ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΣΩΧΕΤΣΙΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ (α’ ςχζδιο)

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Με τον τίτλο «Σροποποιιςεισ ςτον Πτωχευτικό Κϊδικα»

Άρκρο πρϊτο
1. Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΡΩΤΟ (ΚΗΥΞΗ ΤΗΣ ΡΤΩΧΕΥΣΗΣ,
άρκρα 1 ζωσ 14) του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα καταργείται θ
διάταξθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 6 και οι υπάρχουςεσ
παράγραφοι 3 και 4 αναρικμοφνται ςε 2 και 3 αντίςτοιχα.
2. Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΡΩΤΟ (ΚΗΥΞΗ ΤΗΣ ΡΤΩΧΕΥΣΗΣ,
άρκρα 1 ζωσ 14) αντικακίςτανται οι διατάξεισ των άρκρων 3
παράγραφοσ 3, 4 παράγραφοσ 2, 7 παράγραφοι 1 και 3 , 8
παράγραφοσ 2 και 12 , ωσ εξισ :

«Άρκρο 3.
Αντικειμενικζσ Προχποκζςεισ
3. Η πτϊχευςθ κθρφςςεται εφ’ όςον με βάςθ τα οικονομικά
ςτοιχεία που τίκενται υπόψθ του δικαςτθρίου
πικανολογείται βάςιμα ότι θ περιουςία του οφειλζτθ
επαρκεί για τθν κάλυψθ των εξόδων τθσ διαδικαςίασ. Άλλωσ,
το δικαςτιριο διατάςςει τθν καταχϊριςθ του ονόματοσ ι τθσ
επωνυμίασ, κατά περίπτωςθ, του οφειλζτθ ςτο Γενικό
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Εμπορικό Μθτρϊο, κακϊσ και ςτα Μθτρϊα Ρτωχεφςεων που
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 8. Η
καταχϊρθςθ διαγράφεται μετά τθν πάροδο τριετίασ.

Άρκρο 4.
Αρμόδιο πτωχευτικό δικαςτιριο - Διαδικαςία
2. Κζντρο των κφριων ςυμφερόντων είναι ο τόποσ, όπου ο
οφειλζτθσ αςκεί ςυνικωσ τθ διοίκθςθ των ςυμφερόντων του
και, ςυνεπϊσ, είναι αναγνωρίςιμοσ από τουσ τρίτουσ. Για τα
νομικά πρόςωπα τεκμαίρεται, μζχρι να αποδειχκεί το
αντίκετο, ότι κζντρο των κφριων ςυμφερόντων είναι ο τόποσ
τθσ καταςτατικισ ζδρασ.

Άρκρο 7
Απόφαςθ
1. Με τθν απόφαςθ που κθρφςςει τθν πτϊχευςθ το
πτωχευτικό δικαςτιριο διορίηει ειςθγθτι δικαςτι και
ςφνδικο τθσ πτϊχευςθσ και διατάςςει τθ ςφράγιςθ τθσ
πτωχευτικισ περιουςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ το
πτωχευτικό δικαςτιριο ορίηει θμερομθνία ςφγκλθςθσ τθσ
ςυνζλευςθσ των πιςτωτϊν για να αποφαςίςει με βάςθ τθν
ζκκεςθ του ςυνδίκου κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο
άρκρο 70. Η θμερομθνία αυτι δεν πρζπει να απζχει
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περιςςότερο από τζςςερισ (4) μινεσ από τθν κιρυξθ τθσ
πτϊχευςθσ. Στθν Απόφαςθ αναφζρονται επίςθσ και τα
ςτοιχεία του οφειλζτθ, κατά το άρκρο 5 παράγραφοσ 3.
3. Το πτωχευτικό δικαςτιριο μπορεί, με μεταγενζςτερθ
απόφαςθ του, μετά από αίτθςθ του ςυνδίκου, πιςτωτι και
οποιουδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον να μεταβάλει το χρόνο
παφςθσ των πλθρωμϊν. Η αίτθςθ μεταβολισ του χρόνου
παφςθσ των πλθρωμϊν είναι απαράδεκτθ μετά από τθν
περάτωςθ τθσ επαλικευςθσ των πιςτϊςεων, κατά το άρκρο
93 και ςε κάκε περίπτωςθ μετά πάροδο ζτουσ από τθν
κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ.

Άρκρο 8.
Δθμοςιότθτα
2. Οι αποφάςεισ που κθρφςςουν ι ανακαλοφν πτϊχευςθ ι
επικυρϊνουν τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ι τθν ακυρϊνουν,
επικυρϊνουν ι απορρίπτουν το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ,
ακυρϊνουν τοφτο ι διατάςςουν τθν ατομικι ανατροπι του ι
παφουν τισ εργαςίεσ τθσ πτωχεφςεωσ και ςε όςεσ άλλεσ
περιπτϊςεισ ορίηεται ςτον παρόντα κϊδικα, ςθμειϊνονται
ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο.

Άρκρο 12.
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Αντίκλθτοι, κοινοποιιςεισ
1. Ο οφειλζτθσ που κθρφχκθκε ςε πτϊχευςθ οφείλει με
διλωςθ του προσ τον γραμματζα των πτωχεφςεων να ορίςει
ωσ αντίκλθτό του πρόςωπο που κατοικεί ςτθν ζδρα του
πτωχευτικοφ δικαςτθρίου.
2. Ππου προβλζπονται επιδόςεισ,
κοινοποιιςεισ,
γνωςτοποιιςεισ ι ειδοποιιςεισ προσ τον οφειλζτθ, αυτζσ
γίνονται μόνο προσ τον αντίκλθτο που ζχει νομίμωσ
διοριςκεί και πάντοτε εγγράφωσ. Αν δεν ζχει διοριςκεί
αντίκλθτοσ, θ ειδοποίθςθ των εν λόγω γίνεται με κάκε
πρόςφορο μζςο, ακόμθ και τθλεφωνικϊσ από τον
γραμματζα των πτωχεφςεων, ο οποίοσ βεβαιϊνει τοφτο
ενυπογράφωσ πάνω ςτο φάκελο τθσ πτϊχευςθσ.
3. Αν οι κατά τα ανωτζρω επιδόςεισ, κοινοποιιςεισ,
γνωςτοποιιςεισ ι ειδοποιιςεισ είναι αδφνατεσ, κυρίωσ λόγω
μθ φπαρξθσ αντικλιτου ι λόγω μθ φπαρξθσ νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ
οφειλετϊν
νομικϊν
προςϊπων,
παραλείπονται».

3. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΡΩΤΟ (ΚΗΥΞΗ ΤΗΣ ΡΤΩΧΕΥΣΗΣ, άρκρα 1
ζωσ 14) ειςάγεται θ νζα διάταξθ τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 5 και θ υπάρχουςα παράγραφοσ 4 του άρκρου
αυτοφ αναρικμείται ςε 5, ωσ εξισ:
«Άρκρο 5.
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Αίτθςθ πτϊχευςθσ
4. Με τθν αίτθςθ ο οφειλζτθσ υποχρεοφται να κατακζςει, με
ποινι απαραδζκτου, τισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ,
εφόςον υπάρχουν, για τθν τελευταία χριςθ, για τθν οποία
είναι διακζςιμεσ, βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ οικονομικισ
υπθρεςίασ για τα χρζθ του οφειλζτθ προσ το Δθμόςιο και
άλλα ζγγραφα που ςτθρίηουν τα παρεχόμενα από τον
οφειλζτθ ςτοιχεία, βεβαιωμζνα ωσ προσ τθν ακρίβεια του
περιεχομζνου τουσ από τον υπεφκυνο για τθν διεφκυνςθ του
λογιςτθρίου, όπου υπάρχει, και από τον νόμιμο εκπρόςωπο
τθσ επιχείρθςθσ. Στθν περίπτωςθ των κεφαλαιουχικϊν
εταιριϊν, οι ωσ άνω οικονομικζσ καταςτάςεισ πρζπει να είναι
δθμοςιευμζνεσ και εγκεκριμζνεσ από τθν γενικι ςυνζλευςθ.
Στθν περίπτωςθ των λοιπϊν επιχειριςεων, αλλά και όταν
πρόκειται για ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, εφόςον
υπάρχουν, αυτζσ πρζπει να είναι δθμοςιευμζνεσ ςε μία
οικονομικι εφθμερίδα και ελεγμζνεσ. Πταν θ αίτθςθ
πτϊχευςθσ υποβάλλεται από πιςτωτι, το δικαςτιριο ζχει
τθν δυνατότθτα να διατάξει αυτεπάγγελτα τθ διενζργεια
πραγματογνωμοςφνθσ ςχετικά με τθν οικονομικι κατάςταςθ
του οφειλζτθ. Το ςχετικό κόςτοσ βαρφνει τθν πτωχευτικι
περιουςία».

Άρκρο δεφτερο
1. Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΟ (ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΡΤΩΧΕΥΣΗΣ,
άρκρα 15 ζωσ 51) του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα καταργείται θ
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διάταξθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 17 και οι
υπάρχουςεσ παράγραφοι 3 και 4 του άρκρου αυτοφ
αναρικμοφνται ςε 2 και 3 αντίςτοιχα.
2. Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΟ (ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΡΤΩΧΕΥΣΗΣ,
άρκρα 15 ζωσ 51) αντικακίςτανται οι διατάξεισ των άρκρων
18 παρ. 1 και 2, 19, 21 παράγραφοσ 1 περίπτωςθ δϋ και 34
παράγραφοσ 3, ωσ εξισ:
«Άρκρο 18.
Ανάκεςθ ςτον οφειλζτθ
1. Το πτωχευτικό δικαςτιριο μπορεί, μετά από αίτθςθ του
οφειλζτθ, να του ανακζςει τθ διοίκθςθ (διαχείριςθ και
διάκεςθ) τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ, με ι χωρίσ
περιοριςτικοφσ όρουσ, πάντοτε με τθ ςφμπραξθ του
ςυνδίκου, αν θ ανάκεςθ αυτι είναι προσ το ςυμφζρον των
πιςτωτϊν. Η ςφμπραξθ του ςυνδίκου μπορεί να ςυνίςταται
ςε γενικζσ άδειεσ διενζργειασ πράξεων ι κατθγοριϊν
πράξεων.
2. Το πτωχευτικό δικαςτιριο μπορεί, μετά από αίτθςθ του
ςυνδίκου, να αφαιρζςει από τον οφειλζτθ τθ διοίκθςθ τθσ
πτωχευτικισ περιουςίασ, αν τοφτο επιβάλλει το ςυμφζρον
των πιςτωτϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι το δικαίωμα
διοίκθςθσ περιζρχεται ςτον ςφνδικο.

Άρκρο 19.
Περιοριςμόσ προσ διατιρθςθ του ενεργθτικοφ
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1. Μζχρι τθν επικφρωςθ του ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ,
άλλωσ μζχρι τθν ζνωςθ των πιςτωτϊν, απαγορεφεται θ
διάκεςθ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ χωρίσ
τθν άδεια του ειςθγθτι, που χορθγείται μόνο ςε
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ.
2. Αν ςυντρζχουν όλωσ εξαιρετικζσ περιςτάςεισ, όπωσ
προφανισ κίνδυνοσ ουςιϊδουσ μείωςθσ τθσ αξίασ τθσ
επιχείρθςθσ του οφειλζτθ ι φπαρξθ ιδιαίτερα ευνοϊκισ
προςφοράσ, το πτωχευτικό δικαςτιριο, μετά από ζκκεςθ
του ειςθγθτι και αφοφ ακουςκεί ο ςφνδικοσ, μπορεί να
αποφαςίςει τθν εκποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ ωσ ςυνόλου ι
επιμζρουσ λειτουργικϊν ςυνόλων (κλάδων) αυτισ, με
ανάλογθ εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ και τισ διακρίςεισ του
άρκρου 135.

Άρκρο 21.
Πτωχευτικόσ πιςτωτισ
1. *…+
δ. θ απαίτθςθ ικανοποιείται από τθν πτωχευτικι περιουςία
μετά από τθν ικανοποίθςθ των ανζγγυων πιςτωτϊν
(πιςτωτζσ τελευταίασ ςειράσ).

Άρκρο 34.
3. Σε περίπτωςθ που θ κατά το άρκρο 70 ζκκεςθ του
ςυνδίκου προβλζπει βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ, ο
ςφνδικοσ και ο οφειλζτθσ, μποροφν χωριςτά ο κακζνασ ι
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από κοινοφ να ηθτιςουν από τον ειςθγθτι τθ διατιρθςθ
των αναγκαίων κζςεων εργαςίασ μζχρι τθν ζγκριςθ ι
απόρριψθ από το πτωχευτικό δικαςτιριο του κατά τα
άρκρα 107 επ. ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ».

3. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΟ (ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΡΤΩΧΕΥΣΗΣ,
άρκρα 15 ζωσ 51) ειςάγεται θ νζα διάταξθ του τρίτου
εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 17 και του τρίτου
εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 43, ωσ εξισ:
Άρκρο 17.
1. *…+ Η πτϊχευςθ κεωρείται ότι ζχει κθρυχκεί από τθν
ζναρξθ τθσ θμζρασ κατά τθν οποία δθμοςιεφεται θ απόφαςθ
που κθρφςςει τθν πτϊχευςθ ςτο ακροατιριο.
Άρκρο 43
2. *…+ Αν ο οφειλζτθσ είναι νομικό πρόςωπο, θ γνϊςθ του
αντιςυμβαλλομζνου τεκμαίρεται για τα πρόςωπα που
ςυνδζονται με τον οφειλζτθ ςφμφωνα με το άρκρο 32 ν.
4308/2014.

Άρκρο τρίτο
1. Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΟ (ΟΓΑΝΑ ΤΗΣ ΡΤΩΧΕΥΣΗΣ, άρκρα
52 ζωσ 88) του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα καταργοφνται οι
διατάξεισ των άρκρων 85, 86, 87 και 88.
2. Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΟ (ΟΓΑΝΑ ΤΗΣ ΡΤΩΧΕΥΣΗΣ, άρκρα
52 ζωσ 88 ) αντικακίςτανται οι διατάξεισ των άρκρων 52, 55,
58 παράγραφοσ 1, 59 παράγραφοσ 2, 60 παράγραφοι 1 και 2
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, 62 παράγραφοσ 1 , 63, 64, 65, 67 παράγραφοσ 1, 70
παράγραφοσ 2, 71, 74 παράγραφοι 2 και 3, 75, 77
παράγραφοσ 2, 79, 80, 81 παράγραφοσ 3, 82 παράγραφοσ 2
και 84 παράγραφοι 1 και 2, ωσ εξισ:

«Άρκρο 52
Σα όργανα τθσ πτϊχευςθσ
Τα όργανα τθσ πτϊχευςθσ είναι: το πτωχευτικό δικαςτιριο,
ο ειςθγθτισ, ο ςφνδικοσ και θ ςυνζλευςθ των πιςτωτϊν.

Άρκρο 55
Ανακοπι, ζφεςθ και αναίρεςθ
Αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτον παρόντα κϊδικα, οι
αποφάςεισ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου υπόκεινται ςε
ανακοπι ερθμοδικίασ, ζφεςθ, κακϊσ και αναίρεςθ μόνο για
τουσ λόγουσ του άρκρου 559 αρικ. 1, 4, 14, 16, 17 και 19 του
Κ.Ρολ.Δ.. Δεν υπόκεινται ςε ανακοπι ερθμοδικίασ ι ζφεςθ ι
αναίρεςθ οι αποφάςεισ του δικαςτθρίου περί διοριςμοφ ι
αντικατάςταςθσ του ειςθγθτι ι του ςυνδίκου και περί
χοριγθςθσ βοθκθμάτων προσ τον οφειλζτθ ι τθν οικογζνεια
του.

Άρκρο 58
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Οριςμόσ ειςθγθτι
1. Ειςθγθτισ ςτθν πτϊχευςθ ορίηεται πρωτοδίκθσ που
υπθρετεί ςτο πρωτοδικείο. Στα πρωτοδικεία Ακθνϊν,
Ρειραιά και Θεςςαλονίκθσ, ειςθγθτισ των πτωχεφςεων
ορίηεται για δφο (2) δικαςτικά ζτθ, με απόφαςθ τθσ
ολομζλειάσ τουσ, ζωσ τρεισ από τουσ προζδρουσ
πρωτοδικϊν που υπθρετοφν ς’ αυτά, κατ` αποκλειςτικι
απαςχόλθςθ. Για τον οριςμό των ειςθγθτϊν των
πτωχεφςεων βαρφνουςα ςθμαςία ζχει ιδίωσ θ δυνατότθτα
άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ για όςο το δυνατόν
περιςςότερο χρόνο, ςτο πλαίςιο και τθσ ανανζωςθσ τθσ
κθτείασ τουσ. Στα λοιπά πρωτοδικεία, ο ειςθγθτισ ορίηεται
με τθν απόφαςθ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου. Με τον ίδιο
τρόπο αντικακίςταται ο ειςθγθτισ.

Άρκρο 59
Κακικοντα του ειςθγθτι επί τθσ διοίκθςθσ τθσ πτϊχευςθσ
2. Επιβλζπει το ζργο του ςυνδίκου και, αν ςυντρζχει
ςχετικι περίπτωςθ, μπορεί να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ
του. Ραρζχει ςτον ςφνδικο τθν άδεια εμπορίασ ι εκποίθςθσ
εμπορευμάτων και εν γζνει κινθτϊν, κακϊσ και ακινιτων
τθσ πτϊχευςθσ, όπου προβλζπεται ςτον παρόντα κϊδικα.

Άρκρο 60
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Διατάξεισ του ειςθγθτι
1. Ο ειςθγθτισ με αιτιολογθμζνθ διάταξι του αποφαίνεται
επί των ηθτθμάτων που αναφζρονται ςτον παρόντα κϊδικα
και παρζχει τισ προβλεπόμενεσ άδειεσ. Επίςθσ, αποφαςίηει,
εντόσ τριϊν (3) θμερϊν, επί όλων των διενζξεων του
ςυνδίκου με τουσ πιςτωτζσ και τουσ λοιποφσ
εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία τθσ πτϊχευςθσ και ςε κάκε
άλλθ περίπτωςθ που ζχει αρμοδιότθτα κατά τον παρόντα
κϊδικα. Ρριν από τθν ζκδοςθ των ωσ άνω διατάξεων
επιτρζπεται ςε κακζνα που ζχει ζννομο ςυμφζρον να
κατακζςει ςτον ειςθγθτι ζγγραφο υπόμνθμα και να
επικαλεςτεί και να προςκομίςει ςχετικά ζγγραφα.
2. Κατά των διατάξεων αυτϊν του ειςθγθτι, εφόςον δεν
ορίηεται διαφορετικά ςτον παρόντα κϊδικα, κακϊσ και επί
των διενζξεων του ίδιου με το ςφνδικο ι πιςτωτι ι με
άλλουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν πτϊχευςθ, επιτρζπεται, ςε
αυτοφσ που ζχουν ζννομο ςυμφζρον, θ προςφυγι ενϊπιον
του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου. Η προςφυγι, εφόςον δεν
ορίηεται διαφορετικά ςτον παρόντα κϊδικα, αςκείται εντόσ
δζκα (10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ διάταξθσ και
εκδικάηεται εντόσ οκτϊ (8) θμερϊν, το δε πτωχευτικό
δικαςτιριο αποφαίνεται επ` αυτισ αμετακλιτωσ, εντόσ
δζκα (10) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ. Η προςφυγι ςτο
πτωχευτικό δικαςτιριο δεν αναςτζλλει τθν εκτζλεςθ των
διατάξεων του ειςθγθτι, μπορεί όμωσ ο πρόεδροσ του
πτωχευτικοφ δικαςτθρίου, μετά από αίτθςθ του
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προςφεφγοντοσ, να διατάξει τθν αναςτολι εκτελζςεωσ,
κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων (άρκρα 682
επ. Κ.Ρολ.Δ.).

