καταχωρθκεί εμπράγματα δικαιϊματα του οφειλζτθ επί ακινιτων. Όςον αφορά ςτο 

Δθμόςιο θ πτωχευτικι απόφαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του δικαςτθρίου ςτθν 

Διεφκυνςθ Ειςπράξεων, θ οποία τθ διαβιβάηει ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. προκειμζνουνα 

καταχωρθκεί ςτο ςφςτθμα “Taxis” και να ακολουκιςει θ αναγγελία των απαιτιςεων 

του Δθμοςίου ςτθν πτϊχευςθ.  

 

Σο πτωχευτικό Δικαςτιριο, ο ειςθγθτισ, ο ςφνδικοσ2, θ ςυνζλευςθ των πιςτωτϊν και θ 

επιτροπι των πιςτωτϊν αποτελοφν τα όργανα τθσ πτϊχευςθσ. Σο Δικαςτιριο 

                                                           

2
1. Από 1.1.2017 νη αξκνδηόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Πηωρεπηηθό Κώδηθα (N. 3588/2007) ωο 

αξκνδηόηεηεο ηνπ ζπλδίθνπ, ηνπ κεζνιαβεηή, ηνπ εηδηθνύ εληνινδόρνπ θαη ηνπ εηδηθνύ εθθαζαξηζηή 

αζθνύληαη από ηνλ δηαρεηξηζηή αθεξεγγπόηεηαο. Ωο δηαρεηξηζηήο αθεξεγγπόηεηαο δηνξίδεηαη θπζηθό 

πξόζωπν εγγεγξακκέλν ζε κεηξών πνπ ηεξείηαη ζην Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ, ζύκθωλα κε  ην άξζξν 51 λ.4423/2016. Βι. Παξάξηεκα 
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κθρφςςει τθν πτϊχευςθ, διεξάγει τισ πτωχευτικζσ δίκεσ και αςκεί ανϊτατθ εποπτεία 

ςτισ εργαςίεσ τισ πτϊχευςθσ. Ο ειςθγθτισ επιβλζπει το ζργο του ςυνδίκου, παρζχει 

άδεια εκποίθςθσ κινθτϊν πτϊχευςθσ, λαμβάνει μζτρα διαςφάλιςθσ τθσ πτωχευτικισ 

περιουςίασ, αποφαςίηει για όλεσ τισ διενζξεισ του ςυνδίκου και ζχει ανακριτικά 

κακικοντα απζναντι ςτον οφειλζτθ. Ο ςφνδικοσ είναι βαςικό όργανο με εκτελεςτικζσ 

εξουςίεσ, λαμβάνει ςυντθρθτικά μζτρα εγγράφθσ υποκικθσ ι προςθμείωςθσ, διοικεί 

τθν πτωχευτικι περιουςία, διεξάγει τθν πτωχευτικι διαδικαςία, λογοδοτεί για το ζργο 

του, ζχει ευκφνθ για κάκε ηθμία που προκάλεςε υπαιτίωσ ςτθν πτωχευτικι περιουςία 

ζναντι τθσ ομάδασ των πιςτωτϊν και του οφειλζτθ· ζναντι τρίτων ευκφνεται 

προςωπικϊσ μόνο για δόλο ι βαριά αμζλεια, εισ ολόκλθρον όμωσ με αυτόν ευκφνεται 

και θ ομάδα των πιςτωτϊν. τθ ςυνζλευςθ πιςτωτϊν ςυμμετζχουν όλοι οι 

πτωχευτικοί πιςτωτζσ. Αρχικά ςυμμετζχει κάκε προςερχόμενοσ πιςτωτισ, όμωσ μετά 

τθν επαλικευςθ των πιςτϊςεων μετζχουν μόνο οι πιςτωτζσ των οποίων οι απαιτιςεισ 

ζγιναν δεκτζσ. Αποςτολι τθσ είναι να αποφαςίηει για τθν πορεία τθσ πτϊχευςθσ ι να 

γνωμοδοτεί ςε ςθμαντικά ηθτιματα.Σζλοσ, θ Επιτροπι των πιςτωτϊν είναι 

προαιρετικό όργανο, χριςιμο κυρίωσ για μεγάλεσ πτωχεφςεισ, τθσ οποία ζργο είναι θ 

παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των εργαςιϊν και θ παροχι ςυνδρομισ ςτο ςφνδικο. 

 

2.6 υνζπειεσ Πτϊχευςθσ 
 

2.6.1  Ωσ προσ τον Οφειλζτθ 
 

H κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ ςυνεπάγεται το διαχωριςμό τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ ςε 

τρεισ κατθγορίεσ ωσ προσ το χρόνο κτιςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. Η πτωχευτικι 

περιουςία περιλαμβάνει το ςφνολο τθσ περιουςίασ που ανικει ςτον οφειλζτθ κατά 

τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ, τουσ τόκουσ, άλλεσ περιοδικζσ παροχζσ, παρεπόμενα 

δικαιϊματα που γεννϊνται μετά τθν πτϊχευςθ, αλλά προζρχονται από ενοχι (π.χ. 

ςυμβατικι ςχζςθ) ι κφριο δικαίωμα προ πτϊχευςθσ, ςτοιχεία που αποκτϊνται από τθ 

διοίκθςι τθσ ςτο πλαίςιο τθσ πτωχευτικισ διαδικαςίασ (δθλαδι από ενζργειεσ του 

ςυνδίκου), κακϊσ και ωσ αποτζλεςμα πτωχευτικισ ανάκλθςθσ (ανακτϊμενα ςτοιχεία, 

αξιϊςεισ ανάκτθςθσ) και τζλοσ, τα εμπορικά βιβλία και ςτοιχεία του οφειλζτθ που 

αφοροφν τθν επιχείρθςθ. Η μεταπτωχευτικι περιουςία  αφορά ςτθν περιουςία που 

αποκτά ο οφειλζτθσ μετά τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ. Σζλοσ, θ εξωπτωχευτικι 
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περιουςία που αν και υπιρχε κατά τθν χρόνο κιρυξθσ τθσ πτϊχευςθσ εκφεφγει από 

τθν πτωχευτικι απαλλοτρίωςθ και περιλαμβάνει προςωποπαγι, αμεταβίβαςτα ι 

ακατάςχετα δικαιϊματα.  

 

Κατά το άρκρο 17 ΠτΚ  θ πτϊχευςθ επιφζρει τθν  πτωχευτικι απαλλοτρίωςθ. Με άλλα 

λόγια από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ ο οφειλζτθσ ςτερείται αυτοδικαίωσ τθσ 

διοίκθςθσ, δθλαδι τθσ διαχείριςθσ και διάκεςθσ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ του, τθν 

οποία αςκεί μόνον ο ςφνδικοσ. Πράξεισ διαχείριςθσ ι διάκεςθσ ςτοιχείων τθσ 

πτωχευτικισ περιουςίασ από τον οφειλζτθ ι προσ αυτόν, χωρίσ τθ ςφμπραξθ του 

ςυνδίκου, είναι ανενεργζσ και απαγορεφεται να καταχωρθκοφν ςε δθμόςια βιβλία, 

χωρίσ τθ γραπτι ζγκριςθ του ςυνδίκου. Σα ςτοιχεία τθσ μεταπτωχευτικισ και τθσ 

εξωπτωχευτικισ περιουςίασ εκφεφγουν από τθν πτωχευτικι απαλλοτρίωςθ. Από τθν 

κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ ο οφειλζτθσ δεν νομιμοποιείται ςε δίκεσ που αφοροφν τθν 

πτωχευτικι περιουςία, παρά μόνο κατ’ εξαίρεςθ ςε περίπτωςθ αδράνειασ του 

ςυνδίκου για τθ λιψθ αναγκαίων μζτρων. φμφωνα δε με τθ με αρικμό 307/20013 

Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ (κατά πλειοψθφία) ο πτωχόσ δεν 

νομιμοποιείται ςε άςκθςθ προςφυγισ ιδίω ονόματι, όπωσ, επίςθσ, δεν 

νομιμοποιείται να προβεί ιδίω ονόματι ςε υποβολι πρόταςθσ προσ διοικθτικι 

επίλυςθ τθσ διαφοράσ. Εξαιρετικά ςε περίπτωςθ που θ πτϊχευςθ κθρφχκθκε με 

αίτθςθ του οφειλζτθ το δικαςτιριο μπορεί να του ανακζςει τθ διαχείριςθ και 

διάκεςθ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ με τθ ςφμπραξθ του ςυνδίκου, ι να τθν 

αφαιρζςει, ανάλογα με το ςυμφζρον των πιςτωτϊν. 

 

Η πτϊχευςθ του πρωτοφειλζτθ ι άλλου ςυνοφειλζτθ εισ ολόκλθρον δεν επθρεάηει τθ 

κζςθ των ςυνοφειλετϊν του ι των εγγυθτϊν, γιατί ενεργεί «υποκειμενικά». Σο 

Δθμόςιο μπορεί να επιδιϊξει τθν είςπραξθ του ςυνόλου τθσ απαίτθςισ του από τον 

πτωχό οφειλζτθ κατά τισ διατάξεισ και με τουσ περιοριςμοφσ τθσ πτωχευτικισ 

                                                           

3
Γνωμ.ΝΚ 307/2001 Προεδρεφων: Χ. Σςεκοφρασ, Αντιπρόεδροσ Ειςθγθτισ: Θ. Ψυχογυιόσ, Πάρεδροσ α) 

Οι κοινοποιιςεισ των πράξεων των φορολογικϊν αρχϊν ςε πρόςωπα άγνωςτθσ διαμονισ πρζπει να 
πραγματοποιοφνται αποκλειςτικά ςτο Διμαρχο, κατά τθ διάταξθ του άρκρου 64 παρ.2 του Κϊδικα 
Φορολογικισ Δικονομίασ. (ομόφωνα) β) Ο πτωχόσ δεν νομιμοποιείται ςε άςκθςθ προςφυγισ ιδίω 
ονόματι, δοκζντοσ ότι μετά τθν ιςχφ του ΚΔΔ το άρκρο 26 του Κϊδικα Φορολογικισ Δικονομίασ ζχει 
καταργθκεί. (πλειοψ.) γ) Ο πτωχόσ δεν νομιμοποιείται να προβεί ιδίω ονόματι ςε υποβολι πρόταςθσ 
προσ διοικθτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ. (πλειοψ.) 
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διαδικαςίασ κακϊσ και από κάκε ςυνοφειλζτθ ι εγγυθτι κατά τισ διατάξεισ που 

ιςχφουν για τουσ κοινοφσ οφειλζτεσ. 

 

2.6.2 Ωσ προσ τθν Τπόςταςθ και τθ Λειτουργία των Νομικϊν Προςϊπων 

 

Η πτϊχευςθ ενόσ νομικοφ προςϊπου επιφζρει τθ λφςθ του και ακόλουκα τθν 

πτωχευτικι εκκακάριςθ που διενεργείται από το ςφνδικο. Σα όργανα του νομικοφ 

προςϊπου διατθροφνται. φμφωνα με το άρκρο 7§4 ΠτΚ επί πτϊχευςθσ ομορρφκμων 

ι ετερορρφκμων εταιριϊν με τθν ίδια απόφαςθ πτωχεφουν και τα ομόρρυκμα μζλθ 

των εταιριϊν, κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι που εξιλκαν εντόσ τθσ φποπτθσ 

περιόδου. Αποτελοφν παράλλθλεσ χωριςτζσ πτωχεφςεισ και ωσ εκ τοφτου ςτισ 

πτωχεφςεισ των ομορρφκμων εταίρων αναγγζλλονται και οι εταιρικοί πιςτωτζσ κατά 

το άρκρο 97 παρ. 1ΠτΚ. Με τθ λφςθ του νομικοφ προςϊπου ενεργοποιείται θ ευκφνθ 

των τελευταίων διοικοφντων για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Η πτϊχευςθ εταίρου μιασ 

ομόρρυκμθσ ι ετερόρρυκμθσ εταιρίασ επιφζρει καταρχιν τθν ζξοδό του από τθν 

εταιρία και τθ ςυνζχιςι τθσ με τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ, μπορεί όμωσ να επζλκει 

λφςθ τθσ εταιρείασ, ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ ςτο καταςτατικό 

τθσ. 

 

2.6.3 Ωσ προσ τουσ Πιςτωτζσ  

 

Η κεμελιϊδθσ αρχι τθσ ςφμμετρθσ ικανοποίθςθσ των πιςτωτϊν δεν εφαρμόηεται 

απόλυτα, διότι με τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ οι πιςτωτζσ διακρίνονται ςε κατθγορίεσ 

και τυγχάνουν διαφορετικισ νομικισ μεταχείριςθσ. υγκεκριμζνα υπάρχουν οι α) 

πτωχευτικοί πιςτωτζσ που κατά τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ ζχουν γεννθμζνθ και 

δικαςτικϊσ επιδιϊξιμθ χρθματικι ενοχικι απαίτθςθ, οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ 

διακρίνονται ςτουσ ανζγγυουσ ή εγχειρόγραφουσ πιςτωτζσ των οποίων θ απαίτθςθ 

δεν είναι εξοπλιςμζνθ με υποκικθ, ενζχυρο ι προνόμιο, ςε γενικοφσ προνομιοφχουσ 

των οποίων θ απαίτθςθ ικανοποιείται προνομιακά, κατά προτεραιότθτα από το 

ςφνολο τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ, ςε ενζγγυουσ πιςτωτζσ των οποίων θ απαίτθςθ 

εξαςφαλίηεται με ειδικό προνόμιο ι εμπράγματθ αςφάλεια ςε ςυγκεκριμζνο 

αντικείμενο τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ και τζλοσ ςε πιςτωτζσ μειωμζνησ 

εξαςφάλιςησ των οποίων θ απαίτθςθ ικανοποιείται από τθν πτωχευτικι περιουςία 
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μετά τθν ικανοποίθςθ των ανζγγυων πιςτωτϊν· β) οι μεταπτωχευτικοί με απαίτθςθ 

που γεννικθκε μετά τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ, δθμιουργοφνται δε από τθ δράςθ του 

πτωχοφ (όχι του ςυνδίκου) γ) ομαδικοφσ με απαίτθςθ που γεννικθκε από τθν ίδια τθν 

πτωχευτικι διαδικαςία, δθλαδι από τισ ενζργειεσ του ςυνδίκου και δ) οι 

εξωπτωχευτικοί με μθ χρθματικι απαίτθςθ πριν από τθν πτϊχευςθ.  

 

Ομοίωσ, τα χρζθ που δθμιουργοφνται διαχωρίηονται ςε α) πτωχευτικά, τα οποία 

περιλαμβάνουν όλεσ τισ απαιτιςεισ που γεννικθκαν ι ανάγονται ςε χρόνο πριν από 

τθν πτϊχευςθ, ανεξαρτιτωσ του χρόνου βεβαίωςισ τουσ (άρκρο 61 §5 ΚΕΔΕ), β) 

μεταπτωχευτικά, τα οποία είναι τα χρζθ που γεννικθκαν μετά τθν κιρυξθ τθσ 

πτϊχευςθσ και  γ) ομαδικά, δθλαδι, χρζθ που γεννικθκαν από τθν ίδια τθ πτωχευτικι 

διαδικαςία ι από ενζργειεσ του ςυνδίκου.  

 

Προκειμζνου να ικανοποιθκοφν ςφμμετρα οι πιςτωτζσ του οφειλζτθ, αναςτζλλονται 

αυτοδικαίωσ από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μζτρα των 

πιςτωτϊν κατά του οφειλζτθ για ικανοποίθςθ ι εκπλιρωςθ πτωχευτικϊν 

απαιτιςεων, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ των ενζγγυων πιςτωτϊν (άρκρο 26 ΠτΚ). 

Ειδικότερα απαγορεφεται θ ζναρξθ ι ςυνζχιςθ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, θ άςκθςθ 

αναγνωριςτικϊν ι καταψθφιςτικϊν αγωγϊν και ςυνζχιςθ δικϊν επ’ αυτϊν, θ άςκθςθ 

ι εκδίκαςθ ενδίκων μζςων, θ ζκδοςθ πράξεων διοικθτικισ ι φορολογικισ φφςεωσ ι θ 

εκτζλεςι τουσ ςε ςτοιχεία τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ. Από τθν κιρυξθ τθσ 

πτϊχευςθσ θ επιδίωξθ είςπραξθσ πτωχευτικοφ χρζουσ γίνεται μόνο ςυλλογικά μζςω 

τθσ πτωχευτικισ διαδικαςίασ. 

 

Από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ οι απαιτιςεισ των πιςτωτϊν που δεν είναι 

εξαςφαλιςμζνεσ με ειδικό προνόμιο ι εμπράγματο δικαίωμα παφουν να παράγουν 

νόμιμουσ ι ςυμβατικοφσ τόκουσ (άρκρο 24ΠτΚ). Με βάςθ το πρϊτο εδάφιο του 

άρκρου 536 του Εμπορικοφ Νόμου, κατά τθ νομολογία θ εξαίρεςθ αφοροφςε και τισ 

απαιτιςεισ με γενικό προνόμιο. Ειδικά για τισ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ 

των απαιτιςεων του Δθμοςίου, υποςτθρίηεται ότι ςυνεχίηουν να παράγονται μετά τθν 

πτϊχευςθ και υπό το κακεςτϊσ του Πτωχευτικοφ Κϊδικα, χωρίσ ωςτόςο θ κζςθ να 

είναι παγιωμζνθ. 
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2.6.4 Ωσ προσ τισ υμβάςεισ  

 

Κατά τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ οι εκκρεμείσ αμφοτεροβαρείσ ςυμβάςεισ, ςτισ οποίεσ 

ςυμβαλλόμενοσ είναι ο οφειλζτθσ διατθροφν τθν ιςχφ τουσ. ε περίπτωςθ που ο 

ςφνδικοσ εκπλθρϊςει τισ ςυμβάςεισ, τότε ο αντιςυμβαλλόμενοσ κακίςταται ομαδικόσ 

πιςτωτισ, ενϊ αν δεν τισ εκπλθρϊςει εντόσ δζκα θμερϊν από τθν υποβολι τθσ 

ζκκεςισ του, ο αντιςυμβαλλόμενοσ δικαιοφται να υπαναχωριςει από τθ ςφμβαςθ και 

να ηθτιςει αποηθμίωςθ ωσ πτωχευτικόσ πιςτωτισ. Δε λφονται οι ςυμβάςεισ διαρκοφσ 

χαρακτιρα, με εξαίρεςθ των χρθματοοικονομικϊν ςυμβάςεων, οι οποίεσ μποροφν να 

πάψουν να ιςχφουν ι να τροποποιθκοφν ωσ ςυνζπεια τθσ πτϊχευςθσ κατά τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςε αυτζσ. Δε λφονται, επίςθσ, οι ςυμβάςεισ εργαςίασ, οφτε θ 

ςφμβαςθ πϊλθςθσ με επιφφλαξθ κυριότθτασ μζχρι αποπλθρωμισ τιμιματοσ, εφόςον 

καταρτίςτθκε πριν τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ. Λφονται, ωςτόςο, οι ςυμβάςεισ 

προςωπικοφ χαρακτιρα. 

 

2.7 χζδιο Αναδιοργάνωςθσ 
 

Σο ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ δφναται να ρυκμίςει τθ διάςωςθ τθσ επιχείρθςθσ του 

πτωχοφ, τθν αξιοποίθςι τθσ, τθ διανομι τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ, τθν ευκφνθ του 

οφειλζτθ μετά τθν περάτωςθ τθσ πτωχευτικισ διαδικαςίασ. Βάςει Πτωχευτικοφ 

Κϊδικα ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ μπορεί να προτείνει είτε ο οφειλζτθσ, μαηί με τθν 

αίτθςι του ι μζςα ςε προκεςμία 4 μθνϊν από τθν κιρυξθ ςε πτϊχευςθ είτε ο 

ςφνδικοσ, μετά τθν παρζλευςθ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ για υποβολι από τον 

οφειλζτθ και μζςα ςε 3 μινεσ από τθν παρζλευςθ αυτισ. Σο περιεχόμενό του πρζπει 

να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον α) πλθροφορίεσ ωσ προσ τθν οικονομικι κατάςταςθ 

τθσ επιχείρθςθσ, τα αίτια που οδιγθςαν ςτθν κατάςταςθ αυτι, τθ ςφγκριςθ μεταξφ 

ικανοποίθςθσ πιςτωτϊν βάςει ςχεδίου και βάςει εκκακάριςθσ β) περιγραφι των 

μζτρων που ζχουν λθφκεί ι πρόκειται να λθφκοφν, όπωσ για παράδειγμα τθ 

χρθματοδότθςθ, τισ οργανωτικζσ μεταβολζσ, τθ μεταβίβαςθ επιχείρθςθσ, γ) 

διαμόρφωςθ των δικαιωμάτων και τθσ νομικισ κζςθσ κάκε πιςτωτι και τθσ ευκφνθσ 

του οφειλζτθ. Σο ςχζδιο δομείται πάνω ςε τρεισ άξονεσ· ςτθν κατθγοριοποίθςθ των 

απαιτιςεων των πιςτωτϊν βάςει του άρκρου 111 ΠτΚ, ςτα δικαιϊματα των ενζγγυων 

πιςτωτϊν, τα οποία παραμζνουν καταρχιν άκικτα, εκτόσ αν προβλεφκεί διαφορετικά 
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και ςτθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ μεταξφ των πιςτωτϊν που ςυμμετζχουν ςε κάκε 

ομάδα. Με τον ν.4336/2015 καταργικθκε θ διάταξθ του άρκρου 110 ΠτΚ, και 

επομζνωσ, ςε πτωχεφςεισ που κθρφςςονται βάςει αιτιςεων που υποβάλλονται από 

19-08-2015 και εφεξισ δεν ιςχφει περιοριςμόσ ςτθ δυνατότθτα μείωςθσ απαιτιςεων 

των πτωχευτικϊν πιςτωτϊν. Για τθν αποδοχι του ςχεδίου απαιτείται πλειοψθφία 60% 

του ςυνόλου των απαιτιςεων που αναγγζλκθκαν, ςτο οποίο πρζπει να 

περιλαμβάνεται ποςοςτό τουλάχιςτον 40% των απαιτιςεων με εμπράγματο ι ειδικό 

προνόμιο ι με προςθμείωςθ υποκικθσ εξαςφαλιηόμενων απαιτιςεων. Οι πιςτωτζσ 

που κίγονται και απζχουν από τθ ψθφοφορία κεωροφνται ότι ψθφίηουν υπζρ του 

ςχεδίου. Σο ςχζδιο μετά τθν αποδοχι του υποβάλλεται ςε δικαςτικι επικφρωςι του 

από το πτωχευτικό δικαςτιριο, προκειμζνου να παράγει ζννομα αποτελζςματα. Από 

τθν τελεςιδικία τθσ απόφαςθσ που επικυρϊνει το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ επζρχεται 

δεςμευτικι ιςχφσ προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ, θ πτωχευτικι διαδικαςία περατϊνεται, ο 

οφειλζτθσ αναλαμβάνει τθ διοίκθςθ τθσ περιουςίασ του και οι πτωχευτικοί πιςτωτζσ 

αναλαμβάνουν τισ ατομικζσ διϊξεισ κατά του οφειλζτθ. Σα δικαιϊματα των ομαδικϊν 

πιςτωτϊν δεν κίγονται από το ςχζδιο και τζλοσ το ςχζδιο πλζον αποτελεί τίτλο 

εκτελεςτό για τισ αναλαμβανόμενεσ υποχρεϊςεισ. ε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ 

καταδικαςτεί αμετάκλθτα για χρεοκοπία επζρχεται ακφρωςθ του ςχεδίου 

αυτοδικαίωσ. Επίςθσ είναι δυνατό το ςχζδιο να ακυρωκεί με απόφαςθ του 

δικαςτθρίου μετά από αίτθςθ όποιου ζχει ζννομο ςυμφζρον. Σζλοσ εφικτι είναι και θ 

ατομικι ανατροπι του ςχεδίου από κατόπιν αγωγισ κάποιον πιςτωτι. Η ακφρωςθ 

του ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ ςυνεπάγεται τθ λιξθ τθσ διαδικαςίασ αναδιοργάνωςθσ, 

τθν αποδζςμευςθ των πιςτωτϊν και τθν επαναφορά ςτθν κατά τθν κιρυξθ τθσ 

πτϊχευςθσ νομικι κζςθ τουσ. Οι πιςτωτζσ ανακτοφν τα ατομικά καταδιωκτικά μζτρα 

κατά του οφειλζτθ, αν κατά το ςχζδιο είχαν αναςταλεί ι περιοριςτεί, εκείνοι που 

τυχόν εγγυικθκαν υπζρ του οφειλζτθ απαλλάςςονται, ενϊ θ κιρυξθ νζασ πτϊχευςθσ 

μετά τθν τελεςίδικθ επικφρωςθ του ςχεδίου επιφζρει τθ ματαίωςθ του ςχεδίου. 

