Ρφκμιςθ του επαγγζλματοσ του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ζχοντασ υπόψθ:

1. Σισ διατάξεισ:
α) Σθσ παραγράφου 22 τθσ υποπαραγράφου Γ3 τθσ παραγράφου Γϋ του άρκρου 2
του ν. 4336/2015 «υνταξιοδοτικζσ διατάξεισ - Κφρωςθ του χεδίου φμβαςθσ
Οικονομικισ Ενίςχυςθσ από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό τακερότθτασ και
ρυκμίςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ υμφωνίασ Χρθματοδότθςθσ» (Αϋ 94), όπωσ
τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 66 του ν. 4356/2015 (Αϋ 181) και
τθν παράγραφο 1 του άρκρου 13 του ν. 4378/2016 (Αϋ 55).
β) του με αρικ. 63/2005 π.δ/τοσ «Κϊδικασ Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα
Κυβερνθτικά Όργανα » (Α' 38).

2. Σο γεγονόσ ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του
Κρατικοφ προχπολογιςμοφ.

3. Σθν υπ' αρικ. …../2016 γνωμοδότθςθ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, μετά
από πρόταςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ και
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.

αποφαςίηουμε:

ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
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Άρθρο 1
κοπόσ
Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ κακορίηονται οι τυπικζσ και ουςιαςτικζσ
προχποκζςεισ άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ, τα
επαγγελματικά προςόντα που απαιτοφνται για τθν πρόςβαςθ ςτο επάγγελμα, ο
τρόποσ οργάνωςθσ του επαγγζλματοσ, ο διοριςμόσ και θ παφςθ του διαχειριςτι, θ
εποπτεία του, οι επιμζρουσ αρμοδιότθτζσ του ςε ςχζςθ με τισ προβλεπόμενεσ
διαδικαςίεσ του Πτωχευτικοφ Κϊδικα μαηί με τθν ευκφνθ και τισ κυρϊςεισ από τθ
μθ άςκθςι τουσ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία ρφκμιςθ μεταβατικοφ χαρακτιρα,
ιδίωσ για τισ εκκρεμείσ διαδικαςίεσ.

Άρθρο 2
Οριςμοί
Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ, ιςχφουν οι κάτωκι οριςμοί:
α. Ωσ "άδεια διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ" ι "άδεια" ορίηεται θ πράξθ τθσ
αρμόδιασ αρχισ, με τθν οποία παρζχεται το δικαίωμα ςε φυςικό πρόςωπο να αςκεί
τα κακικοντα που προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’.
β. Ωσ "αρμόδια αρχι" ορίηεται θ "Επιτροπι Διαχείριςθσ Αφερεγγυότθτασ".
γ. Ωσ "αρμόδιο όργανο" ορίηεται το όργανο που διορίηει, αντικακιςτά και παφει το
διαχειριςτι ςε ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία αφερεγγυότθτασ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ που διζπει τθν άςκθςθ των κακθκόντων του.
δ. Ωσ "βακμίδα" ορίηεται κάκε μία από τισ δφο βακμίδεσ, Αϋ και Βϋ, του μθτρϊου
διαχειριςτϊν αφερεγγυότθτασ ςτισ οποίεσ εγγράφονται οι διαχειριςτζσ μετά τθ
λιψθ τθσ άδειάσ τουσ.
ε. Ωσ "διαδικαςία αφερεγγυότθτασ" ορίηεται κάκε ςυλλογικι διαδικαςία θ οποία
ρυκμίηεται από τισ διατάξεισ του Πτωχευτικοφ Κϊδικα (ΠτΚ, ν. 3588/2007, Α’ 153).
ςτ. Ωσ "διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ" ι "διαχειριςτισ" ορίηεται το φυςικό
πρόςωπο που ζχει λάβει άδεια προκειμζνου να αςκεί τα κακικοντα τα οποία,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΠτΚ, ανατίκενται ςτο ςφνδικο πτϊχευςθσ, ςτο
μεςολαβθτι και ειδικό εντολοδόχο τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ, ςτον ειδικό
εκκακαριςτι τθσ διαδικαςίασ ειδικισ εκκακάριςθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ
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δραςτθριότθτα για τθν οποία ορίηεται ςτθ νομοκεςία ότι θ άςκθςι τθσ ανατίκεται
ςε διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ.
η. Ωσ "δικθγόροσ" ορίηεται κάκε φυςικό πρόςωπο που ζχει τθ δικθγορικι ιδιότθτα,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4194/2013 "Κϊδικασ Δικθγόρων" (Α’ 208).
θ. Ωσ "ζλεγχοσ" ορίηεται θ ςχζςθ που εμπίπτει ςε μία από τισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 32 ν. 4308/2014 (Α’ 251).
κ. Ωσ "κράτοσ μζλοσ" ορίηεται κάκε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
ι. Ωσ "λογιςτισ φοροτεχνικόσ Αϋ τάξθσ" ορίηεται το φυςικό πρόςωπο που ζχει λάβει
επαγγελματικι ταυτότθτα λογιςτι φοροτεχνικοφ Αϋ τάξθσ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του ν. 2515/1997 "Άδεια λογιςτι φοροτεχνικοφ - φορολογικζσ κλπ.
διατάξεισ" (Α’ 154) και του π.δ./τοσ 340/1998 "Περί του επαγγζλματοσ του Λογιςτι Φοροτεχνικοφ και τθσ επαγγελματικισ ταυτότθτάσ του" (Α’ 228).
ια. Ωσ "μθτρϊο διαχειριςτϊν αφερεγγυότθτασ" ι "μθτρϊο" ορίηεται το δθμόςιο
μθτρϊο που τθρείται από τθν αρμόδια αρχι και ςτο οποίο εγγράφονται οι
διαχειριςτζσ αφερεγγυότθτασ με τθ λιψθ τθσ άδειάσ τουσ.
ιβ. Ωσ "νόμιμοσ ελεγκτισ" ορίηεται το φυςικό πρόςωπο που ζχει λάβει τθν
επαγγελματικι άδεια του νόμιμου ελεγκτι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.
3693/2008 " Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 2006/43/ΕΚ περί
υποχρεωτικϊν ελζγχων των ετιςιων και των ενοποιθμζνων λογαριαςμϊν, για τθν
τροποποίθςθ των Οδθγιϊν 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του υμβουλίου και για τθν
κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 84/253/ΕΟΚ του υμβουλίου και άλλεσ διατάξεισ" (Α’ 174).

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογήσ
1. Σο παρόν εφαρμόηεται ςτισ διαδικαςίεσ αφερεγγυότθτασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται
ςτο άρκρο 2 του παρόντοσ και για τα ειδικότερα κζματα τα οποία ρυκμίηει.
2. Εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ οι διαδικαςίεσ
αφερεγγυότθτασ ςχετικά με τισ αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ και τα πιςτωτικά
ιδρφματα,

τισ

επιχειριςεισ

επενδφςεων

τισ

παρζχουςεσ

υπθρεςίεσ

που

ςυνεπάγονται κατοχι κεφαλαίων ι κινθτϊν αξιϊν τρίτων, κακϊσ και τουσ
οργανιςμοφσ ςυλλογικϊν επενδφςεων. Ωσ προσ τισ ωσ άνω διαδικαςίεσ
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αφερεγγυότθτασ ιςχφουν οι ειδικζσ ρυκμίςεισ που προβλζπονται αντίςτοιχα από τισ
διατάξεισ των άρκρων 220 επ. του ν. 4364/2016 (Α’ 13), 1 επ., 44, 56, 145 επ. του ν.
4261/2014 (Α’ 107) και 1 επ., 22 επ., 50 του ν. 3606/2007 (Α’ 245).