Άρκρο 62
Επιβολι κυρϊςεων κατά του οφειλζτθ
1. Αν ο οφειλζτθσ αρνείται να εμφανιςτεί, εφόςον
ειδοποιθκεί νόμιμα πριν δφο (2) θμζρεσ, ενϊπιον του
ςυνδίκου ι του ειςθγθτι, ο ειςθγθτισ επιβάλλει ς` αυτόν
ποινι τάξεωσ από πεντακόςια (500) ζωσ δφο χιλιάδεσ
(2.000) ευρϊ υπζρ του Ταμείου Νομικϊν που ειςπράττεται
κατά τισ διατάξεισ του ΚΕΔΕ. Μετά τθ δεφτερθ, χωρίσ
αποτζλεςμα, ειδοποίθςθ εμφάνιςθσ του οφειλζτθ, ο
ειςθγθτισ μπορεί να προβεί ςτθν αποςτολι ζκκεςθσ κατ’
αυτοφ για απείκεια κατά τθ διάταξθ του άρκρου 169 του
Ροινικοφ
Κϊδικα
ςτον
αρμόδιο
ειςαγγελζα
πλθμμελειοδικϊν.

Άρκρο 63
Ποιοσ διορίηεται ςφνδικοσ
Σφνδικοσ διορίηεται διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ κατά τισ
διατάξεισ του π.δ. για τθ ρφκμιςθ του επαγγζλματοσ του
διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ, το οποίο κα εκδοκεί κατ’
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εξουςιοδότθςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13 του ν.
4378/2016 ( Αϋ55 ), φςτερα από πρόταςθ των Υπουργϊν
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άρκρο 64
Δικαίωμα αποποίθςθσ
Ο ςφνδικοσ ειδοποιείται αμζςωσ για το διοριςμό του με
κάκε μζςο, ακόμθ και τθλεφωνικά, από τον γραμματζα των
πτωχεφςεων. Ο γραμματζασ ςθμειϊνει ενυπόγραφα τθν
ειδοποίθςθ πάνω ςτο φάκελο τθσ πτϊχευςθσ. Εντόσ των
επόμενων δφο (2) θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ αυτι, ο
ςφνδικοσ δικαιοφται να δθλϊςει εγγράφωσ προσ τον
ειςθγθτι ότι παραιτείται, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12
του πιο πάνω προεδρικοφ διατάγματοσ. Ο ειςθγθτισ
απευκφνεται αμζςωσ προσ το πτωχευτικό δικαςτιριο, το
οποίο αποφαίνεται
αν ςυντρζχει περίπτωςθ
αντικατάςταςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο πιο πάνω άρκρο,
και ςε καταφατικι περίπτωςθ προβαίνει ςτο διοριςμό νζου
ςυνδίκου.
Άρκρο 65
Δθμοςιεφςεισ πρόςκλθςθσ προσ τουσ πιςτωτζσ
Ο ςφνδικοσ ζχει υποχρζωςθ να επιμελθκεί για τθ
δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 8, περίλθψθσ τθσ
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απόφαςθσ που κθρφςςει τθν πτϊχευςθ, με πρόςκλθςθ των
πιςτωτϊν να ςυνζλκουν ενϊπιον του ειςθγθτι ςτον
οριηόμενο ςτθν απόφαςθ τόπο και χρόνο, ενόψει τθσ
ςυνζλευςθσ του άρκρου 84. Αν ο ςφνδικοσ βραδφνει, θ
δθμοςίευςθ γίνεται με επιμζλεια του ειςθγθτι. Αν
ματαιωκεί θ ςυνζλευςθ, για οποιονδιποτε λόγο, θ
θμερομθνία ςφγκλθςθσ τθσ επόμενθσ ςυνζλευςθσ ορίηεται
με απλι πράξθ του ειςθγθτι, θ οποία δθμοςιεφεται κατά
τον ίδιο τρόπο.

Άρκρο 67
Εκποίθςθ πραγμάτων που υπόκεινται ςε φκορά κ.λπ.
1. Ο ςφνδικοσ μπορεί να ηθτιςει από τον ειςθγθτι να
επιτρζψει να εξαιρεκοφν από τθ ςφράγιςθ και να
παραδοκοφν ς` αυτόν, όςα πράγματα υπόκεινται ςε άμεςθ
φκορά ι υποτίμθςθ τθσ αξίασ τουσ ι θ διατιρθςθ τουσ
είναι δαπανθρι. Τα πράγματα αυτά απογράφονται και
εκτιμϊνται αμζςωσ από τον ςφνδικο, ο οποίοσ υπογράφει
τθν ζκκεςθ.

Άρκρο 70
Ζκκεςθ του ςυνδίκου
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2. Η ζκκεςθ του ςυνδίκου γνωςτοποιείται υποχρεωτικά,
τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ πριν τθ ςυνζλευςθ των
πιςτωτϊν ςτον ειςθγθτι, ςτον οφειλζτθ, και ςε εκπρόςωπο
των εργαηομζνων, προκειμζνου να τοποκετθκοφν επ`
αυτισ.

Άρκρο 71
Διατροφι του οφειλζτθ και τθσ οικογζνειασ του
Ο ειςθγθτισ μπορεί, με αιτιολογθμζνθ διάταξι του, μετά
από πρόταςθ του ςυνδίκου, να επιτρζπει τθν καταβολι του
αναγκαίου χρθματικοφ ποςοφ προσ τον οφειλζτθ για τθ
διατροφι αυτοφ και τθσ οικογζνειάσ του. Ρριν από τθν
ζκδοςθ τθσ εν λόγω διάταξθσ ο ειςθγθτισ καλεί τον οφειλζτθ
για να εκκζςει τισ απόψεισ του ι και να κατακζςει ςθμείωμα
με ςυνθμμζνα ςχετικά ζγγραφα. Κατά τθσ διάταξθσ του
ειςθγθτι που απορρίπτει εν όλω ι εν μζρει τθν πρόταςθ του
ςυνδίκου για καταβολι του πιο πάνω χρθματικοφ ποςοφ
προσ τον οφειλζτθ επιτρζπεται προςφυγι ενϊπιον του
πτωχευτικοφ δικαςτθρίου, ενϊ τζτοια προςφυγι δεν
επιτρζπεται κατά τθσ διάταξθσ του ειςθγθτι που δζχεται εν
όλω τθ ςχετικι πρόταςθ του ςυνδίκου.

Άρκρο 74
υμβιβαςμόσ επί απαιτιςεων
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2. Ο οφειλζτθσ προςκαλείται να λάβει γνϊςθ τθσ
ςυμφωνίασ τθσ παραγράφου 1 και δικαιοφται να
προβάλλει τισ τυχόν αντιρριςεισ του ενϊπιον του ειςθγθτι
εντόσ τριϊν (3) θμερϊν.
3. Αν θ αξία του αντικειμζνου του ςυμβιβαςμοφ δεν
υπερβαίνει το ποςό τθσ αρμοδιότθτασ του μονομελοφσ
πρωτοδικείου, ο ειςθγθτισ τον επικυρϊνει ο ίδιοσ ι
αρνείται τθν επικφρωςθ του. Κατά τθσ απόφαςθσ του
ειςθγθτι
επιτρζπεται
ςτον
ςφνδικο,
ςτον
αντιςυμβαλλόμενο, ςτον οφειλζτθ ι ςε οποιονδιποτε
πιςτωτι,
προςφυγι
ενϊπιον
του
πτωχευτικοφ
δικαςτθρίου. Η απόφαςθ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου
δεν υπόκειται ςε ζνδικα μζςα.

Άρκρο 75
Πρόςλθψθ προςϊπων με ειδικζσ γνϊςεισ
Ο ςφνδικοσ, ςε περίπτωςθ που για τθν προϊκθςθ των
εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ απαιτοφνται ειδικζσ γνϊςεισ
τεχνικισ, οικονομικισ, λογιςτικισ ι άλλθσ φφςεωσ, τισ
οποίεσ δεν διακζτει ο ίδιοσ, μπορεί, μετά από ςφμφωνθ
γνϊμθ του ειςθγθτι, να προςλάβει, με οποιαδιποτε
ςυμβατικι ςχζςθ (εργαςίασ, ζργου κ.λπ.), τα απαιτοφμενα
προσ υποβοικθςθ του ζργου του τρίτα πρόςωπα ι τον
οφειλζτθ, των οποίων θ αμοιβι κα κακοριςτεί, κατ` εφλογθ
κρίςθ, από τον ειςθγθτι με αιτιολογθμζνθ διάταξθ του,
κατά τθσ οποίασ δεν επιτρζπεται προςφυγι ςτο
πτωχευτικό δικαςτιριο.
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Άρκρο 77
Εκποίθςθ εμπορευμάτων και κινθτϊν
2. Ο οφειλζτθσ ειδοποιείται πάντοτε για το αίτθμα αυτό
του ςυνδίκου και δικαιοφται να προβάλλει τισ τυχόν
αντιρριςεισ του ενϊπιον του ειςθγθτι εντόσ των τριϊν (3)
επόμενων θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ του.

Άρκρο 79
Αντικατάςταςθ ςυνδίκου
Το πτωχευτικό δικαςτιριο αντικακιςτά το ςφνδικο κατά τα
οριηόμενα ςτα άρκρα 11 και 12 του πιο πάνω π.δ. για τθ
ρφκμιςθ
του
επαγγζλματοσ
του
διαχειριςτι
αφερεγγυότθτασ. Η απόφαςθ του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου
υπόκειται μόνο ςε ζφεςθ.

Άρκρο 80
Ευκφνθ του ςυνδίκου
Ο ςφνδικοσ υπζχει τθν ευκφνθ που προβλζπεται από τθ
διάταξθ του άρκρου 27 του πιο πάνω π.δ. για τθ ρφκμιςθ
του επαγγζλματοσ του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ.

Άρκρο 81
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Αντιμιςκία του ςυνδίκου
3. Μετά τθν ενεργοποίθςθ του Μθτρϊου διαχειριςτϊν
αφερεγγυότθτασ, που κα καταρτιςτεί κατά τισ διατάξεισ
του πιο πάνω προεδρικοφ διατάγματοσ, ωσ προσ το ηιτθμα
τθσ
αντιμιςκίασ
του
ςυνδίκου
εφαρμόηεται
ςυμπλθρωματικά θ διάταξθ του άρκρου 16 του
διατάγματοσ αυτοφ.
Άρκρο 82
φγκλθςθ τθσ ςυνζλευςθσ
2. Συγκαλείται αρχικά με τθν απόφαςθ που κθρφςςει τθν
πτϊχευςθ κατά το άρκρο 7. Η ςφγκλθςθ τθσ διατάςςεται
επίςθσ από τον ειςθγθτι, όπου προβλζπεται ειδικά ςτον
παρόντα κϊδικα. Ρερίλθψθ τθσ διάταξθσ του ειςθγθτι για
τθ Σφγκλθςθ τθσ ςυνζλευςθσ που περιλαμβάνει τον τόπο
και χρόνο, κακϊσ και τα κζματα που κα ςυηθτθκοφν
δθμοςιεφεται ςτο Δελτίο Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του
Ταμείου Νομικϊν πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν θμζρα τθσ
ςφγκλθςθσ και τοιχοκολλάται ςτα γραφεία του ειςθγθτι.

Άρκρο 84
Σρόποσ εξακολοφκθςθσ εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ
1. Μετά το πζρασ των επαλθκεφςεων, ο ειςθγθτισ, εντόσ
δζκα (10) θμερϊν, υποχρεοφται να ςυγκαλζςει τθ
ςυνζλευςθ των πιςτωτϊν που αποφαςίηει, αν πρζπει να
ςυνεχιςτεί από τον ςφνδικο θ άςκθςθ τθσ εμπορικισ
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δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ ι
οριςμζνων κλάδων τθσ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, αν
πρζπει να εκμιςκωκεί ςε τρίτο θ επιχείρθςθ ωσ ςφνολο ι
αν πρζπει να εκποιθκεί θ επιχείρθςθ ωσ ςφνολο ι κατά
επιμζρουσ λειτουργικά ςφνολα (κλάδουσ) αυτισ ι να γίνει
ρευςτοποίθςθ των κατ` ιδίαν ςτοιχείων τθσ χωριςτά. Η
ςχετικι απόφαςθ λαμβάνεται με πλειοψθφία επί του
ςυνόλου των απαιτιςεων, ανεξαρτιτωσ πόςοι πιςτωτζσ
είναι παρόντεσ.
2. Ο οφειλζτθσ και ο ςφνδικοσ ειδοποιοφνται πριν τρεισ (3)
θμζρεσ, περί του κζματοσ αυτοφ που κα ςυηθτθκεί ςτθ
ςυνζλευςθ των πιςτωτϊν, και δικαιοφνται να προβάλλουν
τισ τυχόν αντιρριςεισ τουσ».
3. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΟ (ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΡΤΩΧΕΥΣΗΣ,
άρκρα 15 ζωσ 51) ειςάγονται οι νζεσ διατάξεισ του τρίτου
εδαφίου του άρκρου 61 και τθσ παραγράφου 5 του άρκρου
84 , ωσ εξισ:
«Άρκρο 61
Ανακριτικά κακικοντα του ειςθγθτι
*…+ Ειδικότερα, ο ειςθγθτισ μπορεί να ανακζτει ςε ειδικοφσ
ανακριτικοφσ
υπαλλιλουσ
του
Σϊματοσ
Δίωξθσ
Οικονομικοφ Εγκλιματοσ ( ΣΔΟΕ ) ι ςε άλλα ελεγκτικά
όργανα τθσ Διοίκθςθσ τθ διενζργεια ςυγκεκριμζνων
ανακριτικϊν πράξεων, όπωσ ζλεγχο και ςφνταξθ ςχετικισ
ζκκεςθσ ι λιψθ αντιγράφων από τα φορολογικά και λοιπά
βιβλία και ςτοιχεία του οφειλζτθ, ο οποίοσ ζχει κθρυχκεί
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ςε κατάςταςθ πτωχεφςεωσ, με ςκοπό τθ διαπίςτωςθ τθσ
πραγματικισ οικονομικισ κατάςταςθσ και τθσ περιουςίασ
του τελευταίου.
Άρκρο 84
Σρόποσ εξακολοφκθςθσ εργαςιϊν τθσ πτϊχευςθσ
5. Αν λθφκεί απόφαςθ από τθν ανωτζρω πλειοψθφία για
ρευςτοποίθςθ των κατ` ιδίαν ςτοιχείων τθσ πτωχευτικισ
περιουςίασ χωριςτά, είναι δυνατόν, με αίτθμα του
ςυνδίκου ι πιςτωτϊν που εκπροςωποφν το 20% του
ςυνόλου των απαιτιςεων κατά του οφειλζτθ, να ηθτθκεί
από το δικαςτιριο θ άδεια για εκ νζου ςφγκλθςθ τθσ
ςυνζλευςθσ των πιςτωτϊν με αντικείμενο τθν τροποποίθςθ
τθσ προθγουμζνωσ λθφκείςασ απόφαςθσ κατά τθν
παράγραφο 1. Η αίτθςθ δφναται να υποβλθκεί άπαξ,
ςυνοδεφεται δε επί ποινι απαραδζκτου από βεβαίωςθ
πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι ΕΡΕΥ, εγκατεςτθμζνων ςτθν
Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, για τθν φπαρξθ αξιόχρεου
επενδυτι ενδιαφερόμενου για τθν αγορά του ενεργθτικοφ
τθσ επιχείρθςθσ ωσ ςυνόλου ι λειτουργικϊν ςυνόλων
(κλάδων) αυτισ. Το δικαςτιριο μπορεί να απορρίψει τθν
αίτθςθ, εφόςον κρίνει ότι θ ρευςτοποίθςθ των κατ` ιδίαν
ςτοιχείων τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ ζχει ιδθ
προχωριςει ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε δεν ζχει πλζον νόθμα θ
εκποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ ωσ ςυνόλου».

Άρκρο τζταρτο
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Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΤΟ (ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΤΩΝ ΡΙΣΤΩΣΕΩΝ,
άρκρα 89 ζωσ 95) του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα αντικακίςτανται
οι διατάξεισ των άρκρων 92 παράγραφοσ 2 και 95
παράγραφοσ 2 , ωσ εξισ:
«Άρκρο 92
Εκπρόκεςμθ αναγγελία
2. Η ανακοπι ςτρζφεται κατά του ςυνδίκου. Η ανακοπι
μπορεί να αςκθκεί μζχρι και τθν τελευταία διανομι, ςε
καμία δε περίπτωςθ πζραν των ζξι (6) μθνϊν από το πζρασ
τθσ προκεςμίασ αναγγελίασ. Η άςκθςθ τθσ ανακοπισ δεν
αναςτζλλει τισ διανομζσ που ζχουν ιδθ διαταχκεί από τον
ειςθγθτι. Εάν διαταχκοφν νζεσ διανομζσ πριν τθν ζκδοςθ
τθσ οριςτικισ Απόφαςθσ του δικαςτθρίου, ο ανακόπτων
μετζχει ς` αυτζσ για οριςμζνο ποςό που προςδιορίηεται
προςωρινά από τον πρόεδρο του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου
που δικάηει κατά τθ Διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων.
Το ποςό αυτό δεν καταβάλλεται ςτον ανακόπτοντα, αλλά
φυλάςςεται μζχρι τθν ζκδοςθ οριςτικισ Απόφαςθσ επί τθσ
ανακοπισ. Μετά τθν αναγνϊριςθ τθσ απαίτθςθσ, ο
ανακόπτων δικαιοφται να ηθτιςει από τον ειςθγθτι, να
προαφαιρζςει από τα ποςά που δεν ζχουν ακόμθ
διανεμθκεί τα μερίςματα που του αναλογοφν από τισ
προθγθκείςεσ διανομζσ.

Άρκρο 95
Αντιρριςεισ
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2. Οι αντιρριςεισ ειςάγονται από κοινοφ ςτο ςφνολό τουσ,
εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ των
επαλθκεφςεων, ενϊπιον του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου που
δικάηει κατά τθ διαδικαςία τθσ εκοφςιασ δικαιοδοςίασ, με
ζκκεςθ του ειςθγθτι, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν
ειςαγωγι των αντιρριςεων. Στθ ςυηιτθςθ κλθτεφονται ο
οφειλζτθσ και οι πιςτωτζσ των οποίων αμφιςβθτικθκαν οι
απαιτιςεισ, κακϊσ και αυτοί που υπζβαλαν τισ
αντιρριςεισ, με επιμζλεια του ςυνδίκου. Στθ διαδικαςία
μπορεί να παρζμβει όποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον. Κατά
τθσ απόφαςθσ του δικαςτθρίου επιτρζπεται μόνο ζφεςθ.
αναίρεςθ δεν επιτρζπεται κατά των αποφάςεων του
παρόντοσ άρκρου».

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΤΟ (ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΤΩΝ ΡΙΣΤΩΣΕΩΝ,
άρκρα 89 ζωσ 95) ειςάγεται θ νζα διάταξθ του δεφτερου
εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 90, ωσ εξισ:
«Άρκρο 90
Προκεςμία αναγγελίασ
1. *….+ Η ωσ άνω προκεςμία αναςτζλλεται για το χρονικό
διάςτθμα από 1θ ωσ 31θ Αυγοφςτου».

Άρκρο πζμπτο
Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΡΕΜΡΤΟ ( ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΡΙ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ, άρκρα 96 ζωσ 98) του Ρτωχευτικοφ
Κϊδικα αντικακίςταται θ διάταξθ του άρκρου 98 , ωσ εξισ:
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«Άρκρο 98
Αςτικι ευκφνθ διοικθτϊν κεφαλαιουχικϊν εταιριϊν
1. Αν δεν υποβλθκεί εγκαίρωσ θ αίτθςθ πτϊχευςθσ
ανϊνυμθσ εταιρείασ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του
άρκρου 5 του παρόντοσ, τα υπαίτια για τθν κακυςτζρθςθ
μζλθ του διοικθτικοφ τθσ ςυμβουλίου ευκφνονται εισ
ολόκλθρον
για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ των
εταιρικϊν πιςτωτϊν από τθν μείωςθ του πτωχευτικοφ
μερίςματοσ που επιλκε λόγω τθσ κακυςτζρθςθσ. Τθν ίδια
ευκφνθ υπζχει και αυτόσ που άςκθςε τθν επιρροι του ςτο
μζλοσ ι τα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, με
αποτζλεςμα να μθν υποβάλουν εγκαίρωσ τθν αίτθςθ. Οι
ςχετικζσ απαιτιςεισ των εταιρικϊν δανειςτϊν αςκοφνται
μόνον από τον ςφνδικο.
2. Αν θ παφςθ πλθρωμϊν τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ
προκλικθκε από δόλο ι βαρεία αμζλεια των μελϊν του
διοικθτικοφ τθσ ςυμβουλίου, τα υπαίτια μζλθ ευκφνονται
εισ ολόκλθρον ςε αποηθμίωςθ ζναντι των ςυναλλαχκζντων
με τθν εταιρεία τρίτων
για τθν ηθμία που τουσ
προκλικθκε. Τθν ίδια ευκφνθ υπζχει και αυτόσ που άςκθςε
τθν επιρροι του ςτο μζλοσ ι τα μζλθ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου, ϊςτε να προβοφν ςε πράξεισ ι παραλείψεισ
που είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν περιζλευςθ τθσ εταιρείασ ςε
παφςθ πλθρωμϊν. Οι ςχετικζσ αξιϊςεισ υπόκεινται ςε
τριετι παραγραφι από τότε που γεννικθκε θ αξίωςθ και
είναι δυνατι θ δικαςτικι τθσ επιδίωξθ, εφόςον δε
πρόκειται περί ηθμίασ εκ δόλου, ςε δεκαετι.
3. Οι διατάξεισ των προθγουμζνων παραγράφων
εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτθν εταιρεία περιοριςμζνθσ
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ευκφνθσ, κακϊσ
εταιρεία».