 

2.8 Περάτωςθ Πτϊχευςθσ 
 

φμφωνα με τισ διατάξεισ του ΠτΚ (άρκρα 164 και 170 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 168), 

θ περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ επζρχεται μζςω α) τθσ τελεςίδικθσ επικφρωςθσ του 

ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ, β) τθσ εκποίθςθσ όλων των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ 
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πτωχευτικισ περιουςίασ και τθσ διανομισ του προϊόντοσ ςτουσ πιςτωτζσ, γ) τθσ 

αποκατάςταςθσ του πτωχοφ είτε λόγω εξόφλθςθσ όλων των πτωχευτικϊν πιςτωτϊν 

κατά κεφάλαιο και τόκουσ μζχρι τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ (θ αποκατάςταςθ 

επζρχεται με τθν τελεςιδικία τθσ ςχετικισ δικαςτικισ απόφαςθσ), είτε λόγω παρόδου 

δεκαετίασ από τθν κιρυξθ ςε πτϊχευςθ (με τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ), μόνο 

όμωσ εφόςον θ περάτωςθ κθρυχκεί ρθτά με τθ δικαςτικι απόφαςθ τθσ 

αποκατάςταςθσ, επειδι δεν ςυντρζχει λόγοσ διατιρθςθσ τθσ πτϊχευςθσ, κακϊσ αν 

αυτό δεν ορίηεται ρθτά, μόνθ θ αποκατάςταςθ του πτωχοφ λόγω παρόδου δεκαετίασ 

δεν ςυνεπάγεται τθν περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ. Σζλοσ, περάτωςθ επζρχεται και με 

τθν παφςθ των εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ, θ οποία  παφςθ επζρχεται είτε με απόφαςθ 

του Πτωχευτικοφ Δικαςτθρίου, οπότε θ περάτωςθ επζρχεται μετά πάροδο ενόσ μθνόσ 

από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, είτε αυτοδικαίωσ και χωρίσ άλλθ 

διατφπωςθ μετά παρζλευςθ δζκα ετϊν από τθν ζναρξθ τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν και 

ςε κάκε περίπτωςθ μετά παρζλευςθ δεκαπζντε ετϊν από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ. 

Κατά το προϊςχφον δίκαιο, θ παφςθ των εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ δεν προκαλοφςε τθν 

περάτωςθ αυτισ. Κατ’ εξαίρεςθ κάκε εκκρεμισ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 

Πτωχευτικοφ Κϊδικα πτϊχευςθ περατϊνεται αυτοδικαίωσ και χωρίσ άλλεσ 

διατυπϊςεισ, με τθ ςυμπλιρωςθ είκοςι ετϊν από τθν κιρυξι τθσ. Η περάτωςθ τθσ 

πτϊχευςθσ ςε κάκε περίπτωςθ ςυνεπάγεται τθν ζναρξθ νζασ παραγραφισ των 

απαιτιςεων του Δθμοςίου, θ οποία παραγραφι είχε διακοπεί  μζςω  τθσ αναγγελίασ 

των απαιτιςεων ςτθν πτϊχευςθ. 
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Κεφάλαιο 3: Είςπραξθ Χρεϊν Πτωχϊν Οφειλετϊν 
 

3.1 Ειςαγωγι 
 

Σο παρόν κεφάλαιο ξεκινά με αναφορά ςτθν ικανοποίθςθ του Δθμοςίου ωσ πιςτωτι. 

τθ ςυνζχεια αναπτφςςονται θ διαδικαςία τθσ αναγγελίασ των απαιτιςεϊν του ςε 

πτϊχευςθ και τα προνόμια με τα οποία είναι εξοπλιςμζνεσ οι απαιτιςεισ του. 

Ακολουκεί θ ενότθτα ςχετικά με τα ζνδικα βοθκιματα τα οποία δφναται να αςκιςει 

το Δθμόςιο προκειμζνου να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντά του εντόσ τθσ 

πτωχευτικισ διαδικαςίασ. Σο κεφάλαιο ολοκλθρϊνεται με τθν παρουςίαςθ τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτο ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ. 

 

3.2 Ικανοποίθςθ Δθμοςίου 
 

Η ικανοποίθςθ των απαιτιςεων του Δθμοςίου εξαρτάται ςε κάκε περίπτωςθ από τθ 

κζςθ του ωσ πιςτωτι και από το είδοσ του χρζουσ. ε αυτό το ςθμείο κα πρζπει να 

επιςθμάνουμε ότι ςτθν περίπτωςθ φορολογικϊν χρεϊν υπάρχει διχογνωμία ςχετικά 

με το αν απαιτείται θ φπαρξθ νόμιμου τίτλου4 πριν από τθν πτϊχευςθ ι αρκεί θ 

γζνεςθ τθσ ςχετικισ φορολογικισ υποχρζωςθσ. τθν τρζχουςα διοικθτικι πρακτικι, 

επικρατεί θ δεφτερθ κζςθ. Κρίςιμοσ κεωρείται ο χρόνοσ γζνεςθσ τθσ ςχετικισ 

φορολογικισ υποχρζωςθσ ι ο χρόνοσ ςτον οποίο ανάγεται θ αιτία του χρζουσ και όχι 

ο χρόνοσ που κατζςτθ ειςπράξιμο, δθλαδι ο χρόνοσ ζκδοςθσ του τίτλου είςπραξθσ και 

καταχϊρθςθσ ςτο βιβλίο ειςπρακτζων εςόδων (ταμειακι βεβαίωςθ). Επομζνωσ 

πτωχευτικά κεωροφνται όλα τα χρζθ που ανάγονται ςε οικονομικό ζτοσ ι φορολογικι 

περίοδο πριν από τθν πτϊχευςθ. φμφωνα με γνωμοδοτιςεισ του Νομικοφ 

υμβουλίου του Κράτουσ είναι εξίςου πτωχευτικι θ οφειλι προσ το Δθμόςιο από 

κατάπτωςθ εγγφθςθσ που ζχει χορθγιςει ςε δάνειο (ΚΑΧΚΕΕΔ), όταν θ ςφμβαςθ 

                                                           

4
 Άρκρο 2 παρ.2 ΚΕΔΕ: «"2. Για τθν είςπραξθ των δθμοςίων εςόδων απαιτείται νόμιμοσ τίτλοσ. Με τθν 

εξαίρεςθ των φόρων και των λοιπϊν δθμοςίων εςόδων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του 
Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρμόηονται αποκλειςτικά οι 
διατάξεισ του ωσ άνω Κϊδικα, νόμιμο τίτλο αποτελοφν: 
 α) Σα ζγγραφα, ςτα οποία οι αρμόδιεσ αρχζσ προςδιορίηουν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, τον 
οφειλζτθ, το είδοσ, το ποςό και τθν αιτία τθσ οφειλισ. 
 β) Σα δθμόςια ι ιδιωτικά ζγγραφα, από τα οποία αποδεικνφεται θ οφειλι. 
 γ) Σα δθμόςια ι ιδιωτικά ζγγραφα, από τα οποία πικανολογείται θ οφειλι, ωσ προσ τθν φπαρξθ και το 
ποςό αυτισ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 347 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ.» 
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δανείου και θ χοριγθςθ εγγφθςθσ ζλαβαν χϊρα πριν από τθν πτϊχευςθ, ανεξάρτθτα 

από το χρόνο τθσ κατάπτωςθσ, θ οφειλι φόρου ειςοδιματοσ από μιςκϊματα 

οφειλόμενα μετά τθν πτϊχευςθ, ςε περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ 

καταρτίςτθκε πριν από τθν πτϊχευςθ, όπωσ και θ οφειλι από τζλθ κυκλοφορίασ 

αυτοκινιτου πτωχοφ για περίοδο μετά τθν πτϊχευςθ, από Ενιαίο Σζλοσ Ακινιτων 

(Ε.Σ.ΑΚ.), Φόρο Ακίνθτθσ Περιουςίασ (Φ.Α.Π.), Ζκτακτο Ειδικό Σζλοσ 

Ηλεκτροδοτοφμενων Δομθμζνων Επιφανειϊν (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.), Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτθςίασ 

Ακινιτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), εφόςον αφοροφν ακίνθτο τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ, 

ανεξάρτθτα από το οικονομικό ζτοσ ςτο οποίο αναφζρονται (πριν ι μετά τθν 

πτϊχευςθ). Αντίςτοιχα μεταπτωχευτικά χρζθ είναι, για παράδειγμα, θ οφειλι φόρου 

ειςοδιματοσ που προζρχεται από δραςτθριότθτα του πτωχοφ μετά τθν πτϊχευςθ και 

θ οφειλι από φόρο κλθρονομίασ, όταν θ επαγωγι τθσ κλθρονομίασ είναι 

μεταγενζςτερθ τθσ κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, το χρζοσ που προζρχεται από ςυγχϊνευςθ 

χρθματικϊν ποινϊν με δικαςτικι απόφαςθ εκδοκείςα μετά τθν πτϊχευςθ, παρόλο 

που τα χρζθ ανάγονται ςε χρόνο πριν από τθν πτϊχευςθ. Πτωχευτικζσ κεωροφνται και 

οι απαιτιςεισ του Δθμοςίου από φόρουσ, δαςμοφσ, πρόςτιμα κλπ για τισ οποίεσ θ 

ςχετικι φορολογικι ενοχι γεννικθκε πριν από τθν θμερομθνία τθσ πτϊχευςθσ, ιτοι 

όταν ςυνζτρεξαν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθ γζννθςι τουσ, ανεξάρτθτα αν θ 

ςχετικι πράξθ καταλογιςμοφ εκδόκθκε μετά τθν πτϊχευςθ κα κατά μείηονα λόγο 

ανεξάρτθτα εάν θ οριςτικοποίθςθ αυτισ επιλκε μετά τθν κιρυξθ τθσ πτωχεφςεωσ 

(Γιαννακοφρθσ και Κουκοβίνθσ, 2013). Σζλοσ, ομαδικό χρζοσ είναι θ οφειλι από 

Φ.Π.Α. που γεννικθκε μετά τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ από υποκείμενεσ ςτο φόρο 

πράξεισ του ςυνδίκου είτε κατά τθν εκκακάριςθ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ είτε ςε 

περίπτωςθ ςυνζχιςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ του πτωχοφ από το 

ςφνδικο. 

 

3.2.1 Ωσ Πτωχευτικόσ Πιςτωτισ 
 

φμφωνα με το άρκρο 62 παρ.45 ΚΕΔΕ όςον αφορά ςτισ πτωχεφςεισ για τισ οποίεσ θ 

ςχετικι αίτθςθ είχε υποβλθκεί πριν από τθν 16-9-2007, το Δθμόςιο για πτωχευτικά 

                                                           

5
 «4. ε περίπτωςθ πτϊχευςθσ οφειλζτθ του Δθμοςίου δφναται τοφτο να προβαίνει ςε αναγκαςτικι 

εκτζλεςθ τθσ περιουςίασ του πτωχεφςαντοσ, τθσ πτωχευτικισ και μεταπτωχευτικισ, ανεξάρτθτα από 
τθν φπαρξθ υπζρ αυτοφ γενικοφ ι ειδικοφ προνομίου επί τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ.» 
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χρζθ μπορεί να αρχίςει ι να ςυνεχίςει διαδικαςία ατομικισ εκτζλεςθσ ςε ακίνθτο 

τόςο τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ όςο και τθσ μεταπτωχευτικισ περιουςίασ του 

οφειλζτθ. Με τθ ζναρξθ όμωσ του Πτωχευτικοφ Κϊδικα και ειδικότερα με το άρκρο 

181 περίπτωςθ ςτ’ ΠτΚ6 καταργικθκε θ διάταξθ αυτι του ΚΕΔΕ. υνεπϊσ, ςτισ 

πτωχεφςεισ που διζπονται από τισ διατάξεισ του Πτωχευτικοφ Κϊδικα το Δθμόςιο για 

τα πτωχευτικά χρζθ δεν μπορεί να λάβει αναγκαςτικά μζτρα για τθν ικανοποίθςθ των 

απαιτιςεϊν του ςε βάροσ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ, λόγω τθσ αναςτολισ 

ατομικϊν διϊξεων κατ’ άρκρο 25ΠτΚ, αλλά οφτε και ςε βάροσ τθσ μεταπτωχευτικισ 

περιουςίασ. ε περίπτωςθ, όμωσ, που το Δθμόςιο είναι ενυπόκθκοσ δανειςτισ, 

μπορεί να επιςπεφςει ι να ςυνεχίςει αναγκαςτικι εκτζλεςθ για τθν ικανοποίθςι του 

από το υπζγγυο ακίνθτο τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 26 παρ. 2 

του Πτωχευτικοφ Κϊδικα υπό τθν επιφφλαξθ των αναςτολϊν που προβλζπονται ςτισ 

παραγράφουσ 3 ζωσ 5 του άρκρου αυτοφ. Αν δεν είχε επιβλθκεί κατάςχεςθ από πριν 

από τθν πτϊχευςθ, το Δθμόςιο ζχει τθ δυνατότθτα να κατάςχει ακίνθτο τθσ 

πτωχευτικισ περιουςίασ, ςτο οποίο είχε εγγράψει υποκικθ πριν από τθν πτϊχευςθ, 

μζχρι το ςτάδιο τθσ ζνωςθσ των πιςτωτϊν.  

 

ε κάκε περίπτωςθ ο Δθμόςιο, ωσ πιςτωτισ, μπορεί να επιδιϊξει τθν είςπραξθ του 

ςυνόλου τθσ απαίτθςισ του από τον πτωχό οφειλζτθ κατά τισ διατάξεισ και με τουσ 

περιοριςμοφσ τθσ πτωχευτικισ διαδικαςίασ. Για το λόγο αυτό εντάςςεται ςε ομάδα 

πιςτωτϊν και ςυμμετζχει ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία και ικανοποιείται με 

προνομιακι κατάταξθ μόνο από το ενεργθτικό τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ ι από το 

ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ.  Εκτόσ αυτοφ μπορεί να επιδιϊξει τθν είςπραξθ του ςυνόλου 

τθσ απαίτθςισ του και από κάκε ςυνυπόχρεο, ςυνοφειλζτθ ι εγγυθτι του οφειλζτθ 

κατά τισ διατάξεισ που ιςχφουν για τουσ κοινοφσ οφειλζτεσ.  

 

Επιπλζον μπορεί να χωριςει ςυμψθφιςμόσ χρεϊν του οφειλζτθ με απαιτιςεισ κατά 

του Δθμοςίου. υμψθφιςμόσ είναι θ απόςβεςθ αμοιβαίων απαιτιςεων μεταξφ δφο 

προςϊπων, μζςω ςυνυπολογιςμοφ τουσ, εφόςον και ςτο μζτρο που 

                                                                                                                                                                          

 
6
«Με τθν επιφφλαξθ τθσ διάταξθσ του επόμενου άρκρου, από τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ, 

καταργοφνται α)... ςτ) οι διατάξεισ του ΚΕΔΕ περί αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ επί τθσ περιουςίασ του 
οφειλζτθ κατά τθ διάρκεια τθσ πτϊχευςθσ.»  
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αλλθλοκαλφπτονται (τακόπουλοσ, 1998). Ο Προϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. 

επιτρζπεται να προβεί ςε αυτεπάγγελτο κατ’ άρκρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. ςυμψθφιςμό 

απαίτθςθσ του Δθμοςίου ςε βάροσ πτωχοφ οφειλζτθ με ανταπαίτθςθ του τελευταίου 

ζναντι του Δθμοςίου, υπό τον όρο ότι οι προχποκζςεισ ςυμψθφιςμοφ των 

ςυγκεκριμζνων απαιτιςεων, κατά τισ διατάξεισ του ουςιαςτικοφ δικαίου, ςυνζτρεξαν 

πριν από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ7. τθν περίπτωςθ αυτι, θ ςυμψθφιηόμενθ 

ανταπαίτθςθ του πτωχοφ δεν αποτελεί μζροσ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ και, 

επομζνωσ, δεν περιζρχεται ςτθ διοίκθςθ του ςυνδίκου, γιατί με το ςυμψθφιςμό 

επζρχεται απόςβεςθ απαιτιςεων που ανατρζχει ςε χρονικό διάςτθμα πριν από τθν 

πτϊχευςθ. Η δυνατότθτα μονομεροφσ ςυμψθφιςμοφ εκ μζρουσ του πιςτωτι, υπό τθν 

παραπάνω προχπόκεςθ, προβλζπεται ρθτά ςτο άρκρο 36 παρ. 1 Πτωχευτικοφ Κϊδικα 

και αναφζρεται ςε κάκε πτωχευτικό πιςτωτι, επομζνωσ και ςτο Δθμόςιο. Εξάλλου, αν 

θ ανταπαίτθςθ του πτωχοφ οφειλζτθ ζναντι του Δθμοςίου ζχει δθμιουργθκεί μετά 

τθν κιρυξθ ςε πτϊχευςθ, από τθ δραςτθριότθτα του ίδιου του πτωχοφ, δθλαδι όχι 

του ςυνδίκου (π.χ. απαίτθςθ επιςτροφισ φόρου ειςοδιματοσ που παριχκθ μετά τθν 

κιρυξθ ςε πτϊχευςθ), δεν ανικει ςτθν πτωχευτικι περιουςία αλλά ςτθ 

μεταπτωχευτικι, τθν οποία δεν διαχειρίηεται ο ςφνδικοσ, αλλά ο ίδιοσ ο πτωχόσ, 

οπότε ο ςυμψθφιςμόσ αυτισ με απαίτθςθ του Δθμοςίου γίνεται με τουσ ίδιουσ όρουσ 

που ιςχφουν για κάκε κοινό οφειλζτθ (ΠΟΛ1022/2012). 

 

Πζραν τοφτων, οι πτωχοί οφειλζτεσ μποροφν, υποβάλλοντασ τθν αίτθςθ και τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ των 

οφειλϊν τουσ Δ.Ο.Τ, να υπάγουν τόςο τα πτωχευτικά όςο και τα μεταπτωχευτικά τουσ 

χρζθ ςε ρφκμιςθ, ςφμφωνα με τα γενικά ιςχφοντα. Αναλυτικά, α) οι βεβαιωμζνεσ 

οφειλζσ του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν.4174/2013) υπάγονται ςε 

πρόγραμμα ρφκμιςθσ που δεν υπερβαίνει το ζνα και κατ’ εξαίρεςθ τα δφο ζτθ βάςει 

του άρκρου 43 του ν. 4174/2013, β) οι βεβαιωμζνεσ ςτισ Δ.Ο.Τ. οφειλζσ, οι οποίεσ 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ςτο ςφνολό τουσ ι τουλάχιςτον μία δόςθ αυτϊν 

υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παρ. Αϋ του άρκρου πρϊτου του 

ν. 4152/2013 και  γ) οι βεβαιωμζνεσ ζωσ τισ 31.12.2012 ςτισ Δ.Ο.Τ. και ςτα Σελωνεία 

                                                           

7
 χετικζσ θ υπ’ αρικ. 17/2011 Γνωμοδότθςθ του Ν..Κ. και θ παλαιότερθ  υπ’ αρικ. 636/1986 

Γνωμοδότθςθ του Ν..Κ., οι οποίεσ ζχουν γίνει δεκτζσ από τον Τπουργό Οικονομικϊν. 
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οφειλζσ ρυκμίηονται ςε ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ που δφνανται να καταβάλλονται 

ζωσ και τθν 30.6.2017 όπωσ ορίηουν οι διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Α1 τθσ παρ. Αϋ 

του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013.  

  

Περαιτζρω με το άρκρο 62Α ΚΕΔΕ ««Ρφκμιςθ χρεϊν πτωχϊν και υπό εξυγίανςθ ι 

ςυνδιαλλαγι οφειλετϊν του Δθμοςίου», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 9 τθσ υποπαραγράφου Δ1 τθσ 

παραγράφου Δ του άρκρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α'/14-8-2015), παρζχεται θ 

δυνατότθτα τθσ ρφκμιςθσ των πτωχευτικϊν χρεϊν των πτωχϊν οφειλετϊν του 

Δθμοςίου με αίτθςθ του υπόχρεου α. για χρζοσ ωσ 600.000 ευρϊ, με απόφαςθ του 

Γ.Γ.Δ.Ε.  μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 9 Ν. 2386/96 και β. για 

χρζοσ άνω των 600.000 ευρϊ, με απόφαςθ του ΝΚ. Η ρφκμιςθ μπορεί να αφορά είτε 

α. ςτθν απαλλαγι του πτωχοφ οφειλζτθ από τθν καταβολι μζρουσ ι όλων των 

προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ, των φορολογικϊν προςαυξιςεων και 

προςτίμων με εφάπαξ καταβολι του υπολοίπου, είτε β. ςτθν καταβολι του βαςικοφ 

χρζουσ και των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ, ςε ςυνεχείσ μθνιαίεσ δόςεισ, 

είτε γ. ςε ςυνδυαςμό και των δφο περιπτϊςεων.  Ο αρικμόσ των μθνιαίων δόςεων δεν 

μπορεί να υπερβεί τισ ενενιντα. Η ρφκμιςθ ςυνεπάγεται πάγωμα των προςαυξιςεων 

από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ για τθ ρφκμιςθ, εκτόσ εάν κακυςτεριςει 

θ καταβολι των δόςεων, οπότε επιβάλλεται επί του κακυςτεροφμενου ποςοφ 

προςαφξθςθ ίςθ με ποςοςτό 1% για κάκε μινα κακυςτζρθςθσ. Η ρφκμιςθ αυτι τελεί 

υπό τθ διαλυτικι αίρεςθ τθσ μθ εμπρόκεςμθσ πλθρωμισ τριϊν ςυνεχϊν δόςεων, 

οπότε επζρχεται αυτοδίκαιθ ανατροπι ρφκμιςθσ και το υπόλοιπο χρζοσ με το ςφνολο 

των προςαυξιςεων είναι άμεςα απαιτθτό. ε περίπτωςθ πλιρουσ ςυμμόρφωςθσ του 

οφειλζτθ προσ τουσ όρουσ τθσ ρφκμιςθσ, το ποςό των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ 

καταβολισ, των φορολογικϊν προςαυξιςεων και προςτίμων που απαλλάχκθκε με τθ 

ρφκμιςθ ο οφειλζτθσ, διαγράφεται από τα οικεία βιβλία τθσ Δ.Ο.Τ., εκτόσ εάν 

υπάρχουν ςυνυπόχρεα για τθν καταβολι του πρόςωπα, οπότε αναηθτοφνται από 

αυτά.  

 

Από τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ ρφκμιςθσ αναςτζλλεται θ παραγραφι των 

χρεϊν που υπάγονται ςε αυτι. Η αναςτολι λιγει είτε α) με τθν πάροδο τθσ 

προκεςμίασ καταβολισ τθσ τελευταίασ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ, ςφμφωνα με τα 
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οριηόμενα ςτθν απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, με τθν οποία 

ζγινε δεκτι θ αίτθςθ και όχι με τθν τυχόν πρόωρθ ανατροπι τθσ, λόγω π.χ. πλιρωςθσ 

τθσ διαλυτικισ αίρεςθσ τθσ μθ εμπρόκεςμθσ πλθρωμισ τριϊν δόςεων, είτε β) με τθν 

ζκδοςθ απορριπτικισ απόφαςθσ επί τθσ αίτθςθσ είτε γ) με τθν ζγγραφθ άρνθςθ 

αποδοχισ τθσ ρφκμιςθσ είτε δ) με τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ για τθν 

αποδοχι αυτισ. Η παραγραφι δεν ςυμπλθρϊνεται πριν από τθν πάροδο ενόσ ζτουσ 

από το χρονικό ςθμείο λιξθσ τθσ αναςτολισ. Η αποδοχι τθσ ρφκμιςθσ από τον 

οφειλζτθ αποτελεί αναγνϊριςθ τθσ φπαρξθσ και του φψουσ του παλαιοφ χρζουσ, 

δθλαδι τθσ βαςικισ οφειλισ και των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ.  

 

Για τθ ρφκμιςθ απαιτείται να ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: α) να ζχει κθρυχκεί 

και να βρίςκεται ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ κατά το χρόνο εξζταςθσ τθσ αίτθςθσ ο 

οφειλζτθσ ι ο αιτϊν που ευκφνεται για τθν πλθρωμι χρεϊν άλλου, φυςικοφ ι 

νομικοφ προςϊπου, ζςτω και αν το τελευταίο δεν ζχει κθρυχκεί ςε κατάςταςθ 

πτϊχευςθσ, β) τα χρζθ να είναι προσ το Δθμόςιο ι και προσ τρίτουσ μόνον εφόςον 

ζχουν ςυμβεβαιωκεί με τα χρζθ προσ το Δθμόςιο, γ) τα χρζθ να είναι πτωχευτικά, δ) ο 

αιτϊν να μθν ζχει καταδικαςκεί, ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ πτϊχευςθσ, για το 

αδίκθμα τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ, οφτε να ζχει αςκθκεί ςε βάροσ του ποινικι δίωξθ ι 

να εκκρεμεί ποινικι δίκθ για το αδίκθμα αυτό.  