Άρθρο 4
Επιτροπή Διαχείριςησ Αφερεγγυότητασ
1. Η Επιτροπι Διαχείριςθσ Αφερεγγυότθτασ ςυγκροτείται από τον πρόεδρο και
τζςςερα (4) μζλθ, κακϊσ και από ιςάρικμουσ αναπλθρωτζσ τουσ με τριετι κθτεία, θ
οποία μπορεί να ανανεωκεί μζχρι δφο φορζσ. Με απόφαςθ του Τπουργοφ
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ορίηονται, ωσ Πρόεδροσ τθσ
Επιτροπισ, με τον αναπλθρωτι του, ζνασ κακθγθτισ ι αναπλθρωτισ κακθγθτισ
νομικισ ςχολισ Ανωτάτου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.), εν ενεργεία ι ομότιμοσ,
ςτο αντικείμενο του εμπορικοφ δικαίου με γνϊςεισ πτωχευτικοφ δικαίου και ωσ
μζλθ τθσ Επιτροπισ, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, ζνα μζλοσ Διδακτικοφ
Επιςτθμονικοφ Προςωπικοφ (Δ.Ε.Π.) οικονομικισ ςχολισ Ανωτάτου Εκπαιδευτικοφ
Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.) ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ οικονομικισ των επιχειριςεων και
χρθματοοικονομικισ, ζνασ δικθγόροσ με γνϊςεισ πτωχευτικοφ δικαίου που
προτείνεται από τθν Ολομζλεια των Προζδρων των Δικθγορικϊν υλλόγων, ζνασ
λογιςτισ φοροτεχνικόσ Αϋ τάξθσ που προτείνεται από το Οικονομικό Επιμελθτιριο
Ελλάδοσ (Ο.Ε.Ε.) και ζνασ νόμιμοσ ελεγκτισ που προτείνεται από τθν Επιτροπι
Λογιςτικισ Συποποίθςθσ και Ελζγχων (Ε.Λ.Σ.Ε.). Οι αναπλθρωτζσ του Προζδρου και
των μελϊν μετζχουν ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ μόνο ςε περίπτωςθ
προςωρινισ απουςίασ ι κωλφματοσ του αντιςτοίχου τακτικοφ. Η κθτεία του κάκε
αναπλθρωτι είναι ίςθ με τθ κθτεία του αντίςτοιχου τακτικοφ. Κατά τθν άςκθςθ των
κακθκόντων τουσ ο Πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ δεν υπόκεινται ςε
οποιονδιποτε ιεραρχικό ι διοικθτικό ζλεγχο και απολαμβάνουν προςωπικισ και
λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ.
2. τθν αρμοδιότθτα τθσ Επιτροπισ υπάγονται θ χοριγθςθ και ανάκλθςθ τθσ άδειασ
διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ, θ τιρθςθ του μθτρϊου, ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των
υποχρεϊςεων που επιβάλλονται με το παρόν διάταγμα κακϊσ και θ κζςπιςθ
προδιαγραφϊν υποχρεωτικισ αςφάλιςθσ επαγγελματικισ ευκφνθσ.
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ
ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ

Άρθρο 5
Προχποθζςεισ
1. Διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ δφναται να διοριςκεί φυςικό πρόςωπο υπό τθν
προχπόκεςθ ότι κατζχει ιςχφουςα άδεια, θ οποία χορθγείται από τθν αρμόδια αρχι
εφόςον ο υποψιφιοσ επιτφχει ςτισ εξετάςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 6.
Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ είναι θ επί πενταετία τουλάχιςτον άςκθςθ
του δικθγορικοφ επαγγζλματοσ ι αυτοφ του νόμιμου ελεγκτι ι λογιςτι
φοροτεχνικοφ Α’ τάξεωσ.
2. Σα πρόςωπα που πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 1 εγγράφονται
ςτθ βακμίδα Βϋ του μθτρϊου του άρκρου 8. Για τθν απευκείασ εγγραφι ςτθ
βακμίδα Αϋ του μθτρϊου απαιτείται θ άςκθςθ ενόσ εκ των επαγγελμάτων τθσ
παραγράφου 1 για δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ, θ αποδεδειγμζνθ άςκθςθ
κακθκόντων ςυνδίκου ι εκκακαριςτι ςε τουλάχιςτον τρεισ υποκζςεισ, κακϊσ και θ
επιτυχισ ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ του άρκρου 6.
3. Απαγορεφεται θ χοριγθςθ άδειασ διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ ςε πρόςωπο που:
α) είναι διοικθτικόσ υπάλλθλοσ του δθμοςίου και των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου
δικαίου ι υπάλλθλοσ των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ οιουδιποτε βακμοφ,
β) ζχει καταδικαςκεί αμετάκλθτα για οποιοδιποτε κακοφργθμα ι για τα
πλθμμελιματα κατά τθσ ιδιοκτθςίασ, των περιουςιακϊν δικαιωμάτων, τθσ
παραβίαςθσ απορριτων, ςχετικά με τθν υπθρεςία, τθν απονομι τθσ δικαιοςφνθσ,
περί τα υπομνιματα και το νόμιςμα κακϊσ και τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από
εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ, τθσ
φοροδιαφυγισ, των άρκρων 29 και 30 του ν. 3340/2005 και του άρκρου 44 του ν.
3959/2011.
γ) ζχει ςτερθκεί των πολιτικϊν δικαιωμάτων του ι
δ) ζχει τεκεί ςε δικαςτικι ςυμπαράςταςθ, πλιρθ ι μερικι, κατά τo άρκρο 1676 του
Αςτικοφ Κϊδικα.
4. Για τα επαγγελματικά προςόντα που ζχουν αποκτθκεί ςε κράτοσ μζλοσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ./τοσ 38/2010.
5

5. Με απόφαςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ κακορίηονται ο τρόποσ και τα μζςα με τα οποία
αποδεικνφεται θ άςκθςθ των επαγγελμάτων τθσ παραγράφου 1 κακϊσ και θ
άςκθςθ των κακθκόντων ςυνδίκου ι εκκακαριςτι ςε τουλάχιςτον τρεισ υποκζςεισ.

Άρθρο 6
Εξετάςεισ
1. Οι εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ είναι
πανελλινιεσ και διενεργοφνται εντόσ του τελευταίου τριμινου εκάςτου ζτουσ, μετά
από προκιρυξθ τθσ αρμόδιασ αρχισ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ, τουλάχιςτον ςαράντα (40) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία
διεξαγωγισ τουσ και αναρτάται ςτο διαδικτυακό τόπο του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Σα γνωςτικά αντικείμενα ςτα οποία εξετάηονται οι υποψιφιοι είναι αςτικό
δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, πτωχευτικό δίκαιο, ςτοιχεία δικαίου κοινωνικισ
αςφάλιςθσ, γενικζσ αρχζσ λογιςτικισ και φορολόγθςθ επιχειριςεων.
3. Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ εξετάςεισ, οι υποψιφιοι υποβάλλουν αίτθςθ ενϊπιον
τθσ πιο κάτω οριηόμενθσ επιτροπισ εξετάςεων, θ οποία ςυνοδεφεται από τα
δικαιολογθτικά που κακορίηονται με τθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 7 και
αποδεικνφουν τθν πλιρωςθ των προχποκζςεων του άρκρου 5. Εάν διαπιςτωκεί ότι
ο υποψιφιοσ δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ του άρκρου 5, αποκλείεται θ ςυμμετοχι
του ςτισ εξετάςεισ με απόφαςθ τθσ επιτροπισ εξετάςεων, θ οποία κοινοποιείται
ςτον υποψιφιο εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ
επιτρζπεται θ υποβολι ζνςταςθσ εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν από τθν
κοινοποίθςι τθσ. Επί τθσ ζνςταςθσ αυτισ αποφαίνεται θ αρμόδια αρχι με απόφαςι
τθσ, θ οποία εκδίδεται και κοινοποιείται ςτον υποψιφιο εντόσ δφο (2) εργαςίμων
θμερϊν από τθν υποβολι τθσ. Ο υποψιφιοσ μπορεί, για οποιονδιποτε λόγο, με
αίτθςι του να ηθτιςει από τθν αρμόδια αρχι που εξζδωςε τθν απόφαςθ τθν
ανάκλθςθ ι τροποποίθςι τθσ (αίτθςθ κεραπείασ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
άρκρων 24 επ. του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ. Επίςθσ, ο αποκλειόμενοσ
υποψιφιοσ δφναται να αςκιςει τα προβλεπόμενα ζνδικα βοθκιματα και μζςα
ενϊπιον των αρμοδίων διοικθτικϊν δικαςτθρίων, ςφμφωνα και με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ.
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4. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων ςυγκροτείται επιτροπι εξετάςεων ςτθν οποία ςυμμετζχουν δφο μζλθ
τθσ αρμόδιασ αρχισ, τα οποία υποδεικνφει ο πρόεδροσ αυτισ, και ζνασ δικαςτικόσ
λειτουργόσ, ο οποίοσ υπθρετεί ςτο Εφετείο Ακθνϊν, Πειραιϊσ ι Θεςςαλονίκθσ, ζχει
διατελζςει ειςθγθτισ πτωχεφςεων για τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ και ορίηεται
ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 41 του ν. 1756/1988, ωσ
πρόεδροσ τθσ εν λόγω επιτροπισ.
5. Η επιτροπι εξετάςεων ςυνεδριάηει νόμιμα, όταν ζχει απαρτία. Οι αποφάςεισ τθσ
επιτροπισ εξετάςεων λαμβάνονται κατά πλειοψθφία και φζρουν ςυνοπτικι
αιτιολογία.
6. Η επιτροπι εξετάςεων ζχει τθν ευκφνθ επιλογισ των κεμάτων, διεξαγωγισ των
εξετάςεων και βακμολόγθςθσ των υποψθφίων. Η επιτροπι εξετάςεων ςυντάςςει
πίνακα επιτυχόντων και αποτυχόντων, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν
θμερομθνία διεξαγωγισ των εξετάςεων, τον οποίο κοινοποιεί ςτθν αρμόδια αρχι
ϊςτε να αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ
και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.
7. Οι εξετάςεισ αποςκοποφν ςτθ διαπίςτωςθ τθσ κατοχισ υψθλοφ επιπζδου
κεωρθτικϊν γνϊςεων ςε κζματα που άπτονται τθσ διαδικαςίασ αφερεγγυότθτασ
και τθσ δυνατότθτασ ορκισ πρακτικισ εφαρμογισ τουσ. Η βακμολόγθςθ των
γραπτϊν γίνεται ςε κλίμακα δζκα βακμϊν, με άριςτα το δζκα (10) και με βάςθ το
πζντε (5).
8. Ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ (βιογραφικό ςθμείωμα, φωτοτυπία
ταυτότθτασ, φωτοτυπία των τίτλων ςπουδϊν, πιςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου
γενικισ χριςθσ, αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ,
πιςτοποιθτικό άςκθςθσ επαγγζλματοσ). Ο αιτϊν πρζπει να μθν ζχει καταδικαςκεί
αμετακλιτωσ για οποιοδιποτε κακοφργθμα ι για τα πλθμμελιματα τθσ κλοπισ,
υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, υπεξαίρεςθσ ςτθν υπθρεςία, πλαςτογραφίασ, απιςτίασ,
ψευδορκίασ, χρεοκοπίασ, παρακϊλυςθσ άςκθςθσ δικαιϊματοσ, καταδολίευςθσ
δανειςτϊν και τοκογλυφίασ, ςε οποιαδιποτε ποινι.
9. Με απόφαςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ κακορίηονται ο τόποσ, ο τρόποσ και οι
αναγκαίεσ υποδομζσ για τθ διενζργεια των εξετάςεων, θ διάρκεια των εξετάςεων, θ
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ςφνταξθ των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων και ρυκμίηεται κάκε ςχετικό
κζμα.
10. Η Επιτροπι Διαχείριςθσ Αφερεγγυότθτασ διατθρεί ςχετικό χϊρο ςτον
διαδικτυακό τόπο του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων.