και

ςτθν

ιδιωτικι

κεφαλαιουχικι

ϋΑρκρο ζκτο
Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ (ΡΟΡΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, άρκρα 99 ζωσ 106 ια) του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα
αντικακίςταται ωσ εξισ :

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΣΟ
ΠΡΟΠΣΩΧΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΤΓΙΑΝΗ

Άρκρο 99
Διαδικαςία εξυγίανςθσ
1. Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο με πτωχευτικι
ικανότθτα ςφμφωνα με το άρκρο 2 παράγραφοσ 1, το
οποίο ζχει το κζντρο των κυρίων ςυμφερόντων του ςτθν
Ελλάδα και βρίςκεται ςε παροφςα ι επαπειλοφμενθ
αδυναμία εκπλιρωςθσ των λθξιπρόκεςμων χρθματικϊν
υποχρεϊςεϊν του κατά τρόπο γενικό, δφναται να υπαχκεί
ςτθ διαδικαςία εξυγίανςθσ που προβλζπεται ςτο παρόν
κεφάλαιο με απόφαςθ του αρμόδιου Δικαςτθρίου, φςτερα
από αίτθςθ
επικφρωςθσ τθσ ςυνυποβαλλόμενθσ
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ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 100.
Το πρόςωπο του προθγοφμενου εδαφίου δφναται να
υπαχκεί ςτθ διαδικαςία του παρόντοσ κεφαλαίου και
όταν δεν ςυντρζχει παροφςα ι επαπειλοφμενθ αδυναμία
εκπλιρωςθσ, αν κατά τθν κρίςθ του Δικαςτθρίου υφίςταται
απλϊσ πικανότθτα αφερεγγυότθτάσ του, θ οποία δφναται
να αρκεί με τθ διαδικαςία αυτι.
2. Η διαδικαςία εξυγίανςθσ αποτελεί ςυλλογικι
προπτωχευτικι διαδικαςία, που αποςκοπεί ςτθ διατιρθςθ,
αξιοποίθςθ, αναδιάρκρωςθ και ανόρκωςθ τθσ επιχείρθςθσ
με τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ που προβλζπεται ςτο
παρόν κεφάλαιο, χωρίσ να παραβλάπτεται θ ςυλλογικι
ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν. Η ςυλλογικι ικανοποίθςθ των
πιςτωτϊν παραβλάπτεται, αν προβλζπεται ότι οι μθ
ςυμβαλλόμενοι ςτθ ςυμφωνία πιςτωτζσ κα βρεκοφν ςε
χειρότερθ οικονομικι κζςθ από αυτιν ςτθν οποία κα
βρίςκονταν με βάςθ το όγδοο κεφάλαιο του παρόντοσ
Κϊδικα. Για τθν εκτίμθςθ τθσ οικονομικισ κζςθσ των
πιςτωτϊν λαμβάνονται υπόψθ τα ποςά και τυχόν άλλα
ανταλλάγματα που κα λάβουν και οι όροι αποπλθρωμισ
των ποςϊν αυτϊν.
3. Αν ο οφειλζτθσ ζχει περιζλκει ςε παφςθ πλθρωμϊν, με
τθν αίτθςθ για επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ του
παρόντοσ κεφαλαίου πρζπει να ςυνυποβάλλεται με το
ίδιο δικόγραφο αίτθςθ για τθν κιρυξθ πτϊχευςθσ κατά το
άρκρο 5 παράγραφοσ 2. Ραράλειψθ ςυνυποβολισ αίτθςθσ
πτϊχευςθσ δεν κακιςτά απαράδεκτθ τθν αίτθςθ
επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ
του παρόντοσ
κεφαλαίου, είναι όμωσ δυνατι θ υποβολι αίτθςθσ
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πτϊχευςθσ από τουσ πιςτωτζσ ι τον ειςαγγελζα
πρωτοδικϊν, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 5 του παρόντοσ Κϊδικα. Το
άρκρο 98 εφαρμόηεται και ςτθν παροφςα περίπτωςθ. Αν το
πτωχευτικό δικαςτιριο δεχκεί τθν αίτθςθ επικφρωςθσ τθσ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, απορρίπτει τθν αίτθςθ κιρυξθσ
πτϊχευςθσ με τθν απόφαςθ με τθν οποία επικυρϊνει τθ
ςυμφωνία. Αν το πτωχευτικό δικαςτιριο απορρίψει τθν
αίτθςθ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, προχωρεί
ςτθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ πτϊχευςθσ.
4. Οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου
εφαρμόηονται αναλόγωσ
ςε αιτιςεισ του οφειλζτθ,
πιςτωτϊν ι του ειςαγγελζα πρωτοδικϊν για τθν κιρυξθ
πτϊχευςθσ, οι οποίεσ εκκρεμοφν κατά το χρόνο υποβολισ
τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ του
παρόντοσ κεφαλαίου και ςε αιτιςεισ του οφειλζτθ,
πιςτωτϊν ι του ειςαγγελζα πρωτοδικϊν οι οποίεσ
κατατίκενται ςτο χρονικό διάςτθμα μετά από τθν υποβολι
τθσ αίτθςθσ αυτισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και μετά από
αίτθμα του οφειλζτθ ι πιςτωτι, θ αίτθςθ κιρυξθσ τθσ
πτϊχευςθσ είτε ςυνεκδικάηεται είτε αναβάλλεται για
ςυνεκδίκαςθ με τθν αίτθςθ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ.
5. Αν ο οφειλζτθσ περιζλκει ςε κατάςταςθ παφςθσ
πλθρωμϊν μετά τθν υποβολι αίτθςθσ επικφρωςθσ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, οφείλει να υποβάλει αίτθςθ
πτϊχευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 5 παράγραφοσ 2, αλλά
δφναται να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εξζταςθσ τθσ αίτθςθσ
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πτϊχευςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί τθσ αιτιςεωσ
επικυρϊςεωσ.
6. Αν ο οφειλζτθσ είναι ανϊνυμθ εταιρεία και ςυντρζχουν
οι προχποκζςεισ εφαρμογισ του άρκρου 48 παράγραφοσ 1
ςτοιχείο γ` κ.ν. 2190/1920, αναςτζλλεται κατά τθ διάρκεια
τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ, ιτοι από τθν υποβολι τθσ
αίτθςθσ επικφρωςθσ του άρκρου 104 του παρόντοσ μζχρι
να εκδοκεί απόφαςθ γι’αυτι, θ ζκδοςθ απόφαςθσ για τθ
λφςθ τθσ εταιρείασ και θ τυχόν προκεςμία που ζχει
χορθγθκεί ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του ιδίου
άρκρου παρατείνεται αυτοδικαίωσ μζχρι τθ λιξθ τθσ
διαδικαςίασ εξυγίανςθσ. Αν ο οφειλζτθσ είναι εταιρεία
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ
εφαρμογισ του άρκρου 45 παράγραφοσ
2 του ν.
3190/1955, αναςτζλλεται κατά τθν ωσ άνω διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ εξυγίανςθσ θ ζκδοςθ απόφαςθσ για τθ λφςθ
τθσ εταιρείασ.
7. Αρμόδιο δικαςτιριο για τισ διαδικαςίεσ του παρόντοσ
κεφαλαίου είναι το κατά το άρκρο 4 αρμόδιο πτωχευτικό
δικαςτιριο που, με τθν επιφφλαξθ ειδικϊν διατάξεων,
δικάηει με τθ διαδικαςία τθσ εκοφςιασ δικαιοδοςίασ. Οι
αποφάςεισ του δεν υπόκεινται ςε τακτικά ι ζκτακτα ζνδικα
μζςα, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά.
8. Οι διατάξεισ των άλλων κεφαλαίων του παρόντοσ
Κϊδικα εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ του παρόντοσ
κεφαλαίου μόνο ςτο μζτρο που γίνεται παραπομπι ςε
αυτζσ.
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Άρκρο 100
Απαιτοφμενθ πλειοψθφία πιςτωτϊν

1. Ρροκειμζνου να επικυρωκεί
ςυμφωνία εξυγίανςθσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 106β, κα πρζπει να ζχει ςυναφκεί
από τον οφειλζτθ και από πιςτωτζσ του που εκπροςωποφν
το εξιντα τοισ εκατό (60%) του ςυνόλου των απαιτιςεων
ςτο οποίο περιλαμβάνεται το ςαράντα τοισ εκατό (40%)
των τυχόν εμπραγμάτωσ ι με ειδικό προνόμιο ι με
προςθμείωςθ υποκικθσ εξαςφαλιςμζνων απαιτιςεων. Η
επικφρωςθ ςυμφωνίασ, θ οποία ζχει ςυναφκεί μόνον από
πιςτωτζσ, που ςυγκεντρϊνουν τα ποςοςτά του παραπάνω
εδαφίου, χωρίσ τθ ςφμπραξθ του οφειλζτθ, είναι δυνατι
εφόςον ο οφειλζτθσ βρίςκεται, κατά το χρόνο ςφναψθσ τθσ
ςυμφωνίασ, ςε παφςθ πλθρωμϊν. Στθν περίπτωςθ του
προθγοφμενου εδαφίου δεν εφαρμόηονται οι παράγραφοι
3 ζωσ 5 του άρκρου 99.
2. Τα ποςοςτά τθσ παραγράφου 1 υπολογίηονται 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, Στθν κατάςταςθ
των πιςτωτϊν πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται όλοι οι
πιςτωτζσ, ανεξαρτιτωσ προνομίων ι εμπραγμάτων
αςφαλειϊν, οι απαιτιςεισ των οποίων υπιρχαν κατά τθν
θμερομθνία του προθγοφμενου εδαφίου, ζςτω και αν δεν
είναι λθξιπρόκεςμεσ. Δεν λαμβάνονται υπόψθ πιςτωτζσ
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που δεν κίγονται από τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ κατ`
ανάλογθ εφαρμογι του άρκρου 116 παράγραφοσ 3.
3. Στθν περίπτωςθ τθσ ςυμφωνίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ
παραγράφου 1, οι απαιτιςεισ των πιςτωτϊν που
περιλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ τθσ παραγράφου 2 κα
πρζπει να προκφπτουν από τα βιβλία του οφειλζτθ ι να
ζχουν αναγνωριςτεί ι να ζχουν πικανολογθκεί με
απόφαςθ
δικαςτθρίου
οποιουδιποτε
βακμοφ
δικαιοδοςίασ, ακόμθ και με τθ διαδικαςία των
αςφαλιςτικϊν μζτρων. Στθν περίπτωςθ τθσ ςυμφωνίασ του
δευτζρου εδαφίου τθσ παραγράφου 1, θ κατάςταςθ των
πιςτωτϊν τθσ παραγράφου 2 ςυντάςςεται με βάςθ τισ
δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του οφειλζτθ,
εφόςον υπάρχουν, ι/και τα βιβλία και ςτοιχεία του
οφειλζτθ, ι/και τα βιβλία και ςτοιχεία των ςυμβαλλόμενων
πιςτωτϊν, ι/και αποφάςεισ δικαςτθρίων οποιουδιποτε
βακμοφ δικαιοδοςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων αποφάςεων
που εκδίδονται με τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν
μζτρων.
Άρκρο 101
φμπραξθ ςυνζλευςθσ μετόχων ι εταίρων - φμπραξθ
τρίτων

1. Αν ο οφειλζτθσ είναι νομικό πρόςωπο και κατά τισ
οικείεσ διατάξεισ απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ οριςμζνων
όρων τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ
των μετόχων ι των εταίρων, θ απόφαςθ αυτι δφναται είτε
να λαμβάνεται μετά τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ
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είτε να τίκεται ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ωσ αναβλθτικι
αίρεςθ για τθ κζςθ τθσ ςε ιςχφ.
2. Αν ζνασ ι περιςςότεροι μζτοχοι ι εταίροι Ε.Ρ.Ε.
δθλϊνουν ότι δεν κα παραςτοφν ςτθ ςχετικι ςυνζλευςθ ι
δεν κα υπερψθφίςουν τθν αντίςτοιχθ απόφαςθ, κακϊσ και
όταν δεν παραςτοφν ι δεν υπερψθφίςουν τθν απόφαςθ ςε
ςυνζλευςθ που ζχει λάβει χϊρα και ζχει ςυγκλθκεί ι
πρόκειται να ςυγκλθκεί νζα ςυνζλευςθ με τα ίδια κζματα,
το πτωχευτικό δικαςτιριο δφναται, αν κρίνει ότι θ άρνθςθ
είναι καταχρθςτικι, δικάηοντασ με τθ διαδικαςία των
αςφαλιςτικϊν μζτρων, μετά από αίτθςθ του οφειλζτθ ι
πιςτωτι, να διορίςει ειδικό εκπρόςωπο, που κα δφναται να
ςυγκαλζςει γενικι ςυνζλευςθ και να αςκιςει το δικαίωμα
παράςταςθσ και ψιφου αντί των μετόχων ι των εταίρων
αυτϊν. Θεωρείται ότι αρνοφνται καταχρθςτικά οι μζτοχοι ι
οι εταίροι ιδίωσ αν το δικαςτιριο κρίνει ότι χωρίσ τθν
επίτευξθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ο οφειλζτθσ αναμζνεται
να πτωχεφςει και ότι ςε περίπτωςθ εκκακάριςθσ του
οφειλζτθ κατά το κεφάλαιο όγδοο οι μζτοχοι ι οι εταίροι
δεν κα λάβουν μζροσ ςτο προϊόν τθσ εκκακάριςθσ. Η
κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ του δικαςτθρίου ςτθν εταιρία
υποκακιςτά τθν κατά το νόμο διαδικαςία νομιμοποίθςθσ
του εταίρου ι μετόχου για τθ ςυμμετοχι του ςτθ
ςυνζλευςθ.
3. Στθν περίπτωςθ που για τθν εκπλιρωςθ οριςμζνων
όρων τθσ ςυμφωνίασ απαιτείται θ ςφμπραξθ τρίτων
πρόςωπων που δεν ςυμβάλλονται, αυτι είτε παρζχεται με
ςχετικι διλωςθ τοφτων ςε ζγγραφο που φζρει βεβαίωςθ
του γνθςίου τθσ υπογραφισ και ςυνοδεφει τθ ςυμφωνία
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είτε τίκεται ωσ αναβλθτικι αίρεςθ ςτθ ςυμφωνία για τθ
κζςθ τθσ ςε ιςχφ.

Άρκρο 102
υμμετοχι δθμοςίου και δθμοςίων φορζων

Το δθμόςιο, νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, δθμόςιεσ
επιχειριςεισ του δθμόςιου τομζα, φορείσ κοινωνικισ
πρόνοιασ και αςφάλιςθσ, δφνανται να ςυναινοφν ςτθ
ςφναψθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ 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.

Άρκρο 103
Περιεχόμενο τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ

1. Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ δφναται να ζχει ωσ αντικείμενο
οποιαδιποτε ρφκμιςθ του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ
του οφειλζτθ και ιδίωσ:
α. Τθ μεταβολι των όρων των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ.
Η μεταβολι αυτι δφναται ενδεικτικά να ςυνίςταται ςτθ
μεταβολι του χρόνου εκπλιρωςθσ των απαιτιςεων,
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περιλαμβανομζνθσ τθσ τροποποίθςθσ των όρων υπό τουσ
οποίουσ δφναται να ηθτθκεί θ πρόωρθ αποπλθρωμι τουσ,
ςτθ μεταβολι του επιτοκίου, ςτθν αντικατάςταςθ τθσ
υποχρζωςθσ καταβολισ επιτοκίου με τθν υποχρζωςθ
καταβολισ μζρουσ των κερδϊν, ςτθν αντικατάςταςθ
απαιτιςεων με μετατρζψιμεσ ι μθ ομολογίεσ ζκδοςθσ του
οφειλζτθ ι ςτθν υποχρζωςθ των εμπραγμάτωσ
αςφαλιςμζνων πιςτωτϊν να δεχκοφν τθν εναλλαγι
υποκθκικισ ι ενεχυρικισ τάξθσ υπζρ νζων πιςτωτϊν του
οφειλζτθ. Δεν κίγονται οι πιςτϊςεισ που είναι
εξαςφαλιςμζνεσ με ςυμφωνία χρθματοοικονομικισ
αςφάλειασ κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 του ν. 3301/2004
ςτο μζτρο που ικανοποιοφνται από τθν αςφάλεια αυτι,
εκτόσ αν ςυμφωνιςει διαφορετικά ο αςφαλειολιπτθσ.
β. Τθν κεφαλαιοποίθςθ υποχρεϊςεων του οφειλζτθ με τθν
ζκδοςθ μετοχϊν κάκε είδουσ ι κατά περίπτωςθ εταιρικϊν
μεριδίων. Ρριν από τθν κεφαλαιοποίθςθ δφναται να
λαμβάνει χϊρα μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου για τθν
απόςβεςθ ηθμιϊν ςε κάκε περίπτωςθ ι αν οι μετοχζσ του
οφειλζτθ είναι ειςθγμζνεσ ςε οργανωμζνθ αγορά ι
πολυμερι μθχανιςμό διαπραγμάτευςθσ, για το ςχθματιςμό
αποκεματικοφ. Στθν τελευταία περίπτωςθ δεν απαιτείται
να πλθροφται θ προχπόκεςθ του άρκρου 4 παράγραφοσ
4α του κ.ν. 2190/1920 περί ςχζςθσ τθσ χρθματιςτθριακισ
προσ τθν ονομαςτικι αξία.
γ. Τθ ρφκμιςθ των ςχζςεων των πιςτωτϊν μεταξφ τουσ
μετά από τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ είτε υπό τθν
ιδιότθτα τουσ ωσ πιςτωτϊν είτε ςε περίπτωςθ
κεφαλαιοποίθςθσ, υπό τθν ιδιότθτα τουσ ωσ μετόχων ι