 

Η διαδικαςία που ακολουκείται είναι θ εξισ: ο πτωχόσ κατακζτει τθν αίτθςθ για 

ρφκμιςθ ςτθν αρμόδια για τθν είςπραξθ των οφειλϊν του Δ.Ο.Τ., θ οποία διαβιβάηει 

τθν αίτθςθ μαηί με τα δικαιολογθτικά και τθν ειςιγθςι τθσ προσ τθ Διεφκυνςθ 

Ειςπράξεων. Ανάλογα με το φψοσ του ποςοφ, ο Ειςθγθτισ τθσ Επιτροπισ ι τθσ 

Διεφκυνςθσ Ειςπράξεων ςυντάςςει ειςιγθςθ και ςτθ ςυνζχεια εκδίδεται 

γνωμοδότθςθ από τθν Επιτροπι ι πρακτικό από το Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ 

αντίςτοιχα. Για τθν αποδοχι ι μθ τθσ αίτθςθσ ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία που αφοροφν 

ςτθν προςωπικι και οικονομικι κατάςταςθ του οφειλζτθ και από τα οποία 

αποδεικνφεται θ οικονομικι αδυναμία άμεςθσ ι και εφάπαξ πλθρωμισ του ςυνόλου 

ι μζρουσ των χρεϊν του, κακϊσ και ςτοιχεία από τα οποία αποδεικνφεται το 

επιςφαλζσ ι μθ τθσ είςπραξθσ των απαιτιςεων του Δθμοςίου. το πλαίςιο αυτό 

ςυνεκτιμϊνται ιδίωσ θ φπαρξθ κινθτισ ι ακίνθτθσ περιουςίασ του πτωχοφ, θ αξία και 

τα τυχόν βάρθ αυτισ, θ εν γζνει οικονομικι και επαγγελματικι κατάςταςθ, θ θλικία, θ  
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κατάςταςθ τθσ υγείασ του πτωχοφ και των μελϊν τθσ οικογζνειασ του, οι υποχρεϊςεισ 

του προσ τρίτουσ (υποχρζωςθ διατροφισ, χρζθ προσ αςφαλιςτικά ταμεία και ιδιϊτεσ), 

το φψοσ και το είδοσ των χρεϊν (βαςικοφ και προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ 

καταβολισ), το ςτάδιο ςτο οποίο βρίςκεται θ διαδικαςία τθσ πτϊχευςθσ, θ φπαρξθ ι 

μθ πτωχευτικισ περιουςίασ και θ αξία αυτισ, θ αναγγελία ι μθ άλλων πιςτωτϊν, τα 

προνόμια και το φψοσ των απαιτιςεων αυτϊν. Εφόςον ο Γενικόσ Γραμματζασ 

Δθμοςίων Εςόδων αποδεχκεί τθ γνωμοδότθςθ ι εγκρίνει το πρακτικό του Ν..Κ. κατά 

περίπτωςθ, θ απόφαςθ τθσ ρφκμιςθσ διαβιβάηεται ςτθ Δ.Ο.Τ., θ οποία προςκαλεί τον 

αιτοφντα προκειμζνου να αποδεχκεί τθ ρφκμιςθ. Ο αιτϊν αποδζχεται τθ ρφκμιςθ ςε 

προκεςμία ενόσ μθνόσ από τθν πρόςκλθςθ. φμφωνα με τθ με αρικμό 38/2012 

Γνωμοδότθςθ του Αϋ Σμιματοσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ, θ οποία ζγινε 

δεκτι από τον αναπλθρωτι Τπουργό Οικονομικϊν ςε περίπτωςθ εκτζλεςθσ 

πρακτικοφ του Ν..Κ. επί αιτιματοσ ρφκμιςθσ των χρεϊν πτωχοφ οφειλζτθ μετά τθν 

ιςχφ του άρκρου 62 Α του Κ.Ε.Δ.Ε., δεν απαιτείται ωσ προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςθ 

τθσ ρφκμιςθσ θ ςφνταξθ και υπογραφι ιδιαίτερου ςυμφωνθτικοφ μεταξφ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου και του πτωχοφ οφειλζτθ, αλλά αρκεί θ διλωςθ αποδοχισ τθσ 

ρφκμιςθσ από τον πτωχό ςτο ςϊμα του πρακτικοφ. Η πρϊτθ δόςθ είναι καταβλθτζα 

μζςα ςε δφο μινεσ από τθν θμερομθνία αποδοχισ τθσ ρφκμιςθσ από τον οφειλζτθ και 

οι υπόλοιπεσ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα κακενόσ από τουσ επόμενουσ 

μινεσ. 

 

3.2.2 Ωσ Ομαδικόσ και ωσ Μεταπτωχευτικόσ Πιςτωτισ  

 

Ωσ ομαδικόσ πιςτωτισ το Δθμόςιο μπορεί είτε να επιδιϊξει ατομικά τθν ικανοποίθςθ 

των απαιτιςεϊν του τόςο από τθν πτωχευτικι όςο και από τθν μεταπτωχευτικι 

περιουςία του οφειλζτθ, είτε να ικανοποιθκεί από τθν πτωχευτικι εκκακάριςθ πριν 

από τουσ πτωχευτικοφσ πιςτωτζσ, είτε να ςτραφεί και κατά του ςυνδίκου, όταν 

υφίςταται προςωπικι ευκφνθ αυτοφ (ΠτΚ 80 παρ. 2). Ειδικότερα για τθν καταβολι 

του οφειλόμενου Φ.Π.Α., όπωσ ορίηει το άρκρο 55 περ. α του Κϊδικα Φορολογίασ 

Προςτικζμενθσ Αξίασ, ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο με τον υπόχρεο και 

τα πρόςωπα τθσ παρ. 7 του άρκρου 36 του ΚΦ.Π.Α. φμφωνα με το τελευταίο άρκρο 

τισ υποχρεϊςεισ του υποκείμενου ςε Φ.Π.Α., ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ, τισ 

αναλαμβάνει ο ςφνδικοσ. υνεπϊσ για τθν καταβολι του Φ.Π.Α. ευκφνεται 
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αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον με τον με τον πτωχό και ο ςφνδικοσ, εφόςον θ οφειλι 

γεννικθκε από τθν ανάλθψθ των κακθκόντων του και μζχρι τθν παφςθ του. φμφωνθ 

είναι και θ Γνωμοδότθςθ ΝΚ 438/2007, κατά τθν οποία για χρζθ από Φ.Π.Α. τα οποία 

γεννικθκαν μζχρι τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ, ανεξαρτιτωσ του χρόνου βεβαίωςθσ 

αυτϊν, δεν ευκφνεται προσ καταβολι τουσ ο ςφνδικοσ τθσ πτϊχευςθσ παρά μόνο ο 

πτωχόσ και, εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο, και οι νόμιμοι εκπρόςωποί του 

κατά το χρόνο λφςθσ του νομικοφ προςϊπου αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο με το 

υπόχρεο νομικό πρόςωπο. Ο ςφνδικοσ τθσ πτϊχευςθσ ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ 

ολόκλθρον με τον πτωχό για χρζθ από Φ.Π.Α. τα οποία γεννικθκαν μετά τθν κιρυξθ 

τθσ πτϊχευςθσ από υποκείμενεσ ςε φόρο πράξεισ του ςυνδίκου είτε κατά τθν 

εκκακάριςθ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ είτε όταν ο ςφνδικοσ κατόπιν αδείασ του 

πτωχευτικοφ δικαςτθρίου (άρκρα 78 παρ.1 και 84 παρ.1 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα) 

ςυνεχίηει τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του πτωχοφ (Φινοκαλιϊτθ, 2014). Ωσ 

μεταπτωχευτικόσ πιςτωτισ το Δθμόςιο ικανοποιείται από τθ μεταπτωχευτικι 

περιουςία ι ςυμψθφίηει με μεταπτωχευτικζσ απαιτιςεισ του πτωχοφ. 

 

3.3 Αναγγελία Απαιτιςεων ςε Πτϊχευςθ 
 

Αναγγελία είναι θ διλωςθ βουλιςεωσ (ανακοίνωςθ παραςτάςεωσ) του πιςτωτι, με 

τθν οποία αυτόσ γνωςτοποιεί ςτο ςφνδικο, όςα αφοροφν τθν απαίτθςι του κατά του 

πτωχοφ (Ψυχομάνθσ, 2016). Μζςω τθσ αναγγελίασ το Δθμόςιο ςυμμετζχει ςτισ 

εργαςίεσ τθσ πτϊχευςθσ και οι απαιτιςεισ του κατατάςςονται κατά τθ διανομι του 

προϊόντοσ τθσ πτωχευτικισ εκκακάριςθσ. 

 

Όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 62 του Κ.Ε.Δ.Ε., θ οποία ζχει ιςχφ 

και ςτισ νζεσ πτωχεφςεισ βάςει του άρκρου 4 παρ. 6 εδ. γ του Ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 227 

Αϋ/10-12-2009), ο γραμματζασ του Πτωχευτικοφ Δικαςτθρίου υποχρεοφται να 

κοινοποιεί κάκε πτωχευτικι απόφαςθ ςτθ Διεφκυνςθ Ειςπράξεων του Τπουργείου 

Οικονομικϊν, θ οποία διαβιβάηει εν ςυνεχεία τα ςτοιχεία αυτά ςτισ αρμόδιεσ Δ.Ο.Τ. . 

Ο Προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία είναι βεβαιωμζνα τα χρζθ, μόλισ λάβει γνϊςθ 

τθσ πτϊχευςθσ αναγγζλλεται δια δθμοςίου εγγράφου ςτο Γραμματζα των 

Πτωχεφςεων και ςτο ςφνδικο (άρκρο 4 παρ. 6 εδ γ του Ν. 3808/2009 ςε ςυνδυαςμό 

με άρκρο 62 παρ. 1 εδ ε του Κ.Ε.Δ.Ε). Η αναγγελία που επιδίδεται ςτο γραμματζα 
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ςυνοδεφεται από πίνακα των βεβαιωμζνων ςε βάροσ του πτωχοφ οφειλζτθ 

απαιτιςεων του Δθμοςίου (καρτζλα «φορολογοφμενοι με χρζθ»). Συχόν νζεσ 

βεβαιωμζνεσ απαιτιςεισ επίςθσ αναγγζλλονται χωρίσ κακυςτζρθςθ, το αργότερο 

μζχρι τθ ςφνταξθ πίνακα διανομισ. Κατά το άρκρο 84 παρ. 1 του ΚΕΔΕ, για να είναι 

νομότυπθ θ επίδοςθ τθσ αναγγελίασ, πρζπει να διενεργείται αποκλειςτικά από 

δικαςτικό επιμελθτι ι υπάλλθλο του Δθμοςίου. Επομζνωσ, είναι νομικά ανυπόςτατθ 

θ κοινοποίθςθ τθσ αναγγελίασ με άλλο μζςο, όπωσ για παράδειγμα με ςυςτθμζνθ 

ταχυδρομικι επιςτολι ι με τθλεομοιοτυπία (ΠΟΛ1050/2010)8. Η επίδοςθ τθσ 

αναγγελίασ μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα από 1 μζχρι 31 Αυγοφςτου και, επομζνωσ, 

τυχόν επίδοςθ αναγγελίασ κατά τθ διάρκεια του Αυγοφςτου είναι άκυρθ. Ο ςφνδικοσ 

είτε αποδζχεται τθν αναγγελία είτε ςε περίπτωςθ που οι εν λόγω απαιτιςεισ ι το 

προνόμιο τουσ αμφιςβθτοφνται από το αυτόν, τότε οφείλει να αςκιςει ανακοπι, θ 

οποία εκδικάηεται ςφμφωνα με τα άρκρα 218 και επόμενα του Κϊδικα Διοικθτικισ 

Δικονομίασ, ι κατά το άρκρο 933 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ, εφόςον οι 

απαιτιςεισ που αναγγζλλει το Δθμόςιο είναι ιδιωτικοφ δικαίου (π.χ. προζρχονται από 

δάνεια, μιςκϊματα κλπ). Οι απαιτιςεισ του Δθμοςίου δεν επαλθκεφονται ςε 

αντίκεςθ με τισ απαιτιςεισ των λοιπϊν πιςτωτϊν.  

 

Με τον ν.4336/2015 τροποποιικθκαν οι διατάξεισ που ρυκμίηουν τθν προκεςμία 

αναγγελίασ των απαιτιςεων των πτωχευτικϊν πιςτωτϊν, με ςφντμθςθ αυτισ από 

τρεισ μινεσ ςε ζνα μινα από τθ δθμοςίευςθ τθσ πτωχευτικισ απόφαςθσ ςτο Δελτίο 

Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Ενιαίου Σαμείου Ανεξάρτθτα Απαςχολουμζνων-

Σομζασ Νομικϊν (άρκρο 90 παρ. 1 ΠτΚ), και μειϊκθκε θ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

επαλικευςθσ και υποβολισ αντιρριςεων (άρκρο 93 παρ.1 και 95 παρ.2 του ΠτΚ). Οι 

διατάξεισ, όμωσ, περί προκεςμίασ αναγγελίασ και επαλικευςθσ του ΠτΚ δεν ζχουν 

εφαρμογι ςτθν αναγγελία απαιτιςεων του Δθμοςίου ςε πτϊχευςθ οφειλζτθ του, 

κακϊσ δυνάμει των διατάξεων εξαιρετικοφ δικαίου του άρκρου 62 παρ. 1 του ΚΕΔΕ, οι 

απαιτιςεισ του Δθμοςίου ςε πτϊχευςθ αναγγζλλονται χωρίσ το χρονικό περιοριςμό 

του άρκρου 90 παρ. 1 του ΠτΚ (ΠΟΛ1066/2016).  

                                                           

8
 το Επιχειρθςιακό χζδιο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων για το 2016 προβλζπεται θ 

ανάπτυξθ ςυςτιματοσ επίδοςθσ αναγγελιϊν με θλεκτρονικά μζςα προσ εκπλιρωςθ του ςτρατθγικοφ 
ςτόχου τθσ μεγιςτοποίθςθσ Δθμοςίων Εςόδων μζςω του εκςυγχρονιςμοφ των μεκόδων και των μζςων 
του μθχανιςμοφ είςπραξθσ, αν και μζχρι ςιμερα δεν ζχει πραγματοποιθκεί. 
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Η αναγγελία απαιτιςεων του Δθμοςίου περιλαμβάνει όλα τα πτωχευτικά χρζθ του 

οφειλζτθ, είτε αυτά είναι ατομικά είτε οφειλζσ για τισ οποίεσ ζχει ςυνυποχρζωςθ ι 

ςυνυπευκυνότθτα, κακϊσ και όλα τα ομαδικά χρζθ. τθν αναγγελία αναφζρεται 

υποχρεωτικά το είδοσ, το ποςό, το οικονομικό ζτοσ, θ θμερομθνία βεβαίωςθσ, οι 

προςαυξιςεισ-τόκοι εκπρόκεςμθσ καταβολισ κάκε χρζουσ. Σα πτωχευτικά χρζθ 

κατατάςςονται ανάλογα με το προνόμιό τουσ, ενϊ τα ομαδικά ικανοποιοφνται πριν 

από όλα τα πτωχευτικά χρζθ. το ζντυπο τθσ αναγγελίασ αναγράφονται με ςαφινεια 

όλα τα προνόμια με τα οποία εξαςφαλίηονται οι αναγγελλόμενεσ απαιτιςεισ του 

Δθμοςίου, δθλαδι τόςο το γενικό προνόμιο, όςο και θ τυχόν υποκικθ που ζχει 

εγγράψει θ Δ.Ο.Τ. ςε ακίνθτο του οφειλζτθ. Άλλωςτε, ςφμφωνα με το άρκρο 91 παρ. 

2 Πτωχευτικοφ Κϊδικα ο πιςτωτισ αναφζρει το είδοσ και τθν αιτία τθσ απαίτθςθσ του, 

το χρόνο γζννθςθσ τθσ, το φψοσ τθσ, κακϊσ και το αν θ απαίτθςθ του ζχει ι όχι 

προνομιακό χαρακτιρα ι εμπράγματθ αςφάλεια και τα περιουςιακά ςτοιχεία τα 

οποία είναι αντικείμενο τθσ εμπράγματθσ αςφάλειασ ι ειδικοφ προνομίου. 

Παράλειψθ ςθμείωςθσ τυχόν υποκικθσ ςτθν αναγγελία ζχει ωσ αποτζλεςμα να μθν 

λαμβάνεται υπόψθ το ειδικό αυτό προνόμιο.  

 

φμφωνα με το άρκρο 138 του ο ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 

εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 

διατάξεισ», θ αναγγελία χρθματικισ απαίτθςθσ του Δθμοςίου ςτθν πτϊχευςθ του 

οφειλζτθ ι του ςυνυπόχρεου μ’ αυτόν προςϊπου ςυνεπάγεται τθσ διακοπι τθσ 

παραγραφισ τθσ εν λόγω απαίτθςθσ.  Η αναγγελία ςτθν πτϊχευςθ επάγεται τθ 

διακοπι, εφόςον κοινοποιείται είτε ςτον γραμματζα του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου, 

είτε ςτο ςφνδικο τθσ πτϊχευςθσ. Ειδικά, επί των μθ προνομιακϊν απαιτιςεων του 

Δθμοςίου, θ παραγραφι αρχίηει και πάλι ζξι μινεσ μετά τθν με επιμζλεια του 

οφειλζτθ κοινοποίθςθ με δικαςτικό επιμελθτι ςτον αρμόδιο προϊςτάμενο Δ.Ο.Τ. ι 

Σελωνείου τθσ τελεςίδικθσ απόφαςθσ περί επικφρωςθσ του πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ. υνεπϊσ είναι ςθμαντικι θ χωρίσ κακυςτζρθςθ αναγγελία των 

απαιτιςεων του Δθμοςίου, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ταχφτερθ δυνατι διακοπι τθσ 

παραγραφισ τουσ, αλλά και για τθν ζγκαιρθ ςυμμετοχι τθσ Δ.Ο.Τ. ςτθν πτωχευτικι 

διαδικαςία και τθ ςτενι παρακολοφκθςθ αυτισ  με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ των 

ςυμφερόντων του Δθμοςίου, όπωσ ςτθν περίπτωςθ υποβολισ ςχεδίου 
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αναδιοργάνωςθσ, οπότε ςτθν ειδικι ςυνζλευςθ για τθ ψιφιςι του προςκαλοφνται 

ατομικά μεταξφ άλλων οι αναγγελκζντεσ πιςτωτζσ.  

 

3.4 Προνόμιο του Δθμοςίου ςτθν Πτϊχευςθ 
 

φμφωνα με το άρκρο 153 ΠτΚ ο ςφνδικοσ ςυντάςςει πίνακα διανομισ ο οποίοσ 

αποτελεί κατάλογο ςτον οποίο καταγράφονται οι πιςτωτζσ, οι επαλθκευκείςεσ 

απαιτιςεισ του και γίνεται κατάταξι τουσ για είςπραξθ μερίςματοσ από 

εξαςφαλιςκζν ρευςτό, ανάλογα με το είδοσ τθσ απαίτθςθσ, τθν αςφάλεια, το 

προνόμιο και το φψοσ εκάςτθσ. Από το προοριηόμενο για διανομι ποςό αφαιροφνται 

καταρχιν τα δικαςτικά ζξοδα, τα ζξοδα τθσ διοίκθςθσ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ, 

ςτα οποία περιλαμβάνονται και θ προςωρινι και οριςτικι αντιμιςκία του ςυνδίκου 

και τα ομαδικά πιςτϊματα, κατατάςςονται οι απαιτιςεισ των γενικϊν προνομιοφχων 

πιςτωτϊν.  

 

Με τον ν.4336/2015 αντικαταςτάκθκαν τα άρκρα 154 και 156 του Πτωχευτικοφ 

Κϊδικα, που ρυκμίηουν τθν κατάταξθ των απαιτιςεων των πτωχευτικϊν πιςτωτϊν ςε 

περίπτωςθ πτϊχευςθσ του οφειλζτθ. Επομζνωσ ςε πτωχεφςεισ που είχαν κθρυχκεί ι 

για τισ οποίεσ είχε ιδθ κατατεκεί αίτθςθ πτϊχευςθσ ζωσ τθν 19/8/2015, ςτισ διανομζσ 

που διενεργοφνται από το ςφνδικο εξακολουκοφν να ιςχφουν τα άρκρα 154 επ. ΠτΚ, 

ωσ είχαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ με το ν.4336/2015, ςε ςυνδυαςμό με τθν 

παράγραφο 5 του άρκρου 61 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) ι (ςε περίπτωςθ 

απαιτιςεων από φόρο προςτικζμενθσ αξίασ -Φ.Π.Α.) με το τρίτο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 33 του ν. 4141/2013, ςε ςυνδυαςμό με το δεφτερο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 61 του ΚΕΔΕ, όπωσ προςτζκθκε με τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 33 του ν. 4141/2013 (ΠΟΛ1066/2016). 
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Εικόνα 2: Προνόμιο Δθμοςίου ςτθν πτϊχευςθ ωσ ίςχυε μζχρι τον ν.4336/2015 

 

ε πτωχεφςεισ που κθρφςςονται βάςει αιτιςεων που υποβάλλονται από 19/8/2015, 

οι διανομζσ διενεργοφνται από το ςφνδικο τθσ πτϊχευςθσ ςφμφωνα με τα άρκρα 154 

επ. ΠτΚ, όπωσ τροποποιικθκαν με το ν. 4336/2015. Με τισ νζεσ διατάξεισ του άρκρου 

154 του ΠτΚ οι απαιτιςεισ (πτωχευτικά πιςτϊματα) του Δθμοςίου από Φ.Π.Α. και 

λοιποφσ επιρριπτόμενουσ φόρουσ κακϊσ και από παρακρατοφμενουσ φόρουσ, με τισ 

προςαυξιςεισ κάκε φφςθσ και τουσ τόκουσ που τισ επιβαρφνουν, κατατάςςονται ςτθν 

τζταρτθ ςειρά των εξοπλιςμζνων με γενικό προνόμιο απαιτιςεων των πτωχευτικϊν 

πιςτωτϊν, μετά τθν αφαίρεςθ των δικαςτικϊν εξόδων, τθσ αντιμιςκίασ του ςυνδίκου 

και των λοιπϊν ομαδικϊν πιςτωμάτων, ενϊ οι λοιπζσ (από κάκε άλλθ αιτία, πλθν των 

προαναφερομζνων) απαιτιςεισ (πτωχευτικά πιςτϊματα) του Δθμοςίου, με τισ 

προςαυξιςεισ κάκε φφςθσ και τουσ τόκουσ που τισ επιβαρφνουν, κατατάςςονται ςτθν 

ζκτθ ςειρά των γενικϊν προνομίων. Με τθ νζα διάταξθ του άρκρου 156 ΠτΚ («ςυρροι 

προνομίων») ορίηεται ότι επί διανομισ προϊόντοσ εκποίθςθσ πράγματοσ ι χρθματικισ 

ποςότθτασ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ εφαρμόηεται το άρκρο 977 του ΚΠολΔ, το 

οποίο ρυκμίηει ςτθν ατομικι αναγκαςτικι εκτζλεςθ, τον τρόπο διανομισ ςε 

περίπτωςθ ςυνδρομισ περιςςότερων απαιτιςεων με γενικό προνόμιο, ειδικό 

προνόμιο (κυρίωσ εμπράγματθ αςφάλεια) ι χωρίσ προνόμιο. Η ανωτζρω εφαρμογι 

του άρκρου 977 του ΚΠολΔ ςτθν κατάταξθ εντόσ πτωχευτικισ διαδικαςίασ είναι 
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προφανϊσ αναλογικι, κακϊσ για τθν εφαρμογι του λαμβάνονται υπ’ όψιν τα γενικά 

προνόμια του άρκρου 154 του ΠτΚ, αντί του άρκρου 975 του ΚΠολΔ και τα ειδικά 

προνόμια του άρκρου 155 του ΠτΚ, αντί του άρκρου 976 του ΚΠολΔ. Με τισ ανωτζρω 

διατάξεισ ςυρρικνϊνεται το προνόμιο του Φ.Π.Α. που είχε κεςπιςτεί με το άρκρο 33 

του ν.4141/2013 (το οποίο, όπωσ προαναφζρκθκε, εξακολουκεί να ιςχφει για 

πτωχεφςεισ που είχαν κθρυχκεί ι για τισ οποίεσ είχε ιδθ κατατεκεί αίτθςθ πτϊχευςθσ 

ζωσ τθν 19θ/8/2015), αφενόσ διότι θ κατάταξθ των απαιτιςεων από Φ.Π.Α. δεν 

γίνεται πλζον ςτο ςφνολο του εκπλειςτθριάςματοσ, δθλαδι πριν από τθν ικανοποίθςθ 

των απαιτιςεων με ειδικό προνόμιο (άρκρο 155 ΠτΚ) και των μθ προνομιοφχων 

απαιτιςεων, αλλά μετά τθ διαίρεςθ του εκπλειςτθριάςματοσ ςε ποςοςτά κατά το 

άρκρο 977 ΚΠολΔ, όπωσ αυτό ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του με τον ν. 4335/2015-

ΦΕΚ 87 Αϋ (βλ. και Αιτιολογικι Ζκκεςθ του ν. 4336/2015 ςελ. 5), αφετζρου διότι θ 

ικανοποίθςθ των απαιτιςεων από Φ.Π.Α. δεν προθγείται πλζον τθσ ικανοποίθςθσ των 

απαιτιςεων φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ, εργαηομζνων, δικθγόρων κ.ο.κ., αλλά 

γίνεται ςυμμζτρωσ με αυτζσ. Από τθν άλλθ πλευρά, αναβακμίηονται ςτθν ίδια ςειρά 

με τον Φ.Π.Α. και οι απαιτιςεισ (πτωχευτικά πιςτϊματα) του Δθμοςίου από άλλουσ 

επιρριπτόμενουσ ι από παρακρατοφμενουσ φόρουσ (π.χ. φόρο μιςκωτϊν 

υπθρεςιϊν), κατ’ εξαίρεςθ των λοιπϊν απαιτιςεων του Δθμοςίου, που, όπωσ 

προαναφζρκθκε, κατατάςςονται ςτθν ζκτθ ςειρά των γενικϊν προνομίων του άρκρου 

154 του ΠτΚ. Όπωσ προκφπτει από το περιεχόμενό τουσ, οι νζεσ διατάξεισ του άρκρου 

154 ΠτΚ ταυτίηονται ςχεδόν με εκείνεσ του άρκρου 975 ΚΠολΔ, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με το ν.4335/2015 (ΦΕΚ 87 Αϋ), με δφο διαφορζσ ςτισ πτωχευτικζσ 

διανομζσ: πρϊτον, τθν προαφαίρεςθ των ομαδικϊν πιςτωμάτων και δεφτερον, τθ 

κζςθ ςτθν πρϊτθ ςειρά των πτωχευτικϊν πιςτωμάτων με γενικό προνόμιο των 

απαιτιςεων από χρθματοδότθςθ του οφειλζτθ για τθν εξυγίανςθ τθσ επιχείρθςισ 

του, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ (α) του άρκρου 154 ΠτΚ.   