Άρθρο 7
Διαδικαςία χορήγηςησ άδειασ
1. Η άδεια διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ χορθγείται με απόφαςθ τθσ αρμόδιασ
αρχισ, εντόσ προκεςμίασ ενόσ μθνόσ από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτι των πινάκων
επιτυχόντων και αποτυχόντων του άρκρου 6 παρ. 5 του παρόντοσ.
2. Σαυτόχρονα με τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ, θ αρμόδια αρχι εγγράφει το διαχειριςτι
αφερεγγυότθτασ ςτο μθτρϊο που τθρείται ςφμφωνα με το άρκρο 8.
3. Ο διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν αρμόδια
αρχι, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν εγγραφι του ςτο μθτρϊο, ςφμβαςθ
αςφάλιςθσ επαγγελματικισ ευκφνθσ θ οποία κα καλφπτει τθν αςτικι του ευκφνθ
από τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ωσ διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ και ιδίωσ από
τθ διάπραξθ των πεικαρχικϊν παραπτωμάτων του παρόντοσ. Σα ειδικότερα
αςφαλιςτικά όρια για τθν υποχρεωτικι αςφάλιςθ επαγγελματικισ ευκφνθσ
κακορίηονται με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Αφερεγγυότθτασ.

Άρθρο 8
Μητρώο διαχειριςτών αφερεγγυότητασ
1. Η αρμόδια αρχι τθρεί το μθτρϊο, υπό τθ μορφι θλεκτρονικισ βάςθσ δεδομζνων
προςβάςιμθσ ςτο κοινό, το οποίο περιλαμβάνει δφο βακμίδεσ, Αϋ και Βϋ.
2. τθ βακμίδα Βϋ εγγράφονται όςοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 5 παρ.
1. τθ βακμίδα Αϋ εγγράφονται όςοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ του δευτζρου
εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5, κακϊσ και όςοι ζχουν εγγραφεί ςτθ
βακμίδα Βϋ και αποδεικνφουν ευδόκιμθ επαγγελματικι πείρα ςε κζματα
αφερεγγυότθτασ διάρκειασ πζντε (5) ετϊν.
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3. Οι εγγεγραμμζνοι ςτθ βακμίδα Βϋ διαχειριςτζσ διορίηονται ςε διαδικαςίεσ
αφερεγγυότθτασ οφειλετϊν που με βάςθ το μζγεκόσ τουσ κατατάςςονται ςτισ
κατθγορίεσ των παραγράφων 2 ζωσ 4 του άρκρου 2 του ν. 4308/2014. Οι
εγγεγραμμζνοι ςτθ βακμίδα Αϋ διαχειριςτζσ διορίηονται ςτισ διαδικαςίεσ
αφερεγγυότθτασ του προθγοφμενου εδαφίου κακϊσ και ςε διαδικαςίεσ
αφερεγγυότθτασ οφειλετϊν που με βάςθ το μζγεκόσ τουσ κατατάςςονται ςτθν
κατθγορία των παραγράφων 5 και 6 του άρκρου 2 του ν. 4308/2014.
4. ε κάκε διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ αντιςτοιχεί ζνασ ατομικόσ αρικμόσ ςτο
μθτρϊο (αρικμόσ μθτρϊου).
5. Για κάκε διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ το μθτρϊο περιζχει τουλάχιςτον τισ
ακόλουκεσ πλθροφορίεσ:
α) το ονοματεπϊνυμο, τθ διεφκυνςθ, τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ, τα ςτοιχεία
επικοινωνίασ και τον αρικμό μθτρϊου,
β) τθν επωνυμία, τθ διεφκυνςθ, τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ εταιρίασ ςτθν οποία
απαςχολείται ο διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ ι με τθν οποία ςυνδζεται ωσ μζτοχοσ
ι εταίροσ ι μζλοσ διοίκθςθσ ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο,
γ) βιογραφικό ςθμείωμα,
δ) κάκε άλλθ πλθροφορία θ οποία καταχωρίηεται ςτο μθτρϊο, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του παρόντοσ.
6. Με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Αφερεγγυότθτασ κακορίηονται ο τρόποσ
και τα μζςα απόδειξθσ τθσ επαγγελματικισ πείρασ ςε κζματα αφερεγγυότθτασ για
τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου και ρυκμίηεται κάκε ςχετικό ηιτθμα.

Άρθρο 9
Ανανζωςη άδειασ
Η χορθγοφμενθ ςφμφωνα με το άρκρο 7 του παρόντοσ άδεια ανανεϊνεται κάκε
τζςςερα (4) χρόνια. Με τθν απόφαςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ παραγράφου 7 του
άρκρου 6 κακορίηονται οι απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ ανανζωςθσ τθσ άδειασ,
όπωσ μεταξφ άλλων, ο ελάχιςτοσ αρικμόσ των υποχρεωτικϊν ωρϊν επιμόρφωςθσ
και το τζλοσ ανανζωςθσ.

ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ
9

ΔΙΟΡΙΜΟ - ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ

Άρθρο 10
Διοριςμόσ
Η διαδικαςία διοριςμοφ του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ ςε ςυγκεκριμζνθ
διαδικαςία αφερεγγυότθτασ διζπεται από τισ διατάξεισ ςτισ οποίεσ προβλζπονται
τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτζσ του, κακϊσ και τισ προχποκζςεισ των επόμενων
άρκρων.