32

εταίρων. Ενδεικτικά θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ δφναται να
προβλζπει ότι μία κατθγορία πιςτωτϊν δεν δφναται να
ηθτιςει τθν αποπλθρωμι των απαιτιςεων προσ αυτιν πριν
από τθν πλιρθ ικανοποίθςθ μιασ άλλθσ, να ρυκμίηει
κζματα διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ μετά τθν
κεφαλαιοποίθςθ απαιτιςεων των πιςτωτϊν, να ρυκμίηει
κζματα ςε ςχζςθ με τθ μεταβίβαςθ των μετοχϊν ι
εταιρικϊν μεριδίων που κα προκφψουν από τθν
κεφαλαιοποίθςθ, όπωσ ενδεικτικά δικαίωμα ι υποχρζωςθ
των μετόχων μειοψθφίασ ςε περίπτωςθ πϊλθςθσ τθσ
πλειοψθφίασ των μετοχϊν να πωλιςουν τισ μετοχζσ τουσ
με τουσ ίδιουσ όρουσ με τουσ οποίουσ γίνεται θ πϊλθςθ τθσ
πλειοψθφίασ.
δ. Τθ μείωςθ των απαιτιςεων ζναντι του οφειλζτθ.
ε. Τθν εκποίθςθ επί μζρουσ περιουςιακϊν ςτοιχείων του
οφειλζτθ.
ςτ. Τθν ανάκεςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ επιχείρθςθσ του
οφειλζτθ ςε τρίτο με βάςθ οποιαδιποτε ζννομθ ςχζςθ
περιλαμβανομζνθσ ενδεικτικά τθσ εκμίςκωςθσ ι τθσ
ςφμβαςθσ διαχείριςθσ.
η. Τθ μεταβίβαςθ του ςυνόλου ι μζρουσ τθσ επιχείρθςθσ
του οφειλζτθ ςε τρίτο ι ςε εταιρεία των πιςτωτϊν κατά τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 106δ.
θ. Τθν αναςτολι των ατομικϊν και ςυλλογικϊν διϊξεων
των πιςτωτϊν για κάποιο διάςτθμα μετά τθν επικφρωςθ
τθσ ςυμφωνίασ. Η αναςτολι αυτι δεν κα δεςμεφει τουσ μθ
ςυμβαλλόμενουσ πιςτωτζσ για διάςτθμα που υπερβαίνει
τουσ τρείσ (3) μινεσ από τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ.
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κ. Το διοριςμό πρόςωπου που κα επιβλζπει τθν εκτζλεςθ
των όρων τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ αςκϊντασ τισ
εξουςίεσ που του δίνονται κατά τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ.
ί. Τθν καταβολι ςυμπλθρωματικϊν ποςϊν προσ εξόφλθςθ
απαιτιςεων ςε περίπτωςθ βελτίωςθσ τθσ οικονομικισ
κζςθσ του οφειλζτθ. Η ςυμφωνία κα πρζπει να ορίηει με
ακρίβεια τισ προχποκζςεισ καταβολισ των ποςϊν αυτϊν.
2. Οι εγγυιςεισ, οι αςφαλίςεισ πιςτϊςεων και άλλεσ
ςυμβάςεισ με αντίςτοιχο αποτζλεςμα υπζρ απαιτιςεων
που κεφαλαιοποιοφνται τρζπονται, αν δεν ορίηεται
διαφορετικά, ςε δικαίωμα προαίρεςθσ του πιςτωτι να
πωλιςει ςτον εγγυθτι ι αςφαλιςτι τισ μετοχζσ ι τα
εταιρικά
μερίδια
που
προκφπτουν
από
τθν
κεφαλαιοποίθςθ του χρζουσ κατά το χρόνο ςτον οποίο κα
κακίςτατο κατά τουσ όρουσ του λθξιπρόκεςμο το χρζοσ και
για ποςό ίςο με το άκροιςμα του κεφαλαίου και των τυχόν
τόκων που καλφπτονται από τθν εγγφθςθ. Το δικαίωμα
προαίρεςθσ δφναται να αςκθκεί εντόσ δφο μθνϊν από το
χρόνο κατά τον οποίο κα κακίςτατο λθξιπρόκεςμθ θ
υποχρζωςθ που κεφαλαιοποιικθκε και, αν είναι ιδθ
λθξιπρόκεςμθ κατά τθν κεφαλαιοποίθςθ, εντόσ δφο μθνϊν
από τθν τελευταία.
3. Η μθ τιρθςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ από τον
οφειλζτθ δφναται να τίκεται ωσ διαλυτικι αίρεςθ τθσ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ι ωσ λόγοσ καταγγελίασ τθσ.
4. Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ δφναται να τελεί και υπό άλλεσ
αιρζςεισ αναβλθτικζσ ι διαλυτικζσ, όπωσ ενδεικτικά τθν
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τροποποίθςθ ι καταγγελία εκκρεμϊν αμφοτεροβαρϊν
ςυμβάςεων, οι όροι των οποίων είναι επαχκείσ για τθν
επιχείρθςθ του οφειλζτθ. Σε περίπτωςθ αναβλθτικισ
αίρεςθσ κα πρζπει να προβλζπεται ο χρόνοσ εντόσ του
οποίου κα πρζπει να πλθρωκεί θ αίρεςθ, μθ δυνάμενοσ να
υπερβεί τουσ εννζα (9) μινεσ από τθν επικφρωςθ, και να
ρυκμίηονται προςωρινά οι υποχρεϊςεισ του οφειλζτθ ςτο
μζτρο που κρίνεται αναγκαίο για τθν αποφυγι τθσ παφςθσ
πλθρωμϊν του οφειλζτθ όςο εκκρεμεί θ αίρεςθ.
5. Η ιςχφσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ τελεί υπό τθν
προχπόκεςθ τθσ επικφρωςθσ τθσ από το πτωχευτικό
δικαςτιριο, εκτόσ αν κατά τθ βοφλθςθ των
ςυμβαλλομζνων το ςφνολο ι μζροσ των όρων τθσ ιςχφουν
μεταξφ τουσ και χωρίσ τθν επικφρωςθ κατά τισ διατάξεισ
του κοινοφ δικαίου.
6. Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ ςυνάπτεται με ιδιωτικό
ζγγραφο, εκτόσ αν οι υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνονται με
αυτιν απαιτοφν τθ ςφνταξθ δθμοςίου εγγράφου. Στθν
τελευταία περίπτωςθ το ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο
μπορεί να αναπλθρωκεί με δθλϊςεισ ενϊπιον του
δικαςτθρίου.
7. Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από
επιχειρθματικό ςχζδιο με χρονικι διάρκεια ίςθ με αυτι τθσ
ςυμφωνίασ,
το
οποίο
εγκρίνεται
από
τουσ
ςυμβαλλόμενουσ κατ` άρκρο 100.
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Άρκρο 104
Αίτθςθ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ

1. Στθν περίπτωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ που ςυνάπτεται
από τον οφειλζτθ και τουσ πιςτωτζσ του, θ αίτθςθ
επικφρωςισ τθσ από το πτωχευτικό δικαςτιριο
υποβάλλεται από τον οφειλζτθ ι ςυμβαλλόμενο πιςτωτι.
Στθν περίπτωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ που
ςυνάπτεται μόνον από τουσ πιςτωτζσ του οφειλζτθ, θ
αίτθςθ επικφρωςθσ υποβάλλεται από οιονδιποτε από τουσ
ςυμβαλλόμενουσ πιςτωτζσ.
2. Στθν αίτθςθ προσ το πτωχευτικό δικαςτιριο πρζπει να
περιγράφονται θ επιχείρθςθ του οφειλζτθ, θ 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 και τα μζτρα που
ςυμφωνικθκαν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ του
αδυναμίασ. Ιδιαίτερα γίνεται περιγραφι του μεγζκουσ τθσ
επιχείρθςθσ, του προςωπικοφ που απαςχολεί, κακϊσ και
τθσ κατάςταςθσ και των προοπτικϊν τθσ αγοράσ, ςτθν
οποία ο οφειλζτθσ δραςτθριοποιείται.
3. Στθν περίπτωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ που ςυνάπτεται
από τον οφειλζτθ και τουσ πιςτωτζσ του θ αίτθςθ
επικφρωςθσ πρζπει να ςυνοδεφεται, με ποινι
απαραδζκτου, από τα ακόλουκα ζγγραφα: α) Τθν
υπογεγραμμζνθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ. β) Τισ οικονομικζσ
καταςτάςεισ του οφειλζτθ, εφόςον υπάρχουν, για τθν
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τελευταία χριςθ, για τθν οποία είναι διακζςιμεσ. Στθν
περίπτωςθ των κεφαλαιουχικϊν εταιριϊν, οι ωσ άνω
οικονομικζσ καταςτάςεισ πρζπει να είναι δθμοςιευμζνεσ
και εγκεκριμζνεσ από γενικι ςυνζλευςθ. Στθν περίπτωςθ
των λοιπϊν επιχειριςεων, αλλά και όταν πρόκειται για
ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, εφόςον υπάρχουν,
αυτζσ πρζπει να είναι δθμοςιευμζνεσ ςε μία οικονομικι
εφθμερίδα και ελεγμζνεσ. γ) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ
οικονομικισ υπθρεςίασ για τα χρζθ του οφειλζτθ προσ το
Δθμόςιο. δ) Ζκκεςθ εμπειρογνϊμονα, θ οποία ςυντάςςεται
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο. Η αίτθςθ
μπορεί να ςυνοδεφεται και από άλλα ζγγραφα που
ςτθρίηουν τα παρεχόμενα ςτοιχεία, βεβαιωμζνα ωσ προσ
τθν ακρίβεια του περιεχομζνου τουσ από τον υπεφκυνο για
τθ διεφκυνςθ του λογιςτθρίου, όπου υπάρχει, και από το
νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ. Τα
ζγγραφα του
προθγοφμενου εδαφίου μποροφν να
προςκομιςκοφν και με τισ προτάςεισ κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ
αίτθςθσ επικφρωςθσ.
4. Στθν περίπτωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ που
ςυνάπτεται μόνον από τουσ πιςτωτζσ του οφειλζτθ
ςυνυποβάλλεται επί ποινι απαραδζκτου αίτθςθ για τθν
κιρυξθ του οφειλζτθ ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ, κακϊσ και
ζκκεςθ εμπειρογνϊμονα που ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο. Τα υπόλοιπα ζγγραφα τθσ
παραγράφου 3 ςυνυποβάλλονται με τθν αίτθςθ εφόςον
ζχουν παραςχεκεί από τον οφειλζτθ ςτουσ πιςτωτζσ ι τον
οριςκζντα εμπειρογνϊμονα. Σε περίπτωςθ ελλείψεων, το
πτωχευτικό δικαςτιριο δφναται να αναβάλει τθν ζκδοςθ
οριςτικισ απόφαςθσ και να διατάξει να χορθγθκοφν από
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τον οφειλζτθ ςτον οριςκζντα εμπειρογνϊμονα όλα τα
απαιτοφμενα ςτοιχεία για τθν πλθρότθτα τθσ αίτθςθσ εντόσ
προκεςμίασ ενόσ μθνόσ από τθν ζκδοςθ τθσ μθ οριςτικισ
του απόφαςθσ. Με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ προκεςμίασ αυτισ
ο αιτϊν ι οι αιτοφντεσ πιςτωτζσ επαναφζρουν με κλιςθ τθ
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ, θ οποία προςδιορίηεται
εντόσ διμινου από τθν υποβολι τθσ. Η μθ παροχι
ςυνδρομισ και των απαιτουμζνων ςτοιχείων από τον
οφειλζτθ προσ τον εμπειρογνϊμονα ςυνιςτά το ζγκλθμα
τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ ςε διάταξθ δικαςτικισ απόφαςθσ (
άρκρο 232 Α του Ροινικοφ Κϊδικα ), που διϊκεται και
τιμωρείται κατά τισ διατάξεισ του εν λόγω Κϊδικα κακϊσ
και του ΚΡοινΔ. Αν το πτωχευτικό δικαςτιριο δεχκεί τθν
αίτθςθ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ,
απορρίπτει τθν αίτθςθ κιρυξθσ πτϊχευςθσ με τθν
απόφαςθ με τθν οποία επικυρϊνει τθ ςυμφωνία. Αν το
πτωχευτικό δικαςτιριο απορρίψει τθν αίτθςθ επικφρωςθσ
τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, προχωρεί ςτθν εξζταςθ τθσ
αίτθςθσ πτϊχευςθσ.
5. Στθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα των παραγράφων 3
και 4 πρζπει να εκτίκεται θ γνϊμθ του ςε ςχζςθ με τα
οικονομικά ςτοιχεία του οφειλζτθ, τθν κατάςταςθ τθσ
αγοράσ και τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων επικφρωςθσ
τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 106β.
Στθν ζκκεςθ του προθγοφμενου εδαφίου περιλαμβάνεται
επίςθσ βεβαίωςθ του εμπειρογνϊμονα για τθν ακρίβεια
και εγκυρότθτα τθσ κατάςταςθσ των πιςτωτϊν που
ςυνοδεφει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2 του άρκρου 100 με ειδικι μνεία των
ενζγγυων πιςτωτϊν και επιςυνάπτεται κατάλογοσ των
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περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ. Σε περίπτωςθ
εφαρμογισ τθσ παραγράφου 2α του άρκρου 106 β, δεν
απαιτείται να εκτίκεται θ γνϊμθ του εμπειρογνϊμονα ςε
ςχζςθ με τθ ςυνδρομι τθσ προχπόκεςθσ του ςτοιχείου α`
τθσ παραγράφου 2 του ιδίου άρκρου.
6. Ο κατά τθν παράγραφο 3 εμπειρογνϊμονασ επιλζγεται
από τον οφειλζτθ και τουσ ςυμβαλλόμενουσ πιςτωτζσ του
από κοινοφ ςτθν περίπτωςθ τθσ αίτθςθσ του πρϊτου
εδαφίου τθσ παραγράφου 1 και από τουσ ςυμβαλλόμενουσ
πιςτωτζσ ςτθν περίπτωςθ τθσ αίτθςθσ του δεφτερου
εδαφίου. Ο εμπειρογνϊμονασ είναι πιςτωτικό ίδρυμα που
παρζχει νόμιμα υπθρεςίεσ ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με το ν.
3601/2007 (Α` 178) ι νόμιμοσ ελεγκτισ ι ελεγκτικό
γραφείο, όπωσ ορίηονται ςτο ν. 3693/2008 (Αϋ 174). Αν ο
οφειλζτθσ είναι φυςικό πρόςωπο, ωσ εμπειρογνϊμονασ
δφναται να ορίηεται και ελεγκτισ πτυχιοφχοσ ανωτάτθσ
ςχολισ, που είναι μζλοσ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου
Ελλάδοσ (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοσ άδειασ Λογιςτι Φοροτεχνικοφ
Α` τάξεωσ του ν. 2515/1997 (Α` 154).

Άρκρο 105
Δικάςιμοσ - Κλθτεφςεισ

1. Για τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ ορίηεται
δικάςιμοσ εντόσ διμινου από τθν υποβολι τθσ.
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2. Με ποινι απαραδζκτου, ςτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ
κλθτεφεται ο οφειλζτθσ, εφόςον δεν ςυμπεριλαμβάνεται
ςτουσ αιτοφντεσ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 104. Η
κλιτευςθ του οφειλζτθ γίνεται τουλάχιςτον είκοςι (20)
θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία ςυηιτθςθσ, με επίδοςθ
αντιγράφου τθσ αίτθςθσ ςτο οποίο ςθμειϊνεται ο
προςδιοριςμόσ τθσ δικαςίμου.
Με επιμζλεια του
αιτοφντοσ ι των αιτοφντων, θ αίτθςθ δθμοςιεφεται εντόσ
πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν ςτο Δελτίο Δικαςτικϊν
Δθμοςιεφςεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτθτων
Απαςχολουμζνων (Ταμείο Νομικϊν) και ςτο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Στθ ςυηιτθςθ δφναται να παραςτεί και να ακουςκεί και
εκπρόςωποσ των εργαηομζνων. Κάκε άλλο πρόςωπο που
ζχει ζννομο ςυμφζρον δικαιοφται να παρζμβει χωρίσ
τιρθςθ προδικαςίασ.
4. Ο αρμόδιοσ δικαςτισ δφναται κατά το άρκρο 748
παράγραφοσ 3 Κ.Ρολ.Δ. να διατάξει τθν κλιτευςθ ενόσ ι
περιςςότερων πιςτωτϊν του οφειλζτθ, ορίηοντασ
ταυτόχρονα και τθν προκεςμία τθσ κλιτευςθσ. Εφόςον
υπάρχουν χρζθ του οφειλζτθ προσ το δθμόςιο ι προσ
φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατάςςεται υποχρεωτικά θ
κλιτευςθ τοφτων.

Άρκρο 106
Αποτελζςματα τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ
1. Από τθν κατάκεςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ προσ
επικφρωςθ και μζχρι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ από το
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πτωχευτικό δικαςτιριο για τθν επικφρωςθ ι μθ τθσ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, αναςτζλλονται αυτόματα τα
μζτρα, εκκρεμι ι μθ, ατομικισ και ςυλλογικισ
αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ κατά του οφειλζτθ για τθν
ικανοποίθςθ απαιτιςεων που ζχουν γεννθκεί πριν τθν
υποβολι τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ. Η ανωτζρω αναςτολι δεν μπορεί να
υπερβαίνει τουσ τζςςερισ (4) μινεσ. Για τθν ωσ άνω
διάρκεια
αναςτζλλεται
θ
λιψθ
οποιουδιποτε
αςφαλιςτικοφ
μζτρου
κατά
του
οφειλζτθ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εγγραφισ προςθμείωςθσ
υποκικθσ, ςυναινετικισ ι κατ' αντιδικία, εκτόσ εάν με αυτό
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. Για τθν ωσ άνω διάρκεια
αναςτζλλονται οι αποκλειςτικζσ προκεςμίεσ άςκθςθσ
αξιϊςεων και παραγραφισ, υπό τισ οποίεσ τελοφν οι
απαιτιςεισ των πιςτωτϊν και τα δικαιϊματα των υπζρ του
οφειλζτθ εγγυθτϊν και ςυνοφειλετϊν του εισ ολόκλθρον,
κακϊσ και οι προκεςμίεσ και θ άςκθςθ διαδικαςτικϊν
πράξεων. Η ωσ άνω αυτόματθ αναςτολι διϊξεων μπορεί
να εφαρμοςτεί μόνον μία φορά ανά οφειλζτθ. Στο Μθτρϊο
Ρτωχεφςεων του άρκρου 8 παράγραφοσ 3 ςθμειϊνεται θ
ζναρξθ ιςχφοσ τθσ αυτόματθσ αναςτολισ διϊξεων κατά τθν
πρϊτθ υποβολι αίτθςθσ επικφρωςθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ κατά το άρκρο 104.
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2. Η αναςτολι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου επάγεται
αυτοδικαίωσ τθν απαγόρευςθ τθσ διάκεςθσ των ακινιτων
και του εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ.
3. Μετά τθν πάροδο τθσ περιόδου των τεςςάρων (4)
μθνϊν που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 , δφναται να
διαταχκεί θ αναςτολι λιψθσ μζτρων, εκκρεμϊν ι μθ,
ατομικισ και ςυλλογικισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ κατά του
οφειλζτθ κακϊσ και θ λιψθ κάκε άλλου προλθπτικοφ
μζτρου, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 106α. Η
παράγραφοσ 2 ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ αυτι.

Άρκρο 106α
Προλθπτικά μζτρα
1. Το πτωχευτικό δικαςτιριο ι κατά περίπτωςθ ο πρόεδρόσ
του, με απόφαςθ που λαμβάνεται κατόπιν αιτιςεωσ
οποιουδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον και δικάηεται με τθ
διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων, δφναται, μετά τθν
κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ, να διατάξει και οποιοδιποτε άλλο από τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 10 προλθπτικά μζτρα. Τα μζτρα
αυτά καταλαμβάνουν τισ απαιτιςεισ που ζχουν γεννθκεί
πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ και
μποροφν να ιςχφουν μζχρι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί τθσ
αίτθςθσ επικφρωςθσ.
2. Εφόςον ςυντρζχει ςπουδαίοσ επιχειρθματικόσ ι
κοινωνικόσ λόγοσ, τα παραπάνω προλθπτικά μζτρα μπορεί
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να επεκτείνονται και υπζρ
ςυνοφειλετϊν του οφειλζτθ.