 

τθν περίπτωςθ που το Δθμόςιο επιςπεφδει ατομικι αναγκαςτικι εκτζλεςθ ςε βάροσ 

τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ ωσ ενζγγυοσ πιςτωτισ εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί 

κατάταξθσ του ΚΠολΔ (άρκρα 975 επ. ΚΠολΔ, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 1007 

ΚΠολΔ), και όχι τα άρκρα 154 επ. του ΠτΚ, που εφαρμόηονται ςτθν πτωχευτικι 

εκκακάριςθ που διενεργείται από το ςφνδικο τθσ πτϊχευςθσ. Διευκρινίηεται ότι οι 

ανωτζρω διατάξεισ του ΚΠολΔ, όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τον ν.4335/2015, 
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εφαρμόηονται ςε πτωχεφςεισ που κθρφςςονται, δθλαδι θ ςχετικι πτωχευτικι 

απόφαςθ εκδίδεται από 1/1/2016 ςφμφωνα με τθ μεταβατικι διάταξθ τθσ 

παραγράφου 3 του ζνατου άρκρου του άρκρου 1 του ν. 4335/20159 (ΠΟΛ1066/2016). 

 

3.5 Ανακοπι κατά Πίνακα Διανομισ 
 

Ο πίνακα διανομισ κθρφςςεται εκτελεςτόσ με πράξθ του ειςθγθτι τθσ πτϊχευςθσ και 

δθμοςιεφεται ςτο Δελτίο Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Σαμείου Νομικϊν. Ο 

ςφνδικοσ υποχρεοφται να επιδϊςει ςτο Δθμόςιο τον πίνακα διανομισ και τθν πράξθ 

του ειςθγθτι, με τθν οποία κθρφςςεται ο πίνακασ εκτελεςτόσ, κατ’ ανάλογθ 

εφαρμογι του άρκρου 58 παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. Εντόσ τριάντα θμερϊν από τθν ωσ άνω 

επίδοςθ το Δθμόςιο δικαιοφται να αςκιςει ανακοπι κατά του πίνακα διανομισ 

ενϊπιον του Πτωχευτικοφ Δικαςτθρίου. Όπωσ ζχει κρικεί από τθ νομολογία10, θ 

επίδοςθ που απαιτείται για τθν ζναρξθ τθσ τριακονκιμερθσ προκεςμίασ του άρκρου 

58 παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε., όςον αφορά ςτο Δθμόςιο, πρζπει να γίνεται τόςο προσ τον 

Προϊςτάμενο τθσ αναγγελκείςασ Δ.Ο.Τ. όςο και προσ τον Τπουργό Οικονομικϊν. 

Επομζνωσ, για το Δθμόςιο ιςχφει διευρυμζνθ προκεςμία για τθν άςκθςθ ανακοπισ ςε 

ςχζςθ με τθν προκεςμία που προβλζπει θ γενικι διάταξθ τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 161 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα, δθλαδι δζκα θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ 

τελευταίασ χρονολογικά δθμοςίευςθσ του πίνακα διανομισ. Προσ τοφτο μόλισ 

κοινοποιθκεί ςτθ Δ.Ο.Τ. ο πίνακα διανομισ, θ  Δ.Ο.Τ. διαβιβάηει αυτόν ςτο Νομικό 

υμβοφλιο του Κράτουσ μαηί με φάκελο τθσ υπόκεςθσ, που περιλαμβάνει τισ 

αναγγελκείςεσ απαιτιςεισ του Δθμοςίου, προκειμζνου το Ν..Κ. να ελζγξει τθ 

νομιμότθτα του πίνακα και να αςκιςει τυχόν ανακοπι. 

 

φμφωνα με το άρκρο 58 παρ.3 ΚΕΔΕ, εάν αςκθκεί ανακοπι, ο επί του 

πλειςτθριαςμοφ υπάλλθλοσ δεν δφναται να προβεί ςτθν καταβολι προσ τουσ 

δανειςτζσ των οποίων θ κατάταξθ προςβάλλεται διά τθσ ανακοπισ. Κατ’ εξαίρεςθ, ςε 

                                                           

9
 «3. Οι διατάξεισ για τθν αναγκαςτικι εκτζλεςθ εφαρμόηονται όταν θ επίδοςθ τθσ επιταγισ προσ 

εκτζλεςθ διενεργείται μετά τισ 1.1.2016. Ομοίωσ, οι διατάξεισ για τθν αναγκαςτικι εκτζλεςθ (άρκρο 
όγδοο του παρόντοσ-ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ Κ.Πολ.Δικ.) εφαρμόηονται ςε πτωχεφςεισ που κθρφςςονται μετά 
τθν ζναρξθ ιςχφοσ του, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου ζνατου του παρόντοσ.» 
10

 Α.Π. 1635/2002 Ελλ. Δνθ 2003, 745, Α.Π. 1320/2003 ΕλλΔνθ 2005, 115, Α.Π. 432/2002 Ε.Ε.Ν. 2003, 
367, Ε.Α. 10708/1991 Δίκθ 23, 540, Ε.Α. 4651/1990 Ελλ. Δνθ 31, 1517 
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κάκε περίπτωςθ κατάταξθσ απαιτιςεων του Δθμοςίου ςε πίνακα κατάταξθσ 

δανειςτϊν ςτο πλαίςιο πτωχευτικισ διανομισ, καταβάλλεται άμεςα θ καταταγείςα 

απαίτθςθ αυτοφ, ανεξαρτιτωσ τθσ άςκθςθσ ανακοπισ κατά μζροσ ι του ςυνόλου 

αυτισ. ε περίπτωςθ ζκδοςθσ τελεςίδικθσ απόφαςθσ με τθν οποία αποβάλλεται από 

τον πίνακα κατάταξθσ θ ειςπραχκείςα κατά τα ανωτζρω απαίτθςθ του Δθμοςίου και 

εντόσ δφο μθνϊν από τθν επίδοςι τθσ ςτθ Δ.Ο.Τ., το ειςπραχκζν ποςό επιςτρζφεται 

ατόκωσ ςτον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ. Ο χρόνοσ μεταξφ τθσ είςπραξθσ και 

επαναβεβαίωςθσ τθσ αποβλθκείςασ απαίτθςθσ του Δθμοςίου δεν προςμετράται ςτθν 

προκεςμία παραγραφισ τθσ. ε περίπτωςθ μεταρρφκμιςθσ πίνακα κατάταξθσ υπζρ 

του Δθμοςίου μετά από άςκθςθ ανακοπισ αυτοφ κατά καταταγζντοσ δανειςτι, ο 

οποίοσ είχε ειςπράξει το ποςό για το οποίο είχε καταταγεί με τον πίνακα κατάταξθσ 

και τθν ζκδοςθ τελεςίδικθσ απόφαςθσ, αν το ποςό αυτό, για το οποίο αποβλικθκε ο 

καταταγείσ δανειςτισ δεν αποδοκεί ςτο Δθμόςιο, ειςπράττεται από αυτό, αφοφ 

βεβαιωκεί ταμειακά ςε βάροσ του. Ωσ ςτοιχεία του νομίμου τίτλου, για τθν ταμειακι 

βεβαίωςθ κεωροφνται θ δικαςτικι απόφαςθ, ο πίνακασ κατάταξθσ, τα ςτοιχεία του 

ςυμβολαιογράφου και πικανϊσ άλλθσ αρχισ, από τα οποία προκφπτει θ είςπραξθ του 

ποςοφ από τον αρχικά καταταγζντα δανειςτι. ε κάκε περίπτωςθ ςφνταξθσ πίνακα 

κατάταξθσ δανειςτϊν όπου το Δθμόςιο ζχει αναγγείλει απαιτιςεισ του και εφόςον 

υφίςτανται καταταγείςεσ απαιτιςεισ αυτοφ, ο ςφνδικοσ υποχρεοφται να μεριμνά για 

τθν άμεςθ απόδοςθ αυτϊν ςτο Δθμόςιο. Η άρνθςθ ι κακυςτζρθςθ του επί του 

πλειςτθριαςμοφ υπαλλιλου να εκδϊςει εξοφλθτικι απόδειξθ και ςχετικι εντολι 

πλθρωμισ προσ το Σαμείο Παρακατακθκϊν & Δανείων, ενδεχομζνωσ να ςτοιχειοκετεί 

αςτικι, ποινικι ι και πεικαρχικι ευκφνθ αυτοφ ςφμφωνα με τθ με αρικμό 354/2001 

γνωμοδότθςθ του Ν..Κ.. 

 

3.6 Πτωχευτικι Ανακοπι και Αίτθςθ Μεταβολισ Χρόνου Παφςθσ 

Πλθρωμϊν 
 

Σο  Δθμόςιο, κακϊσ και o οφειλζτθσ αν ερθμοδίκθςε και κάκε τρίτοσ που ζχει ζννομο 

ςυμφζρον, δφναται κατά το άρκρο 56 ΠτΚ να αςκιςει ανακοπι κατά τθσ απόφαςθ 

που κθρφςςει τθν πτϊχευςθ και κατά τθσ απόφαςθσ που μεταβάλλει τον χρόνο 

παφςθσ πλθρωμϊν εντόσ τριάντα θμερϊν από τθν δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ςτο 
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Δελτίο Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων. Αν το Δικαςτιριο κάνει δεκτι τθν ανακοπι θ 

απόφαςθ εξαφανίηεται και θ πτϊχευςθ κεωρείται μθ κθρυχκείςα. 

 

Επιπλζον το Δθμόςιο, ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει ότι ο μετζπειτα πτωχεφςασ 

οφειλζτθσ του είχε προβεί λίγο πριν από τθν ζναρξθ τθσ φποπτθσ περιόδου (δθλαδι 

λίγο πριν από το χρονικό ςθμείο τθσ παφςθσ πλθρωμϊν) ςε κάποια επιηιμια για το 

Δθμόςιο πράξθ, όπωσ είναι θ μεταβίβαςθ περιουςιακοφ του ςτοιχείου, ζχει ζννομο 

ςυμφζρον να υποβάλει ςτο Πτωχευτικό Δικαςτιριο αίτθςθ για μεταβολι του χρόνου 

παφςθσ πλθρωμϊν, ϊςτε να διευρυνκεί θ φποπτθ περίοδοσ και να ςυμπεριλάβει ςε 

αυτι τθν επιηιμια πράξθ με απϊτερο ςκοπό τθν ανάκλθςθ αυτισ δια του ςυνδίκου. 

Για το παραδεκτό τθσ αίτθςθσ κα πρζπει αυτι να κατατίκεται μζχρι τθν επαλικευςθ 

των πιςτωτϊν και πάντωσ όχι περάν του ζτουσ από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ. 

 

3.7 Πτωχευτικι Ανάκλθςθ 
 

Πτωχευτικι ανάκλθςθ είναι θ διαδικαςία με τθν οποία ανατρζπονται επιηιμιεσ για 

τθν ομάδα των πιςτωτϊν πράξεισ, οι οποίεσ ςυντελζςκθκαν πριν από τθν κιρυξθ ςε 

πτϊχευςθ, κατά κανόνα δε μζςα ςτθν φποπτθ περίοδο δθλαδι κατά το χρονικό 

διάςτθμα από τθν παφςθ των πλθρωμϊν μζχρι τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ. Η 

ανατροπι αυτι επιτυγχάνεται με απόφαςθ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου μετά από 

αγωγι ι ζνςταςθ που αςκεί ο ςφνδικοσ. Οριςμζνεσ κατθγορίεσ πράξεων, όπωσ οι 

χαριςτικζσ δικαιοπραξίεσ, θ πλθρωμι από τον οφειλζτθ μθ λθξιπρόκεςμων χρεϊν, θ 

ανϊμαλθ πλθρωμι λθξιπρόκεςμων χρεϊν, θ ςφςταςθ εμπράγματθσ ι ενοχικισ 

αςφάλειασ για προχπάρχουςεσ υποχρεϊςεισ που ζγιναν μζςα ςτθν φποπτθ περίοδο, 

τεκμαίρονται επιηιμιεσ και ανακαλοφνται υποχρεωτικά (άρκρο 42 ΠτΚ), ενϊ άλλεσ, 

όπωσ κάκε αμφοτεροβαρισ πράξθ του οφειλζτθ ι πλθρωμι από αυτόν 

λθξιπρόκεςμων χρεϊν του κατά τθν φποπτθ περίοδο, μποροφν να ανακλθκοφν εάν ο 

αντιςυμβαλλόμενοσ κατά τθ διενζργεια τθσ πράξθσ γνϊριηε ότι ο οφειλζτθσ είχε 

παφςει τισ πλθρωμζσ του και θ πράξθ ιταν επιηιμια για τθν ομάδα των πιςτωτϊν. Η 

γνϊςθ του αντιςυμβαλλομζνου τεκμαίρεται, εάν κατά τθ διενζργεια τθσ πράξθσ ιταν 

ςφηυγοσ του οφειλζτθ ι ςυγγενισ εξ αίματοσ μζχρι και τρίτου βακμοφ ι εξ αγχιςτείασ 

μζχρι δεφτερου βακμοφ ι πρόςωπο με το οποίο ο οφειλζτθσ ςυηοφςε το τελευταίο 

ζτοσ πριν τθ διενζργεια τθσ πράξθσ. Επί αντιςυμβαλλόμενου νομικοφ προςϊπου το 
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τεκμιριο τθσ γνϊςθσ αφορά τα ωσ άνω πρόςωπα, εφόςον κατά τθ διενζργεια τθσ 

πράξθσ είχαν τθν ιδιότθτα του ιδρυτι ι διοικθτι ι διευκυντι ι διαχειριςτι του. Σο 

τεκμιριο δεν ιςχφει, εάν θ ανακλθτικι αγωγι εγερκεί μετά τθν παρζλευςθ ζτουσ από 

τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ.  

 

Εκτόσ αυτοφ κατά το άρκρο 44 του ΠτΚ, προβλζπεται θ ανάκλθςθ επιηιμιων πράξεων 

εκτόσ τθσ φποπτθσ περιόδου,  εφόςον διενεργικθκαν τθν τελευταία πενταετία πριν 

από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ και ζγιναν με δόλο του οφειλζτθ να ηθμιϊςει τουσ 

πιςτωτζσ του ι να ωφελιςει οριςμζνουσ ςε βάροσ άλλων και ο τρίτοσ 

αντιςυμβαλλόμενοσ γνϊριηε κατά το χρόνο διενζργειασ τθσ πράξθσ το δόλο του 

οφειλζτθ.  

 

Σο Δθμόςιο, ωσ πιςτωτισ, δικαιοφται να ηθτιςει από το ςφνδικο να προβεί ςτθν 

ανάκλθςθ πράξεων. Σο αίτθμα υποβάλλεται ςτο ςφνδικο εγγράφωσ από τθ Δ.Ο.Τ. και 

αναφζρει τισ ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ, των οποίων επικυμεί τθν ανάκλθςθ κακϊσ και το 

νόμιμο λόγο ανάκλθςθσ. ε περίπτωςθ που ο ςφνδικοσ αμελιςει να αςκιςει τθν 

αγωγι ανάκλθςθσ μζςα ςε δφο μινεσ από τθ λιψθ του αιτιματοσ, δικαιοφται να τθν 

αςκιςει το ίδιο το Δθμόςιο. 

 

Κατά ςυνζπεια, ςε κάκε περίπτωςθ πτϊχευςθσ οφειλζτθ του Δθμοςίου, διερευνϊνται 

τυχόν μεταβολζσ ςτισ Δθλϊςεισ τοιχείων Ακινιτων (Ε9) και τυχόν μεταβιβάςεισ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων, ςτισ οποίεσ ο πτωχόσ οφειλζτθσ προζβθ κατά τθν φποπτθ 

περίοδο ι κοντά ς’ αυτιν, όπωσ επίςθσ και μζςα ςτθ πενταετία πριν από τθν κιρυξθ 

ςε πτϊχευςθ. Προκειμζνου να υποβλθκεί αίτθςθ για μεταβολι του χρόνου παφςθσ 

πλθρωμϊν ι να αςκθκεί ανακλθτικι αγωγι ενϊπιον του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου, θ 

αρμόδια Δ.Ο.Τ. διαβιβάηει το ςχετικό αίτθμα, με πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, ςτθ 

Διεφκυνςθ Ειςπράξεων, θ οποία ςτθ ςυνζχεια διαβιβάηει αυτό ςτο Νομικό υμβοφλιο 

του Κράτουσ για τθν άςκθςθ του κατάλλθλου ζνδικου βοθκιματοσ.  
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3.8 Αίτθςθ του Δθμοςίου ωσ Πιςτωτι για Κιρυξθ ςε Πτϊχευςθ 

Οφειλζτθ και Αίτθςθ για Προλθπτικά Μζτρα 
 

Σο Δθμόςιο, όπωσ και κάκε πιςτωτισ που ζχει ζννομο ςυμφζρον, δφναται να ηθτιςει 

τθν κιρυξθ οφειλζτθ του ςε πτϊχευςθ. Για να γίνει δεκτι θ αίτθςθ από το Πτωχευτικό 

Δικαςτιριο, πρζπει να αποδειχκεί θ ςυνδρομι των ακόλουκων προχποκζςεων:   

α) ικανότθτα πτϊχευςθσ του οφειλζτθ  

β) περιζλευςθ του οφειλζτθ ςε κατάςταςθ μόνιμθσ και γενικισ παφςθσ πλθρωμϊν,  

γ) φπαρξθ περιουςίασ του οφειλζτθ που να επαρκεί για τισ ανάγκεσ τθσ πτϊχευςθσ και 

δ) μθ καταχρθςτικότθτα ςτθν υποβολι του αιτιματοσ.  

Αναφορικά δε με τθν υπό ςτοιχείο β προχπόκεςθ (μόνιμθ και γενικι παφςθ 

πλθρωμϊν), το Δθμόςιο, ωσ αιτϊν πιςτωτισ, πρζπει να αποδεικνφει μόνιμθ και 

διαρκι αδυναμία του οφειλζτθ να ανταπεξζλκει ςτισ οικονομικζσ του υποχρεϊςεισ, 

όχι μόνο ζναντι του Δθμοςίου (π.χ. καμία εξόφλθςθ ζναντι των οφειλομζνων, μθ 

ςυμμόρφωςθ ςε ρφκμιςθ-διακανονιςμό, φυγι-κλείςιμο επιχείρθςθσ κ.λπ.) αλλά και 

ζναντι τρίτων δανειςτϊν (π.χ. φπαρξθ διαμαρτυρθμζνων ςυναλλαγματικϊν, 

ανεκτζλεςτων καταψθφιςτικϊν αποφάςεων κ.λπ.). Όςον αφορά ςτθν υπό ςτοιχείο (γ) 

προχπόκεςθ, πρζπει να αποδεικνφεται θ φπαρξθ ςτοιχειϊδουσ περιουςίασ του 

οφειλζτθ για τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ (π.χ. από τισ φορολογικζσ 

δθλϊςεισ τελευταίων ετϊν).  

 

Προσ τοφτο θ Δ.Ο.Τ. αποςτζλλει ςτθ Διεφκυνςθ Ειςπράξεων του Τπουργείου 

Οικονομικϊν, μαηί με το αίτθμά τθσ, επαρκι ςτοιχεία για τθν εμπορικι 

δραςτθριότθτα και τισ ςυναλλαγζσ του οφειλζτθ, από τα οποία αποδεικνφεται θ 

ςυνδρομι των παραπάνω προχποκζςεων, προκειμζνου το αίτθμα να προωκείται 

περαιτζρω ςτο Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ. Η υποβολι αίτθςθσ από το Δθμόςιο 

για κιρυξθ ςε πτϊχευςθ οφειλζτθ του αποτελεί ζςχατο μζςο για τθ διαςφάλιςθ και 

είςπραξθ των απαιτιςεων του Δθμοςίου. Περαιτζρω, μετά τθν υποβολι αίτθςθσ για 

κιρυξθ ςε πτϊχευςθ οφειλζτθ του Δθμοςίου, είτε από το ίδιο είτε από τρίτο πιςτωτι, 

το Δθμόςιο, εφόςον ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει από τον Πρόεδρο του 

Πτωχευτικοφ Δικαςτθρίου να διατάξει τθ λιψθ προλθπτικϊν μζτρων, προκειμζνου να 

αποτραπεί θ μείωςθ τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ του κατά το διάςτθμα που κα 
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μεςολαβιςει μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ για τθν πτϊχευςθ ςφμφωνα 

με το άρκρο 10 ΠτΚ (ΠΟΛ1050/2010). 

 

3.9 υμμετοχι Δθμοςίου ςτο χζδιο Αναδιοργάνωςθσ 
 

Σο δθμόςιο λαμβάνει γνϊςθ για τθν υποβολι ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ, είτε μζςω 

τθσ πτωχευτικισ απόφαςθσ, είτε από το Δελτίο Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων, είτε 

φςτερα από πρόςκλθςθ δικαςτθρίου. Η αρμόδια προσ είςπραξθ των χρεϊν Δ.Ο.Τ. 