Άρθρο 11
Κωλφματα
1. Διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ δεν μπορεί να διοριςτεί πρόςωπο το οποίο:
α) ςυνδζεται με τον οφειλζτθ, και επί νομικϊν προςϊπων με κάποιο από τα φυςικά
πρόςωπα που μετζχουν ςτθ διοίκθςι τουσ ι αςκοφν ζλεγχο επ' αυτϊν, με
ςυγγζνεια εξ αίματοσ ι αγχιςτείασ ςε ευκεία γραμμι απεριόριςτα ι υιοκεςία και εκ
πλαγίου μζχρι τζταρτου βακμοφ ι είναι ςφηυγοσ αυτϊν.
β) ςυνδζεται με τον οφειλζτθ ι πρόςωπο που ελζγχει ι ελζγχεται από τον οφειλζτθ
με ςυμβατικι ςχζςθ,
γ) τθν πενταετία πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςε διαδικαςία
αφερεγγυότθτασ:
(αα) ςυμμετείχε ςτθ διαχείριςθ ι εκπροςϊπθςθ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ, ι
(ββ) είχε τθν ιδιότθτα του νόμιμου ελεγκτι τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ ι
δ) τθν τριετία πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςε διαδικαςία
αφερεγγυότθτασ είχε λάβει άμεςα ι ζμμεςα αμοιβι (ι είχε πλθρωκεί απαίτθςι
του) από τον οφειλζτθ ι πρόςωπο που ελζγχει ι ελζγχεται από τον οφειλζτθ ςτο
πλαίςιο ςφμβαςθσ παροχισ εξαρτθμζνων ι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν ι ςφμβαςθσ
ζργου.
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2. Οι αρνθτικζσ προχποκζςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ιςχφουν υπό τθν
επιφφλαξθ πρόβλεψθσ αυςτθρότερων προχποκζςεων ςτισ ειδικότερεσ διατάξεισ
ςτισ οποίεσ προβλζπονται τα κακικοντα του διαχειριςτι.
3. Ο διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ ελζγχει τθ μθ ςυνδρομι των κωλυμάτων των
παραγράφου 1 και 2 ωσ προσ τα πρόςωπα που προςλαμβάνει, με οποιαδιποτε
ςυμβατικι ςχζςθ (εργαςίασ, ζργου κλπ.), για τθν υποβοικθςθ του ζργου του,
ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ.
4. Εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ για το διοριςμό του, ο διαχειριςτισ
υποχρεοφται να υποβάλει εγγράφωσ προσ το όργανο που τον διόριςε, και, ςτθν
περίπτωςθ που αςκεί κακικοντα ςυνδίκου, προσ τον ειςθγθτι, διλωςθ περί
υπάρξεωσ κωλφματοσ. Η μθ υποβολι διλωςθσ, εφόςον ςυντρζχει κϊλυμα, ι θ
υποβολι ανακριβοφσ διλωςθσ, ςυνιςτά πεικαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 12
Αντικατάςταςη
Σο αρμόδιο όργανο αντικακιςτά το διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ ςτισ εξισ
περιπτϊςεισ:
α) φςτερα από ζγγραφθ διλωςθ του διαχειριςτι περί κωλφματόσ του, ςφμφωνα με
το άρκρο 11 ι φςτερα από ζγγραφθ διλωςθ παραίτθςισ του για ςπουδαίο λόγο. Σο
αρμόδιο όργανο, με τθν απόφαςθ διοριςμοφ νζου διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ,
αποφαίνεται ςυγχρόνωσ, για το εάν θ παραίτθςθ οφείλεται ςε κωλφματα του
άρκρου 11 ι εάν ςυντρζχει ςπουδαίοσ λόγοσ. Εάν δεν ςυντρζχει κάποια εκ των
ανωτζρω δφο περιπτϊςεων, ο διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ που παραιτικθκε δεν
μπορεί να διοριςτεί εκ νζου διαχειριςτισ για τα επόμενα δφο (2) ζτθ και το γεγονόσ
αυτό γνωςτοποιείται με επιμζλεια του αρμοδίου οργάνου ςτθν Επιτροπι
Διαχείριςθσ Αφερεγγυότθτασ προκειμζνου να καταχωριςκεί ςτο μθτρϊο.
β) φςτερα από αίτθςθ του οφειλζτθ ι πιςτωτι για ςπουδαίο λόγο που ςυνίςταται,
ιδίωσ, ςε ςοβαρι παράβαςθ του διαχειριςτι κατά τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων
του ι μθ εκπλιρωςθ αυτϊν. Η αίτθςθ υποβάλλεται ςτο αρμόδιο όργανο που
διόριςε το διαχειριςτι, θ απόφαςθ του οποίου υπόκειται ςτο προβλεπόμενο ζνδικο
βοικθμα ι μζςο.
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ΜΕΡΟ ΣΕΣΑΡΣΟ
ΚΑΝΟΝΕ ΑΚΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

Άρθρο 13
Κανόνεσ επαγγελματικήσ ςυμπεριφοράσ
Ο διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ οφείλει να ενεργεί κατά τθν άςκθςθ των
κακθκόντων του με ανεξαρτθςία, αμερολθψία, εντιμότθτα και επαγγελματιςμό,
ϊςτε να εξυπθρετεί με τον καλφτερο τρόπο τα ςυμφζροντα των πιςτωτϊν και του
οφειλζτθ.

Άρθρο 14
Περιοδική ενημζρωςη
1. Πζραν των ειδικότερων κακθκόντων ενθμζρωςθσ που επιβάλλονται από τισ
διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ όπου προβλζπονται τα κακικοντά του, ο διαχειριςτισ
αφερεγγυότθτασ υποχρεοφται να ςυντάςςει ανά εξάμθνο, υπολογιηόμενου από τθν
θμερομθνία αποδοχισ του διοριςμοφ του, ςυνοπτικι ζκκεςθ ςχετικά με τθν πορεία
και τουσ τρόπουσ ςυνζχιςθσ των εργαςιϊν τθσ διαδικαςίασ αφερεγγυότθτασ. Η ωσ
άνω ζκκεςθ υποβάλλεται ςτο αρμόδιο όργανο και ςε περίπτωςθ πτωχευτικισ
διαδικαςίασ ςτον ειςθγθτι, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθ λιξθ του εξαμινου.
2. Ο διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ υποχρεοφται να παρζχει διευκρινίςεισ επί τθσ ωσ
άνω εκκζςεϊσ του, εφόςον τοφτο του ηθτθκεί εγγράφωσ από το αρμόδιο όργανο ι
τον ειςθγθτι ςε περίπτωςθ πτωχευτικισ διαδικαςίασ.
3. Η μθ ςυμμόρφωςθ του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ προσ το ωσ άνω κακικον
περιοδικισ ενθμζρωςθσ, κακϊσ και θ ανακριβισ ι παραπλανθτικι παροχι
ςτοιχείων ι θ κακυςτζρθςθ ςτθν παροχι διευκρινίςεων επί τθσ εκκζςεϊσ του
γνωςτοποιείται με επιμζλεια του αρμοδίου οργάνου ι του ειςθγθτι ςε περίπτωςθ
πτωχευτικισ διαδικαςίασ, ςτθν αρμόδια αρχι για τθν άςκθςθ πεικαρχικοφ ελζγχου
ςφμφωνα με τα άρκρα 17 επ.
4. Η ζκκεςθ του παρόντοσ υποβάλλεται με επιμζλεια του διαχειριςτι ςτθν αρμόδια
αρχι εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ ςτα όργανα τθσ παραγράφου 1.
Κάκε ενδιαφερόμενοσ ζχει το δικαίωμα, φςτερα από αίτθςι του, να λαμβάνει
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γνϊςθ τθσ πιο πάνω ζκκεςθσ. Με απόφαςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ ρυκμίηονται θ
διαδικαςία και οι διατυπϊςεισ υποβολισ τθσ ζκκεςθσ κατά τθν παροφςα
παράγραφο κακϊσ και κάκε ςχετικι λεπτομζρεια.

Άρθρο 15
Διαρκήσ επιμόρφωςη
Για τθν ανανζωςθ τθσ άδειάσ του, ςφμφωνα με το άρκρο 9, ο διαχειριςτισ
αφερεγγυότθτασ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμετζχει ςε προγράμματα διαρκοφσ
επιμόρφωςθσ, που διοργανϊνονται από πιςτοποιθμζνουσ φορείσ επιμόρφωςθσ.

Άρθρο 16
Αμοιβή
1. Η αμοιβι του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ οικείασ
νομοκεςίασ που ρυκμίηει τα κακικοντα και τισ αρμοδιότθτζσ του. Ωσ κριτιρια για
τον προςδιοριςμό τθσ αμοιβισ αυτισ λαμβάνονται ιδίωσ θ οικονομικι αξία και το
είδοσ τθσ υπόκεςθσ, θ επιμζλεια, θ ικανότθτα και εμπειρία του διαχειριςτι, το είδοσ
και θ ποιότθτα τθσ παραςχεκείςασ επιςτθμονικισ εργαςίασ εκ μζρουσ του και τα
ζξοδα ςτα οποία υποβλικθκε και βαρφνουν τον ίδιο. Οι ίδιεσ ωσ άνω διατάξεισ τθσ
οικείασ νομοκεςίασ που ρυκμίηει τα κακικοντα και τισ αρμοδιότθτζσ του τυγχάνουν
εφαρμογισ και ωσ προσ το χρόνο και τον τρόπο καταβολισ τθσ πρόςκετθσ αμοιβισ
τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου.
2. ε περιπτϊςεισ εκποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ ωσ ςυνόλου ι
ρευςτοποίθςθσ των κατ’ ιδίαν ςτοιχείων τθσ χωριςτά, επιτρζπεται θ κατάρτιςθ
ζγγραφθσ ςυμφωνίασ με πιςτωτζσ που εκπροςωποφν το εξιντα τοισ εκατό (60%)
του ςυνόλου των απαιτιςεων κατά του οφειλζτθ που ζχουν επαλθκευκεί, ζςτω και
προςωρινϊσ, ςτο οποίο περιλαμβάνεται το ςαράντα τοισ εκατό (40%) των
απαιτιςεων των τυχόν εμπραγμάτωσ ι με ειδικό προνόμιο ι με προςθμείωςθ
υποκικθσ εξαςφαλιςμζνων απαιτιςεων, ςφμφωνα με τθν οποία ο διαχειριςτισ
αφερεγγυότθτασ δικαιοφται να λάβει πρόςκετθ αμοιβι, το φψοσ και το είδοσ τθσ
οποίασ εξαρτάται από τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνου αποτελζςματοσ, όπωσ ιδίωσ το
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φψοσ του τιμιματοσ τθσ εκποίθςθσ ι ρευςτοποίθςθσ και το χρόνο περάτωςισ τουσ.
Ο κατά τα ανωτζρω προςδιοριςμόσ τθσ αμοιβισ του διαχειριςτι δεν μπορεί να
υπερβαίνει το πζντε τοισ εκατό (5%) του προϊόντοσ τθσ εκποίθςθσ ι ρευςτοποίθςθσ
που πραγματοποιείται κάκε φορά. Η πρόςκετθ αμοιβι καταβάλλεται ςτο ςφνολό
τθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ εκποίθςθσ ι ρευςτοποίθςθσ τουλάχιςτον
του εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) του ςυνόλου του ενεργθτικοφ τθσ
επιχείρθςθσ του οφειλζτθ ωσ λογιςτικι αξία.
3. Η ςυμφωνία τθσ παραγράφου 2 φζρεται προσ επικφρωςθ ενϊπιον του οργάνου,
το οποίο, κατά τισ διατάξεισ τθσ οικείασ νομοκεςίασ, κακορίηει τθν αμοιβι του
διαχειριςτι. Σο όργανο αυτό επικυρϊνει τθ ςυμφωνία εφόςον διαπιςτϊςει ότι
υπογράφεται από τθν απαιτοφμενθ πλειοψθφία των πιςτωτϊν.