εγγυθτϊν

ι

λοιπϊν

3. Τα προλθπτικά μζτρα τθσ παραγράφου 1 δεν μποροφν
να κίγουν τα δικαιϊματα από ςυμφωνία παροχισ
χρθματοοικονομικισ αςφάλειασ κατά τθν ζννοια του
άρκρου 2 του ν. 3301/2004 (Α` 263) ι από ριτρα
εκκακαριςτικοφ ςυμψθφιςμοφ κατά τθν ζννοια τθσ ίδιασ
διάταξθσ και ανεξάρτθτα από το αν θ ριτρα
εκκακαριςτικοφ ςυμψθφιςμοφ περιζχεται ςε ςυμφωνία
παροχισ χρθματοοικονομικισ αςφάλειασ ι ςε ςυμφωνία
τθσ οποίασ αποτελεί μζροσ θ ςυμφωνία παροχισ
αςφάλειασ. Επίςθσ δεν κίγεται το δικαίωμα καταγγελίασ
και απόδοςθσ του μιςκίου ςε περίπτωςθ ςφμβαςθσ
μίςκωςθσ, εφόςον ο οφειλζτθσ είναι υπεριμεροσ ωσ προσ
τθν καταβολι ζξι (6) ι περιςςότερων μθνιαίων
μιςκωμάτων. Το δικαςτιριο μπορεί να διατάξει τθ
διατιρθςθ των αναγκαίων κζςεων εργαςίασ μζχρι τθν
επικφρωςθ ι τθν απόρριψθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ
4. Κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ για τθ λιψθ προλθπτικϊν
μζτρων το δικαςτιριο δφναται να διατάξει τθν κλιτευςθ
ενόσ ι περιςςότερων πιςτωτϊν του οφειλζτθ ι τον
οφειλζτθ ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμμετάςχει ςτθ
ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ κατά τα προβλεπόμενα ςτισ
παραγράφουσ 1 και 4 του άρκρου 104. Η κλιτευςθ μπορεί
να γίνεται με τα μζςα που προβλζπονται ςτο άρκρο 686
παράγραφοσ 4 Κ.Ρολ.Δ..
5. Στα προλθπτικά μζτρα των προθγοφμενων παραγράφων
δφνανται να τίκενται εξαιρζςεισ, αν ςυντρζχει ςπουδαίοσ
κοινωνικόσ λόγοσ, όπωσ, ενδεικτικά, προκειμζνου να
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καταβλθκοφν ςε πιςτωτι ποςά που είναι αναγκαία για τθ
διατροφι τοφτου ι τθσ οικογζνειασ του ι για τθν
ικανοποίθςθ απαιτιςεων διατροφισ άλλων προςϊπων.
Απαιτιςεισ
εργαηομζνων
για
μιςκοφσ
δεν
καταλαμβάνονται από τα προλθπτικά μζτρα, εκτόσ αν το
δικαςτιριο επεκτείνει αυτά και ςτισ απαιτιςεισ αυτζσ για
ςπουδαίο λόγο και για οριςμζνο χρόνο ειδικά
αναφερόμενουσ ςτθν απόφαςθ.
6. Τα προλθπτικά μζτρα του προθγοφμενου άρκρου και
τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου, δφνανται να
διαταχκοφν και πριν από τθν κατάκεςθ αίτθςθσ
επικφρωςθσ ςυμφωνίασ, μετά από αίτθςθ του οφειλζτθ ι
πιςτωτι, εφόςον προςκομίηεται από τον αιτοφντα ζγγραφθ
διλωςθ πιςτωτϊν που εκπροςωποφν ποςοςτό τουλάχιςτον
20% του ςυνόλου των απαιτιςεων κατά του οφειλζτθ και
ςυντρζχουν και οι προχποκζςεισ τθσ επείγουςασ
περίπτωςθσ ι του επικειμζνου κινδφνου κατά τισ διατάξεισ
των άρκρων 682 επ. ΚΡολΔ. Τα προλθπτικά μζτρα που
διατάςςονται ςφμφωνα με τθν παροφςα παράγραφο ι
τυχόν προςωρινι διαταγι που εκδόκθκε ιςχφουν ζωσ τθν
κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ
κατ’ ανϊτατο όριο ζωσ δφο ( 2 ) μινεσ ςυνολικά από τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ι τθ χοριγθςθ τθσ προςωρινισ
διαταγισ, οπότε παφουν
αυτοδικαίωσ να ιςχφουν,
απαγορευομζνθσ τθσ παράταςθσ ιςχφοσ τουσ.
7. Το πτωχευτικό δικαςτιριο ι κατά περίπτωςθ ο πρόεδρόσ
του δφναται οποτεδιποτε, φςτερα από αίτθςθ του ζχοντοσ
ζννομο ςυμφζρον ι αυτεπαγγζλτωσ, να ανακαλεί ι να

44

μεταρρυκμίηει κατά περίπτωςθ τα κατά τισ προθγοφμενεσ
παραγράφουσ προλθπτικά μζτρα.

Άρκρο 106β
Επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ

1. Το πτωχευτικό δικαςτιριο επικυρϊνει τθ ςυμφωνία
εξυγίανςθσ εφόςον ζχει υπογραφεί από τον οφειλζτθ και
από τθν απαιτοφμενθ κατά το άρκρο 100 παραγράφου 1
πλειοψθφία του ςυνόλου των πιςτωτϊν, ι μόνον από
πιςτωτζσ του που ςυγκεντρϊνουν τθν ανωτζρω
πλειοψθφία.
2. Το πτωχευτικό δικαςτιριο επικυρϊνει τθ ςυμφωνία
εξυγίανςθσ όταν, επιπλζον των προχποκζςεων τθσ
παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου, πλθροφνται
ςωρευτικά και τα ακόλουκα:
α. Ρικανολογείται ότι κατόπιν τθσ επικφρωςθσ τθσ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ θ επιχείρθςθ του οφειλζτθ κα
καταςτεί βιϊςιμθ.
β. Ρικανολογείται ότι θ ςυλλογικι ικανοποίθςθ των
πιςτωτϊν δεν παραβλάπτεται κατά τθν ζννοια του άρκρου
99 παράγραφοσ 2.
γ. Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ δεν είναι αποτζλεςμα δόλου ι
άλλθσ ακζμιτθσ πράξθσ ι κακόπιςτθσ ςυμπεριφοράσ του
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οφειλζτθ, πιςτωτι ι τρίτου, και δεν παραβιάηει διατάξεισ
αναγκαςτικοφ δικαίου, ιδίωσ του δικαίου του
ανταγωνιςμοφ.
δ. Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ αντιμετωπίηει με βάςθ τθν αρχι
τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ τουσ πιςτωτζσ, που βρίςκονται
ςτθν ίδια κζςθ. Αποκλίςεισ από τθν αρχι τθσ ιςότιμθσ
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 απαιτιςεισ
πελατϊν τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ, θ μθ ικανοποίθςθ
των οποίων βλάπτει ουςιωδϊσ τθ φιμθ τθσ ι τθ ςυνζχιςι
τθσ, απαιτιςεισ, θ εξόφλθςθ των οποίων είναι αναγκαία
για τθ διατροφι του πιςτωτι και τθσ οικογζνειάσ του,
κακϊσ και εργατικζσ απαιτιςεισ.
ε) Συναινεί ο οφειλζτθσ, ςτθν περίπτωςθ τθσ αίτθςθσ του
δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 104. Η
ςυναίνεςθ του οφειλζτθ κεωρείται ότι ζχει δοκεί, εάν, ζωσ
και τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ, δεν αςκιςει
παρζμβαςθ κατά τθσ αποδοχισ τθσ. Με τθν εξαίρεςθ τθσ
περίπτωςθσ του άρκρου 106δ, θ παρζμβαςθ του οφειλζτθ
κατά τθσ αποδοχισ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ τθσ
ςυμφωνίασ δεν εμποδίηει τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ
από το πτωχευτικό δικαςτιριο, εάν από τθν αίτθςθ και
ιδίωσ από τθν ζκκεςθ του εμπειρογνϊμονα τθσ
παραγράφου 5 του άρκρου 104 προκφπτει ότι θ ςυμφωνία
εξυγίανςθσ δεν κα καταςτιςει τθ νομικι και οικονομικι
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κατάςταςθ του οφειλζτθ χειρότερθ από εκείνθ ςτθν οποία
κα βριςκόταν χωρίσ τθ ςυμφωνία.

2α. Το πτωχευτικό δικαςτιριο επικυρϊνει τθ ςυμφωνία
εξυγίανςθσ χωρίσ να ελζγχει τθ ςυνδρομι τθσ
προχπόκεςθσ υπό ςτοιχείο α` τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου εφόςον πλθροφνται όλεσ οι παρακάτω
προχποκζςεισ:
α. Η ςυμφωνία περιλαμβάνει ρθτι διλωςθ των
ςυμβαλλόμενων πιςτωτϊν ότι ςυμφωνοφν με το
περιεχόμενο
του
επιχειρθματικοφ
ςχεδίου
τθσ
παραγράφου 7 του άρκρου 103.
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 με νόμιμθ επίδοςθ δικαςτικοφ επιμελθτι ςε
όλουσ τουσ μθ ςυμβαλλόμενουσ πιςτωτζσ, οι απαιτιςεισ
των οποίων επθρεάηονται από τθ ςυμφωνία, και το φψοσ
τθσ απαίτθςισ τουσ ανζρχεται ςε ποςοςτό 10% και άνω του
ςυνολικοφ φψουσ των απαιτιςεων κατά του οφειλζτθ, ενϊ
ςε εκείνουσ που το φψοσ τθσ απαίτθςισ τουσ είναι
μικρότερο του 10% του ςυνολικοφ φψουσ των απαιτιςεων
κατά του οφειλζτθ, αρκεί κοινοποίθςθ τθσ ςυμφωνίασ με
κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ θλεκτρονικι ι ςυςτθμζνθ

47

ταχυδρομικι επιςτολι, τθλεομοιοτυπικό μινυμα ι
καταχϊρθςθ περίλθψισ τθσ ςτο Δελτίο Δικαςτικϊν
Δθμοςιεφςεων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 105.
3. Αν με τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ δεν
αίρεται θ παφςθ πλθρωμϊν που τυχόν υφίςταται, το
πτωχευτικό δικαςτιριο δεν επικυρϊνει τθ ςυμφωνία
εξυγίανςθσ και, αν εκκρεμεί αίτθςθ πτϊχευςθσ, κθρφςςει
τθν πτϊχευςθ του οφειλζτθ.. Αν δεν εκκρεμεί αίτθςθ
πτϊχευςθσ, αλλά το δικαςτιριο διαπιςτϊςει τθν παφςθ
των πλθρωμϊν, θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ επικφρωςθσ
τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ κοινοποιείται με μζριμνα τθσ
γραμματείασ
του
δικαςτθρίου
ςτον
ειςαγγελζα
πρωτοδικϊν για να κρίνει κατά πόςο κα υποβάλει αίτθςθ
πτϊχευςθσ κατά το άρκρο 5 παράγραφοσ 1.
4. Το πτωχευτικό δικαςτιριο δφναται ςε περίπτωςθ που
δεν του ζχουν προςκομιςτεί όλα τα ςτοιχεία που
τεκμθριϊνουν το βάςιμο τθσ αίτθςθσ ι που διαπιςτϊνει ότι
θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ δεν πρζπει να επικυρωκεί, αντί τθσ
απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ να τάξει προκεςμία για τθν
προςκόμιςθ εγγράφων, τθν παροχι διευκρινίςεων ι τθν
τροποποίθςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ. Τα ζγγραφα, οι
διευκρινίςεισ ι θ τροποποίθςθ πρζπει να υποβλθκοφν
εντόσ τθσ προκεςμίασ που τάςςει το δικαςτιριο και δεν
δφναται να υπερβαίνει το δεκαιμερο.
5. Με τθν απόφαςθ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ
ι και με μεταγενζςτερθ απόφαςθ, το δικαςτιριο, μετά από
αίτθςθ του οφειλζτθ ι πιςτωτι του, δφναται να ορίςει
πρόςωπο από το Μθτρϊο διαχειριςτϊν αφερεγγυότθτασ,
που κα καταρτιςτεί κατά τισ διατάξεισ του πιο πάνω

48

προεδρικοφ διατάγματοσ, ωσ 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. Η απόφαςθ ορίηει
τισ πράξεισ ςτισ οποίεσ δφναται να προβαίνει ο ειδικόσ
εντολοδόχοσ και τθ διάρκεια τθσ εντολισ, θ οποία δεν
μπορεί να υπερβαίνει τθ διάρκεια τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ.
6. Η απόφαςθ που επικυρϊνει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ι
που απορρίπτει τθν αίτθςθ επικφρωςθσ τθσ δθμοςιεφεται
αμελλθτί ςε περίλθψθ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. και ςτο Δελτίο τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 105 με επιμζλεια του οφειλζτθ
ι πιςτωτϊν.
7. Τριτανακοπι κατά τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ δφναται
να αςκθκεί ενϊπιον του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου από
πρόςωπο που δεν παρζςτθ ςτθ ςυηιτθςθ και δεν είχε
κλθτευκεί νομίμωσ ςφμφωνα με το άρκρο 105 εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθ
δθμοςίευςθ κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο.
8. Στθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 7 το δικαςτιριο
ακυρϊνει τθ ςυμφωνία μόνο αν δεν είναι εφικτι θ
διατιρθςθ τθσ με επανυπολογιςμό των ποςϊν που
δικαιοφται να λάβει το πρόςωπο που άςκθςε τθν ανακοπι
ι τθν τριτανακοπι. Στον επανυπολογιςμό αυτόν προβαίνει
το ίδιο το δικαςτιριο.
9. Κατά τθσ απόφαςθσ που απορρίπτει τθν αίτθςθ
επικφρωςθσ επιτρζπεται ζφεςθ κατά τισ κοινζσ διατάξεισ.
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10. Η επικυρωκείςα ςυμφωνία εξυγίανςθσ δφναται να
τροποποιείται άπαξ με μεταγενζςτερθ ςυμφωνία όλων των
ςυμβαλλόμενων ς’ αυτιν μερϊν, θ οποία κατατίκεται προσ
επικφρωςθ ενϊπιον του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου, με
επιμζλεια του οφειλζτθ ι οποιουδιποτε εκ των
ςυμβαλλόμενων πιςτωτϊν. Το δικαςτιριο επικυρϊνει τθν
τροποποιθτικι
ςυμφωνία,
εφόςον
ςυντρζχουν
περιοριςτικά και ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) Η τροποποίθςθ αφορά το χρόνο και τον τρόπο
αποπλθρωμισ των απαιτιςεων ι το είδοσ των εκατζρωκεν
παροχϊν.
β) Οι μεταβολζσ που επζρχονται ςτθν αρχικι ςυμφωνία
δεν επθρεάηουν τουσ όρουσ αποπλθρωμισ των μθ
ςυμβαλλόμενων πιςτωτϊν και δεν επιβαρφνουν τθ κζςθ
τουσ, όπωσ αυτι ζχει διαμορφωκεί με τθν επικυρωκείςα
ςυμφωνία εξυγίανςθσ.
γ) Η τροποποιθτικι ςυμφωνία δεν κίγει τισ αρχζσ τθσ ίςθσ
μεταχείριςθσ και τθσ ςυλλογικισ ικανοποίθςθσ των
πιςτωτϊν, ςυμβαλλόμενων και μθ.
Στθ ςχετικι δίκθ δφναται να αςκθκεί μόνο κφρια
παρζμβαςθ, χωρίσ προδικαςία, από οποιονδιποτε ζχοντα
ζννομο ςυμφζρον, ο οποίοσ επικαλείται τθ μθ τιρθςθ των
ανωτζρω προχποκζςεων και αποδεικνφει βλάβθ ςτα
ςυμφζροντά του, προερχόμενθ από τθ μθ τιρθςι τουσ.
Κατά τθσ απόφαςθσ του δικαςτθρίου που απορρίπτει τθν
αίτθςθ τροποποίθςθσ επιτρζπεται μόνον ζφεςθ κατά τισ
κοινζσ διατάξεισ, αποκλειόμενου οποιουδιποτε άλλου
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ζνδικου μζςου ι βοθκιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
τριτανακοπισ.

Άρκρο 106γ
Αποτελζςματα τθσ επικφρωςθσ
1. Από τθν επικφρωςι τθσ, θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ
δεςμεφει το ςφνολο των πιςτωτϊν, οι απαιτιςεισ των
οποίων ρυκμίηονται από αυτιν, ακόμθ και αν δεν είναι
ςυμβαλλόμενοι ι δεν ψιφιςαν υπζρ τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ. Δεν δεςμεφονται πιςτωτζσ οι απαιτιςεισ των
οποίων γεννικθκαν μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ που
επικυρϊνει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ.
2. Τα δικαιϊματα των πιςτωτϊν κατά των εγγυθτϊν και
ςυνοφειλετϊν εισ ολόκλθρον του οφειλζτθ, κακϊσ και τα
υφιςτάμενα δικαιϊματα τουσ ςε περιουςιακά αντικείμενα
τρίτων, περιορίηονται ςτο ίδιο ποςό με τθν απαίτθςθ κατά
του οφειλζτθ, εκτόσ εάν προβλζπεται διαφορετικά ςτθ
ςυμφωνία εξυγίανςθσ. Σε περίπτωςθ ικανοποίθςθσ πιςτωτι
από εγγυθτι ι ςυνοφειλζτθ εισ ολόκλθρο, ο οφειλζτθσ
ευκφνεται ζναντι των τελευταίων, εάν ςυντρζχει δικαίωμα
αναγωγισ, με τον ίδιο τρόπο που ευκφνεται κατά τθ
ςυμφωνία ζναντι του πιςτωτι που ικανοποιικθκε από
αυτοφσ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι εγγυιςεισ του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου υπζρ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ακολουκοφν τισ
απαιτιςεισ υπζρ των οποίων χορθγικθκαν όπωσ οι
απαιτιςεισ αυτζσ ρυκμίηονται με τθ ςυμφωνία. Αν δεν
τθρθκεί θ ςυμφωνία εξυγίανςθσ από τον οφειλζτθ, το
Ελλθνικό Δθμόςιο ευκφνεται μόνο για τθν καταβολι του
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αντίςτοιχου
κεφαλαίου.

εγγυθμζνου

ποςοςτοφ

του

ανεξόφλθτου

3. Με τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ:
(α) Αίρεται αυτοδικαίωσ θ απαγόρευςθ ι το κϊλυμα
ζκδοςθσ επιταγϊν που είχε επιβλθκεί ςτον οφειλζτθ πριν
από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ.
(β) Αναςτζλλεται θ ποινικι δίωξθ των πλθμμελθμάτων τθσ
ζκδοςθσ ακάλυπτθσ επιταγισ και εκείνων που
προβλζπονται ςτο άρκρο 25 του ν. 1882/1990 (Α` 43),
κακϊσ και τθσ κακυςτζρθςθσ καταβολισ οφειλϊν προσ τα
αςφαλιςτικά ταμεία, εφόςον οι παραπάνω πράξεισ ζχουν
τελεςκεί πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ κατά το άρκρο
. Η αναςτολι δεν υπόκειται ςτον χρονικό περιοριςμό τθσ
παραγράφου 3 του άρκρου 113 του Ροινικοφ Κϊδικα και
ιςχφει για όςο χρονικό διάςτθμα προβλζπεται να διαρκζςει
θ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ που
απορρζουν από τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ και υπό τον όρο
τθσ εμπρόκεςμθσ εκπλιρωςθσ των ςυμφωνθκζντων.
4. Σε περίπτωςθ πλιρουσ και εμπρόκεςμθσ εκπλιρωςθσ
των υποχρεϊςεων του οφειλζτθ που απορρζουν από τθ
ςυμφωνία εξυγίανςθσ εξαλείφεται το αξιόποινο των
πράξεων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3 του
παρόντοσ.
5. Η απόφαςθ που επικυρϊνει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ
αποτελεί τίτλο εκτελεςτό για τισ αναλαμβανόμενεσ με
αυτιν υποχρεϊςεισ, εφόςον από τθ ςυμφωνία προκφπτει θ
ποςότθτα και θ ποιότθτα τθσ παροχισ.
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Άρκρο 106δ
Μεταβίβαςθ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ

1. Σε περίπτωςθ που ςφμφωνα με τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ
ι με ςφμβαςθ που καταρτίηεται ςε εκτζλεςθ τθσ
τελευταίασ μεταβιβάηεται το ςφνολο ι μζροσ τθσ
επιχείρθςθσ του οφειλζτθ, μεταβιβάηονται ςτον αποκτϊντα
το ενεργθτικό τθσ επιχείρθςθσ ι του μζρουσ τθσ και
ενδεχομζνωσ, ςτο μζτρο που προβλζπεται ςτθ ςυμφωνία,
μζροσ των υποχρεϊςεων, ενϊ οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ κατά
περίπτωςθ εξοφλοφνται από το τίμθμα τθσ πϊλθςθσ τθσ
επιχείρθςθσ ι του μζρουσ τθσ, διαγράφονται, ι ςτθν
περίπτωςθ μεταβίβαςθσ μζρουσ τθσ επιχείρθςθσ
παραμζνουν ωσ υποχρεϊςεισ του οφειλζτθ ι
κεφαλαιοποιοφνται. Ωσ προσ τθ μεταβίβαςθ των εκκρεμϊν
ςυμβατικϊν ςχζςεων εφαρμόηεται αναλόγωσ το άρκρο 33.
Ωσ προσ τθ μεταβίβαςθ διοικθτικϊν αδειϊν εφαρμόηεται
αναλόγωσ το άρκρο 141 παράγραφοσ 3. Για τθ ςφμβαςθ
μεταβίβαςθσ εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ των
άρκρων 133 και 134.
2. Η μεταβίβαςθ τθσ επιχείρθςθσ ι μζρουσ τθσ, ςφμφωνα
με το παρόν άρκρο, μπορεί να γίνει είτε ςε τρίτο είτε ςε
εταιρεία που ςυνιςτάται από τουσ πιςτωτζσ, ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο είτε ςε άλλθ εταιρεία,
υφιςτάμενθ ι νεοϊδρυόμενθ, υπό τθ μορφι ειςφοράσ εισ
είδοσ, τθρουμζνων των προχποκζςεων των άρκρων 9 και
9α του κ.ν. 2190/1920.
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3. Είναι δυνατόν κατά τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ
εξυγίανςθσ να ςυςτινεται ανϊνυμθ εταιρεία με ειςφορά
ςε είδοσ μζρουσ ι του ςυνόλου των απαιτιςεων κατά του
οφειλζτθ, τθρουμζνων των προχποκζςεων των άρκρων 9
και 9α του κ.ν. 2190/1920. Η εταιρεία αυτι αποκτά το
ςφνολο ι μζροσ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ ζναντι
εξόφλθςθσ των απαιτιςεων κατά του οφειλζτθ που ζχουν
ειςφερκεί ςε αυτιν. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται
αναλόγωσ οι διατάξεισ του άρκρου 103 παράγραφοσ 1
περίπτωςθ γ`.
4. Στθν περίπτωςθ του παρόντοσ άρκρου, και με τθν
επιφφλαξθ των παραγράφων 10 επ. του άρκρου 106β, τα
ςυμβαλλόμενα ςτθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ μζρθ ζχουν τθ
δυνατότθτα να τροποποιιςουν τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ
κατά το μζροσ που αφορά ςτουσ όρουσ μεταβίβαςθσ τθσ
επιχείρθςθσ ι μζρουσ τθσ, εφόςον ζωσ τθν θμερομθνία
ςυηιτθςθσ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ ζχουν μεταβλθκεί τα
ςτοιχεία του μεταβιβαηόμενου ενεργθτικοφ και
προςκομίηεται με τισ προτάςεισ ςυμπλθρωματικι ζκκεςθ
του
οριςκζντοσ
εμπειρογνϊμονα
επί
των
τροποποιοφμενων όρων.
5. Στθν περίπτωςθ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηεται το
άρκρο 178.