προβαίνει ςε εξζταςθ των όρων του ςχεδίου και του φακζλου του οφειλζτθ. ε 

περίπτωςθ που οι απαιτιςεισ του Δθμοςίου κίγονται, αποςτζλλεται ειςιγθςθ τθσ 

Δ.Ο.Τ. επί του ςχεδίου ςτθ Διεφκυνςθ Ειςπράξεων, θ οποία ακόλουκα ςυντάςςει 

ενθμερωτικό ςθμείωμα προσ ςτον Τπουργό με ειςιγθςθ. Σο Δθμόςιο ςυμμετζχει ςτθν 

ψθφοφορία μζςω εξουςιοδοτθμζνου εκπρόςωπου. ε περίπτωςθ αποδοχισ 

βλαπτικοφ ςχεδίου, αςκείται κφρια παρζμβαςθ ςτθ δίκθ επικφρωςθσ του ςχεδίου. Για 

τθν άςκθςθ παρζμβαςθσ εκ μζρουσ του Δθμοςίου, αρμόδιο είναι το Νομικό 

υμβοφλιο του Κράτουσ (άρκρο 2 περ. α του Οργανιςμοφ Ν..Κ. – ν. 3086/2002, όπωσ 

ιςχφει), το οποίο ενεργεί μετά από διατφπωςθ ςχετικισ άποψθσ από τθν αρμόδια 

Δ.Ο.Τ., όπωσ και για τθν τυχόν άςκθςθ ζφεςθσ ι τριτανακοπισ κατά τθσ απόφαςθσ 

που επικφρωςθσ το ςχζδιο ςε περίπτωςθ που κρικεί απαραίτθτο για τθ διαςφάλιςθ 

των ςυμφερόντων του. Μετά τθν τελεςίδικθ επικφρωςθ του ςχεδίου 

αναδιοργάνωςθσ, το Δθμόςιο ειςπράττει τισ απαιτιςεισ του από τον οφειλζτθ εντόσ 

των όρων του ςχεδίου, μπορεί να επιβάλλει αναγκαςτικά μζτρα είςπραξθσ ςε 

περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ εκπλιρωςθσ, εκτόσ αν αυτά αναςτζλλονται από το 

ςχζδιο και τζλοσ, επιδιϊκει τθν είςπραξθ του υπόλοιπου χρζουσ από ςυνοφειλζτεσ 

που δεν ωφελοφνται. Μπορεί να αποδεςμευκεί ατομικά από το ςχζδιο με αίτθςθ 

ατομικισ ανατροπισ αυτοφ ενϊπιον του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου λόγω μθ 

εκπλιρωςθσ των όρων από τον οφειλζτθ. Σθν ανατροπι ι ματαίωςθ του ςχεδίου 

αναδιοργάνωςθσ μπορεί να επιδιϊξει είτε με αίτθςθ ακφρωςθσ του ςχεδίου ενϊπιον 

του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου λόγω δόλου, ςυμπαιγνίασ ι αδυναμίασ 

αναδιοργάνωςθσ είτε με αίτθςθ νζασ πτϊχευςθσ του οφειλζτθ. 
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Κεφάλαιο 4: Προπτωχευτικι Διαδικαςία Εξυγίανςθσ 
 

4.1 Ειςαγωγι  
 

το παρόν κεφάλαιο γίνεται παράλλθλθ αναφορά ςτο ζκτο κεφάλαιο του 

Πτωχευτικοφ Κϊδικα με τίτλο «Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ» και ςτθ 

ςυμμετοχι του Δθμοςίου ςτθ διαδικαςία αυτι. Η διαδικαςία εξυγίανςθσ ειςιχκθ με 

το άρκρο 12 ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.9.2011), το οποίο αντικατζςτθςε τθ μζχρι 

τότε ιςχφουςα διαδικαςία ςυνδιαλλαγισ, θ οποία είχε, επίςθσ, χαρακτιρα 

προλθπτικό τθσ πτϊχευςθσ. φμφωνα με το άρκρο 106δ ΠτΚ το Δθμόςιο, τα νομικά 

πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, οι δθμόςιεσ επιχειριςεισ του δθμόςιου τομζα, οι φορείσ 

κοινωνικισ πρόνοιασ και αςφάλιςθσ, δφνανται να ςυναινοφν ςτθ ςφναψθ ςυμφωνίασ 

εξυγίανςθσ είτε ςυμμετζχοντασ και ψθφίηοντασ ςε ςυνζλευςθ των πιςτωτϊν είτε 

υπογράφοντασ τθ ςυμφωνία με τουσ ίδιουσ όρουσ που κα ςυναινοφςε υπό τισ αυτζσ 

ςυνκικεσ ιδιϊτθσ πιςτωτισ ακόμθ και όταν με τθ ςυμφωνία ο δθμόςιοσ φορζασ 

παραιτείται από προνόμια και εξαςφαλίςεισ ενοχικισ ι εμπράγματθσ φφςεωσ.  

 

4.2 Εννοιολογικόσ Προςδιοριςμόσ  
 

Η εξυγίανςθ βρίςκεται ςτον αντίποδα τθσ πτωχευτικισ εκκακάριςθσ: με τθν εξυγίανςθ 

αποτρζπεται θ διάλυςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν οποία οδθγεί το πτωχευτικό δίκαιο και θ 

επιχείρθςθ ςυνεχίηεται με τον ίδιο ι άλλο φορζα (Ρόκασ, 1997). φμφωνα με τθ 

δεφτερθ παράγραφο του άρκρο 99 ΠτΚ θ εξυγίανςθ αποτελεί ςυλλογικι 

προπτωχευτικι διαδικαςία, που αποςκοπεί ςτθ διατιρθςθ, αξιοποίθςθ, 

αναδιάρκρωςθ και ανόρκωςθ τθσ επιχείρθςθσ με τθ ςφναψθ και επικφρωςθ 

ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, χωρίσ να παραβλάπτεται θ ςυλλογικι ικανοποίθςθ των 

πιςτωτϊν. Η ςυλλογικι ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν παραβλάπτεται, αν με τθν 

εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ οι μθ ςυμβαλλόμενοι ςε αυτιν πιςτωτζσ κα βρεκοφν ςε 

χειρότερθ οικονομικι κζςθ από αυτιν ςτθν οποία κα βρίςκονταν με βάςθ τθ 

διενζργεια αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ι τθν εκκακάριςθ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ. 

Για τθν εκτίμθςθ τθσ οικονομικισ κζςθσ των πιςτωτϊν λαμβάνονται υπόψθ τα ποςά 

και τυχόν άλλα ανταλλάγματα που κα λάβουν κακϊσ και οι όροι αποπλθρωμισ των 

ποςϊν αυτϊν.  
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Η υπαγωγι ςτθ διαδικαςία εξυγίανςθσ προχποκζτει τθν πτωχευτικι ικανότθτα 

οφειλζτθ, τθν φπαρξθ του κζντρου ςυμφερόντων του ςτθν Ελλάδα, κατάςταςθ 

παροφςασ ι επαπειλοφμενθσ ι κατά πικανολόγθςθ επζλευςθ επαπειλοφμενθσ 

γενικισ αδυναμίασ πλθρωμϊν και τζλοσ, τθν πάροδο τριετίασ από τθν επικφρωςθ 

τυχόν προθγθκείςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. Ο αιτϊν ζχει τθ δυνατότθτα να 

καταρτίςει ςυμφωνία εξυγίανςθσ και να τθν υποβάλει προσ δικαςτικι επικφρωςθ με 

δφο τρόπουσ: α) αφοφ προθγθκεί το άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ με ςχετικι 

δικαςτικι απόφαςθ κατά τα άρκρα 100 επ. ΠτΚ ι β) απευκείασ με άμεςθ επικφρωςθ 

ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 106β ΠτΚ. Ο νόμοσ δίνει τθ 

δυνατότθτα και ςε οφειλζτεσ που ζχουν περιζλκει ςε κατάςταςθ παφςθσ πλθρωμϊν 

να υποβάλλουν αίτθςθ εξυγίανςθσ με τθν υποχρζωςθ, όμωσ, να ςυνυποβάλλεται με 

το ίδιο δικόγραφο και αίτθςθ πτϊχευςθσ. Δυνατότθτα υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ 

εξυγίανςθσ δίδεται, επιπλζον, ςε οφειλζτεσ για τουσ οποίουσ εκκρεμεί ιδθ αίτθςθ 

κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι για τουσ οποίουσ κατατίκεται μεταγενζςτερα τζτοια αίτθςθ. 

Αν πάλι ο οφειλζτθσ περιζλκει ςε κατάςταςθ παφςθσ πλθρωμϊν κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ εξυγίανςθσ, οφείλει να υποβάλει αίτθςθ πτϊχευςθσ με δυνατότθτα να 

ηθτιςει αναςτολι τθσ εξζταςθσ τθσ αίτθςθσ πτϊχευςθσ. Η διαδικαςίασ εξυγίανςθσ 

λιγει α) με τθν επικφρωςθ ι τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ 

εξυγίανςθσ, β) με τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ που χορθγείται από το δικαςτιριο είτε 

γ) με τθν ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ που άνοιξε τθ διαδικαςία. 

 

4.3 Παρζμβαςθ Δθμοςίου 
 

τισ περιπτϊςεισ που το Δθμόςιο ζχει απαιτιςεισ κατά τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ 

δφναται να ςυμμετάςχει ςτισ δίκεσ που λαμβάνουν χϊρα κατά τθ διαδικαςία 

εξυγίανςθσ αςκϊντασ κφρια παρζμβαςθ. Ειδικότερα μπορεί να ςυμμετάςχει  

α) ςτθ δίκθ επί αιτιςεωσ για άνοιγμα διαδικαςίασ εξυγίανςθσ θ οποία κατά κανόνα 

ςυνεκδικάηεται με αίτθςθ για λιψθ προλθπτικϊν μζτρων, με αίτθμα  

i. τθν απόρριψθ των αιτθμάτων ι τθν εξαίρεςθ του Δθμοςίου από τα 

προλθπτικά μζτρα, αν θ ζκδοςθ αυτϊν εμποδίηει τθ διαςφάλιςθ μθ 

διαςφαλιςμζνων ακόμα οφειλϊν,  

ii. τθ λιψθ μζτρων, από τα οποία προςδοκάται είςπραξθ, αν ηθτείται αναςτολι 

μζτρων και κατά ςυνυπόχρεων προςϊπων, από τθν περιουςία των οποίων 
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μπορεί να ικανοποιθκεί το Δθμόςιο, αν κωλφονται φορολογικοί ζλεγχοι και 

υπάρχουν ανζλεγκτεσ χριςεισ, εάν απαγορεφεται ο ςυμψθφιςμόσ, εάν 

ηθτείται χοριγθςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ κλπ και  

β) ςτθ δίκθ επί αιτιςεωσ για επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ (μετά από άνοιγμα ι 

άμεςθ επικφρωςθ κατά άρκρο 106β ΠτΚ) με αίτθμα τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ ι τθ 

μθ επικφρωςθ όρων που κίγουν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου.  

 

Για τθν άςκθςθ παρζμβαςθσ εκ μζρουσ του Δθμοςίου, αρμόδιο είναι το Νομικό 

υμβοφλιο του Κράτουσ, το οποίο ενεργεί μετά από διατφπωςθ ςχετικισ άποψθσ από 

τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. Η τελικι κρίςθ για τθν άςκθςθ ι μθ παρζμβαςθσ ανικει ςτον 

Προϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ., ο οποίοσ κρίνει εάν από τθν υπαγωγι ενόσ 

οφειλζτθ του ςτο άρκρο 99 ΠτΚ προκαλείται βλάβθ ςτο Δθμόςιο βάςει των 

ιδιαίτερων δεδομζνων κάκε περίπτωςθσ. κοπόσ τθσ κφριασ παρζμβαςθσ είναι θ 

αποτροπι βλάβθσ του Δθμοςίου και γι’ αυτό το λόγο, θ παρζμβαςθ πρζπει να 

βαςίηεται ςτθν επίκλθςθ βλάβθσ ι κινδφνου βλάβθσ ςε ςυςχζτιςθ με το φψοσ των 

οφειλϊν.  

 

φμφωνα με τθν ΠΟΛ1068/2013 με τθν οποία δόκθκαν οδθγίεσ χειριςμοφ υποκζςεων 

εξυγίανςθσ προσ τισ Δ.Ο.Τ., προκειμζνου να κρικεί θ ςκοπιμότθτα άςκθςθσ 

παρζμβαςθσ απαιτείται θ ςυνεκτίμθςθ διαφόρων παραγόντων όπωσ: 

 του φψουσ και τθσ αιτίασ των βεβαιωμζνων οφειλϊν προσ το Δθμόςιο που 

εμπίπτουν ςτθ ςυμφωνία κακϊσ και τυχόν προσ βεβαίωςθ χρεϊν που 

ρυκμίηονται από αυτι, ςτο βακμό που μποροφν να προςδιοριςτοφν. Για τθ 

λιψθ απόφαςθσ περί άςκθςθσ ι μθ παρζμβαςθσ πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ 

να λαμβάνεται υπόψθ το οικονομικό αντικείμενο τθσ δίκθσ από τθν πλευρά 

του Δθμοςίου, δθλαδι το φψοσ των απαιτιςεϊν του που κίγονται από τθ 

διαδικαςία (τθ ςυμφωνία ι και τα προλθπτικά μζτρα), ϊςτε να αποφεφγεται 

θ ςυμμετοχι του Δθμοςίου ςε δίκεσ με αμελθτζο οικονομικό αντικείμενο. 

Λαμβάνεται πάντα, ωςτόςο, υπόψθ ότι απαιτιςεισ που κίγονται από τθ 

διαδικαςία ενδζχεται να είναι όχι μόνο τα βεβαιωμζνα χρζθ του αιτοφντοσ 

προσ το Δθμόςιο αλλά και χρζθ προσ βεβαίωςθ.  Αυτό είναι πικανό όταν 

υπάρχουν ανζλεγκτεσ χριςεισ, οπότε ςτα οικονομικά ςτοιχεία τθσ 

επιχείρθςθσ, που ενςωματϊνονται ι επιςυνάπτονται ςτθν αίτθςθ, 
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εμφανίηονται ςυχνά καταχωρθμζνεσ οφειλζσ προσ το Δθμόςιο που δεν ζχουν 

βεβαιωκεί. Οι εν λόγω οφειλζσ, εφόςον εμφανίηονται ωσ υφιςτάμενεσ 

οικονομικζσ υποχρεϊςεισ τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ, κατά κανόνα 

περιλαμβάνονται ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, δθλαδι μπορεί να προτακεί θ 

ρφκμιςι τουσ με τθ ςυμφωνία. Προκειμζνου να αποτελζςουν οι οφειλζσ 

αυτζσ αντικείμενο τθσ ςυμφωνίασ πρζπει κατά κανόνα (βλ. άρκρο 106θ παρ. 1 

του ΠτΚ) να ζχουν γεννθκεί πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ για άνοιγμα 

διαδικαςίασ εξυγίανςθσ. Επιβαρυντικό παράγοντα ςτθν κρίςθ τθσ Δ.Ο.Τ. για 

τθν ανάγκθ άςκθςθσ παρζμβαςθσ ςυνιςτά και θ τυχόν προζλευςθ των 

απαιτιςεων του Δθμοςίου από Φ.Π.Α., δάνεια ΚΑΧΚΕΕΔ, επιςτροφζσ 

επιχορθγιςεων, ζςοδα του Δθμοςίου που ειςπράττονται για λογαριαςμό του 

από τθν επιχείρθςθ βάςει νόμου ι ςφμβαςθσ κ.λπ. Αυτζσ οι κατθγορίεσ χρεϊν 

αντιμετωπίηονται με μεγαλφτερθ αυςτθρότθτα και ςτα πλαίςια άλλων 

διαδικαςιϊν. Ιδιαίτερα ωσ προσ τουσ παρακρατοφμενουσ φόρουσ, κατά το 

μζροσ που μια ςυμφωνία εξυγίανςθσ είτε ρυκμίηει είτε περιορίηει οφειλζσ 

αυτισ τθσ κατθγορίασ προςκροφει ςτισ διατάξεισ των άρκρων 99 επ. του ΠτΚ, 

διότι ρυκμίηει οφειλζσ που ανάγονται ςε φορολογικι υποχρζωςθ όχι τθσ 

αιτοφςασ επιχείρθςθσ αλλά τρίτων11. 

 των όρων που προβλζπονται για τθ ρφκμιςθ των απαιτιςεων του Δθμοςίου 

ςτα πλαίςια τθσ ςυμφωνίασ (χρονικόσ ορίηοντασ αποπλθρωμισ, τυχόν 

διαγραφι μζρουσ αυτϊν, τυχόν πάγωμα προςαυξιςεων κ.λπ.),  

 του βακμοφ διαςφάλιςθσ των απαιτιςεων του Δθμοςίου, ςε περίπτωςθ που θ 

επιχείρθςθ δεν υπαχκεί ςε εξυγίανςθ και τθσ δυνατότθτασ ικανοποίθςθσ 

αυτϊν είτε με μζτρα αναγκαςτικισ είςπραξθσ κατά Κ.Ε.Δ.Ε. ςε βάροσ τθσ 

περιουςίασ τθσ οφειλζτριασ επιχείρθςθσ είτε, ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ ι 

εκκακάριςθσ αυτισ, με τθν κατάταξι του ςτθν αντίςτοιχθ διαδικαςία 

ςυλλογικισ εκτζλεςθσ κακϊσ και με μζτρα ςε βάροσ τθσ περιουςίασ τυχόν 

ςυνυπόχρεων προςϊπων, 

                                                           

11
 χετικζσ οι τΕ τμ. Βϋ 1841/2000, 2084/2000 κακϊσ και θ Γνωμοδότθςθ υπ’ αρικ. 477/2006 του Βϋ 

Σμιματοσ του Ν..Κ., που ζχει γίνει δεκτι από τον Τπουργό Οικονομικϊν, κατά τθν οποία οι 
παρακρατοφμενοι φόροι δεν μποροφν να υπαχκοφν ςε ςυμφωνία πιςτωτϊν-επιχείρθςθσ άρκρου 44 ν. 
1892/1990, που αποτελοφςε παρεμφερι με τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ προϊςχφοντα κεςμό. 
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 τθσ βιωςιμότθτασ τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ και τθσ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ 

του προτεινόμενου από αυτιν ςχεδίου εξυγίανςθσ (εφόςον και ςτο βακμό 

που θ εκτίμθςθ αυτϊν είναι εφικτι με βάςθ ςτοιχεία διακζςιμα ςτθν αρμόδια 

Δ.Ο.Τ. ι κατόπιν διενζργειασ επιτόπιου ελζγχου ι αυτοψίασ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ). 

 

4.4 Άνοιγμα τθσ Διαδικαςίασ  
 

4.4.1 Αίτθςθ  

 

Η διαδικαςία εξυγίανςθσ ξεκινά με τθν υποβολι αίτθςθσ από τον ίδιο τον οφειλζτθ 

προσ το πτωχευτικό δικαςτιριο. Η αίτθςθ πρζπει να ςυνοδεφεται από ζκκεςθ 

εμπειρογνϊμονα και οφείλει να περιγράφει τθν επιχείρθςθ του οφειλζτθ, τθν 

οικονομικι του κατάςταςθ με παράκεςθ των πιο πρόςφατων οικονομικϊν ςτοιχείων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν οφειλϊν του προσ το Δθμόςιο και τα αςφαλιςτικά 

ταμεία, τα αίτια τθσ οικονομικισ του αδυναμίασ, τα προτεινόμενα μζτρα για τθν 

αντιμετϊπιςι τθσ και τισ τυχόν διαπραγματεφςεισ που ζχουν ιδθ λάβει χϊρα με τουσ 

πιςτωτζσ. Ιδιαίτερα πρζπει να περιγράφεται το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ, το 

προςωπικό που απαςχολεί, κακϊσ επίςθσ  θ κατάςταςθ και οι προοπτικζσ τθσ αγοράσ, 

ςτθν οποία ο οφειλζτθσ δραςτθριοποιείται. 

 

 Με τθν αίτθςθ για το άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ ο οφειλζτθσ οφείλει μεταξφ άλλων να 

κατακζςει, με ποινι απαραδζκτου, βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ οικονομικισ υπθρεςίασ 

για τα χρζθ του προσ το Δθμόςιο και άλλα ζγγραφα που ςτθρίηουν τα παρεχόμενα 

από τον οφειλζτθ ςτοιχεία.12 Για τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ορίηεται δικάςιμοσ εντόσ 

διμινου από τθν υποβολι τθσ. Εφόςον υπάρχουν χρζθ του οφειλζτθ προσ το Δθμόςιο 

ι προσ φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατάςςεται υποχρεωτικά θ κλιτευςθ αυτϊν. 

Ωσ ζγκυρθ κλιτευςθ προσ το Δθμόςιο νοείται θ κλιτευςθ προσ τον Τπουργό των 

Οικονομικϊν, ο οποίοσ εκπροςωπεί το Δθμόςιο ςτισ δίκεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 1 

                                                           

12
 Η βεβαίωζε αυτι δεν ταυτίηεται οφτε με «Αποδεικτικό ενθμερότθτασ για χρζθ και φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ προσ το Δθμόςιο» οφτε με «Πίνακα χρεϊν – Φορολογοφμενοι με χρζθ». Η ςυγκεκριμζνθ 
βεβαίωςθ πρζπει να περιλαμβάνει εκτόσ των βεβαιωμζνων οφειλϊν και τυχόν φορολογικζσ 
εκκρεμότθτεσ του αιτοφντοσ (π.χ. μθ υποβολι δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεων Φ.Π.Α., 
εκκρεμείσ ελζγχουσ, ανζλεγκτεσ χριςεισ κλπ.) ΠΟΛ1068/2013. 
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του Κϊδικα Περί Δικϊν του Δθμοςίου (ν.δ. 26/1944) ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 126 

του ΚΠολΔ. Ωσ κλιτευςθ προσ τον Τπουργό των Οικονομικϊν νοείται θ κοινοποίθςθ 

είτε ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία του Τπουργείου Οικονομικϊν, είτε ςτθν Κεντρικι 

Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ.  

 

Μόλισ θ Δ.Ο.Τ. λάβει γνϊςθ τθσ αίτθςθσ εξυγίανςθσ ενόσ οφειλζτθ ελζγχει το 

νομότυπο τθσ κλιτευςθσ του Δθμοςίου, τθν φπαρξθ οφειλϊν τθσ αιτοφςασ 

επιχείρθςθσ προσ το Δθμόςιο και εφόςον υπάρχουν χρζθ, εξετάηει άμεςα τθ 

δυνατότθτα λιψθσ μζτρων διαςφάλιςθσ των απαιτιςεων του Δθμοςίου κατά του 

αιτοφντοσ ι ςυνυπόχρεου προςϊπων, εφόςον αυτό δεν αντιβαίνει ςε ςχετικι 

χορθγθκείςα προςωρινι διαταγι ι δικαςτικι απόφαςθ λιψθσ προλθπτικϊν μζτρων. 

Κατά τα άρκρα 100 παρ. 6 και 106ςτ παρ. 5 του ΠτΚ το Δθμόςιο κλθτεφεται 

υποχρεωτικά ςτθ δίκθ για άνοιγμα ι για επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ εφόςον 

υπάρχουν οφειλζσ προσ αυτό. Κρίςιμοσ χρόνοσ για τθν υπαγωγι οφειλϊν ςε 

ςυμφωνία εξυγίανςθσ  είναι θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ για το άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ 

εξυγίανςθσ (106θ παρ. 1 του ΠτΚ) και εκ τοφτου θ Δ.Ο.Τ. παρακολουκεί κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ τθ βεβαίωςθ νζων οφειλϊν που ανάγονται ςε 

χρόνο μζχρι το άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ. ε περίπτωςθ που θ αιτοφςα επιχείρθςθ 

οφείλει ςτο Δθμόςιο, εξετάηεται θ δυνατότθτα λιψθσ μζτρων άμεςθσ είςπραξθσ, 

όπωσ θ κατάςχεςθ εισ χείρασ τρίτου κατά τον Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων 

και θ δυνατότθτα λιψθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων, όπωσ θ εγγραφι υποκικθσ ςε τυχόν 

ακίνθτθ περιουςία τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ, προκειμζνου να βελτιωκεί θ κζςθ του 

Δθμοςίου είτε ςτο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ ωσ ενυπόκθκου πλζον 

δανειςτι είτε ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ πτϊχευςθσ με τθν 

προνομιακι κατάταξθ αυτοφ.   

 

4.4.2 Απόφαςθ για το Άνοιγμα τθσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςθσ 
 

Σο πτωχευτικό δικαςτιριο, εφόςον προβλζπει ότι θ επίτευξθ τθσ ςυμφωνίασ είναι 

δυνατι, ότι υπάρχουν βάςιμεσ προςδοκίεσ επιτυχίασ τθσ προτεινόμενθσ εξυγίανςθσ 

και ότι δεν παραβλάπτεται θ ςυλλογικι ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν, αποφαςίηει το 

άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ για περίοδο όχι μεγαλφτερθ των τεςςάρων μθνϊν από τθν 

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ. Ο πρόεδροσ του δικαςτθρίου δφναται να παρατείνει τθν 
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περίοδο αυτι, εφόςον αποδεικνφεται πρόοδοσ ςτισ διαπραγματεφςεισ. Η ςυνολικι 

διάρκεια τθσ περιόδου τθσ διαδικαςίασ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ δϊδεκα μινεσ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνάπτεται θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ και κατατίκεται θ 

αίτθςθ για τθν επικφρωςθ τθσ από το πτωχευτικό δικαςτιριο. Με τθν απόφαςθ με τθν 

οποία ανοίγει τθ διαδικαςία ι και με μεταγενζςτερθ, το δικαςτιριο, δφναται να 

ορίςει α) μεςολαβθτι για τθ διευκόλυνςθ επίτευξθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ μεταξφ 

οφειλζτθ και πιςτωτϊν του, β) ειδικό εντολοδόχο, για τθ διενζργεια ειδικϊν πράξεων, 

τισ οποίεσ ορίηει το δικαςτιριο, ιδίωσ για τθ διαφφλαξθ τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ, 

τθ διενζργεια ειδικϊν διαχειριςτικϊν πράξεων ι τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ 

ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. Σα κακικοντα αυτά δφνανται να ανατεκοφν και ςτο 

μεςολαβθτι. Επιπλζον, το δικαςτιριο δφναται να αποφαςίςει τθ ςφγκλθςθ 

ςυνζλευςθσ των πιςτωτϊν, προκειμζνου να λθφκεί απόφαςθ για τθν αποδοχι τθσ 

ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. Εάν εκδοκεί απορριπτικι απόφαςθ, επιτρζπεται να αςκθκεί 

ζφεςθ.  