ΜΕΡΟ ΕΚΣΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 17
Γενικζσ Αρχζσ
1. Η πεικαρχικι διαδικαςία είναι αυτοτελισ και ανεξάρτθτθ από κάκε άλλθ.
2. Οι πεικαρχικζσ ποινζσ επιβάλλονται από τα Πεικαρχικά υμβοφλια.
3. Η ποινικι διαδικαςία δεν αναςτζλλει τθν πεικαρχικι. Σα Πεικαρχικά υμβοφλια
δφνανται να διατάξουν τθν αναςτολι τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ, εωςότου
περατωκεί θ ποινικι. ε περίπτωςθ ακϊωςθσ ςτθν ποινικι δίκθ, θ πεικαρχικι
διαδικαςία επαναλαμβάνεται αν ζχει τιμωρθκεί ο διωχκείσ. Οι διαπιςτϊςεισ που
περιζχονται ςε αμετάκλθτθ απόφαςθ ποινικοφ δικαςτθρίου ι αμετάκλθτο
βοφλευμα, για τθν φπαρξθ ι όχι οριςμζνων γεγονότων, δεςμεφουν τα πεικαρχικά
όργανα.
4. Κανζνασ δεν διϊκεται για δεφτερθ φορά για το ίδιο πεικαρχικό παράπτωμα, για
το οποίο επιβάλλεται μόνο μια πεικαρχικι ποινι. Νζα πεικαρχικι δίωξθ για το ίδιο
παράπτωμα είναι απαράδεκτθ. Διαφορετικι νομικι υπαγωγι των ίδιων
περιςτατικϊν δεν κακιςτά νζα τθν πεικαρχικι δίωξθ.
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5. Περιςςότερεσ πράξεισ που αποτελοφν εξακολοφκθςθ του ίδιου παραπτϊματοσ
κεωροφνται ωσ ενιαίο ςφνολο, θ βαρφτθτα του οποίου λαμβάνεται υπόψθ για τον
κακοριςμό και τθν επιμζτρθςθ τθσ ποινισ. ε περίπτωςθ ςυρροισ περιςςότερων
ςυνεκδικαηόμενων πεικαρχικϊν παραπτωμάτων, μετά τον προςδιοριςμό τθσ
κφρωςθσ για κακζνα από τα ςυρρζοντα παραπτϊματα, επιβάλλεται μια ςυνολικι
ποινι, θ οποία αποτελείται από τθ βαρφτερθ από αυτζσ που προςδιορίςτθκαν,
επαυξανόμενθ κατά τθν κρίςθ του Πεικαρχικοφ υμβουλίου ζωσ το ανϊτατο όριό
τθσ, αν ςυντρζχει περίπτωςθ. Εάν οι πεικαρχικζσ ποινζσ είναι του αυτοφ είδουσ, ι
αν οι ποινζσ είναι ίςθσ διάρκειασ, θ ςυνολικι ποινι αποτελείται από μια από αυτζσ,
που προςαυξάνεται μζχρι το ανϊτατο όριό τθσ.

Άρθρο 18
Πειθαρχικά παραπτώματα

Πεικαρχικά παραπτϊματα του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ είναι: α) θ παραβίαςθ
υποχρεϊςεων που επιβάλλονται ςτο διαχειριςτι με τισ διατάξεισ του παρόντοσ και
των λοιπϊν νομοκετθμάτων που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςι τθσ παραγράφου
22 τθσ υποπαραγράφου Γ3 τθσ παραγράφου Γϋ του άρκρου 2 του ν. 4336/2015
όπωσ ιςχφει, β) θ παραβίαςθ υποχρεϊςεων που επιβάλλονται ςτο διαχειριςτι με
τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ που διζπει τθν άςκθςθ των κακθκόντων του, γ) θ
παράβαςθ των κακθκόντων τθσ υπθρεςίασ του διαχειριςτι με ςκοπό να
προςπορίςει ςτον εαυτό του ι ςε άλλον παράνομο όφελοσ ι να βλάψει το κράτοσ ι
κάποιον άλλον, δ) θ απόκτθςθ παράνομου οικονομικοφ οφζλουσ ι ανταλλάγματοσ
προσ όφελοσ του ίδιου του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ ι τρίτου προςϊπου κατά
τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ι εξ αφορμισ αυτϊν, ε) θ αδικαιολόγθτθ
κακυςτζρθςθ ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του που οφείλεται αποκλειςτικά ςτον
ίδιο, ςτ) θ παράβαςθ τθσ επιβαλλόμενθσ εχεμφκειασ για γεγονότα και πλθροφορίεσ,
των οποίων ζχει λάβει γνϊςθ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του και η) κάκε
ςυμπεριφορά, αςυμβίβαςτθ με τθν ιδιότθτά του, θ οποία καταφανϊσ πλιττει το
κφροσ του επαγγζλματοσ.
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Άρθρο 19
Παραγραφή
1. Σα πεικαρχικά παραπτϊματα παραγράφονται μετά τθ ςυμπλιρωςθ πενταετίασ
από τθν τζλεςι τουσ.
2. Ο χρόνοσ τθσ παραγραφισ αναςτζλλεται με τθν κοινοποίθςθ τθσ άςκθςθσ τθσ
πεικαρχικισ δίωξθσ. Ο χρόνοσ τθσ αναςτολισ αυτισ δεν υπερβαίνει τα τρία (3) ζτθ.
3. Η παραγραφι πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ διακόπτεται αν τελεςτεί άλλο
πεικαρχικό παράπτωμα, το οποίο αποςκοπεί ςτθν απόκρυψθ του πρϊτου ι τθ
ματαίωςθ τθσ ζγερςθσ τθσ πεικαρχικισ δίωξθσ εξαιτίασ εκείνου.
4. Πεικαρχικό παράπτωμα, που αποτελεί ςυγχρόνωσ και ποινικό αδίκθμα, δεν
παραγράφεται πριν τθν πάροδο του χρόνου για τθν παραγραφι του τελευταίου. Η
παραγραφι του πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ αναςτζλλεται για όλο το χρονικό
διάςτθμα από τθν άςκθςθ τθσ ποινικισ δίωξθσ μζχρι τθν ζκδοςθ αμετάκλθτθσ
δικαςτικισ απόφαςθσ ι βουλεφματοσ.

Άρθρο 20
Πειθαρχικζσ ποινζσ
1. Πεικαρχικζσ κυρϊςεισ κατά ςειρά βαρφτθτασ είναι:
α) θ ζγγραφθ επίπλθξθ,
β) θ επιβολι προςτίμου φψουσ ζωσ και είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ και, ςε
περίπτωςθ υποτροπισ, προςτίμου φψουσ ζωσ και ςαράντα χιλιάδων (40.000) ευρϊ.
γ) θ προςωρινι απαγόρευςθ ανάλθψθσ κακθκόντων διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ
για χρονικό διάςτθμα από ζναν (1) ζωσ δϊδεκα (12) μινεσ,
δ) θ προςωρινι αφαίρεςθ τθσ άδειασ για χρονικό διάςτθμα ζωσ δφο (2) ετϊν και
ε) θ οριςτικι αφαίρεςθ τθσ άδειασ και διαγραφι από το μθτρϊο.
2. Η πεικαρχικι κφρωςθ τθσ οριςτικισ αφαίρεςθσ τθσ άδειασ επιβάλλεται μόνο ςε
ιδιαίτερα βαριζσ περιπτϊςεισ πεικαρχικϊν παραπτωμάτων, τα οποία, από τισ
ςυνκικεσ διάπραξισ τουσ και του διαπιςτωμζνου βακμοφ υπαιτιότθτασ του
διωκόμενου διαχειριςτι, μαρτυροφν ζλλειψθ ςυνείδθςθσ των βαςικϊν του
υποχρεϊςεων.
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Άρθρο 21
Επιμζτρηςη ποινήσ
1 Σο φψοσ τθσ πεικαρχικισ κφρωςθσ προςδιορίηεται:
α) από τθ βαρφτθτα του παραπτϊματοσ και των ςυνεπειϊν τισ οποίεσ αυτό ζχει,
κακϊσ και από τον αντίκτυπό του ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων του διαχειριςτι
αφερεγγυότθτασ,
β) από τθν ζνταςθ του δόλου ι το βακμό τθσ αμζλειασ του διωκομζνου,
γ) από τισ περιςτάςεισ υπό τισ οποίεσ τελζςτθκε το παράπτωμα, όπωσ, ιδίωσ, ο
τυχόν προςποριςμόσ οφζλουσ και
δ) από τθν προςωπικότθτα του διωκόμενου διαχειριςτι, τθν πείρα του, τισ
ατομικζσ, κοινωνικζσ περιςτάςεισ και τθν προθγοφμενθ πορεία του, κακϊσ και τθ
διαγωγι του μετά τθν πράξθ, τθ μετάνοια που επζδειξε και τθν προκυμία να
επανορκϊςει τισ ςυνζπειεσ αυτισ.
2. Παράπτωμα ελαφριάσ φφςεωσ, οφειλόμενο ςε αμζλεια του διωκόμενου
διαχειριςτι, μπορεί κατά τθν κρίςθ του Πεικαρχικοφ υμβουλίου να μείνει
ατιμϊρθτο, μετά από εκτίμθςθ των ςυνκθκϊν υπό τισ οποίεσ διαπράχκθκε, αλλά
γίνεται περί τοφτου ειδικι μνεία ςτθν απόφαςθ.