Άρκρο 106ε
Ακφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ μετά τθν επικφρωςθ
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1. Η ςυμφωνία εξυγίανςθσ μπορεί να ακυρωκεί με
απόφαςθ του δικαςτθρίου μετά από αίτθςθ όποιου ζχει
ζννομο ςυμφζρον, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) εάν μετά από τθν επικφρωςθ αποκαλφφκθκε ότι θ
ςυμφωνία αποτζλεςε προϊόν δόλου του οφειλζτθ ι
ςυμπαιγνίασ του με πιςτωτι ι τρίτο, ιδίωσ λόγω
απόκρυψθσ του ενεργθτικοφ ι διόγκωςθσ του πακθτικοφ
του∙
β) εάν θ μθ εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςυμφωνίασ από τον
οφειλζτθ είναι τόςο ουςιϊδθσ, ϊςτε με βεβαιότθτα να
προβλζπεται θ αδυναμία εξυγίανςθσ τθσ επιχείρθςισ του.
2. Η ακφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ επιφζρει
αυτοδικαίωσ τθν αποδζςμευςθ των πιςτωτϊν από τουσ
όρουσ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ και τθν επαναφορά τουσ
ςτθν κατά τθν επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ νομικι κζςθ τουσ
ωσ προσ το φψοσ, το είδοσ, τθν εξαςφάλιςθ και τα
προνόμια των απαιτιςεων τουσ κατά του οφειλζτθ,
εφόςον είχαν διαμορφωκεί διαφορετικά ςτθ ςυμφωνία
εξυγίανςθσ, μετά από αφαίρεςθ των ποςϊν που τυχόν
είχαν λάβει ςφμφωνα με τθ ςυμφωνία. Η απόφαςθ που
ακυρϊνει τθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ι που απορρίπτει τθν
αίτθςθ ακφρωςθσ τθσ δθμοςιεφεται αμελλθτί ςε περίλθψθ
ςτο Γ.Ε.ΜΗ. και ςτο Δελτίο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου
105 με επιμζλεια του οφειλζτθ ι πιςτωτϊν.
3. Η κιρυξθ πτϊχευςθσ του οφειλζτθ, μετά τθν επικφρωςθ
τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, επιφζρει τθ ματαίωςθ
υλοποίθςθσ τθσ ςυμφωνίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι:
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α) οι απαιτιςεισ των πιςτωτϊν που δεν ζχουν ικανοποιθκεί
πλιρωσ κατά τθ ςυμφωνία, επανζρχονται, ωσ προσ το φψοσ
και το χρόνο λιξθσ τουσ, όπωσ είχαν πριν τθν επικφρωςθ
τθσ ςυμφωνίασ, μετά τθν αφαίρεςθ των τυχόν λθφκζντων,
β) εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ, οι οποίεσ, ςφμφωνα με τθ
ςυμφωνία είχαν εξαλειφκεί ι άλλωσ αρκεί, δεν
αναβιϊνουν, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτθ
ςυμφωνία και τοφτο ζχει ςθμειωκεί ςτα οικεία δθμόςια
βιβλία,
γ) εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ, οι οποίεσ είχαν ςυςτακεί
ςφμφωνα με τθ ςυμφωνία για να εξαςφαλίςουν τθν
ικανοποίθςθ απαιτιςεων, εξακολουκοφν να αςφαλίηουν
τθν απαίτθςθ μόνον κατά το ποςό και για το χρόνο που
ζχει ςυμφωνθκεί ςτθ ςυμφωνία, εκτόσ αν προβλζπεται
διαφορετικά ςε αυτιν.
4. Κατά τα λοιπά ιςχφουν 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.

Άρκρο 106ςτ
Κακικοντα και αμοιβζσ των οργάνων τθσ Διαδικαςίασ
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1. Οι εμπειρογνϊμονεσ πρζπει να είναι ανεξάρτθτοι από τον
οφειλζτθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 11 του π.δ. για τθ
ρφκμιςθ
του
επαγγζλματοσ
του
διαχειριςτι
αφερεγγυότθτασ. Δεν επιτρζπεται ο οριςμόσ δθμοςίων
υπαλλιλων που υπθρετοφν ςε οικονομικζσ υπθρεςίεσ ωσ
εμπειρογνωμόνων.
2. Ο εμπειρογνϊμονασ
υποχρεοφται να εκτελεί τα
κακικοντα του με ευςυνειδθςία, αντικειμενικότθτα και
αμερολθψία. Ζναντι των πιςτωτϊν και του οφειλζτθ ο
εμπειρογνϊμονασ ευκφνεται για δόλο και βαριά αμζλεια.
3. Η αμοιβι των εμπειρογνωμόνων κατά το παρόν
κεφάλαιο ςυμφωνείται με τον οφειλζτθ και τουσ πιςτωτζσ
ι μόνον με τουσ πιςτωτζσ ςτθν περίπτωςθ που κατατίκεται
αίτθςθ για επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ ςφμφωνα με
το δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 104 .
4. Οι εμπειρογνϊμονεσ
ζχουν υποχρζωςθ να μθν
γνωςτοποιοφν πλθροφορίεσ που περιζρχονται ςε αυτοφσ
κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, εφόςον αυτό δεν
είναι αναγκαίο για τθ ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ».

Άρκρο ζβδομο
1. Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΓΑΝΩΣΗΣ,
άρκρα 107 ζωσ 131) του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα καταργείται θ
διάταξθ του άρκρου 114.
2. Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΓΑΝΩΣΗΣ,
άρκρα 107 ζωσ 131) αντικακίςτανται οι διατάξεισ των
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άρκρων 108, 109 παράγραφοσ 1 περίπτωςθ γϋ
παράγραφοσ 4, 111 παράγραφοσ 1, 115 παράγραφοι 1
3, 118, 120 παράγραφοι 1 και 3, 122 παράγραφοσ 3,
παράγραφοσ 1 περίπτωςθ αϋ, 125 παράγραφοσ 4,
παράγραφοσ 1, και 131 παράγραφοσ 2, ωσ εξισ:

και
και
124
128

«Άρκρο 108
Πρόταςθ ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ
1. Σχζδιο δικαιοφται να υποβάλει ςτο πτωχευτικό
δικαςτιριο ο οφειλζτθσ ι πιςτωτζσ, ςφμφωνα με τισ
ακόλουκεσ ρυκμίςεισ.
2. Ο οφειλζτθσ δικαιοφται να υποβάλει ςχζδιο
αναδιοργάνωςθσ ςυγχρόνωσ με τθν αίτθςθ του, με τθν
οποία ηθτεί να κθρυχκεί ςε πτϊχευςθ κατά τα άρκρα 3
παράγραφοσ 2 και 5 παράγραφοσ 2, ι μζςα ςε προκεςμία
τριϊν (3) μθνϊν από τθν κιρυξθ του ςε πτϊχευςθ. Η
προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί από τον ειςθγθτι
μια φορά και για ςφντομο χρόνο, όχι πζραν του μθνόσ,
εφόςον αποδεικνφεται ότι θ κακυςτζρθςθ δεν είναι
επιηιμια για τουσ πιςτωτζσ και ότι υπάρχουν βάςιμεσ
ελπίδεσ αποδοχισ του ςχεδίου από τουσ πιςτωτζσ.
3. Ριςτωτζσ που εκπροςωποφν το εξιντα τοισ εκατό (60%)
του ςυνόλου των απαιτιςεων, ςτο οποίο πρζπει να
περιλαμβάνεται και ποςοςτό τουλάχιςτον ςαράντα τοισ
εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτωσ ι με ειδικό προνόμιο
ι με προςθμείωςθ υποκικθσ εξαςφαλιηόμενων
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απαιτιςεων δφνανται να ςυνυποβάλουν με τθν αίτθςθ
πτϊχευςθσ κατά του οφειλζτθ πρόταςθ ςχεδίου
αναδιοργάνωςθσ. Ο υπολογιςμόσ των ωσ άνω ποςοςτϊν
γίνεται με βάςθ κατάςταςθ πιςτωτϊν που ςυντάςςεται
από κάτοχο άδειασ Λογιςτι Φοροτεχνικοφ Α' ι Β' Τάξεωσ
του ν. 2515/1997 ι ορκωτό ελεγκτι, βαςίηεται ςτισ
δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ι/και τα βιβλία
και ςτοιχεία του οφειλζτθ ι/και των αιτοφντων πιςτωτϊν
και αποτυπϊνεται ςε βεβαίωςθ του ςυντάκτθ ότι ςυντρζχει
θ προχπόκεςθ τθσ ωσ άνω πλειοψθφίασ. Η βεβαίωςθ αυτι
επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ με ποινι απαράδεκτου.
Κοινοπρακτοφντεσ και ομολογιοφχοι πιςτωτζσ ςυμμετζχουν
ςτο ςχθματιςμό των ωσ άνω ποςοςτϊν ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίασ. Αν δεν πλθροφνται τα
ωσ άνω ποςοςτά, το πτωχευτικό δικαςτιριο κθρφςςει τθν
πτϊχευςθ του οφειλζτθ, θ δε πρόταςθ ςχεδίου
αναδιοργάνωςθσ κεωρείται ωσ μθ υποβλθκείςα.

Άρκρο 109
Ελάχιςτο περιεχόμενο του ςχεδίου
1. γ) διαμόρφωςθ, των δικαιωμάτων και γενικά τθσ νομικισ
κζςθσ που ζχει κάκε πιςτωτισ, ανάλογα με τθν κατθγορία
πτωχευτικϊν πιςτωτϊν ςτθν οποία ανικει, ι άλλοσ που
ςυμμετζχει ςτο ςχζδιο χωρίσ να είναι πιςτωτισ, όπωσ
άφεςθ, μείωςθ ι καταβολι ςε δόςεισ των απαιτιςεων,
παραίτθςθ ι περιοριςμόσ εμπράγματθσ αςφάλειασ ι
προνομίου, μεταβίβαςθ τθσ επιχείρθςθσ ωσ ςυνόλου ι
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επιμζρουσ λειτουργικϊν ςυνόλων (κλάδων) αυτισ, κακϊσ
και τθσ κζςθσ του οφειλζτθ κατά τθν εκπλιρωςθ του
ςχεδίου και τθ ςυνζχιςθ ευκφνθσ του ι τθν πλιρθ ι μερικι
απαλλαγι του.
4. Το ςχζδιο πρζπει να ςυνοδεφεται από ζκκεςθ ορκωτοφ
ελεγκτι, θ αμοιβι του οποίου κακορίηεται ςφμφωνα με το
άρκρο 106ςτ παράγραφοσ 3.

Άρκρο 111
Κατθγοριοποίθςθ των απαιτιςεων
1. Πταν ςυντρζχουν πιςτωτζσ διαφορετικισ νομικισ κζςθσ,
ο κακοριςμόσ των δικαιωμάτων εκείνων που ςυμμετζχουν
ςτο ςχζδιο γίνεται υποχρεωτικά ανά ομάδεσ:
α) ενζγγυων πιςτωτϊν, εφόςον τα δικαιϊματα τουσ
κίγονται με το ςχζδιο
β) γενικϊν προνομιοφχων πιςτωτϊν
γ) ανζγγυων πιςτωτϊν και
δ) πιςτωτϊν τελευταίασ ςειράσ, μόνον εάν το ςχζδιο
προβλζπει περί των τελευταίων.

Άρκρο 115
Αποδοχι του ςχεδίου
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1. Το πτωχευτικό δικαςτιριο κακορίηει με τθν απόφαςθ
του αμζςωσ προκεςμία, όχι μεγαλφτερθ των δφο (2)
μθνϊν, για τθν αποδοχι του ι μθ από τουσ πιςτωτζσ,
κακϊσ και θμερομθνία ςφγκλθςθσ ειδικισ ςυνζλευςθσ των
πιςτωτϊν για ςυηιτθςθ και ψθφοφορία επί του ςχεδίου. Η
προκεςμία αρχίηει από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ
ςφμφωνα με το άρκρο 8. Εάν το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ
υποβάλλεται από τον οφειλζτθ μζςα ςε προκεςμία τριϊν
(3) μθνϊν από τθν κιρυξθ του ςε πτϊχευςθ, κατά τθν
παράγραφο 2 του άρκρου 108, ο ειςθγθτισ με διάταξι του
κακορίηει τθν προκεςμία του πρϊτου εδαφίου.
3. Η απόφαςθ του δικαςτθρίου ι θ διάταξθ του ειςθγθτι
που κακορίηει θμερομθνία ςφγκλθςθσ τθσ ειδικισ
ςυνζλευςθσ δθμοςιεφεται χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ
κατά το άρκρο 8 παράγραφοσ 1.

Άρκρο 118
Σροποποιιςεισ του ςχεδίου
Εκείνοσ που υπζβαλε το ςχζδιο δικαιοφται να επιφζρει
τροποποιιςεισ ςε επί μζρουσ προτάςεισ του ςχεδίου που
προκφπτουν κατά τθ ςυηιτθςθ του και τισ κεωρεί
αναγκαίεσ για τθν αποδοχι του.
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Άρκρο 120
υναίνεςθ του οφειλζτθ επί ςχεδίου πιςτωτϊν
1. Με τθν επιφφλαξθ των οριςμϊν τθσ παραγράφου 2
προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ τθσ ψθφοφορίασ επί του
ςχεδίου, όταν το ςχζδιο ζχει υποβλθκεί από πιςτωτζσ
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 108, είναι θ
προθγοφμενθ ςυναίνεςθ του οφειλζτθ.
3. Οι κατά τθν παράγραφο 2 αντιρριςεισ του οφειλζτθ δεν
εμποδίηουν τθν επικφρωςθ του ςχεδίου από το πτωχευτικό
δικαςτιριο εάν προβλζπεται ότι το ςχζδιο δεν κα
καταςτιςει τθ νομικι κατάςταςθ του οφειλζτθ χειρότερθ
από εκείνθ ςτθν οποία κα βριςκόταν χωρίσ το ςχζδιο.

Άρκρο 122
Δικαςτικι επικφρωςθ
3. Στθ ςυηιτθςθ καλοφνται, τουλάχιςτον πριν τρεισ (3)
θμζρεσ, να εκφζρουν τισ απόψεισ τουσ, ο οφειλζτθσ και ο
ςφνδικοσ. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον ζχει δικαίωμα
παρζμβαςθσ χωρίσ τιρθςθ προδικαςίασ.

Άρκρο 124
Λόγοι απόρριψθσ του ςχεδίου
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[…] α) εάν δεν τθρικθκαν οι διατάξεισ του παρόντοσ
κϊδικα ωσ προσ το περιεχόμενο του ςχεδίου, τθν ίςθ
μεταχείριςθ των πιςτωτϊν που ςυμμετζχουν ςτθν ίδια
ομάδα ι υποομάδα, τθ διαδικαςία ςυηιτθςθσ και
ψθφοφορίασ, τισ αναγκαίεσ πλειοψθφίεσ των πιςτωτϊν και
τθ ςυναίνεςθ του οφειλζτθ και εφόςον θ ςχετικι
παράβαςθ κα μποροφςε ουςιωδϊσ να είχε επθρεάςει τθν
αποδοχι του ςχεδίου από τουσ πιςτωτζσ.

Άρκρο 125
Αποτελζςματα τθσ επικφρωςθσ
4. Τα δικαιϊματα των πτωχευτικϊν πιςτωτϊν κατά των
εγγυθτϊν και ςυνοφειλετϊν εισ ολόκλθρον του οφειλζτθ,
κακϊσ και τα υφιςτάμενα δικαιϊματα τουσ ςε περιουςιακά
αντικείμενα τρίτων, περιορίηονται ςτο ίδιο ποςό με τθν
απαίτθςθ κατά του οφειλζτθ, εκτόσ αν προβλζπεται
διαφορετικά ςτο ςχζδιο. Σε περίπτωςθ ικανοποίθςθσ
πιςτωτι από εγγυθτι ι ςυνοφειλζτθ εισ ολόκλθρο, ο
οφειλζτθσ ευκφνεται ζναντι των τελευταίων, εάν ςυντρζχει
δικαίωμα αναγωγισ, με τον ίδιο τρόπο που ευκφνεται κατά
το ςχζδιο ζναντι του πιςτωτι που ικανοποιικθκε από
αυτοφσ.

Άρκρο 128
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Αποτελζςματα τθσ ακφρωςθσ
1. Η ακφρωςθ του ςχεδίου επιφζρει αυτοδικαίωσ:
α) τθ λιξθ τθσ διαδικαςίασ αναδιοργάνωςθσ και τθσ
εποπτείασ εκπλιρωςθσ των όρων του ςχεδίου
β) τθν αποδζςμευςθ των πιςτωτϊν από τουσ όρουσ του
ςχεδίου και τθν επαναφορά τουσ ςτθν κατά τθν κιρυξθ τθσ
πτϊχευςθσ νομικι κζςθ τουσ ωσ προσ το φψοσ, το είδοσ,
τθν εξαςφάλιςθ και τα προνόμια των απαιτιςεων τουσ
κατά του οφειλζτθ, εφόςον είχαν διαμορφωκεί
διαφορετικά ςτο ςχζδιο, μετά από αφαίρεςθ των ποςϊν
που τυχόν είχαν λάβει ςφμφωνα με το ςχζδιο
γ) τθν ειςζλευςθ τθσ διαδικαςίασ ςτο ςτάδιο τθσ ζνωςθσ
των πιςτωτϊν.
Άρκρο 131
Εποπτεία εκπλιρωςθσ του ςχεδίου
2. Ο ςφνδικοσ πλθροφορεί ανά ζξι (6) μινεσ με ζκκεςι του
τον εκπρόςωπο των πιςτωτϊν που ζχει προσ τοφτο οριςτεί
ςτο ςχζδιο, για τθν πορεία του ςχεδίου και τισ προβλζψεισ
για τθν εκπλιρωςι του».

3. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΓΑΝΩΣΗΣ,
άρκρα 107 ζωσ 131) ειςάγεται θ νζα διάταξθ του άρκρου
120α ωσ εξισ :
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«Άρκρο 120α
φμπραξθ ςυνζλευςθσ μετόχων ι εταίρων
Αν ο οφειλζτθσ είναι νομικό πρόςωπο και κατά τισ οικείεσ
διατάξεισ απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ οριςμζνων όρων τθσ
πρόταςθσ ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ θ ςφμπραξθ τθσ
ςυνζλευςθσ των μετόχων ι των εταίρων, εφαρμόηονται
αναλόγωσ οι διατάξεισ του άρκρου 101 παράγραφοι 1 και
2».

Άρκρο όγδοο
1. Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ (ΕΚΚΑΘΑΙΣΗ ΤΗΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ, άρκρα 132 ζωσ 161)
αντικακίςτανται οι διατάξεισ των άρκρων 135 παράγραφοσ
1, 136, 137, 138 παράγραφοσ 1, 139 παράγραφοσ 2, 140, 141
παράγραφοσ 1, 144 παράγραφοσ 2, 147 παράγραφοσ 2, 148
παράγραφοι 1, 2, 3 και 4, 150, 152 παράγραφοι 3 και 4, 154
περίπτωςθ αϋ, 156 και 161 παράγραφοσ 1, ωσ εξισ :

«Άρκρο 135
Γενικι διάταξθ
1. Αν αποφαςιςκεί, μετά το πζρασ των επαλθκεφςεων από
τθ ςυνζλευςθ των πιςτωτϊν ςφμφωνα με το άρκρο 84 ότι θ
επιχείρθςθ του οφειλζτθ πρζπει να εκποιθκεί ωσ ςφνολο
επιχείρθςθσ ι κατά τα επιμζρουσ λειτουργικά ςφνολα
(κλάδουσ) αυτισ, θ εκποίθςθ κα γίνει ςφμφωνα με τισ
επόμενεσ διατάξεισ.
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Άρκρο 136
Εκτίμθςθ τθσ αξίασ του ενεργθτικοφ
Μόλισ θ απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των πιςτωτϊν του
άρκρου 84, περί εκποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ
ωσ ςυνόλου, επικυρωκεί από τον ειςθγθτι και δεν αςκθκεί
κατ` αυτισ εμπρόκεςμθ προςφυγι ι θ αςκθκείςα
απορριφκεί από το πτωχευτικό δικαςτιριο κατά το άρκρο
84 παράγραφοσ 3, ο ςφνδικοσ ηθτεί από τον ειςθγθτι να
του επιτραπεί θ πρόςλθψθ πιςτοποιθμζνου εκτιμθτι,
φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, το οποίο περιλαμβάνεται
ςτο Μθτρϊο Ριςτοποιθμζνων Εκτιμθτϊν που τθρείται ςτθ
Διεφκυνςθ
Οικονομικοφ
Συντονιςμοφ
και
Μακροοικονομικϊν Ρροβλζψεων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Οικονομικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Οικονομικϊν και
είναι δθμοςιευμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του ίδιου Υπουργείου.
Ο τελευταίοσ προβαίνει ςτθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ τθσ
επιχείρθςθσ ωσ ςυνόλου, εν όψει τθσ δυνατότθτασ
ςυνζχιςθσ τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και ςτθν ταυτόχρονθ
εκτίμθςθ τθσ αξίασ και των κατ’ ιδίαν υλικϊν και άυλων
ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ. Εφόςον ςτθν περιουςία
τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ περιλαμβάνεται ακίνθτο, για
τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ αυτοφ λαμβάνεται υπόψθ θ
εμπορικι του αξία.
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Άρκρο 137
Διάταξθ του ειςθγθτι
1. Ο ςφνδικοσ, με βάςθ τθν απογραφι του ενεργθτικοφ του
οφειλζτθ (άρκρο 68 παράγραφοσ 2) και τον ιςολογιςμό ι
τθ λογιςτικι κατάςταςθ που ζχει ςυντάξει (άρκρο 76
παράγραφοι 1 και 2) και κάκε άλλο ςτοιχείο που ζχει ςτθ
διάκεςθ του, κακϊσ και τθν ζκκεςθ του κατά το
προθγοφμενο άρκρο εκτιμθτι, ςυντάςςει, εντόσ είκοςι (20)
θμερϊν, λεπτομερι ζκκεςθ προσ τον ειςθγθτι, ςτθν οποία
αναφζρονται όλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία που απαρτίηουν
το ενεργθτικό και τα οποία κα περιζλκουν ςτον αγοραςτι
που κα αναδειχκεί πλειοδότθσ, τουσ τυχόν προτεινόμενουσ
όρουσ τθσ πϊλθςθσ και γενικά κάκε χριςιμθ πλθροφορία.
2. Με τθν ζκκεςθ αυτι ο ςφνδικοσ ηθτεί από τον ειςθγθτι
να του επιτραπεί, με δθμόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό, θ
εκποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ ωσ ςυνόλου, αντί του ςυνολικοφ
τιμιματοσ που εκτιμά αυτόσ και αντί των όρων που τυχόν
αυτόσ κεωρεί ότι προςικουν ςτθν περίπτωςθ.
3. Ο ειςθγθτισ με αιτιολογθμζνθ διάταξι του, κατά τθσ
οποίασ δεν επιτρζπεται προςφυγι ενϊπιον του
πτωχευτικοφ δικαςτθρίου, αποφαίνεται εντόσ δεκαπζντε
(15) θμερϊν, κακορίηοντασ τθν αξία τθσ επιχείρθςθσ, τθν
τιμι πρϊτθσ προςφοράσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ
πρζπει να γίνει θ εκποίθςθ. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν
επιτρζπεται κανζνα ζνδικο μζςο.

Άρκρο 138
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Περιεχόμενο και δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ
1. Ο ςφνδικοσ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ
κατά το προθγοφμενο άρκρο διάταξθσ του ειςθγθτι,
δθμοςιεφει διακιρυξθ περί διενζργειασ δθμόςιου
πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ. Η διακιρυξθ περιζχει:
α) τθν επωνυμία, τθν ζδρα, τθ δραςτθριότθτα και
ςυνοπτικι περιγραφι τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ, το
ενεργθτικό τθσ οποίασ πωλείται ωσ ςφνολο, χωρίσ να
απαιτείται και θ λεπτομερισ περιγραφι των επί μζρουσ
ςτοιχείων και τα οποία αναγράφονται ςτθν ζκκεςθ του
ςυνδίκου του προθγοφμενου άρκρου, αντίγραφο τθσ
οποίασ μπορεί να λάβει ατελϊσ κάκε ενδιαφερόμενοσ
β) πρόςκλθςθ προσ κάκε ενδιαφερόμενο να παραλάβει
από τον ςφνδικο αντίγραφο τθσ κατά το άρκρο 137 ζκκεςθσ
του και να υποβάλει τθν προςφορά του, που ςυνοδεφεται
από εγγυθτικι επιςτολι τράπεηασ που λειτουργεί νόμιμα
ςτθν Ελλάδα, για ποςό και με όρουσ που προςδιορίηονται
επίςθσ ςτθ διακιρυξθ
γ) τθν προκεςμία υποβολισ των προςφορϊν, ςτον
ειςθγθτι, θ οποία δεν πρζπει να είναι μικρότερθ των είκοςι
(20) θμερϊν από τθν τελευταία δθμοςίευςθ τθσ
διακιρυξθσ ςτον τφπο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
επόμενθσ παραγράφου, κακϊσ και τθν θμζρα και ϊρα
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν από τον ειςθγθτι
δ) το ονοματεπϊνυμο του ςυμβολαιογράφου τθσ ζδρασ τθσ
επιχείρθςθσ του οφειλζτθ, ενϊπιον του οποίου, μετά από
τθν ζγκριςθ του ειςθγθτι, κα ςυναφκεί θ ςφμβαςθ τθσ
μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ.
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Άρκρο 139
Κατάκεςθ και αποςφράγιςθ των προςφορϊν
2. Κατά τθν κακοριςκείςα ςτθ διακιρυξθ θμζρα και ϊρα, ο
ειςθγθτισ αποςφραγίηει τισ Ρροςφορζσ, παρουςία του
ςυνδίκου και εκείνων που υπζβαλαν τισ Ρροςφορζσ. Ο
ειςθγθτισ ςυντάςςει ζκκεςθ περί τθσ αποςφράγιςθσ, ςτθν
οποία προςαρτϊνται όλεσ οι Ρροςφορζσ και τθν οποία
υπογράφει ο ίδιοσ, ο γραμματζασ, ο ςφνδικοσ και οι λοιποί
παρόντεσ. Αντίγραφο τθσ ζκκεςθσ και των προςφορϊν
παραδίνεται ςτον ςφνδικο αυκθμερόν, κακϊσ και ςε κάκε
ενδιαφερόμενο που δικαιολογεί ζννομο ςυμφζρον.

Άρκρο 140
Η κατακφρωςθ
1. Ο ςφνδικοσ, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
αποςφράγιςθ τουσ, ςυντάςςει ςυνοπτικι ζκκεςθ
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και προτείνει τθν
κατακφρωςθ ι μθ τθσ επιχείρθςθσ ςτον πλειοδότθ, δθλαδι
ς` αυτόν του οποίου τθν προςφορά κρίνει ωσ πλζον
ςυμφζρουςα για τουσ πιςτωτζσ. Η ζκκεςθ υποβάλλεται
ςτον ειςθγθτι, αντίγραφο δε αυτισ χορθγείται αδαπάνωσ
και ςε κάκε ενδιαφερόμενο που δικαιολογεί ζννομο
ςυμφζρον.
2. Ο ειςθγθτισ, με αιτιολογθμζνθ διάταξι του, κατά τθσ
οποίασ δεν επιτρζπεται προςφυγι ενϊπιον του
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πτωχευτικοφ δικαςτθρίου, εγκρίνει ι όχι τθν κατακφρωςθ.
Ρριν από τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω διάταξθσ καλοφνται ο
ςφνδικοσ, ο οφειλζτθσ και αυτοί που μετείχαν ςτο δθμόςιο
πλειςτθριαςμό να κατακζςουν ςτον ειςθγθτι ζγγραφο
υπόμνθμα και να επικαλεςτοφν και να προςκομίςουν
ςχετικά ζγγραφα. Ο ειςθγθτισ, αφοφ λάβει υπόψθ τα
παραπάνω, εφόςον κρίνει τθν προςφορά του πλειοδότθ
ςυμφζρουςα για τουσ πιςτωτζσ, εγκρίνει τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ. ϋΑλλωσ, ο
δθμόςιοσ πλειςτθριαςμόσ επαναλαμβάνεται, ςφμφωνα με
το άρκρο 144.

Άρκρο 141
Η ςφμβαςθ μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ
1. Μετά τθν κατά το προθγοφμενο άρκρο ζγκριςθ από τον
ειςθγθτι,
ο
ςφνδικοσ
ςυνάπτει
ενϊπιον
του
ςυμβολαιογράφου που ορίηεται ςτθ διακιρυξθ τθ
ςφμβαςθ μεταβίβαςθσ του ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ,
με βάςθ τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ του και τουσ τυχόν
άλλουσ ευνοϊκότερουσ όρουσ που υποδείχκθκαν ςτον
πλειοδότθ και αυτόσ τουσ αποδζχκθκε με διλωςι του προσ
τον ςφνδικο και τον ειςθγθτι ι προσ το πτωχευτικό
δικαςτιριο.
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Άρκρο 144
Επανάλθψθ του δθμόςιου πλειςτθριαςμοφ
2. Ο ςφνδικοσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, επαναλαμβάνει εντόσ
δεκαπζντε (15) θμερϊν τισ δθμοςιεφςεισ του άρκρου 138,
ορίηοντασ νζεσ θμερομθνίεσ υποβολισ προςφορϊν. Ο
ςφνδικοσ μπορεί να ηθτιςει από τον ειςθγθτι να ορίςει, με
αιτιολογθμζνθ διάταξι του, κατά τθσ οποίασ δεν
επιτρζπεται προςφυγι ενϊπιον του πτωχευτικοφ
δικαςτθρίου, νζα τιμι πρϊτθσ προςφοράσ. Ο νζοσ
δθμόςιοσ πλειςτθριαςμόσ διεξάγεται με τισ ίδιεσ
διατυπϊςεισ και ζχει τα ίδια αποτελζςματα που ορίηονται
ςτισ ανωτζρω διατάξεισ.

Άρκρο 147
Εκποίθςθ ακινιτων
2. Σε περίπτωςθ που άρχιςε εκτζλεςθ από τουσ ενζγγυουσ
πιςτωτζσ κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο, αν και μετά
τθν ζνωςθ αυτι κακυςτερεί κατά τρόπο αδικαιολόγθτo
που επιφζρει ςυγκεκριμζνθ βλάβθ των πιςτωτϊν, ο
ειςθγθτισ, με αιτιολογθμζνθ διάταξι του, κατά τθσ οποίασ
δεν επιτρζπεται προςφυγι ενϊπιον του πτωχευτικοφ
δικαςτθρίου, μετά από αίτθςθ όποιου ζχει ζννομο
ςυμφζρον, μπορεί να δϊςει τθν άδεια ςτον ςφνδικο να
εκποιιςει το ακίνθτο κατά τισ διατάξεισ των επόμενων
άρκρων.

71

Άρκρο 148
Διαδικαςία διακιρυξθσ
1. Η εκποίθςθ των ακινιτων του οφειλζτθ γίνεται φςτερα
από άδεια του ειςθγθτι που παρζχεται μετά από αίτθςθ
του ςυνδίκου, με αιτιολογθμζνθ διάταξι του, κατά τθσ
οποίασ δεν επιτρζπεται προςφυγι ενϊπιον του
πτωχευτικοφ δικαςτθρίου. Στθ διάταξθ του ειςθγθτι
ορίηεται θ αξία του ακινιτου, θ τιμι πρϊτθσ προςφοράσ
και οι τυχόν όροι τθσ εκποίθςθσ. Αν ζχει προθγθκεί θ
διαδικαςία των άρκρων 135 επ., ωσ αξία του ακινιτου
κεωρείται θ εκτίμθςθ του ςφμφωνα με το άρκρο 136.
2. Μετά από τθν ζκδοςθ τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 1 ο
ειςθγθτισ ςυντάςςει ζκκεςθ, ςτθν οποία αναφζρεται το
ακίνθτο που εκποιείται, θ τιμι πρϊτθσ προςφοράσ και οι
τυχόν όροι που όριςε, κακϊσ και κάκε άλλθ χριςιμθ
πλθροφορία. Ορίηεται ο τόποσ και χρόνοσ του
πλειςτθριαςμοφ και ο τόποσ και χρόνοσ των επαναλιψεων
του.
3. Ο ςφνδικοσ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ
διάταξθσ του ειςθγθτι, εκδίδει διακιρυξθ περί διενζργειασ
δθμόςιου πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ. Η διακιρυξθ περιζχει
ςφντομθ περιγραφι του ακινιτου, τθν τιμι πρϊτθσ
προςφοράσ και τουσ τυχόν όρουσ που όριςε ο ειςθγθτισ ,
τον τόπο και χρόνο του πλειςτθριαςμοφ και τισ τυχόν

72

επαναλιψεισ
πλθροφορία.

του,

κακϊσ

και

κάκε

άλλθ

χριςιμθ

4. Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ τοιχοκολλάται ςτο γραφείο
του ειςθγθτι και κοινοποιείται ςτουσ ενυπόκθκουσ
πιςτωτζσ και ςτο Δθμόςιο δζκα ( 10 ) τουλάχιςτον θμζρεσ
πριν τον πλειςτθριαςμό. Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ, που
αναφζρει τα ανωτζρω ςτοιχεία, δθμοςιεφεται ςτο Δελτίο
Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Ταμείου Νομικϊν πζντε (5)
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τον πλειςτθριαςμό και τισ τυχόν
επαναλιψεισ του. Ο ειςθγθτισ μπορεί να διατάξει
πρόςκετεσ δθμοςιεφςεισ ςε πολιτικζσ ι οικονομικζσ
ακθναϊκζσ εφθμερίδεσ, κακϊσ και ςε εφθμερίδα του τόπου
όπου βρίςκεται το ακίνθτο, τισ οποίεσ ορίηει ο ίδιοσ. Στισ
τελευταίεσ αυτζσ δθμοςιεφςεισ πρζπει να αναφζρεται θ
θμζρα και ϊρα του πλειςτθριαςμοφ και οι επαναλιψεισ,
πρζπει δε οι δθμοςιεφςεισ αυτζσ να γίνουν, εφόςον
διαταχκοφν, πζντε ( 5 ) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τον
πλειςτθριαςμό.

Άρκρο 150
Επανάλθψθ πλειςτθριαςμοφ
1. Εάν ο πλειςτθριαςμόσ επαναλθφκεί τρεισ (3) ακόμα
ςυνεχείσ ανά εβδομάδα φορζσ, χωρίσ να εμφανιςτεί
πλειοδότθσ, αναβάλλεται για μία ακόμθ φορά από τον
ειςθγθτι, χωρίσ άλλεσ διατυπϊςεισ, ςε θμερομθνία
απζχουςα τζςςερισ εβδομάδεσ. Μετά από αυτό, κατόπιν
αίτθςθσ του ςυνδίκου, ο ειςθγθτισ με αιτιολογθμζνθ
διάταξι του, κατά τθσ οποίασ δεν επιτρζπεται προςφυγι
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ενϊπιον του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου, υποχρεοφται να
μεταρρυκμίςει τθν κατά το άρκρο 148 διάταξι του και να
ορίςει μικρότερθ τιμι πρϊτθσ προςφοράσ ι να κζςει
όρουσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ εκποίθςθσ του ακινιτου
περιλαμβανομζνθσ τθσ ελεφκερθσ εκποίθςθσ. Ρριν από τθν
ζκδοςθ τθσ ωσ άνω διάταξθσ κακζνασ που δικαιολογεί
ζννομο ςυμφζρον μπορεί να κατακζςει ςτον ειςθγθτι
ζγγραφο υπόμνθμα και να επικαλεςτεί και να προςκομίςει
ςχετικά ζγγραφα.
2. Ο ειςθγθτισ αποφαίνεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν
και μεταρρυκμίηει τθ διάταξθ. Αμζςωσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ
διάταξθσ, ο ειςθγθτισ ςυντάςςει νζα ζκκεςθ, κατά το
άρκρο 148 παράγραφοσ 2, ο δε ςφνδικοσ ςυντάςςει νζα
διακιρυξθ, τθν οποία προςαρμόηει ςτθ διάταξθ και τθρεί
τισ διατυπϊςεισ τθσ παραγράφου 3 του ίδιου άρκρου. Η
ίδια διαδικαςία εφαρμόηεται και για κάκε περαιτζρω
μείωςθ τθσ τιμισ πρϊτθσ προςφοράσ.

Άρκρο 152
Ανακοπζσ κατά τθσ εκτελεςτικισ Διαδικαςίασ
3. Η άςκθςθ τθσ ανακοπισ και θ προκεςμία αυτισ δεν
αναςτζλλουν τθν περαιτζρω διαδικαςία τθσ εκκακάριςθσ,
εκτόσ αν διατάξει τοφτο ο ειςθγθτισ, μετά από αίτθςθ κάκε
ενδιαφερομζνου που δικαιολογεί ζννομο ςυμφζρον και
αφοφ ακουςκεί ο ςφνδικοσ, που προςκαλείται να εκκζςει
τισ απόψεισ του εγγράφωσ προ τριϊν (3) θμερϊν.
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4. Η ςυηιτθςθ τθσ ανακοπισ προςδιορίηεται υποχρεωτικά
μζςα ςε εξιντα (60) θμζρεσ από τθν κατάκεςι τθσ και το
δικαςτιριο αποφαίνεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν. Η
απόφαςθ του δικαςτθρίου δεν υπόκειται ςε ανακοπι
ερθμοδικίασ, ζφεςθ ι αναίρεςθ.
Το πτωχευτικό
δικαςτιριο με τθν απόφαςι του που απαγγζλλει τθν
ακφρωςθ, ορίηει ποιεσ από τισ πράξεισ πρζπει να
επαναλθφκοφν.