 

4.4.3 Προλθπτικά Μζτρα 

 

Με τθν απόφαςθ που διατάςει το άνοιγμα ι με απόφαςθ του προζδρου που 

λαμβάνεται κατόπιν αιτιςεωσ οποιουδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να 

αναςτζλλονται από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ για το άνοιγμα και μζχρι τθ λιξθ τθσ 

διαδικαςίασ εξυγίανςθσ, εν όλω ι εν μζρει, τα ατομικά μζτρα αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ 

κατά τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ. Σα προλθπτικά μζτρα ι τυχόν προςωρινι διαταγι 

που εκδόκθκε, παφουν να ιςχφουν μετά τθν παρζλευςθ τθσ περιόδου που 

κακορίηεται από το Δικαςτιριο ςφμφωνα με το άρκρο 101 παράγραφοσ 1 ΠτΚ.13 

Εφόςον ςυντρζχει ςπουδαίοσ επιχειρθματικόσ ι κοινωνικόσ λόγοσ, θ αναςτολι 

μπορεί να επεκτείνεται και ςε εγγυθτζσ ι λοιποφσ ςυνοφειλζτεσ του οφειλζτθ. Η 

                                                           

13
  «1. Σο πτωχευτικό δικαςτιριο, εφόςον προβλζπει ότι θ επίτευξθ τθσ ςυμφωνίασ είναι δυνατι, ότι 

υπάρχουν βάςιμεσ προςδοκίεσ επιτυχίασ τθσ προτεινόμενθσ εξυγίανςθσ και ότι δεν παραβλάπτεται θ 
ςυλλογικι ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 99 παράγραφοσ 2, αποφαςίηει το 
άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ για περίοδο όχι μεγαλφτερθ των τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ και, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, ορίηει μεςολαβθτι, ςφμφωνα με το άρκρο 
102. Ο πρόεδροσ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου δφναται με πράξθ του φςτερα από αίτθςθ του 
οφειλζτθ, του μεςολαβθτι ι πιςτωτι να παρατείνει τθν περίοδο αυτι εφόςον αποδεικνφεται πρόοδοσ 
ςτισ διαπραγματεφςεισ. Η ςυνολικι διάρκεια τθσ περιόδου τθσ διαδικαςίασ δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τουσ δϊδεκα (12) μινεσ.» 
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αναςτολι καταλαμβάνει τισ υποχρεϊςεισ του οφειλζτθ που είχαν γεννθκεί πριν από 

τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για το άνοιγμα διαδικαςίασ εξυγίανςθσ. Σο δικαςτιριο όμωσ 

ι κατά περίπτωςθ ο πρόεδροσ δφναται ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ να επεκτείνει τθν 

αναςτολι και ςε νεότερεσ απαιτιςεισ. Κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ αναςτζλλεται 

θ παραγραφι των απαιτιςεων κατά το άρκρο 255 του Αςτικοφ Κϊδικα.14 Η χοριγθςθ 

τθσ αναςτολισ επάγεται αυτοδικαίωσ τθν απαγόρευςθ τθσ διάκεςθσ των ακινιτων και 

του εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ. 

 

Περιεχόμενο τθσ προςωρινισ διαταγισ ι τθσ απόφαςθσ λιψθσ προλθπτικϊν μζτρων 

μπορεί να είναι θ αναςτολι ι απαγόρευςθ μζτρων ατομικισ ι ςυλλογικισ 

αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, αςφαλιςτικϊν μζτρων ι εν γζνει ατομικϊν διϊξεων ςε 

βάροσ του αιτοφντοσ ι και λοιπϊν ςυνυπόχρεων προςϊπων και εγγυθτϊν 

(αιτοφντων). Ειδικότερα, ςτα μζτρα ατομικισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ 

περιλαμβάνεται θ κατάςχεςθ κινθτϊν ι ακινιτων, θ κατάςχεςθ εισ χείρασ τρίτου, θ 

ζκδοςθ προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ· ςτα μζτρα ςυλλογικισ αναγκαςτικισ 

εκτζλεςθσ περιλαμβάνεται θ αίτθςθ κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ · ςτα διωκτικά μζτρα 

περιλαμβάνονται και τα μζτρα αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ· ςτα αςφαλιςτικά μζτρα 

περιλαμβάνεται θ εγγραφι υποκικθσ· ςτα μζτρα που αναςτζλλονται από τισ ωσ άνω 

δικαςτικζσ αποφάςεισ δεν περιλαμβάνεται θ αίτθςθ ποινικισ δίωξθσ.  

 

Πλζον με τον Ν.4336/2015 προβλζπεται ότι το δικαςτιριο χορθγεί ςε κάκε περίπτωςθ 

αναςτολι των ατομικϊν μζτρων αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ κατά τθσ περιουςίασ του 

οφειλζτθ, εφόςον ςυντρζχουν οι παρακάτω προχποκζςεισ: (α) πιςτωτζσ, οι οποίοι 

εκπροςωποφν ποςοςτό τουλάχιςτον 30% του ςυνόλου των απαιτιςεων κατά του 

οφειλζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του 20% των τυχόν εμπραγμάτωσ ι με ειδικό 

προνόμιο ι με προςθμείωςθ υποκικθσ εξαςφαλιςμζνων πιςτωτϊν, δθλϊνουν είτε με 

προφορικι διλωςι τουσ ενϊπιον του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου ι του προζδρου του 

που δικάηει τθν αίτθςθ λιψθσ προλθπτικϊν μζτρων είτε με ζγγραφθ επιςτολι τουσ 

που προςκομίηει ο αιτϊν, τθν πρόκεςι τουσ να ςυμμετάςχουν ι ότι ςυμμετζχουν ςτισ 

                                                           

14
255 ΑΚ:«Η παραγραφι αναςτζλλεται για όςο χρόνο ο δικαιοφχοσ εμποδίςτθκε από δικαιοςτάςιο ι 

από άλλο λόγο ανϊτερθσ βίασ να αςκιςει τθν αξίωςι του μζςα ςτο τελευταίο εξάμθνο του χρόνου τθσ 
παραγραφισ. Αναςτζλλεται επίςθσ θ παραγραφι για όςο χρονικό διάςτθμα μζςα ςτο τελευταίο 
εξάμθνο του χρόνου τθσ ο υπόχρεοσ απζτρεψε με δόλο το δικαιοφχο να αςκιςει τθν αξίωςθ..» 
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διαπραγματεφςεισ για τθν επίτευξθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και (β) το δικαςτιριο 

πικανολογεί τθν επίτευξθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και τθν αποτροπι περιζλευςθσ του 

οφειλζτθ ςε κατάςταςθ παφςθσ πλθρωμϊν.  

 

Προκειμζνου να προβεί το Δθμόςιο, ωσ πιςτωτισ, ςε διλωςθ ςυμμετοχισ ςτισ 

διαπραγματεφςεισ για τθν επίτευξθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, απαιτείται θ υποβολι 

ςχετικισ αίτθςθσ από τον οφειλζτθ ι τον τυχόν διοριςμζνο μεςολαβθτι, επί τθσ 

οποίασ αποφαςίηει ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμοςίων Εςόδων.  

 

4.4.4 Παρζμβαςθ Δθμοςίου ςε υηιτθςθ για το Άνοιγμα 

Διαδικαςίασ/Αίτθςθσ Λιψθσ Προςωρινϊν Μζτρων 

 

Η παρζμβαςθ ςε αυτό το ςτάδιο κρίνεται ςκόπιμθ ιδίωσ όταν το προτεινόμενο 

επιχειρθματικό ςχζδιο προϊδεάηει για ιδιαίτερα δυςμενείσ όρουσ επικείμενθσ 

ςυμφωνίασ. φμφωνα με τθν ΠΟΛ1068/2013 ςτισ δίκεσ με αντικείμενο το άνοιγμα 

διαδικαςίασ εξυγίανςθσ δεν είναι πάντα ευχερισ θ ςτοιχειοκζτθςθ βλάβθσ του 

Δθμοςίου, κακϊσ οι ςχετικζσ αιτιςεισ ςυνικωσ δεν μνθμονεφουν ςυγκεκριμζνουσ 

όρουσ διακανονιςμοφ των οφειλϊν τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ, αλλά εςτιάηουν ςτθν 

παρουςίαςθ των κρίςιμων και κατά νόμο απαραίτθτων οικονομικϊν ςτοιχείων που 

άπτονται αφενόσ τθσ οικονομικισ αδυναμίασ τθσ αφετζρου τθσ βιωςιμότθτάσ τθσ και 

του επιχειρθματικοφ ςχεδίου εξυγίανςθσ αυτισ. Ενδεικτικά, τα ςυμφζροντα του 

Δθμοςίου βλάπτονται όταν:  

 από τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ μπορεί να ςτοιχειοκετθκεί προφανϊσ 

καταχρθςτικι ςυμπεριφορά (άρκρο 281 του Α.Κ.) του αιτοφντοσ οφειλζτθ, 

δθλαδι όταν προκφπτει ότι ςκοπόσ τθσ αίτθςθσ δεν είναι θ εξυγίανςθ τθσ 

επιχείρθςθσ αλλά μόνο θ διαςφάλιςθ προςωρινισ αςυλίασ αυτισ ζναντι των 

πιςτωτϊν τθσ, κατά καταςτρατιγθςθ του κεςμοφ. Καταχρθςτικι άςκθςθ 

αίτθςθσ εξυγίανςθσ μπορεί να προκφψει π.χ. από ςτοιχεία που ςχετίηονται με 

τθ βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ και των οποίων θ ανακριβισ περιγραφι ςτθν 

αίτθςθ μπορεί να διαπιςτωκεί από τθ Δ.Ο.Τ., με βάςθ διακζςιμα ςε αυτιν 

ςτοιχεία ι κατόπιν διενζργειασ επιτόπιου ελζγχου ι αυτοψίασ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ λ.χ. όταν θ αιτοφςα επιχείρθςθ δεν 

λειτουργεί, ενϊ εμφανίηεται ςτθν αίτθςθ ωσ λειτουργοφςα, όταν 
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μνθμονεφονται ςτθν αίτθςθ εγκαταςτάςεισ, καταςτιματα ι προςωπικό που 

δεν υφίςτανται, όταν θ επιχείρθςθ αδρανεί επί μακρόν ωσ προσ τθν 

εκπλιρωςθ φορολογικϊν υποχρεϊςεων, όταν εμφανίηονται μεγάλου φψουσ 

εικονικζσ απαιτιςεισ ι οφειλζσ κ.λπ.  

 από το ςχζδιο εξυγίανςθσ που περιζχεται ςτθν αίτθςθ παραβλάπτεται 

προφανϊσ θ ςυλλογικι ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν (άρκρα 99 παρ. 2 και 106η 

παρ. 2β του ΠτΚ). Για τθ ςτοιχειοκζτθςθ του λόγου αυτοφ εξετάηεται ειδικά θ 

δυνατότθτα ικανοποίθςθσ των απαιτιςεων του Δθμοςίου με τθ λιψθ μζτρων 

ςε βάροσ τθσ περιουςίασ τθσ επιχείρθςθσ, εφόςον υπάρχει. Επομζνωσ, 

επίκλθςθ του λόγου αυτοφ μπορεί να γίνει όταν ςτα προτεινόμενα από τθν 

επιχείρθςθ μζτρα εξυγίανςθσ περιλαμβάνεται διαγραφι απαιτιςεων του 

Δθμοςίου ι/και μεγάλο χρονικό διάςτθμα αποπλθρωμισ αυτϊν με ι χωρίσ 

πάγωμα προςαυξιςεων, ενϊ από τα ςτοιχεία που διακζτει θ αρμόδια 

οικονομικι υπθρεςία προκφπτουν περιουςιακά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, από 

τθ ρευςτοποίθςθ των οποίων, μπορεί να εκτιμθκεί ότι το Δθμόςιο κα 

ικανοποιθκεί ταχφτερα και ςε προφανϊσ μεγαλφτερο βακμό. Αναφορικά με τθ 

ςυνδρομι του λόγου αυτοφ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ και θ τυχόν λιψθ 

μζτρων για τθ διαςφάλιςθ των απαιτιςεων του Δθμοςίου π.χ. εγγραφι 

υποκικθσ υπζρ αυτοφ ςε ακίνθτα τθσ επιχείρθςθσ. 

 το τυχόν προβλεπόμενο ςτθν αίτθςθ επιχειρθματικό ςχζδιο εξυγίανςθσ 

παραβαίνει προφανϊσ τθν αρχι τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ των πιςτωτϊν (πρβ 

άρκρο 106η παρ. 2δ του ΠτΚ) ςε βάροσ του Δθμοςίου π.χ. ςε περίπτωςθ 

πρόβλεψθσ ευνοϊκότερων ι παρόμοιων όρων για τισ απαιτιςεισ ανζγγυων 

πιςτωτϊν ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Δθμοςίου, οι οποίεσ είναι 

εξοπλιςμζνεσ με γενικό προνόμιο ι ςε περίπτωςθ που άλλοι προνομιοφχοι 

πιςτωτζσ (π.χ. Ι.Κ.Α.) αντιμετωπίηονται με ςθμαντικά ευνοϊκότερο τρόπο. 

 μνθμονεφονται αναλθκι (όχι απλϊσ μθ επικαιροποιθμζνα) ςτοιχεία όςον 

αφορά τα χρζθ προσ το Δθμόςιο (βεβαιωμζνα και προσ βεβαίωςθ). 

 ηθτείται θ λιψθ ιδιαίτερα βλαπτικϊν για το Δθμόςιο προλθπτικϊν μζτρων 

(άρκρο 103 του ΠτΚ) όπωσ είναι θ απαγόρευςθ ςυμψθφιςμοφ. Βλάβθ μπορεί 

να ςυνεπάγεται και το αίτθμα για αναςτολι μζτρων αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ 

ι/και αςφαλιςτικϊν μζτρων, όταν υφίςτανται βεβαιωμζνα χρζθ ςθμαντικοφ 

φψουσ και είναι ευχερισ θ είςπραξθ αυτϊν από τθν περιουςία τθσ 
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επιχείρθςθσ, ενϊ, παράλλθλα, ςτο επιχειρθματικό ςχζδιο εξυγίανςθσ 

προβλζπεται διαγραφι απαιτιςεων του Δθμοςίου ι/και μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα αποπλθρωμισ αυτϊν. Σο αίτθμα για αναςτολι μζτρων 

αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ι/και αςφαλιςτικϊν μζτρων μπορεί επίςθσ να 

ςυνεπάγεται βλάβθ, όταν επεκτείνεται ςε τρίτα ςυνυπόχρεα με τθν 

επιχείρθςθ ζναντι του Δθμοςίου πρόςωπα, από τθν υπζγγυα περιουςία των 

οποίων μποροφν να ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ του Δθμοςίου, εφόςον 

βζβαια, οι οφειλζσ τθσ επιχείρθςθσ, για τισ οποίεσ ευκφνονται τα πρόςωπα 

αυτά, είναι μεγάλου φψουσ.  

 

ε τυχόν παρζμβαςθ μπορεί να γίνει επίκλθςθ, παράλλθλα με τουσ ανωτζρω λόγουσ, 

και άλλων νομικϊν επιχειρθμάτων, εφόςον εντοπιςτοφν παραβάςεισ του νομοκετικοφ 

πλαιςίου που διζπει τθ διαδικαςία π.χ. μθ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ Δ.Ο.Τ. κατά το 

άρκρο 100 παρ. 2 του ΠτΚ ι άλλων εγγράφων που άπτονται του παραδεκτοφ ι του 

βάςιμου τθσ αίτθςθσ κ.λπ. 

 

4.5 φναψθ υμφωνίασ  
 

Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ ςυνάπτεται με ιδιωτικό ζγγραφο, εκτόσ αν οι υποχρεϊςεισ 

που αναλαμβάνονται με αυτιν απαιτοφν τθ ςφνταξθ δθμοςίου εγγράφου. 

Τπογράφεται από τον οφειλζτθ και από τουσ πιςτωτζσ του και μπορεί να λάβει χϊρα 

με τρεισ τρόπουσ: α) με ςυνζλευςθ πιςτωτϊν, β) χωρίσ ςυνζλευςθ πιςτωτϊν γ) με 

άμεςθ επικφρωςθ. τθν περίπτωςθ τθσ άμεςθσ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ θ 

ςυμφωνία ζχει ιδθ ςυναφκεί και τίκεται προσ επικφρωςθ ςτο δικαςτιριο χωρίσ να 

ζχει προθγθκεί απόφαςθ για το άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ. ε κάκε περίπτωςθ 

απαιτείται να ζλκουν ςε ςυμφωνία πιςτωτζσ που εκπροςωποφν το 60% του ςυνόλου 

των απαιτιςεων ςτο οποίο περιλαμβάνεται το 40% των τυχόν εμπραγμάτωσ ι με 

ειδικό προνόμιο ι με προςθμείωςθ υποκικθσ εξαςφαλιςμζνων απαιτιςεων. τθν 

περίπτωςθ τθσ άμεςθσ επικφρωςθσ ο υπολογιςμόσ του ποςοςτοφ των 

ςυμβαλλόμενων πιςτωτϊν γίνεται με βάςθ κατάςταςθ πιςτωτϊν που επιςυνάπτεται 

ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ και αναφζρεται ςε θμερομθνία που δεν προθγείται τθσ 

θμερομθνίασ υποβολισ τθσ ςυμφωνίασ ςτο δικαςτιριο περιςςότερο από τρεισ μινεσ. 

Η ςυμφωνία κατά το άρκρο 106ε ΠτΚ δφναται να ζχει ωσ αντικείμενο οποιαδιποτε 
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ρφκμιςθ του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ του οφειλζτθ και μπορεί να 

περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

o μεταβολι των όρων των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ 

o κεφαλαιοποίθςθ υποχρεϊςεων του οφειλζτθ 

o μείωςθ των απαιτιςεων ζναντι του οφειλζτθ 

o ρφκμιςθ των ςχζςεων των πιςτωτϊν μεταξφ τουσ 

o εκποίθςθ επί μζρουσ περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ 

o ανάκεςθ τθσ διαχείριςθσ ςε τρίτον 

o μεταβίβαςθ του ςυνόλου τθσ επιχείρθςθσ ςε τρίτον ι ςτουσ πιςτωτζσ 

o αναςτολι των ατομικϊν διϊξεων  

o διοριςμό προςϊπου που κα επιβλζπει τθν εκτζλεςθ τθσ ςυμφωνίασ 

o καταβολι ςυμπλθρωματικϊν ποςϊν ςε περίπτωςθ βελτίωςθσ των 

οικονομικϊν 

o διαλυτικι αίρεςθ όπωσ για παράδειγμα ότι θ ςυμφωνία κα ανατρζπεται ςε 

περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των όρων τθσ από τον οφειλζτθ,  

o ειδικι ςυμφωνία περί ιςχφοσ του ςυνόλου ι μζρουσ των όρων τθσ 

ςυμφωνίασ ακόμα και ςε περίπτωςθ μθ επικφρωςθσ αυτισ από το δικαςτιριο. 

 

4.6 Επικφρωςθ υμφωνίασ 
 

4.6.1 Αίτθςθ  
 

Ωσ επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ νοείται θ περιβολι τθσ ςυμφωνίασ με το 

κφροσ και τθν ιςχφ ςχετικισ δικαςτικισ αποφάςεωσ. Η ςφμβαςθ, δθλαδι, εξυγίανςθσ 

ζλκει τθν ιςχφ τθσ και μαηί τθσ επιφζρει τα αποτελζςματα, που ο νόμοσ προςδιορίηει, 

από και με τθν επικφρωςι τθσ. Η επικφρωςθ, επομζνωσ, ςυνιςτά αναβλθτικι αίρεςθ 

τθσ ιςχφοσ τθσ ςυμβάςεωσ (Ψυχομάνθσ, 2016). Προκειμζνου να επικυρωκεί δικαςτικά 

θ ςυμφωνία κα πρζπει να κατατεκεί αίτθςθ προσ το πτωχευτικό δικαςτιριο εντόσ τθσ 

κακοριςκείςθσ με τθν απόφαςθ για το άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ προκεςμίασ κατά το 

άρκρο 101 § 1ΠτΚ. Με τθν αίτθςθ ςυνυποβάλλονται θ υπογεγραμμζνθ ςυμφωνία και 

ι ζκκεςθ εμπειρογνϊμονα. Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από 

επιχειρθματικό ςχζδιο με χρονικι διάρκεια ίςθ με αυτι τθσ ςυμφωνίασ, το οποίο 
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εγκρίνεται από τον οφειλζτθ και τουσ πιςτωτζσ κατ` άρκρο 106α ι 106β, κατά 

περίπτωςθ. 

 

Με τθ νζα παράγραφο 2 του άρκρου 106β ΠτΚ κακιερϊνεται αυτόματθ, δθλαδι εκ 

του νόμου, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ προςωρινισ διαταγισ, αναςτολι των 

αςφαλιςτικϊν μζτρων και των μζτρων αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ του 

οφειλζτθ, ςε περίπτωςθ κατάκεςθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, τόςο 

κατά το άρκρο 106β ΠτΚ (Άμεςθ επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ) όςο και κατά το 

άρκρο 106ςτ ΠτΚ (Αίτθςθ για επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ). Η αναςτολι 

αυτι εφαρμόηεται μια μόνο φορά για χρονικό διάςτθμα που αρχίηει από τθν 

κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και λιγει με τθν ζκδοςθ 

τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ για τθν επικφρωςθ ι μθ τθσ ςυμφωνίασ. Η περίοδοσ αυτι 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ τζςςερισ μινεσ. Καταλαμβάνει τόςο τα μζτρα 

εκτζλεςθσ (ατομικισ και ςυλλογικισ), εκκρεμι ι μθ, όςο και τα αςφαλιςτικά μζτρα, 

εκτόσ αν με τα τελευταία επιδιϊκεται θ αποτροπι τθσ απομάκρυνςθσ ι αφαίρεςθσ ι 

μετακίνθςθσ κινθτϊν πραγμάτων τθσ επιχείρθςθσ, τεχνολογικοφ ι εν γζνει 

εξοπλιςμοφ τθσ, που δεν ζχει ςυμφωνθκεί και ενζχει τον κίνδυνο απαξίωςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ του οφειλζτθ.  Προςτατεφει μόνο τον ίδιο τον οφειλζτθ κι όχι τα τυχόν 

ςυνυπόχρεα πρόςωπα. Αναςτολι μζτρων αναφορικά με τα ςυνυπόχρεα πρόςωπα 

μπορεί να χορθγθκεί κατόπιν αιτιςεωσ οποιουδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον με τθ 

διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 103 ΠτΚ. Καταλαμβάνει απαιτιςεισ:  

α) που ζχουν γεννθκεί πριν από τθν κατάκεςθ προσ επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ 

εξυγίανςθσ, ςε περίπτωςθ κατάκεςθσ αίτθςθσ για άμεςθ επικφρωςθ ςυμφωνίασ 

εξυγίανςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 106β ΠτΚ,  

β) που υφίςτανται κατά τθν θμζρα του ανοίγματοσ τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ 

(θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ςτο ακροατιριο του δικαςτθρίου), 

ςε περίπτωςθ κατάκεςθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ μετά από 

προθγοφμενο άνοιγμα διαδικαςίασ εξυγίανςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 106ςτ ΠτΚ 

(ΠΟΛ1066/2016). 

 

Για τισ απαιτιςεισ που καταλαμβάνονται από εκ του νόμου αναςτολι μζτρων και 

κατά το χρονικό διάςτθμα που ιςχφει αυτι προβλζπεται επίςθσ αναςτολι 

παραγραφισ. 
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Σα ανωτζρω ιςχφουν επί αιτιςεων για άμεςθ επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ κατ’ 

άρκρο 106β ΠτΚ, με θμερομθνία κατάκεςθσ από 19/8/2015 και επί αιτιςεων για 

επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ κατ’ άρκρο 106ςτ ΠτΚ, εφόςον θ αίτθςθ για το 

άνοιγμα τθσ οικείασ διαδικαςίασ είχε κατατεκεί από 19/8/201515. 

 

4.6.2 Προχποκζςεισ  

 

Για τθ δικαςτικι επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ κα πρζπει να πλθροφνται ςωρευτικά οι 

εξισ προχποκζςεισ: 

α. πικανολογείται ότι κατόπιν τθσ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ θ 

επιχείρθςθ του οφειλζτθ κα καταςτεί βιϊςιμθ, 

β. πικανολογείται ότι θ ςυλλογικι ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν δεν παραβλάπτεται 

κατά τθν ζννοια του άρκρου 99 παράγραφοσ 2, 

γ. θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ δεν είναι αποτζλεςμα δόλου ι άλλθσ ακζμιτθσ πράξθσ ι 

κακόπιςτθσ ςυμπεριφοράσ του οφειλζτθ, πιςτωτι ι τρίτου, και δεν παραβιάηει 

διατάξεισ αναγκαςτικοφ δικαίου, ιδίωσ του δικαίου του ανταγωνιςμοφ, 

δ. θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ αντιμετωπίηει τουσ πιςτωτζσ, που βρίςκονται ςτθν ίδια 

κζςθ με βάςθ τθν αρχι τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ. Αποκλίςεισ από τθν αρχι τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ μεταξφ των πιςτωτϊν επιτρζπονται για ςπουδαίο επιχειρθματικό ι 

κοινωνικό λόγο που εκτίκεται ειδικά ςτθν απόφαςθ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου ι 

αν ο κιγόμενοσ πιςτωτισ ςυναινεί ςτθν απόκλιςθ. Ενδεικτικά, δφνανται να τφχουν 

ευνοϊκισ μεταχείριςθσ α) απαιτιςεισ πελατϊν τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ, θ μθ 

ικανοποίθςθ των οποίων βλάπτει ουςιωδϊσ τθ φιμθ τθσ ι τθ ςυνζχιςι τθσ, β) 

απαιτιςεισ, θ εξόφλθςθ των οποίων είναι αναγκαία για τθ διατροφι του πιςτωτι και 

τθσ οικογζνειάσ του, κακϊσ και εργατικζσ απαιτιςεισ. 