Άρθρο 22
Πειθαρχικά υμβοφλια
Πεικαρχικά υμβοφλια για τθν εκδίκαςθ των πεικαρχικϊν αδικθμάτων των
διαχειριςτϊν αφερεγγυότθτασ είναι: α) ςε πρϊτο βακμό το Πρωτοβάκμιο
Πεικαρχικό υμβοφλιο και β) ςε δεφτερο και τελευταίο βακμό το Ανϊτατο
Πεικαρχικό υμβοφλιο.

Άρθρο 23
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό υμβοφλιο
Σο Πρωτοβάκμιο Πεικαρχικό υμβοφλιο είναι πενταμελζσ και ςυγκροτείται με
απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Η
κθτεία των μελϊν του Πρωτοβάκμιου Πεικαρχικοφ υμβουλίου ςυμπίπτει με το
χρόνο κθτείασ των μελϊν τθσ αρμόδιασ αρχισ.
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Άρθρο 24
Ανώτατο Πειθαρχικό υμβοφλιο
1. Οι αποφάςεισ του Πρωτοβάκμιου Πεικαρχικοφ υμβουλίου, με εξαίρεςθ εκείνεσ
που

επιβάλλουν

τθν

επίπλθξθ,

υπόκεινται

ςε

ζφεςθ

εκ

μζρουσ

του

καταδικαςκζντοσ. Επίςθσ, ςε ζφεςθ αςκοφμενθ από τον Τπουργό Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων υπόκεινται όλεσ οι αποφάςεισ του
Πρωτοβάκμιου Πεικαρχικοφ υμβουλίου. Η ζφεςθ αςκείται ενϊπιον του Ανωτάτου
Πεικαρχικοφ υμβουλίου.
2. Σο Ανϊτατο Πεικαρχικό υμβοφλιο είναι πενταμελζσ και αποτελείται από τον
πρόεδρο και τζςςερα (4) μζλθ, κακϊσ και από ιςάρικμουσ αναπλθρωτζσ τουσ, με
τριετι κθτεία. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ορίηονται ωσ πρόεδροσ του Ανωτάτου Πεικαρχικοφ
υμβουλίου, με τον αναπλθρωτι του, ζνασ αρεοπαγίτθσ και ωσ μζλθ, με τουσ
αναπλθρωτζσ τουσ, ζνασ κακθγθτισ ι αναπλθρωτισ κακθγθτισ νομικισ ςχολισ
Ανωτάτου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.), εν ενεργεία ι ομότιμοσ, ζνασ δικθγόροσ
που ζχει ςυμπλθρϊςει εικοςαετι τουλάχιςτον δικθγορία και προτείνεται από τθν
Ολομζλεια των Προζδρων των Δικθγορικϊν υλλόγων, ζνασ λογιςτισ φοροτεχνικόσ
Αϋ τάξθσ με εικοςαετι τουλάχιςτον προχπθρεςία που προτείνεται από το
Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (Ο.Ε.Ε.) και ζνασ νόμιμοσ ελεγκτισ με εικοςαετι
τουλάχιςτον προχπθρεςία που προτείνεται από τθν Επιτροπι Λογιςτικισ
Συποποίθςθσ και Ελζγχων (Ε.Λ.Σ.Ε.).

Άρθρο 25
Πειθαρχική διαδικαςία
1. α. Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Αφερεγγυότθτασ ευκφσ ωσ λάβει
καταγγελία για πεικαρχικϊσ επιλιψιμεσ πράξεισ διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ ι
λάβει με οποιονδιποτε τρόπο γνϊςθ ςχετικά με τθν τζλεςθ τζτοιων πράξεων, ιδίωσ
δε από ανακοίνωςθ δικαςτικισ ι εν γζνει δθμόςιασ αρχισ, παραγγζλλει τθ
διενζργεια προκαταρκτικισ πεικαρχικισ εξζταςθσ, ανακζτοντάσ τθν ςε μζλοσ του
Πρωτοβάκμιου Πεικαρχικοφ υμβουλίου.
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β. Η προκαταρτικι εξζταςθ είναι ςυνοπτικι και κατά το δυνατόν ςφντομθ και ςε
κάκε περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να διαρκζςει πζραν των τριάντα (30) θμερϊν.
Περατϊνεται είτε με γραπτζσ ι προφορικζσ εξθγιςεισ του προςϊπου κατά του
οποίου ςτρζφεται είτε με πράξθ με τθν οποία τίκεται θ υπόκεςθ ςτο αρχείο.
γ. Σο μζλοσ του Πεικαρχικοφ υμβουλίου που διενεργεί τθν προκαταρτικι εξζταςθ
μπορεί να εξετάηει μάρτυρεσ και να αναηθτά κάκε άλλο πρόςφορο νόμιμο
αποδεικτικό μζςο. Κατά τθ διεξαγωγι τθσ προκαταρτικισ εξζταςθσ φροντίηει ϊςτε
να μθν προςβάλλεται θ τιμι και θ υπόλθψθ του διαχειριςτι, του οποίου θ
ςυμπεριφορά ερευνάται.
δ. Ανϊνυμεσ καταγγελίεσ δεν λαμβάνονται υπόψθ και αρχειοκετοφνται αμζςωσ.
ε. ε περίπτωςθ που θ καταγγελία δεν ςτθρίηεται ςτο νόμο ι είναι προφανϊσ
αβάςιμθ ςτθν ουςία ι ανεπίδεκτθ οποιαςδιποτε εκτίμθςθσ, ο Πρόεδροσ τθσ
Επιτροπισ Διαχείριςθσ Αφερεγγυότθτασ τθν αρχειοκετεί με ςυνοπτικι αιτιολογία
και ανακοινϊνει ςτον Πρόεδρο του Πεικαρχικοφ υμβουλίου τθν πράξθ
αρχειοκζτθςθσ.
ςτ. Δεν διενεργείται προκαταρκτικι εξζταςθ για πράξεισ, για τισ οποίεσ ζχει ιδθ
αςκθκεί ποινικι δίωξθ για κακοφργθμα ι πλθμμζλθμα.
η. Ο αρμόδιοσ Ειςαγγελζασ ζχει τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει τον Πρόεδρο τθσ
Επιτροπισ Διαχείριςθσ Αφερεγγυότθτασ ςε περίπτωςθ άςκθςθσ ποινικισ δίωξθσ ςε
βάροσ διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ. Σθν ίδια υποχρζωςθ ζχει και ςε περίπτωςθ
ζκδοςθσ παραπεμπτικοφ ι απαλλακτικοφ βουλεφματοσ, τελεςίδικθσ ακωωτικισ ι
καταδικαςτικισ απόφαςθσ ςε βάροσ διαχειριςτι, αποςτζλλοντασ πλιρθ αντίγραφα,
εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τουσ.
2. α. Η πεικαρχικι δίωξθ αςκείται ενϊπιον του Πρωτοβάκμιου Πεικαρχικοφ
υμβουλίου από τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Αφερεγγυότθτασ μετά το
πζρασ τθσ προκαταρκτικισ εξζταςθσ και εφόςον προκφπτουν επαρκείσ ενδείξεισ
τζλεςθσ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ.
β. Σο ζγγραφο τθσ πεικαρχικισ δίωξθσ μαηί με το πόριςμα τθσ προκαταρκτικισ
εξζταςθσ και τα λοιπά ςτοιχεία του φακζλου αποςτζλλονται αμζςωσ ςτον Πρόεδρο
του Πρωτοβάκμιου Πεικαρχικοφ υμβουλίου.
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γ. Εφόςον αςκθκεί πεικαρχικι δίωξθ, ςτθ ςφνκεςθ του Πρωτοβάκμιου Πεικαρχικοφ
υμβουλίου κατά τθν περαιτζρω διαδικαςία μετζχει ο αναπλθρωτισ του μζλουσ
που διενιργθςε τθν προκαταρκτικι εξζταςθ.
3. α. Ο Πρόεδροσ του Πρωτοβάκμιου Πεικαρχικοφ υμβουλίου ορίηει ειςθγθτι τθσ
υπόκεςθσ.
β. Ο ειςθγθτισ ζχει όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ και εξουςίεσ κάκε γενικοφ
προανακριτικοφ υπαλλιλου. Εξετάηει τουσ μάρτυρεσ, ςυλλζγει το λοιπό αποδεικτικό
υλικό, ςυντάςςει το κατθγορθτιριο και καλεί τον πεικαρχικϊσ διωκόμενο να λάβει
γνϊςθ του κατθγορθτθρίου και τθσ δικογραφίασ και να απολογθκεί προφορικά ι
γραπτά μζςα ςε εφλογο χρόνο. ε περίπτωςθ που ο διωκόμενοσ υποβάλει γραπτό
απολογθτικό υπόμνθμα, ο ειςθγθτισ δφναται να διατυπϊςει οποιαδιποτε κατά τθν
κρίςθ του διευκρινιςτικι ι άλλθ ερϊτθςθ.
γ. Αν ο ειςθγθτισ μετά τθ ςυγκζντρωςθ του αποδεικτικοφ υλικοφ κρίνει ότι δεν
υπάρχουν επαρκείσ ενδείξεισ που να ςτθρίηουν πεικαρχικι κατθγορία, παραδίδει το
φάκελο ςτον Πρόεδρο του Πεικαρχικοφ υμβουλίου με τθν πρόταςθ να μθν γίνει
κατθγορία και να τεκεί θ υπόκεςθ ςτο αρχείο. Ο Πρόεδροσ ειςάγει τθν υπόκεςθ ςτο
Πρωτοβάκμιο Πεικαρχικό υμβοφλιο, το οποίο αποφαςίηει, αν κα γίνει ι όχι θ
κατθγορία ι αν πρζπει να γίνει ςυμπλθρωματικι ανάκριςθ από τον ειςθγθτι. Αν το
Πρωτοβάκμιο Πεικαρχικό υμβοφλιο δεχκεί ότι πρζπει να απαγγελκεί κατθγορία,
ςυντάςςεται από τον ειςθγθτι κατθγορθτιριο και εφαρμόηονται όςα ορίηονται ςτισ
προθγοφμενεσ παραγράφουσ.
δ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου του ειςθγθτι, ολόκλθροσ ο φάκελοσ
διαβιβάηεται ςτον Πρόεδρο του Πρωτοβάκμιου Πεικαρχικοφ υμβουλίου για τον
οριςμό τθσ δικαςίμου, μαηί με τον κατάλογο των μαρτφρων που πρζπει να κλθκοφν
και το αποδεικτικό επίδοςθσ τθσ πράξθσ αυτισ ςτον πεικαρχικϊσ διωκόμενο
διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ.
ε. Εφόςον το Πρωτοβάκμιο Πεικαρχικό υμβοφλιο δεχκεί ότι πρζπει να απαγγελκεί
κατθγορία, ςτθ ςφνκεςθ του Πρωτοβάκμιου Πεικαρχικοφ υμβουλίου για τθν
εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ και τθν ζκδοςθ απόφαςθσ μετζχει ωσ μζλοσ ο αναπλθρωτισ
του ειςθγθτι.
ςτ. Κατά τθν ακροαματικι διαδικαςία ο διωκόμενοσ διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ
δφναται να παραςτεί αυτοπροςϊπωσ ι και με δικθγόρο. Αςκεί το δικαίωμα
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υπεράςπιςισ του, καλϊντασ και με δικι του ευκφνθ, χωρίσ υποχρεωτικι
προδικαςία, μάρτυρεσ για να κατακζςουν υπζρ του ι για τθν υπόκεςι του.
η. Σο Πρωτοβάκμιο Πεικαρχικό υμβοφλιο μζςα ςε ζξι (6) μινεσ το αργότερο από
τθν άςκθςθ τθσ πεικαρχικισ δίωξθσ, οφείλει να εκδϊςει οριςτικι απόφαςθ. Ο
χρόνοσ αυτόσ παρατείνεται αναλόγωσ, εάν ζχει διαταχκεί θ αναςτολι τθσ
πεικαρχικισ δίωξθσ. Σο ίδιο ιςχφει και ςε περίπτωςθ που ζγινε δεκτι αίτθςθ
εξαίρεςθσ και εξαιτίασ τθσ ανζφικτθσ ςυγκρότθςθσ του Πεικαρχικοφ υμβουλίου με
νζα ςφνκεςθ, παραπζμπεται θ υπόκεςθ ςε άλλο Πεικαρχικό υμβοφλιο. Η
απόφαςθ κοινοποιείται ςτον διωχκζντα και ςτον Τπουργό Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ
και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.
θ. Αν το πεικαρχικό παράπτωμα ςυνιςτά και αξιόποινθ πράξθ, θ ακωωτικι ι
καταδικαςτικι απόφαςθ, κακϊσ και το απαλλακτικό βοφλευμα δεν εμποδίηουν το
Πεικαρχικό υμβοφλιο να εκδικάςει τθν υπόκεςθ ςτθν ουςία τθσ και να εκδϊςει
απόφαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ του τθ ςχετικι ποινικι δικογραφία, τθν οποία
οφείλει να αποςτείλει ςε αντίγραφα ο αρμόδιοσ ειςαγγελζασ, φςτερα από ςχετικι
αίτθςθ του ειςθγθτι τθσ υπόκεςθσ.
4. α. Ο διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ ςτον οποίο επιβλικθκε οποιαδιποτε ποινι,
πλθν τθσ επίπλθξθσ, ζχει δικαίωμα να αςκιςει ζφεςθ μζςα ςε προκεςμία ενόσ
μθνόσ από τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ και πάντωσ όχι μετά τθν πάροδο τριϊν (3)
μθνϊν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ. Εντόσ τθσ ίδιασ αυτισ προκεςμίασ των τριϊν
(3) μθνϊν από τθν προσ αυτόν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Πρωτοβάκμιου
Πεικαρχικοφ υμβουλίου ζχει δικαίωμα να αςκιςει ζφεςθ ο Τπουργόσ Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ζφεςθ αςκείται με κατάκεςι τθσ ςτθ
γραμματεία του Πρωτοβάκμιου Πεικαρχικοφ υμβουλίου. Για τθν άςκθςθ τθσ
ζφεςθσ ςυντάςςεται ζκκεςθ. Η προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ ζφεςθσ και θ άςκθςι
τθσ δεν ζχουν αναςταλτικι δφναμθ, εκτόσ εάν ςτθν απόφαςθ ορίηεται διαφορετικά.
Μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κατάκεςθ τθσ ζφεςθσ, με
επιμζλεια και ευκφνθ του Προζδρου του Πρωτοβάκμιου Πεικαρχικοφ υμβουλίου
που εξζδωςε τθν απόφαςθ, ο φάκελοσ παραδίδεται ςτον Πρόεδρο του Ανωτάτου
Πεικαρχικοφ υμβουλίου.
β. Ο Πρόεδροσ του Ανωτάτου Πεικαρχικοφ υμβουλίου ορίηει θμζρα για τθν
εκδίκαςθ τθσ ζφεςθσ και καλεί, με κλιςθ που επιδίδεται με δικαςτικό επιμελθτι,
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τον εκκαλοφντα διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν θμζρα
τθσ ςυηιτθςθσ. Ο εκκαλϊν μπορεί αυτοπρόςωπα ι με πλθρεξοφςιο δικθγόρο να
αναπτφξει ζγγραφα ι προφορικά τισ απόψεισ του. Σο Ανϊτατο Πεικαρχικό
υμβοφλιο μπορεί να διατάξει τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ανάκριςθσ, οφείλει όμωσ να
εκδϊςει τθν απόφαςθ του ςε προκεςμία το πολφ δφο (2) μθνϊν από τθν θμζρα τθσ
κατάκεςθσ τθσ ζφεςθσ.
5. Η απόφαςθ του Πρωτοβάκμιου και του Ανωτάτου Πεικαρχικοφ υμβουλίου για
τθν επιβολι πεικαρχικϊν κυρϊςεων εκδίδεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν κλιςθ
του διαχειριςτι ςε ακρόαςθ και επιδίδεται ςτο διαχειριςτι εντόσ τθσ ίδιασ
προκεςμίασ, ενϊ περίλθψθ αυτισ καταχωρίηεται ςτο μθτρϊο.
6.α. Αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αποδεικτικισ διαδικαςίασ και τθσ απολογίασ
του πεικαρχικϊσ διωκόμενου ακολουκεί θ διάςκεψθ των μελϊν του Πεικαρχικοφ
υμβουλίου για τθ λιψθ οριςτικισ απόφαςθσ.
β. Η πεικαρχικι απόφαςθ πρζπει να είναι ειδικϊσ και επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ,
υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και το γραμματζα και καταχωρίηεται ςε ειδικό
βιβλίο με αφξοντα αρικμό.
7. Η αρμόδια αρχι υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτισ αρμόδιεσ ειςαγγελικζσ και
δικαςτικζσ αρχζσ τθν τυχόν διάπραξθ αξιοποίνων πράξεων που προζκυψαν από τθ
διαδικαςία ενϊπιον των Πεικαρχικϊν υμβουλίων.
8. Πράξεισ που διενεργικθκαν ζγκυρα κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ των
Πεικαρχικϊν υμβουλίων παραμζνουν ιςχυρζσ και μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ.
Αποφάςεισ επί υποκζςεων που ζχουν ςυηθτθκεί ενϊπιον των Πεικαρχικϊν
υμβουλίων πριν από τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, μποροφν να εκδοκοφν και
δθμοςιευκοφν μζςα ςε ζνα τετράμθνο από τθ λιξθ τθσ κθτείασ. ε κάκε άλλθ
περίπτωςθ επαναλαμβάνεται θ ςυηιτθςθ τθσ πεικαρχικισ υπόκεςθσ ενϊπιον των
νζων Πεικαρχικϊν υμβουλίων.
9. α. Οι διατάξεισ για εξαίρεςθ των δικαςτϊν του Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ
(άρκρα 17 επ.) ιςχφουν και για τθν εξαίρεςθ των μελϊν των Πεικαρχικϊν
υμβουλίων.
β. Η αίτθςθ για τθν εξαίρεςθ επιδίδεται ςτον Πρόεδρο του Πεικαρχικοφ
υμβουλίου, ο οποίοσ τθν ειςάγει ςτο Πεικαρχικό υμβοφλιο για να αποφανκεί. Η
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απόφαςθ που εκδίδεται είναι αμετάκλθτθ. Κάκε εγκαλοφμενοσ ζχει δικαίωμα
υποβολισ αίτθςθσ εξαίρεςθσ μόνο μια φορά ςε κάκε βακμό δικαιοδοςίασ.
γ. Η αίτθςθ εξαίρεςθσ είναι απαράδεκτθ όταν αυτι αφορά ςτθν εξαίρεςθ όλων των
μελϊν του Πεικαρχικοφ υμβουλίου.
10. Οι αποφάςεισ των πεικαρχικϊν ςυμβουλίων εκτελοφνται με επιμζλεια του
Προζδρου τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Αφερεγγυότθτασ.