 

Σο δικαςτιριο δεν εξετάηει αν θ επιχείρθςθ κα καταςτεί βιϊςιμθ κατόπιν επικφρωςθσ 

τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, εφόςον πλθροφνται  ςωρευτικά οι εξισ προχποκζςεισ: 

                                                           

15
 Η παρ. 2 του άρκρου 106β ν.3588/2007 αντικαταςτάκθκε με τθ παρ.12 υποπαρ.Γ.3 του  άρκρου 2 

Ν.4336/2015,ΦΕΚ Α 94/14.8.2015 και εφαρμόηεται ωε ιςχφει ςιμερα, ςφμφωνα  με τθ παρ.23 τθσ 
αυτισ υποπαρ.Γ.3 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 4 του αυτοφ νόμου, επί των διαδικαςιϊν που αρχίηουν 
μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου αυτοφ (19 Αυγοφςτου 2015, θμερομθνία υπογραφισ τθσ φμβαςθσ 
Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ). 
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α. Η ςυμφωνία περιλαμβάνει ρθτι διλωςθ των ςυμβαλλόμενων πιςτωτϊν ότι 

ςυμφωνοφν με το περιεχόμενο του επιχειρθματικοφ ςχεδίου που ςυνοδεφει 

υποχρεωτικά τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ), 

β. Η ςυμφωνία περιλαμβάνει: (αα) λεπτομερι καταγραφι τθσ ταυτότθτασ των 

ςυμβαλλομζνων και μθ πιςτωτϊν και των απαιτιςεϊν τουσ και (ββ) ςαφι αναφορά 

των πιςτωτϊν, ςυμβαλλομζνων και μθ, οι απαιτιςεισ των οποίων αναμζνεται να 

επθρεαςτοφν από τθν υλοποίθςθ τθσ ςυμφωνίασ και ο τρόποσ επθρεαςμοφ τουσ, 

γ. Η ςυμφωνία μαηί με το επιχειρθματικό ςχζδιο ζχουν κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ μθ 

ςυμβαλλόμενουσ πιςτωτζσ, οι απαιτιςεισ των οποίων επθρεάηονται από τθ 

ςυμφωνία, και ειδικότερα: (αα) ςε εκείνουσ που το φψοσ τθσ απαίτθςισ τουσ 

ανζρχεται ςε ποςοςτό 10% και άνω του ςυνολικοφ φψουσ των απαιτιςεων κατά του 

οφειλζτθ, με νόμιμθ επίδοςθ δικαςτικοφ επιμελθτι, (ββ) ςε εκείνουσ που το φψοσ τθσ 

απαίτθςισ τουσ είναι μικρότερο του 10% του ςυνολικοφ φψουσ των απαιτιςεων κατά 

του οφειλζτθ, με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ θλεκτρονικι ι ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι 

επιςτολι, τθλεομοιοτυπικό μινυμα ι καταχϊρθςθ περίλθψισ τθσ ςτο Δελτίο 

Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του άρκρου 101 παράγραφοσ 2. 

 

4.6.3 Παρζμβαςθ Δθμοςίου ςε υηιτθςθ Αίτθςθσ για Επικφρωςθ υμφωνίασ 

Εξυγίανςθσ16  

 

τισ δίκεσ με αντικείμενο τθν επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ μεταξφ τθσ 

οφειλζτριασ επιχείρθςθσ και των πιςτωτϊν τθσ θ κρίςθ για τθ ςκοπιμότθτα άςκθςθσ 

κφριασ παρζμβαςθσ είναι ευχερζςτερθ, δεδομζνου ότι ςτθν προσ επικφρωςθ 

ςυμφωνία αναμζνεται να περιλαμβάνονται ςυγκεκριμζνοι όροι για τισ απαιτιςεισ 

όλων των πιςτωτϊν, οι απαιτιςεισ των οποίων υπάγονται ςε αυτιν, ςυμβαλλομζνων 

ι μθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του Δθμοςίου, οι οποίοι, ςε περίπτωςθ δικαςτικισ 

επικφρωςθσ κα κακίςτανται δεςμευτικοί και για αυτό (άρκρο 106θ παρ. 1 του ΠτΚ). 

Από το περιεχόμενο τθσ ςυμφωνίασ μπορεί να ςυναχκεί ευχερζςτερα αν θ δικαςτικι 

επικφρωςι τθσ ςυνεπάγεται βλάβθ για το Δθμόςιο ι όχι.  

 

                                                           

16
 ΠΟΛ 1068/2013 
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Πιο ςυγκεκριμζνα τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου βλάπτονται όταν προβλζπεται 

διαγραφι απαιτιςεων του Δθμοςίου, ιδίωσ βαςικισ οφειλισ ι όταν προβλζπεται 

υπζρμετρα μεγάλο χρονικό διάςτθμα αποπλθρωμισ των οφειλϊν προσ το Δθμόςιο, 

εκτόσ αν κρίνεται αδφνατθ θ είςπραξθ αυτϊν με καλφτερουσ όρουσ για το Δθμόςιο. 

τθν περίπτωςθ που προβλζπεται αποπλθρωμι των χρεϊν προσ το Δθμόςιο ςε 

δόςεισ, επιβαρυντικοί παράγοντεσ που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ είναι θ τυχόν 

πρόβλεψθ (ρθτι ι ςυναγόμενθ) για πάγωμα των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ 

καταβολισ κατά το χρονικό διάςτθμα αποπλθρωμισ κακϊσ και για περίοδο χάριτοσ. 

ε κάκε περίπτωςθ λαμβάνεται υπόψθ θ δυνατότθτα ικανοποίθςθσ των απαιτιςεων 

του Δθμοςίου με μζτρα αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ τθσ περιουςίασ τθσ 

επιχείρθςθσ κακϊσ και τυχόν ςυνυπόχρεων με αυτιν προςϊπων, όπωσ επίςθσ το 

είδοσ των οφειλϊν των οποίων προβλζπεται θ ρφκμιςθ μζςω τθσ ςυμφωνίασ. Βλάβθ 

του Δθμοςίου είναι δυνατόν να προκφψει και ςτθν περίπτωςθ που δεν επιςυνάπτεται 

το κείμενο τθσ προσ επικφρωςθ ςυμφωνίασ ςτθν κοινοποιοφμενθ ςτο Δθμόςιο αίτθςθ 

κακϊσ, επίςθσ, όταν δεν μνθμονεφονται ςτθν αίτθςθ όλοι οι κρίςιμοι για το Δθμόςιο 

ςυμβατικοί όροι ι θ ςχετικι μνεία περιλαμβάνει ςθμαντικζσ αοριςτίεσ. Περαιτζρω, τα 

ςυμφζροντα του Δθμοςίου τίκενται ςε κίνδυνο, όταν προκφπτει καταχρθςτικι 

ςυμπεριφορά τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ, όπωσ όταν ο ςκοπόσ τθσ ςυμφωνίασ δεν θ 

εξυγίανςθ παρά θ απαλλαγι τθσ επιχείρθςθσ από υποχρεϊςεισ τθσ, θ προςωρινι 

προςταςία ζναντι των πιςτωτϊν τθσ ι θ επίτευξθ αναςτολισ τθσ ποινικισ δίωξθσ του 

οφειλζτθ ι των διοικοφντων το νομικό πρόςωπο-οφειλζτθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςυμφωνίασ, ωσ αποτζλεςμα τθσ δικαςτικισ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ. Ενδεικτικι 

περίπτωςθ βλάβθσ είναι θ πρόβλεψθ ρφκμιςθσ μελλοντικά βεβαιοφμενων οφειλϊν 

απροςδιόριςτου φψουσ (ςε περίπτωςθ που υπάρχουν ανζλεγκτεσ χριςεισ), ι ακόμα 

οφειλϊν που θ φπαρξι τουσ δεν προκφπτει καν από τα βιβλία και τισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ, ιδίωσ όταν προβλζπεται διαγραφι του ςυνόλου ι 

μζρουσ αυτϊν (είτε με αναφορά ςε ποςοςτό διαγραφισ είτε ςε είδοσ οφειλϊν που 

διαγράφονται π.χ. πρόςτιμα, πρόςκετοι φόροι κ.λπ.). Βλάβθ προκφπτει και όταν  

δθμιουργείται ςφγχυςθ ωσ προσ τον τρόπο εντοπιςμοφ των χρεϊν προσ το Δθμόςιο 

που εμπίπτουν ςτουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, όπωσ π.χ. ςε περίπτωςθ που 

ςτθ ςυμφωνία προβλζπεται ρφκμιςθ ι περιοριςμόσ όλων των (βεβαιωμζνων ι μθ) 

οφειλϊν τθσ επιχείρθςθσ προσ το Δθμόςιο που ανάγονται ςτο κρίςιμο κατά τθ 

ςυμφωνία χρονικό ςθμείο, με διαφορετικοφσ όμωσ όρουσ, ανάλογα με το αν οι 
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οφειλζσ αυτζσ εμφαίνονται ςτον ιςολογιςμό τθσ επιχείρθςθσ ι όχι. τθν περίπτωςθ 

αυτι μπορεί να είναι δυςχερισ για τθ Δ.Ο.Τ., ςε περίπτωςθ εκτζλεςθσ τθσ ςυμφωνίασ, 

λόγω δικαςτικισ επικφρωςισ τθσ, ο εντοπιςμόσ των οφειλϊν που εμπίπτουν ςε κάκε 

επιμζρουσ όρο τθσ. Πζραν τοφτων είναι πικανι θ πρόκλθςθ βλάβθσ όταν προβλζπεται 

περιοριςμόσ τθσ ευκφνθσ ςυνυπόχρεων προςϊπων για χρζθ τθσ υπό εξυγίανςθ 

επιχείρθςθσ, ιδιαίτερα όταν υφίςταται δυνατότθτα είςπραξθσ μεγαλφτερου μζρουσ 

των ωσ άνω χρεϊν με λιψθ μζτρων ςε βάροσ τθσ περιουςίασ των εν λόγω προςϊπων, 

όταν  προβλζπεται παράβαςθ τθσ αρχισ τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ των πιςτωτϊν ςε 

βάροσ του Δθμοςίου, όταν  προβλζπεται αναςτολι λιψθσ μζτρων αναγκαςτικισ 

εκτζλεςθσ (ι και γενικότερα ατομικϊν διϊξεων) ςε βάροσ τθσ υπό εξυγίανςθ 

επιχείρθςθσ ι και των ςυνυπόχρεων προςϊπων πζραν ενόσ εφλογου ςφντομου 

χρονικοφ διαςτιματοσ μετά τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ, όταν προβλζπεται 

υπαγωγι ςτθ ςυμφωνία οφειλϊν (βεβαιωμζνων ι προσ βεβαίωςθ) που προζρχονται 

από παρακρατοφμενουσ φόρουσ και τζλοσ όταν προβλζπονται δυςχερείσ όροι για τθν 

αποδζςμευςθ του Δθμοςίου από τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, ςε περίπτωςθ μθ τιρθςισ 

τθσ. Για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου και για αποφυγι 

ενδεχομζνων αμφιςβθτιςεων, είναι ςκόπιμο να επιδιϊκεται θ ρθτι μνεία ριτρασ για 

αναβίωςθ διαγραμμζνων απαιτιςεων ςε περίπτωςθ ανατροπισ ι λφςθσ τθσ 

ςυμφωνίασ.  

 

Και ςε αυτό το ςτάδιο ςτα πλαίςια τυχόν παρζμβαςθσ ςτθ δίκθ τθσ επικφρωςθσ το 

Δθμόςιο μπορεί να επικαλεςτεί επιπλζον νομικά επιχειριματα, εφόςον εντοπιςτοφν 

παραβάςεισ του νομοκετικοφ πλαιςίου που διζπει τθ διαδικαςία π.χ. παράβαςθ 

ποςοςτϊν για τον κατά νόμο ςχθματιςμό τθσ απαραίτθτθσ πλειοψθφίασ πιςτωτϊν 

που πρζπει να ςυμβλθκοφν ςτθν προσ επικφρωςθ ςυμφωνία.   

 

4.6.4 υμμετοχι Δθμοςίου ςε υμφωνία Εξυγίανςθσ 

 

φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 παρ.6 περ. α’ του ν.3808/2009, αρμόδιοσ να 

αποφαςίηει επί αιτιματοσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ με το Δθμόςιο κατά τισ διατάξεισ 

των άρκρων 99 και επόμενα του Πτωχευτικοφ Κϊδικα, είναι ο Γενικόσ Γραμματζασ 

Δθμοςίων Εςόδων, μετά από γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ, 

που εκδίδεται φςτερα από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ για τθν είςπραξθ των δθμοςίων 
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εςόδων Διεφκυνςθσ του Τπουργείου Οικονομικϊν.17 Η αίτθςθ για ςυμμετοχι του 

Δθμοςίου ςε ςυμφωνία εξυγίανςθσ κατατίκεται ςτθ Δ.Ο.Τ., όπου είναι βεβαιωμζνα τα 

χρζθ του οφειλζτθ από τον οφειλζτθ ι από τον διοριςμζνο από το Δικαςτιριο 

μεςολαβθτι ςυνοδευόμενθ από τα προβλεπόμενα ςτθν ΠΟΛ 1087/201018 

δικαιολογθτικά. Σο αίτθμα κα πρζπει να διατυπϊνεται με ςαφινεια και δεν πρζπει να 

αφορά παρακρατοφμενουσ φόρουσ και  χρζθ υπζρ τρίτων. Εάν το είναι αόριςτο ο 

αιτϊν καλείται να υποβάλει ςυμπλθρωματικό.  

 

Σα απαιτοφμενα ςυνυποβαλλόμενα με τθν αίτθςθ δικαιολογθτικά είναι τα εξισ: 

i. Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ του οφειλζτθ προσ το πτωχευτικό δικαςτιριο για το 

άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ, επί τθσ οποίασ (αίτθςθσ) εκδόκθκε θ ςχετικι δικαςτικι 

απόφαςθ. Από τθν αίτθςθ αυτι προκφπτουν ςτοιχεία (τθ ςυνδρομι των οποίων ζχει 

πικανολογιςει το δικαςτιριο) για τθν οικονομικι κατάςταςθ του οφειλζτθ, το 

μζγεκοσ και τθν κοινωνικι ςθμαςία τθσ επιχείρθςισ του από άποψθ απαςχόλθςθσ, 

τισ απαιτιςεισ των πιςτωτϊν του, τουσ λόγουσ τθσ τρζχουςασ οικονομικισ του 

αδυναμίασ, τα προτεινόμενα μζτρα χρθματοδότθςθσ τθσ επιχείρθςισ του και τα μζςα 

αντιμετϊπιςθσ τθσ κατάςταςθσ αυτισ. Η γνϊςθ των ςτοιχείων αυτϊν είναι 

απαραίτθτθ για τθν απόφαςθ του Δθμοςίου να ςυμμετάςχει ι όχι ςε ςυμφωνία με 

τον οφειλζτθ. 

ii. Αντίγραφο τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ με τθν οποία διατάςςεται το άνοιγμα τθσ 

διαδικαςίασ για τθν επιχείρθςθ του οφειλζτθ, διορίηεται μεςολαβθτισ και ορίηεται 

προκεςμία για τθν περάτωςθ του ζργου του. ε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ του 

μεςολαβθτι ι παράταςθσ τθσ περιόδου ςυνδιαλλαγισ, κατά τα ανωτζρω, πρζπει να 

προςκομίηονται επίςθσ αντίγραφα των ςχετικϊν αποφάςεων. 

iii. Περιλιψεισ των άνω αποφάςεων δθμοςιευμζνεσ ςτο Δελτίο Δικαςτικϊν 

Δθμοςιεφςεων του Σαμείου Νομικϊν. 

iv. Συχόν ζκκεςθ εμπειρογνϊμονα ςχετικά με τθν οικονομικι κατάςταςθ του 

οφειλζτθ  

v. Επιμζρουσ ςυμφωνίεσ, που ζχουν τυχόν ιδθ επιτευχκεί με άλλουσ πιςτωτζσ 

ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ  

                                                           

17
 Ν.4013/2011 Άρκρο 13 παρ.1 «1. Όπου ςτον Πτωχευτικό Κϊδικα ι άλλθ νομοκεςία γίνεται λόγοσ για 

διαδικαςία ςυνδιαλλαγισ κα νοείται εφεξισ θ διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκτόσ αν προκφπτει κάτι άλλο.» 
18

 Η ΠΟΛ1087/2010 τθρείται αναλογικά βάςει του ν.4013/2011 άρκρο 13 παρ.1 
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vi. Πρόςφατα πιςτοποιθτικά ιδιοκτθςίασ επί των ακινιτων του οφειλζτθ και 

τυχόν προςϊπων που ςυνευκφνονται μ’ αυτόν ζναντι του Δθμοςίου, πρόςφατα 

πιςτοποιθτικά μθ διεκδίκθςθσ των ακινιτων αυτϊν κακϊσ και πρόςφατα 

πιςτοποιθτικά των εγγεγραμμζνων επ’ αυτϊν βαρϊν εκδοκζντα από τα αρμόδια 

Τποκθκοφυλακεία ι Κτθματολογικά Γραφεία, κυρίωσ του τόπου καταγωγισ και 

κατοικίασ των ανωτζρω προςϊπων ι και οποιουδιποτε άλλου Τποκθκοφυλακείου ι 

Κτθματολογικοφ Γραφείου κρίνει απαραίτθτο θ Δ.Ο.Τ., προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ 

φπαρξθ ακίνθτθσ περιουςίασ.  

vii. Σα ζγγραφα με τα οποία πιςτοποιείται θ φπαρξθ και το τρζχον φψοσ των 

απαιτιςεων των άλλων -πλθν του Δθμοςίου- πιςτωτϊν, για τισ οποίεσ ζχουν εγγραφεί 

εμπράγματα βάρθ, κατά τα ανωτζρω.  

viii. Βεβαιϊςεισ από το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ (25θ Διεφκυνςθ Κίνθςθσ 

Κεφαλαίων Εγγυιςεων – Δανείων – Αξιϊν) και το Σαμείο Εγγυοδοςίασ Μικρϊν και  

Πολφ Μικρϊν  Επιχειριςεων (Σ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.), με τισ οποίεσ κα πιςτοποιείται ζωσ το 

χρόνο υποβολισ τθσ πρόταςθσ για εξυγίανςθ με το Δθμόςιο α) θ χοριγθςθ ι μθ 

εγγφθςθσ υπζρ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ από τουσ ανωτζρω φορείσ, β) θ 

υποβολι ι μθ αίτθςθσ ςτουσ εν λόγω φορείσ από τον οφειλζτθ για χοριγθςθ 

εγγφθςθσ υπζρ τθσ επιχείρθςισ του και γ) θ ζγκριςθ ι μθ από τουσ εν λόγω φορείσ 

τυχόν υποβλθκείςασ αίτθςθσ κατά τα ανωτζρω. Αντί των ανωτζρω βεβαιϊςεων 

μπορεί να προςκομιςτεί Τπεφκυνθ Διλωςθ του οφειλζτθ του ν. 1599/1986, με τθν 

οποία κα δθλϊνει τα προαναφερκζντα ςτοιχεία. 

ix. Τπεφκυνθ Διλωςθ του οφειλζτθ του ν. 1599/1986, με τθν οποία κα δθλϊνει 

αν θ επιχείρθςι του ζχει υπαχκεί ςε αναπτυξιακό νόμο και ςε ποιον. 

 

τθ ςυνζχεια θ Δ.Ο.Τ. ςυγκεντρϊνει άμεςα τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

i.  Πίνακα των βεβαιωμζνων χρεϊν του οφειλζτθ κακϊσ και ζγγραφο του    

αρμόδιου Σμιματοσ Ελζγχου ι του αρμόδιου Ελεγκτικοφ Κζντρου, από το οποίο 

προκφπτουν οι εκκρεμοφντεσ εισ βάροσ του οφειλζτθ φορολογικοί ζλεγχοι και τα 

πικανολογοφμενα προσ βεβαίωςθ ποςά.  

ii. Αντίγραφα των τελευταίων Δθλϊςεων τοιχείων Ακινιτων (ζντυπο Ε9), που 

ζχουν υποβλθκεί από τον οφειλζτθ και τα τυχόν ςυνυπόχρεα με αυτόν πρόςωπα . 
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iii. Αντίγραφα των τελευταίων Δθλϊςεων Φ.Μ.Α.Π., που ζχουν υποβλθκεί από 

τον οφειλζτθ και τα τυχόν ςυνυπόχρεα μ’ αυτόν πρόςωπα (ςε περίπτωςθ μεγάλθσ 

ακίνθτθσ περιουςίασ). 

iv. Αντίγραφα των Δθλϊςεων Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (ζντυπο Ε1), που ζχουν 

υποβάλει ο οφειλζτθσ και τα τυχόν ςυνυπόχρεα μ’ αυτόν πρόςωπα κατά τθν 

τελευταία τριετία. 

v. Αντίγραφα των Μθχανογραφικϊν Δελτίων Οικονομικϊν τοιχείων 

Επιχειριςεων και Επιτθδευματιϊν (ζντυπο Ε3), που ζχουν υποβάλει ο οφειλζτθσ και 

τα τυχόν ςυνυπόχρεα μ’ αυτόν πρόςωπα κατά τθν τελευταία τριετία. 

vi. Εκκζςεισ εκτίμθςθσ τθσ αξίασ των ακινιτων του οφειλζτθ (και τυχόν 

ςυνυπόχρεων προςϊπων ζναντι του Δθμοςίου) από τισ αρμόδιεσ Δ.Ο.Τ.  

vii.  Συχόν ζγγραφα με τα οποία το Δθμόςιο ζχει λάβει μζτρα για τθ διαςφάλιςθ 

των ςυμφερόντων του ζναντι του οφειλζτθ και των τυχόν ςυνυποχρζων προςϊπων 

π.χ. αναγκαςτικά μζτρα (καταςχζςεισ ςε βάροσ περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ 

και ςυνυποχρζων), αςφαλιςτικά μζτρα (υποκικεσ) κλπ. 