ΜΕΡΟ ΕΒΔΟΜΟ
Άρθρο 26
Ανάκληςη άδειασ
1. Κάκε άδεια που χορθγικθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ
ανακαλείται με απόφαςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπο του
δικαιοφχου μία από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) επιβολι πεικαρχικισ κφρωςθσ οριςτικισ αφαίρεςθσ τθσ άδειασ με απόφαςθ του
Πεικαρχικοφ υμβουλίου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 22 επ.,
β) ςυνδρομι κάποιασ από τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 5,
γ) ςυνταξιοδότθςθ από τον κφριο αςφαλιςτικό φορζα,
δ) οριςτικι ανάκλθςθ τθσ επαγγελματικισ άδειασ του δικθγόρου, νόμιμου ελεγκτι,
λογιςτι φοροτεχνικοφ Αϋ τάξθσ, κατά περίπτωςθ.
2. ε περίπτωςθ καταδίκθσ ςε πρϊτο βακμό για κάποιο από τα αδικιματα τθσ
παραγράφου 3 του άρκρου 5, αναςτζλλεται θ ιςχφσ τθσ άδειασ του διαχειριςτι, ζωσ
τθν αμετάκλθτθ απαλλαγι του.
3. ε περίπτωςθ οριςτικισ ανάκλθςθσ τθσ άδειασ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1, θ
αρμόδια αρχι προβαίνει ςτθν αμετάκλθτθ διαγραφι του διαχειριςτι από το
μθτρϊο.

Άρθρο 27
Ευθφνη
1. Ζναντι των πιςτωτϊν και του οφειλζτθ ο διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ, κατά τθν
άςκθςθ των κακθκόντων του, ευκφνεται για κάκε πταίςμα. Κατά τθν άςκθςθ των
κακθκόντων του οφείλει να επιδεικνφει τθν επιμζλεια του ςυνετοφ διαχειριςτι
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αφερεγγυότθτασ. το ίδιο μζτρο ο διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ ευκφνεται ζναντι
των ανωτζρω προςϊπων και για τισ πράξεισ τρίτου, ςτον οποίο χωρίσ δικαίωμα
ανζκεςε τθ διεξαγωγι υπόκεςθσ τθσ διαδικαςίασ αφερεγγυότθτασ, ενϊ, αν είχε το
δικαίωμα ανάκεςθσ, ευκφνεται μόνο για πταίςμα ωσ προσ τθν επιλογι του τρίτου
και ωσ προσ τισ οδθγίεσ που του ζδωςε.
2. Ζναντι των τρίτων που ηθμιϊκθκαν από τθ δράςθ του, ο διαχειριςτισ
αφερεγγυότθτασ ευκφνεται προςωπικϊσ μόνο για δόλο ι βαριά αμζλεια.
3. Αν από τθ δράςθ διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ που αςκεί κακικοντα ςυνδίκου
δθμιουργικθκε ομαδικό χρζοσ το οποίο δεν είναι δυνατόν να εκπλθρωκεί από τθν
πτωχευτικι περιουςία, αυτόσ υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τον ομαδικό πιςτωτι αν
από βαριά αμζλεια δεν διζγνωςε ότι θ περιουςία δεν προβλζπεται να επαρκζςει
για τθν εκπλιρωςθ του ομαδικοφ χρζουσ τοφτου ι το διζγνωςε αλλά αδιαφόρθςε.
ε κάκε περίπτωςθ που ανακφπτει ευκφνθ του ςυνδίκου ζναντι τρίτων, εισ
ολόκλθρον με αυτόν ευκφνεται και θ ομάδα των πιςτωτϊν, θ οποία δικαιοφται να
αναηθτιςει από το διαχειριςτι κάκε ποςό που υποχρεϊκθκε να καταβάλει για τθν
αιτία αυτι.
4. Η ευκφνθ του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ κατά τισ διατάξεισ περί αδικοπραξιϊν
δεν αποκλείεται.
5. Κάκε αξίωςθ κατά του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ παραγράφεται μετά πάροδο
τριϊν (3) ετϊν από τότε που ο ηθμιωκείσ ζλαβε γνϊςθ τθσ ηθμίασ και του
ηθμιογόνου γεγονότοσ. ε κάκε περίπτωςθ θ αξίωςθ κατά του διαχειριςτι
αφερεγγυότθτασ παραγράφεται μετά πάροδο τριετίασ από τθ λιξθ των κακθκόντων
του.
6. Ο διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ είναι δθμόςιοσ υπάλλθλοσ κατά τθν ζννοια του
άρκρου 13α του Ποινικοφ Κϊδικα.

ΜΕΡΟ ΟΓΔΟΟ
ΣΕΛΙΚΕ - ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Άρθρο 28
1. Για τισ διαδικαςίεσ αφερεγγυότθτασ που αρχίηουν μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ
του μθτρϊου του άρκρου 8, τα κακικοντα τθσ περίπτωςθσ ςτϋ του άρκρου 2 κα
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αςκοφνται από διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
παρόντοσ.
2. Για τισ διαδικαςίεσ αφερεγγυότθτασ που αρχίηουν από τθ κζςθ του παρόντοσ ςε
ιςχφ, ςφμφωνα με το άρκρο 29, και ζωσ τθν ζναρξθ λειτουργίασ του μθτρϊου του
άρκρου 8, τα κακικοντα τθσ περίπτωςθσ ςτϋ του άρκρου 2 κα αςκοφνται ςφμφωνα
με τισ οικείεσ διατάξεισ του Πτωχευτικοφ Κϊδικα.
3. Μζχρι τθν ζναρξθ λειτουργίασ του μθτρϊου, πρόςωπα που είχαν αναλάβει
κακικοντα τα οποία υπό τισ διατάξεισ του παρόντοσ ανατίκενται ςε διαχειριςτι
αφερεγγυότθτασ, ςυνεχίηουν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ ζωσ τθν περάτωςθ των
ςχετικϊν διαδικαςιϊν ι ζωσ τθν απαλλαγι τουσ από τα κακικοντά τουσ, ζςτω κι
εάν δεν ζχουν αδειοδοτθκεί να ενεργοφν ωσ διαχειριςτζσ αφερεγγυότθτασ δυνάμει
των διατάξεων του παρόντοσ.
4. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ, θ διαδικαςία αφερεγγυότθτασ κεωρείται ότι
αρχίηει με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςε αυτιν, ςφμφωνα με τισ οικείεσ
διατάξεισ του Πτωχευτικοφ Κϊδικα.
5. Κατ' εξαίρεςθ των όςων ορίηονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 6 ςε ςχζςθ με
το χρόνο διεξαγωγισ των εξετάςεων, οι πρϊτεσ εξετάςεισ κα διεξαχκοφν ςε χρόνο
που κα κακοριςκεί με απόφαςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ.

Άρθρο 29
Ζναρξη ιςχφοσ
Η ιςχφσ του παρόντοσ διατάγματοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα
τθσ Κυβερνιςεωσ.
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