 

Η Δ.Ο.Τ. εκτόσ από τα παραπάνω δικαιολογθτικά μπορεί κατά τθν κρίςθ τθσ να 

ηθτιςει και όποιο άλλο ςτοιχείο κεωρεί χριςιμο για τθ διαπίςτωςθ τθσ πραγματικισ 

οικονομικισ ι περιουςιακισ κατάςταςθσ του οφειλζτθ. Αφοφ ςυγκεντρϊςει τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά, ςυντάςςει πλιρεσ ιςτορικό τθσ υπόκεςθσ, όπου 

αναφζρονται τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τον φάκελο ςχετικά με τθν 

οικονομικι-περιουςιακι κατάςταςθ του οφειλζτθ και διατυπϊνει άποψθ ςχετικά με 

τον επιςφαλι ι μθ χαρακτιρα των απαιτιςεων του Δθμοςίου και τθν ωφελιμότθτα ι 

μθ τθσ προτεινόμενθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και πρόταςθ επί του εξεταηόμενου 

αιτιματοσ. Ζπειτα διαβιβάηει τθν υπόκεςθ με πλιρθ φάκελο ςτθ Διεφκυνςθ 

Ειςπράξεων του Τπουργείου Οικονομικϊν, θ οποία επεξεργάηεται τθν πρόταςθ, 

διατυπϊνει ςχετικι ειςιγθςθ και διαβιβάηει με τθ ςειρά τθσ το φάκελο ςτο Νομικό 

υμβοφλιο του Κράτουσ. Σο Νομικό υμβοφλιο επεξεργάηεται τθν πρόταςθ και εκδίδει 

ςχετικό πρακτικό ςυνεδρίαςθσ. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμοςίων Εςόδων αποδζχεται 

το πρακτικό ςυνεδρίαςθσ, το οποίο διαβιβάηεται ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. Η ςυμφωνία 

εξυγίανςθσ υπογράφεται ςε περίπτωςθ αποδοχισ τθσ αίτθςθσ από το Δθμόςιο ι 

αποδοχισ από τον οφειλζτθ τυχόν διαφορετικισ κζςθσ του Δθμοςίου και 

υποβάλλεται ςτο πτωχευτικό δικαςτιριο για επικφρωςθ.                        
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4.6.5 Αποτελζςματα  

 

Από τθν επικφρωςθ τθσ θ ςυμφωνία δεςμεφει το ςφνολο των πιςτωτϊν, οι απαιτιςεισ 

των οποίων ζχουν ρυκμιςτεί με αυτι, ακόμθ και αν οι πιςτωτζσ αυτοί δεν είναι 

ςυμβαλλόμενοι ι δεν ψιφιςαν υπζρ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. Δεν δεςμεφονται, 

όμωσ οι πιςτωτζσ των οποίων οι απαιτιςεισ γεννικθκαν μετά το άνοιγμα τθσ 

Διαδικαςίασ εξυγίανςθσ. Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ δεν ζχει επίπτωςθ ςτισ αςφάλειεσ 

τρίτων. Κατ’ εξαίρεςθ, οι εγγυιςεισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου υπζρ πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων ακολουκοφν τισ απαιτιςεισ υπζρ των οποίων χορθγικθκαν, όπωσ οι 

απαιτιςεισ αυτζσ ρυκμίηονται με τθ ςυμφωνία. Αν, όμωσ, δεν τθρθκεί θ ςυμφωνία 

εξυγίανςθσ από τον οφειλζτθ, το Ελλθνικό Δθμόςιο ευκφνεται μόνο για τθν καταβολι 

του αντίςτοιχου εγγυθμζνου ποςοςτοφ του ανεξόφλθτου κεφαλαίου. Με τθν 

επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ αίρεται αυτοδικαίωσ θ απαγόρευςθ ι το κϊλυμα ζκδοςθσ 

επιταγϊν που είχε επιβλθκεί ςτον οφειλζτθ πριν από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

εξυγίανςθ. Επίςθσ, αναςτζλλεται θ ποινικι δίωξθ των πλθμμελθμάτων τθσ ζκδοςθσ 

ακάλυπτθσ επιταγισ και τθσ μθ καταβολισ χρεϊν προσ το Δθμόςιο και τρίτουσ19, 

κακϊσ και τθσ κακυςτζρθςθσ καταβολισ οφειλϊν προσ τα αςφαλιςτικά ταμεία, 

εφόςον οι παραπάνω πράξεισ ζχουν τελεςκεί πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 

ανοίγματοσ τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ. ε περίπτωςθ δε πλιρουσ και εμπρόκεςμθσ 

εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ που απορρζουν από τθ ςυμφωνία 

εξαλείφεται το αξιόποινο των πράξεων αυτϊν. Σζλοσ, θ απόφαςθ που επικυρϊνει τθ 

ςυμφωνία εξυγίανςθσ αποτελεί εκτελεςτό τίτλο για τισ αναλαμβανόμενεσ με αυτιν 

υποχρεϊςεισ, εφόςον από τθ ςυμφωνία προκφπτει θ ποςότθτα και θ ποιότθτα τθσ 

παροχισ. 

                                                           

19
 Άρκρο 25 ν.1882/1990 ωσ ιςχφει ςιμερα: «1. Όποιοσ δεν καταβάλλει τα βεβαιωμζνα ςτθ 

Φορολογικι Διοίκθςθ χρζθ προσ το Δθμόςιο, τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, τισ επιχειριςεισ 
και τουσ οργανιςμοφσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 
τεςςάρων (4) μθνϊν τιμωρείται με ποινι φυλάκιςθσ: α) Ενόσ (1) τουλάχιςτον ζτουσ, εφόςον το 
ςυνολικό χρζοσ από κάκε αιτία, ςυμπεριλαμβανομζνων των κάκε είδουσ τόκων ι προςαυξιςεων και 
λοιπϊν επιβαρφνςεων μζχρι τθν θμερομθνία ςφνταξθσ του πίνακα χρεϊν, υπερβαίνει το ποςό "των 
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρϊ". β) Σριϊν (3) τουλάχιςτον ετϊν, εφόςον το ςυνολικό χρζοσ, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω περίπτωςθ α, υπερβαίνει το ποςό  "των διακοςίων χιλιάδων (200.000) 
ευρϊ". Η ποινικι δίωξθ αςκείται φςτερα από αίτθςθ του Προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Τ. ι των Ελεγκτικϊν 
Κζντρων ι του Σελωνείου προσ τον Ειςαγγελζα Πρωτοδικϊν τθσ ζδρασ τουσ, που ςυνοδεφεται 
υποχρεωτικά από πίνακα χρεϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των κάκε είδουσ τόκων ι προςαυξιςεων και 
λοιπϊν επιβαρφνςεων. Η πράξθ μπορεί να κρικεί ατιμϊρθτθ, εάν το ποςό που οφείλεται εξοφλθκεί 
μζχρι τθν εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ ςε οποιονδιποτε βακμό.» 
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4.7 Εκτζλεςθ Επικυρωμζνθσ υμφωνίασ Εξυγίανςθσ   

 

Η απόφαςθ επί αιτιςεωσ για επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ δεν αποςτζλλεται 

από το δικαςτιριο προσ το Δθμόςιο. Σο Δθμόςιο λαμβάνει γνϊςθ είτε από τθν 

κοινοποίθςθ αυτισ από τον οφειλζτθ ςτο Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ ι ςτθ Δ.Ο.Τ. 

ι αναηθτά το ίδιο τθν απόφαςθ από το Μθτρϊο Πτωχεφςεων είτε ενθμερϊνεται από 

το Δελτίο Δικαςτικϊν δθμοςιεφςεων ι από άλλεσ πθγζσ. Από τθν επικφρωςι τθσ, θ 

ςυμφωνία εξυγίανςθσ δεςμεφει και το Δθμόςιο, εφόςον οι απαιτιςεισ του 

ρυκμίηονται από αυτιν, είτε ςυμμετείχε ςτθ ςυμφωνία ωσ ςυμβαλλόμενο μζροσ είτε 

όχι (άρκρο 106θ παρ. 1 του ΠτΚ). Επομζνωσ, θ αρμόδια Δ.Ο.Τ. οφείλει να εκτελζςει 

τθν επικυρωμζνθ ςυμφωνία ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ ανεξαρτιτωσ υποβολισ ι 

μθ αιτιματοσ από τον οφειλζτθ. 

 

Αν δεν προβλζπεται διαφορετικά ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, θ δικαςτικι επικφρωςι 

τθσ δεν ζχει επίπτωςθ ςτθν ευκφνθ των προςϊπων που ενζχονται εισ ολόκλθρον με 

τθν υπό εξυγίανςθ επιχείρθςθ (άρκρο 106θ παρ. 2 του ΠτΚ). Επομζνωσ, τυχόν 

περιοριςμόσ ι ρφκμιςθ χρεϊν προσ το Δθμόςιο που περιλαμβάνονται ςτθ ςυμφωνία 

εξυγίανςθσ δεν ευνοοφν τα ςυνυπόχρεα με τθν επιχείρθςθ πρόςωπα, τα οποία 

ςυνεχίηουν να ευκφνονται για το αρχικό ποςό των οφειλϊν, για τισ οποίεσ υφίςταται 

ςυνυπευκυνότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων των τρεχουςϊν προςαυξιςεων 

εκπρόκεςμθσ καταβολισ, μζχρι τθν πλιρθ εξόφλθςι τουσ. Σο ίδιο ιςχφει για τυχόν 

εμπράγματεσ αςφάλειεσ που ζχουν παραςχεκεί από τρίτουσ για τθν εξαςφάλιςθ 

απαίτθςθσ του Δθμοςίου. Αν το Δθμόςιο δεν ςυμμετζχει ςτθ ςυμφωνία ωσ 

ςυμβαλλόμενο μζροσ και ς' αυτιν περιλαμβάνεται όροσ που προβλζπει αναςτολι ι 

απαγόρευςθ λιψθσ μζτρων εκτζλεςθσ ι, γενικότερα, ατομικϊν διϊξεων, για οριςμζνο 

χρονικό διάςτθμα, θ Δ.Ο.Τ. δφναται να λάβει μζτρα ςε βάροσ τθσ επιχείρθςθσ μετά 

πάροδο τριϊν μθνϊν από τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ με επίκλθςθ του άρκρου 

106ε §1. Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ οι ρυκμιηόμενεσ οφειλζσ 

δεν μποροφν να υπαχκοφν ςε άλλθ ρφκμιςθ ι διευκόλυνςθ, χορθγείται Αποδεικτικό 

Φορολογικι Ενθμερότθτασ20 και είναι δυνατό να χωριςει ςυμψθφιςμόσ21 . ε 

                                                           

20
 172/2016 Γνωμοδότθςθ ΝΚ: α) ε περίπτωςθ που κατά το χρόνο τθσ μεταβίβαςθσ ακινιτων τθσ 

οφειλζτιδασ εταιρίασ, όπωσ προβλζπεται ςτθν επικυρωκείςα δικαςτικά ςυμφωνία εξυγίανςθσ, 
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περίπτωςθ μθ τιρθςθσ από τθν επιχείρθςθ των υποχρεϊςεων που ανζλαβε βάςει τθσ 

ςυμφωνίασ, το Δθμόςιο ζχει τα δικαιϊματα που ζχει κάκε πιςτωτισ κατά το κοινό 

δίκαιο για τισ περιπτϊςεισ μθ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ που 

αναλαμβάνονται ι διαμορφϊνονται με τθ ςυμφωνία, κακϊσ και κακυςτερθμζνθσ ι 

πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ, περιλαμβανομζνων των δικαιωμάτων καταγγελίασ ι 

υπαναχϊρθςθσ. Σα δικαιϊματα αυτά δεν χρειάηεται να αςκθκοφν, αν ςτθ ςυμφωνία 

υπάρχει ςχετικι διαλυτικι αίρεςθ, δθλαδι αν προβλζπεται αυτοδίκαιθ λφςθ τθσ 

ςυμφωνίασ, ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ οριςμζνων υποχρεϊςεων από τθν επιχείρθςθ 

και θ αίρεςθ αυτι πλθρωκεί. Εκτόσ αυτϊν υφίςταται θ δυνατότθτα δικαςτικισ 

ανάκλθςθσ τθσ απόφαςθσ με τθν οποία επικυρϊκθκε θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, 

κατόπιν αίτθςθσ του Δθμοςίου, ςφμφωνα με τισ γενικζσ διατάξεισ του άρκρου 758 του 

ΚΠολΔ, δθλαδι αν προκφψουν νζα πραγματικά περιςτατικά ι μεταβλθκοφν οι 

ςυνκικεσ βάςει των οποίων εκδόκθκε θ εν λόγω απόφαςθ. ε περίπτωςθ λφςθσ ι 

ανατροπισ τθσ ςυμφωνίασ λόγω άςκθςθσ των παραπάνω δικαιωμάτων ι πλιρωςθσ 

διαλυτικισ αίρεςθσ ι δικαςτικισ ανάκλθςθσ τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ και 

πρόβλεψθσ, ρθτισ ι ςιωπθρισ, όρου ςτθ ςυμφωνία για αναβίωςθ απαιτιςεων, τυχόν 

οφειλζσ που είχαν διαγραφεί βάςει τθσ ςυμφωνίασ αναβιϊνουν, το υπόλοιπο χρζοσ 

κακίςταται άμεςα απαιτθτό με το ςφνολο των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ 

καταβολισ με τισ οποίεσ επιβαρφνεται από τθ βεβαίωςι του μζχρι τθν εξόφλθςι του. 

 

4.8 Ρφκμιςθ Χρεϊν Επιχειριςεων που ζχουν Επιτφχει Δικαςτικι 

Επικφρωςθ υμφωνίασ Εξυγίανςθσ κατ’ άρκρο 62Α ΚΕΔΕ 

 

το άρκρο 62Α Κ.Ε.Δ.Ε. προβλζπονται οι προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν 

ςωρευτικά για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ οφειλϊν επιχειριςεων-οφειλετϊν με 

δικαςτικι επικυρωμζνθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ι ςυνδιαλλαγισ. υγκεκριμζνα, ςτθ 

                                                                                                                                                                          

υφίςτανται και άλλεσ, πζραν των ρυκμιηομζνων με τθν εν λόγω ςυμφωνία οφειλζσ τθσ εταιρίασ, για τθ 
χοριγθςθ βεβαίωςθσ οφειλισ το ποςό τθσ παρακράτθςθσ υπολογίηεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ β) Για τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ βεβαίωςθσ οφειλισ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ 
που τθν διζπουν, δεδομζνου ότι ςτθν επικυρωκείςα ςυμφωνία δεν περιλαμβάνεται ςχετικόσ όροσ. 
(ομοφ.) Παραπζμφκθκε ςτθν Ολομζλεια από τθν 55/2016 Γνωμ. του Αϋ Σμιματοσ. - ΑΠΟΔΕΚΣΗ 
21

 Αληίζηνηρε γλωκ. ΝΣΚ γηα ζπκθωλίεο άξζξνπ 44 λ.1892/90, πρ.149/2010, ΠΟΛ 1022/2012, 

ΠΟΛ1057/2013 Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ) 
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ρφκμιςθ μποροφν να υπαχκοφν οφειλζσ των ανωτζρω οφειλετϊν, ατομικζσ και από 

ςυνυπευκυνότθτα, οι οποίεσ: 

1. γεννικθκαν ι ανάγονται ςε χρόνο (φορολογικι περίοδο, οικονομικό ζτοσ κ.λπ.) 

πριν από τθν ζκδοςθ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ με τθν οποία επικυρϊκθκε θ 

ςυμφωνία εξυγίανςθσ ι ςυνδιαλλαγισ ανεξαρτιτωσ χρόνου βεβαίωςθσ (δθλαδι 

δθμιουργίασ τίτλου είςπραξθσ και καταχϊριςθσ αυτοφ ςτα βιβλία ειςπρακτζων 

εςόδων), 

2. δεν ρυκμίηονται από τθ δικαςτικά επικυρωμζνθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ι 

ςυνδιαλλαγισ. Επιςθμαίνεται ότι θ προχπόκεςθ αυτι ςυντρζχει όχι μόνο όταν θ 

ςυμφωνία δεν κίγει γενικά απαιτιςεισ του Δθμοςίου, αλλά και όταν ςτο πεδίο 

εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ εμπίπτει τμιμα μόνο των οφειλϊν προσ το Δθμόςιο, 

οπότε είναι επιτρεπτι θ υπαγωγι των λοιπϊν οφειλϊν, όςων δθλαδι εξαιροφνται 

από το πεδίο εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ, ςτθ ρφκμιςθ του άρκρου 62 Α του Κ.Ε.Δ.Ε., 

εφόςον βζβαια ςυντρζχει και θ υπ’ αρικ. 1 προχπόκεςθ. τθν περίπτωςθ αυτι μπορεί 

να εμπίπτουν π.χ. οφειλζσ που γεννικθκαν μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ για 

άνοιγμα τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ (και ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ για τθν 

επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ), οι οποίεσ βάςει νόμου (άρκρο 106 θ παρ. 1 του 

Πτωχευτικοφ Κϊδικα) δεν μποροφν να κιγοφν από τθν επικυρωμζνθ ςυμφωνία 

εξυγίανςθσ, όταν το Δθμόςιο δεν είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ ςτθ ςυμφωνία, κακϊσ 

επίςθσ οι παρακρατοφμενοι φόροι που ζχουν εξαιρεκεί από αυτι και τζλοσ, 

3. δεν είναι αυτοτελϊσ βεβαιωμζνεσ υπζρ τρίτων.  
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Κεφάλαιο 5: υμπεράςματα και Προτάςεισ 

 

Όςον αφορά ςτο χαρτοφυλάκιο του Δθμοςίου που περιλαμβάνει λθξιπρόκεςμεσ 

οφειλζσ, το ποςοςτό ςυμμετοχισ του πλικουσ των πτωχϊν οφειλετϊν ςτο γενικό 

ςφνολο οφειλετϊν είναι πολφ μικρό. Ωςτόςο, οι πτωχοί οφειλζτεσ είναι 

βεβαρυμμζνοι με μεγάλου φψουσ οφειλζσ. Σα λθξιπρόκεςμα υπόλοιπα οφειλετϊν ςε 

κακεςτϊσ πτϊχευςθσ χαρακτθρίηονται από ςχεδόν μθδενικι ειςπραξιμότθτα. τον 

πίνακα που δθμοςίευςε θ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων22, οι λθξιπρόκεςμεσ 

οφειλζσ των πτωχευςάντων επιχειριςεων ανζρχονται ςτα 12,173 διςεκατομμφρια το 

Οκτϊβριο του 2016. 

 

 

Εικόνα 3: Είςπραξθ λθξιπροκζςμων οφειλϊν (ωρευτικά ποςά ςε δισ ευρϊ) 

 

                                                           

22
 http://www.publicrevenue.gr/kpi/ 

 

http://www.publicrevenue.gr/kpi/
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Για το λόγο αυτό το χαρτοφυλάκιο των πτωχϊν οφειλετϊν αποτελεί ςυχνά δεξαμενι 

για τθ διερεφνθςθ χαρακτθριςμοφ οφειλϊν ωσ ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ. Ενδεικτικζσ 

περιπτϊςεισ πτωχευςάντων οφειλετϊν των οποίων οι οφειλζσ δφνανται να 

χαρακτθριςτοφν ωσ ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ είναι α) περιπτϊςεισ πτωχεφςεων που 

ζχουν περατωκεί αυτοδικαίωσ, λόγω παρζλευςθσ εικοςαετίασ, β) πτωχεφςεισ, όπου 

μετά τθν κιρυξθ παφςθσ εργαςιϊν ζχει ακολουκιςει βεβαίωςθ φόρων βάςει ελζγχου 

που ανάγονται ςε οικονομικά ζτθ πριν από τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ και τζλοσ, γ) 

πτωχεφςεισ που διζπονται από τισ διατάξεισ του Πτωχευτικοφ Κϊδικα και ζχουν 

περατωκεί λόγω παφςθσ εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ εξαιτίασ ζλλειψθσ ενεργθτικοφ. 

Προσ αποφυγι χαρακτθριςμοφ οφειλϊν ωσ ανεπιδζκτων και προκείμενου να αυξθκεί 

θ ειςπραξιμότθτα κα πρζπει αφενόσ οι ζλεγχοι των επιχειριςεων να γίνονται 

εγκαίρωσ, όταν, δθλαδι, αυτζσ είναι ακόμθ κερδοφόρεσ και αφετζρου, το Δθμόςιο να 

προβαίνει άμεςα ςτθν αναγγελία των απαιτιςεϊν του χωρίσ κακυςτεριςεισ και να 

παρακολουκεί ςτενά τθν πορεία των επιχειριςεων που βρίςκονται ςε κακεςτϊσ 

πτϊχευςθσ. 

 

Εκ των ανωτζρω αναδεικνφεται θ ςπουδαιότθτα του δικαίου τθσ εξυγίανςθσ. ε κάκε 

περίπτωςθ, όμωσ, δεν πρζπει να παραβλζπεται ο αρχικόσ ςκοπόσ τθσ εξυγίανςθσ που 

δεν είναι άλλοσ παρά θ διατιρθςθ, αξιοποίθςθ, αναδιάρκρωςθ και ανόρκωςθ τθσ 

επιχείρθςθσ χωρίσ να παραβλάπτεται θ ςυλλογικι ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν. Σα 

Δικαςτιρια, ωσ επί το πλείςτον, ςε κάκε αίτθςθ προλθπτικϊν μζτρων ςτα πλαίςια τθσ 

διαδικαςίασ εξυγίανςθσ κάνουν δεκτό το αίτθμα χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ 

περί αναςτολισ μζτρων ατομικισ και αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, παρά το γεγονόσ ότι 

μετά τθν ψιφιςθ του ν.4013/2011 οι αιτιςεισ εξυγίανςθσ κατά κανόνα απορρίπτονται 

για τυπικοφσ λόγουσ και εκτόσ αυτοφ, οι αποφάςεισ που επικυρϊνουν τθν 

υπογραφείςα ςυμφωνία εξυγίανςθσ είναι επίςθσ λίγεσ. Ωσ αποτζλεςμα οι 

επιχειριςεισ απολαμβάνουν καταχρθςτικά προςωρινζσ διαταγζσ για αιτιςεισ 

ανοίγματοσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ που δε λαμβάνουν ποτζ χϊρα. Είναι ςυνικθσ 

δυςτυχϊσ θ προςφυγι των επιχειριςεων ςτθ διαδικαςία τθσ εξυγίανςθσ με ςτόχο όχι 

τθ διάςωςι τουσ, αλλά τθν καταδολίευςθ των πιςτωτϊν τουσ, γεγονόσ που πλιττει το 
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κφροσ του κεςμοφ τθσ εξυγίανςθσ, κακιςτϊντασ τθν όλθ διαδικαςία αναξιόπιςτθ. 23 

Για το λόγο αυτό τα Δικαςτιρια κα πρζπει να είναι πιο φειδωλά ςτθ χοριγθςθ 

προλθπτικϊν μζτρων, ιδιαίτερα όταν τα προλθπτικά αυτά μζτρα επεκτείνονται και 

προςτατεφουν και τουσ ςυνυπεφκυνουσ με τθν αιτοφςα επιχείρθςθ  για τθν καταβολι 

χρεϊν. Εν κατακλείδι, επιςθμαίνεται ότι το Δθμόςιο οφείλει να λαμβάνει μζροσ ςτθ 

διαδικαςία τθσ εξυγίανςθσ με το κριτιριο του ιδιϊτθ επενδυτι· να μετζχει, δθλαδι, 

κατά τον τρόπο που κα μετείχε και κάκε άλλοσ ιδιϊτθσ πιςτωτισ, ο οποίοσ κα ζπρεπε 

να ςτακμίςει τισ προοπτικζσ είςπραξθσ των απαιτιςεϊν του με μζτρα αναγκαςτικισ 

εκτζλεςθσ ι ςυλλογικισ ικανοποίθςθσ από τθ μια πλευρά και τθν προοπτικι 

είςπραξθσ του όλου ι μζρουσ τθσ απαιτιςεϊσ του, μζςω ρφκμιςθσ τθσ αποπλθρωμισ 

ι απότμθςθσ μζρουσ των απαιτιςεων αυτϊν, ςτο πλαίςιο μίασ επωφελοφσ για τθν 

οικονομία και τθν κοινωνία εξυγιαντικισ προςπάκειασ από τθν άλλθ πλευρά. 

 

Η παροφςα εργαςία κα πρζπει να αξιολογθκεί υπό το πρίςμα των υφιςτάμενων 

περιοριςμϊν. Ειδικότερα, θ παροφςα διπλωματικι εργαςία εκπονικθκε ςε μικρό 

χρονικό διάςτθμα παρά τισ δυςκολίεσ που ςυναντικθκαν προκειμζνου να 

αποτυπωκοφν οι διαδικαςίεσ τθσ πτϊχευςθσ και τθσ εξυγίανςθσ των επιχειριςεων, 

κακϊσ επίςθσ ο χειριςμόσ ςχετικϊν υποκζςεων εκ μζρουσ του Δθμοςίου μζςα ςε ζνα 

ςυνεχζσ μεταλλαςςόμενο και αςτακζσ νομοκετικό περιβάλλον. Άλλωςτε, αναμζνεται 

πολφ ςφντομα νζα τροποποίθςθ του Πτωχευτικοφ Κϊδικα και ειδικότερα τθσ 

διαδικαςίασ εξυγίανςθσ. Επιπλζον, παρατθρικθκε ζλλειψθ βιβλιογραφίασ ςε ότι 

αφορά ςτο Δθμόςιο. Σζλοσ, για λόγουσ φορολογικοφ απορριτου, δεν υπιρξε δυνατι 

θ χοριγθςθ εκ μζρουσ του Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων ςτοιχείων ωσ προσ 

τθν ειςπραξιμότθτα χρεϊν πτωχϊν και υπό εξυγίανςθ οφειλετϊν του Δθμοςίου.  

 

Τπό το πρίςμα των ανωτζρω περιοριςμϊν προτείνεται θ διεξαγωγι μελλοντικισ 

ζρευνασ, για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα, θ οποία κα μελετά τισ αλλαγζσ που κα 

προκφψουν λόγω τθσ επερχόμενθσ τροποποίθςθσ του Πτωχευτικοφ Κϊδικα και 

φυςικά το κατά πόςο αυτζσ οι αλλαγζσ κα επιφζρουν τισ απαραίτθτεσ βελτιϊςεισ, 

                                                           

23
 φνδεςμοσ Ελλινων Εμπορικολόγων, Η αντιμετϊπιςθ τθσ αφερεγγυότθτασ - 23ο Πανελλινιο 

υνζδριο Εμπορικοφ Δικαίου, Σο κακεςτϊσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ ςτο πλαίςιο των 
προλθπτικϊν μζτρων τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ ςφμφωνα με τα άρκρα 99 και 103 ΠτΚ-Δικαςτθριακι 
πρακτικι και δυςχζρειεσ αναφορικά με τθν εφαρμογι τουσ, Παρζμβαςθ Ευαγγελία - Μαρία Θωμά, 
ςελ.457 επ., Νομικι Βιβλιοκικθ, 2014 
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προκειμζνου να υπάρξει δίκαιθ εξιςορρόπθςθ μεταξφ των ςυμφερόντων των 

προβλθματικϊν επιχειριςεων και των πιςτωτϊν τουσ. 
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