Άρκρο 154
Γενικά προνόμια
[….](α) Οι απαιτιςεισ από χρθματοδοτιςεισ οποιαςδιποτε
φφςεωσ προσ τθν επιχείρθςθ του οφειλζτθ, προκειμζνου
να εξαςφαλιςτεί θ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ και
των πλθρωμϊν τθσ, θ διάςωςι τθσ και θ διατιρθςθ ι
επαφξθςθ τθσ περιουςίασ τθσ, με βάςθ τθ ςυμφωνία
εξυγίανςθσ ι το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ. Το ίδιο προνόμιο
ζχουν και απαιτιςεισ προςϊπων που, με βάςθ τθ
ςυμφωνία εξυγίανςθσ, ςυνειςζφεραν αγακά ι υπθρεςίεσ
προσ το ςκοπό ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ
επιχείρθςθσ και των πλθρωμϊν, για τθν αξία των αγακϊν ι
των υπθρεςιϊν που ςυνειςζφεραν. Επίςθσ, το ίδιο
προνόμιο ζχουν και απαιτιςεισ από χρθματοδότθςθ κάκε
φφςθσ και παροχι αγακϊν και υπθρεςιϊν προσ τθν
επιχείρθςθ του οφειλζτθ που δίδονται για τουσ ςκοποφσ
του πρϊτου εδαφίου και γεννϊνται κατά το χρονικό
διάςτθμα των διαπραγματεφςεων για τθν επίτευξθ
ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, το οποίο δφναται να απζχει ζωσ ζξι
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(6) μινεσ, κατ’ ανϊτατο όριο, από τθν θμερομθνία
υποβολισ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ. Το προνόμιο του
προθγοφμενου εδαφίου υφίςταται ανεξάρτθτα από τθν
επικφρωςθ ι μθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ, εφόςον οι
ςκοποί των χρθματοδοτιςεων ι των παροχϊν και θ
φπαρξθ του προνομίου προβλζπονται ρθτά ςτθ ςυμφωνία
εξυγίανςθσ ι ςε ςυμβάςεισ που καταρτίηονται κατά το
ανωτζρω χρονικό διάςτθμα. Το προνόμιο των
προθγοφμενων εδαφίων δεν αφορά ςε μετόχουσ ι
εταίρουσ για τισ ειςφορζσ τουσ ςε μετρθτά ι ςε είδοσ ςτα
πλαίςια αφξθςθσ του κεφαλαίου του οφειλζτθ.

Άρκρο 156
υρροι προνομίων
1. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου
αυτοφ, αν εκτόσ από τισ απαιτιςεισ του άρκρου 154
υπάρχουν και οι απαιτιςεισ του άρκρου 155 αρικμ. 1γ),
προτιμϊνται οι πρϊτεσ. Αν υπάρχουν και απαιτιςεισ του
άρκρου 155 αρικμ. 1α) και 1β), τότε οι απαιτιςεισ του
άρκρου 154 ικανοποιοφνται ζωσ το ζνα τρίτο του
πλειςτθριάςματοσ που πρζπει να διανεμθκεί ςτουσ
πιςτωτζσ και τα δφο τρίτα διατίκενται για να
ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ του άρκρου 155 αρικμ. 1α)
και 1β). Από τα υπόλοιπα που απομζνουν από το ζνα τρίτο
ι τα δφο τρίτα, μετά τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων των
άρκρων 154 και 155 αρικμ. 1α) και 1β), κατά το
προθγοφμενο εδάφιο, κατατάςςονται, ϊςπου να
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καλυφκοφν, οι απαιτιςεισ τθσ άλλθσ από τισ
προαναφερόμενεσ δφο κατθγορίεσ, που δεν ζχουν
ικανοποιθκεί.
2. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου
αυτοφ, αν υπάρχουν περιςςότερεσ απαιτιςεισ από αυτζσ
που αναφζρονται ςτα άρκρα 154 ι 155, θ απαίτθςθ τθσ
προθγοφμενθσ τάξθσ προτιμάται από τθν απαίτθςθ τθσ
επόμενθσ τάξθσ και αν είναι τθσ ίδιασ τάξθσ ικανοποιοφνται
ςυμμζτρωσ. Αν ςυντρζχουν περιςςότερεσ απαιτιςεισ από
εκείνεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 155 αρικμ. 1β),
ακολουκείται θ κατά το ουςιαςτικό δίκαιο ςειρά.
3. Αν εκτόσ από τισ απαιτιςεισ του άρκρου 154 υπάρχουν
και απαιτιςεισ του άρκρου 155, κακϊσ και μθ
προνομιοφχεσ απαιτιςεισ, τότε, μετά τθν ολοςχερι
ικανοποίθςθ των απαιτιςεων του άρκρου 154α , οι
απαιτιςεισ του άρκρου 155 ικανοποιοφνται ζωσ το εξιντα
πζντε τοισ εκατό (65%), οι λοιπζσ απαιτιςεισ του άρκρου
154 ζωσ το είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) και οι μθ
προνομιοφχεσ απαιτιςεισ ζωσ το δζκα τοισ εκατό (10%) του
ποςοφ του προϊόντοσ τθσ πτωχευτικισ εκποίθςθσ που
πρζπει να διανεμθκεί ςτουσ πιςτωτζσ ςυμμζτρωσ. Από τα
υπόλοιπα που απομζνουν από το εξιντα πζντε τοισ εκατό
(65%) ι από το είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%)
κατατάςςονται, ϊςπου να καλυφκοφν οι απαιτιςεισ τθσ
εκάςτοτε άλλθσ από τισ δφο προαναφερόμενεσ κατθγορίεσ,
που δεν ζχουν ικανοποιθκεί. Από τα υπόλοιπα που
απομζνουν από τθν ικανοποίθςθ των εγχειρόγραφων
δανειςτϊν ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ του άρκρου 155
και του άρκρου 154 κατθγορίεσ β-η κατά τα οριηόμενα ςτο
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εδάφιο 2 τθσ παραγράφου 1. Αν υπάρχουν απαιτιςεισ του
άρκρου 155 και μθ προνομιοφχεσ απαιτιςεισ, οι πρϊτεσ
ικανοποιοφνται ζωσ το ενενιντα τοισ εκατό (90%) και οι
δεφτερεσ ζωσ το δζκα τοισ εκατό (10%) του ποςοφ του
πλειςτθριάςματοσ, που πρζπει να διανεμθκεί ςτουσ
πιςτωτζσ ςυμμζτρωσ. Αν υπάρχουν απαιτιςεισ του άρκρου
154 και μθ προνομιοφχεσ απαιτιςεισ, τότε, μετά τθν
ολοςχερι ικανοποίθςθ των απαιτιςεων του άρκρου 154α,
οι λοιπζσ απαιτιςεισ του άρκρου 154 ικανοποιοφνται ςε
ποςοςτό ζωσ το εβδομιντα τοισ εκατό (70%) του προϊόντοσ
τθσ πτωχευτικισ εκποίθςθσ που πρζπει να διανεμθκεί
ςτουσ πιςτωτζσ, ενϊ οι μθ προνομιοφχοι ικανοποιοφνται
ςτο υπόλοιπο ποςοςτό ςυμμζτρωσ.

Άρκρο 161
Ανακοπι κατά του πίνακα διανομισ
1. Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ τελευταίασ
χρονολογικά δθμοςίευςθσ του άρκρου 153 παράγραφοσ 2,
οποιοςδιποτε δικαιολογεί ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να
αςκιςει κατ` αυτοφ ανακοπι ενϊπιον του πτωχευτικοφ
δικαςτθρίου για λόγουσ που αναφζρονται ςτθν κατάταξθ
των πιςτωτϊν. Η ανακοπι απευκφνεται κατά του ςυνδίκου
και κατά των πιςτωτϊν των οποίων προςβάλλεται θ
κατάταξθ. Η απόφαςθ του δικαςτθρίου υπόκειται μόνο ςε
ζφεςθ».
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2. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ (Η ΕΚΚΑΘΑΙΣΗ ΤΗΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ, άρκρα 132 ζωσ 161)
ειςάγονται οι νζεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του
άρκρου 138, τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 148 κακϊσ και
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 161 , ενϊ θ υπάρχουςα
παράγραφοσ 2 του τελευταίου άρκρου αναρικμείται ςε 3, ωσ
εξισ:

«Άρκρο 138
Περιεχόμενο και δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ
3. Επιπλζον των ανωτζρω θ διακιρυξθ αυτι δθμοςιεφεται
με επιμζλεια του ςυνδίκου ςτθν ιςτοςελίδα δθμοςιεφςεων
πλειςτθριαςμϊν του Δελτίου Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων
του Τομζα Αςφάλιςθσ Νομικϊν του Ενιαίου Ταμείου
Ανεξάρτθτα Απαςχολουμζνων.

Άρκρο 148
Διαδικαςία διακιρυξθσ
5. Επιπλζον των ανωτζρω θ διακιρυξθ αυτι δθμοςιεφεται
με επιμζλεια του ςυνδίκου ςτθν ιςτοςελίδα δθμοςιεφςεων
πλειςτθριαςμϊν του Δελτίου Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων
του Τομζα Αςφάλιςθσ Νομικϊν του Ενιαίου Ταμείου
Ανεξάρτθτα Απαςχολουμζνων.
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Άρκρο 161
Ανακοπι κατά του πίνακα διανομισ
2. Η ςυηιτθςθ τθσ ανακοπισ προςδιορίηεται υποχρεωτικά
μζςα ςε εξιντα ( 60 ) θμζρεσ από τθν κατάκεςι τθσ και θ
απόφαςθ επ’ αυτισ εκδίδεται μζςα ςε προκεςμία εξιντα
(60) θμερϊν από τθ ςυηιτθςι τθσ».

Άρκρο ζνατο
1. Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ (ΑΡΛΟΡΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΡΙ ΡΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, άρκρα 162 ζωσ
163) του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα καταργείται θ διάταξθ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 162.

Άρκρο δζκατο
1. Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ (ΡΕΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΤΩΧΕΥΣΗΣ,
άρκρα 164 ζωσ 167) του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα καταργείται θ
διάταξθ του άρκρου 167.
2. Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ (ΡΕΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΤΩΧΕΥΣΗΣ,
άρκρα 164 ζωσ 167)
αντικακίςτανται οι διατάξεισ των
άρκρων 164, 165 παράγραφοσ 2 και 166 παράγραφοι 1 και
2, ωσ εξισ :
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«Άρκρο 164
Γενικά
1. Η πτϊχευςθ περατϊνεται, με τθν επικφρωςθ του
ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ (άρκρο 125 παράγραφοσ 2), με
τθν εκποίθςθ όλων των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ,
κακϊσ και με τθν παφςθ των εργαςιϊν τθσ, για ζλλειψθ
ενεργθτικοφ, λόγω τθσ παρόδου του χρόνου που ορίηεται
ςτο άρκρο 166 παράγραφοσ 3 ι λόγω εξόφλθςθσ όλων των
μζχρι τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ πτωχευτικϊν πιςτωτϊν
κατά το κεφάλαιο και τόκουσ μζχρι τθν κιρυξθ τθσ
πτϊχευςθσ.
2. Η τελεςίδικθ επικφρωςθ του ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ
και θ περάτωςθ τθσ πτϊχευςθσ λόγω εξόφλθςθσ όλων των
πτωχευτικϊν πιςτωτϊν ςυνιςτοφν λόγουσ αναβίωςθσ του
νομικοφ προςϊπου τθρουμζνων των διατάξεων του
εταιρικοφ δικαίου.

Άρκρο 165
Η λογοδοςία του ςυνδίκου
2. Ο ειςθγθτισ ςυγκαλεί εντόσ μθνόσ τθ ςυνζλευςθ των
πιςτωτϊν, ενϊπιον των οποίων ο ςφνδικοσ λογοδοτεί για
τθ διαχείριςθ του. Στθ ςυνζλευςθ αυτι καλείται και
δικαιοφται να παραςτεί και ο οφειλζτθσ. Οι πιςτωτζσ
γνωμοδοτοφν περί τθσ διαχείριςθσ του ςυνδίκου.
Συντάςςεται περί αυτοφ ζκκεςθ από τον ειςθγθτι, ςτθν
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οποία καταχωροφνται και οι τυχόν παρατθριςεισ του
οφειλζτθ και των πιςτωτϊν. Αν θ ςφγκλθςθ τθσ ςυνζλευςθσ
των πιςτωτϊν δεν καταςτεί δυνατό να πραγματοποιθκεί,
μετά από δεφτερθ ατελζςφορθ προςπάκεια, ο ςφνδικοσ
λογοδοτεί ενϊπιον μόνου του ειςθγθτι.

Άρκρο 166
Παφςθ των εργαςιϊν τθσ πτωχεφςεωσ
1. Αν οι εργαςίεσ τθσ πτωχεφςεωσ δεν μποροφν να
εξακολουκιςουν, λόγω ζλλειψθσ των αναγκαίων χρθμάτων
ι ευχερϊσ ρευςτοποιιςιμθσ περιουςίασ, το πτωχευτικό
δικαςτιριο, μετά από ζκκεςθ του ειςθγθτι και αφοφ
ακοφςει τον ςφνδικο, μπορεί, μετά από αίτθςθ του
οφειλζτθ, πιςτωτι ι του ςυνδίκου ι και αυτεπαγγζλτωσ, να
κθρφξει τθν παφςθ των εργαςιϊν τθσ πτωχεφςεωσ.
2. Στθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 1 περατϊνεται θ
πτϊχευςθ, αίρεται θ πτωχευτικι απαλλοτρίωςθ και ο
οφειλζτθσ αναλαμβάνει τθ διοίκθςθ τθσ περιουςίασ του. Οι
πιςτωτζσ αναλαμβάνουν τα ατομικά καταδιωκτικά μζτρα,
εκτόσ αν ο οφειλζτθσ ζχει απαλλαγεί ςφμφωνα με το άρκρο
169, παφει δε το λειτοφργθμα του ςυνδίκου και του
ειςθγθτι. Τα αποτελζςματα αυτά επζρχονται μετά πάροδο
μθνόσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παραγράφου
1».
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Άρκρο ενδζκατο
Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ( ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ,
άρκρα 168 ζωσ 170α ) του
Ρτωχευτικοφ Κϊδικα
αντικακίςταται εξ ολοκλιρου, ωσ εξισ :

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΣΟ
Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΟΦΕΙΛΕΣΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ

Άρκρο 167
Κιρυξθ του οφειλζτθ ςυγγνωςτοφ
1. Το πτωχευτικό δικαςτιριο, εκτιμϊντασ τα αίτια και τισ
ςυνκικεσ τθσ πτωχεφςεωσ, φςτερα από ςχετικι ζκκεςθ του
ειςθγθτι, ςτθν οποία καταχωροφνται και οι τυχόν
παρατθριςεισ του οφειλζτθ και των πιςτωτϊν, και αφοφ
ακοφςει τον ςφνδικο, αποφαίνεται ότι ο οφειλζτθσ είναι
ςυγγνωςτόσ, αν αυτόσ επιδεικνφει καλι πίςτθ τόςο κατά τθν
κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ όςο και κατά τθν διάρκειά τθσ, είναι
ςυνεργάςιμοσ με τα όργανα τθσ πτϊχευςθσ, θ δε πτϊχευςθ
δεν οφείλεται ςε δόλιεσ ενζργειζσ του. Δεν μποροφν να
κθρυχκοφν ςυγγνωςτοί αυτοί που καταδικάςτθκαν για
κάποια από τισ πράξεισ των άρκρων 171 και 172 του
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παρόντοσ ι για κάποια από τισ κακουργθματικζσ πράξεισ τθσ
κλοπισ, απάτθσ, υπεξαίρεςθσ ι πλαςτογραφίασ του Ροινικοφ
Κϊδικα. Αν υπάρχει εκκρεμισ ποινικι δίωξθ για κάποια από
αυτζσ τισ πράξεισ, το πτωχευτικό δικαςτιριο μπορεί να
αναβάλλει τθν απόφαςθ του μζχρι τθν αμετάκλθτθ
περάτωςθ τθσ ποινικισ διαδικαςίασ. Η απόφαςθ
ανακαλείται αν επζλκει μεταβολι πραγμάτων που να
δικαιολογεί τθν ανάκλθςθ.
2. Αν θ πτϊχευςθ περατϊκθκε με απόφαςθ που κθρφςςει
τθν παφςθ των εργαςιϊν τθσ, κατά τθν παράγραφο 1 του
άρκρου 166, με τθν ίδια απόφαςθ το πτωχευτικό δικαςτιριο,
εκτιμϊντασ τα αίτια και τισ ςυνκικεσ τθσ πτϊχευςθσ και
αφοφ ακοφςει τον ςφνδικο, αποφαίνεται φςτερα και από
ςχετικι ζκκεςθ του ειςθγθτι, ότι ο οφειλζτθσ είναι
ςυγγνωςτόσ.
3. Αν θ πτϊχευςθ περατϊκθκε με απόφαςθ που διατάςςει
τθν εκποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ ωσ ςυνόλου υπό τισ
περιςτάςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 19 του
παρόντοσ, το πτωχευτικό δικαςτιριο φςτερα από αίτθςθ του
οφειλζτθ, εκτιμϊντασ τα αίτια και τισ ςυνκικεσ τθσ
πτϊχευςθσ και αφοφ ακοφςει τον ςφνδικο, αποφαίνεται
φςτερα και από ςχετικι ζκκεςθ του ειςθγθτι, ότι ο
οφειλζτθσ είναι ςυγγνωςτόσ.
4. Αν ο οφειλζτθσ κθρυχκεί ςυγγνωςτόσ, δεν
προςωποκρατείται από τουσ πιςτωτζσ τθσ πτϊχευςθσ, εκτόσ
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αν ειδικοί νόμοι ορίηουν διαφορετικά, παφουν δε οι
ςτεριςεισ από δικαιϊματα που ιταν ςυνζπειεσ τθσ
πτϊχευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 15 του παρόντοσ. Η
διάταξθ τθσ απόφαςθσ περί κθρφξεωσ του οφειλζτθ
ςυγγνωςτοφ ςθμειϊνεται ςτο Μθτρϊο Ρτωχεφςεων, κακϊσ
και ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο.

Άρκρο 168
Αίτθςθ περί απαλλαγισ
Ο οφειλζτθσ υποβάλλει μετά τθν παρζλευςθ δφο ετϊν από
τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ, άλλωσ μζχρι τθν περάτωςι τθσ,
αν αυτι επζρχεται ενωρίτερα, αίτθςθ περί τθσ απαλλαγισ
του.
Άρκρο 169
Απόφαςθ περί απαλλαγισ
1. Το πτωχευτικό δικαςτιριο αποφαςίηει επί τθσ
υποβλθκείςασ ςφμφωνα με το προθγοφμενο άρκρο αίτθςθσ
του οφειλζτθ και, εφ’ όςον τον κρίνει ςυγγνωςτό ςφμφωνα
με το άρκρο 167, τον απαλλάςςει πλιρωσ από το υπόλοιπο
των απαιτιςεων των πιςτωτϊν που δεν ικανοποιείται από
τθν πτωχευτικι περιουςία.
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2. Ο οφειλζτθσ δεν απαλλάςςεται από οφειλζσ που
δθμιουργικθκαν από αδίκθμα που τελζςκθκε με δόλο ι
βαρεία αμζλεια.
3. Αν θ πτϊχευςθ περατϊνεται με τθν επικφρωςθ του
ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ, ο οφειλζτθσ απαλλάςςεται άνευ
ετζρου, εκτόσ εάν το ςχζδιο ορίηει διαφορετικά.
4. Απαλλαγι του οφειλζτθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
παρόντοσ κεφαλαίου επιτρζπεται μόνο μία φορά, εκτόσ
εάν πρόκειται για νεϊτερθ απαλλαγι με βάςθ ςχζδιο
αναδιοργάνωςθσ».

Άρκρο δωδζκατο
1. Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ (ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρκρα
171 ζωσ 177) του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα αντικακίςταται θ
διάταξθ του άρκρου 171 παράγραφοσ 4, ωσ εξισ :

«Άρκρο 171
Χρεοκοπία
4. Οι πράξεισ του παρόντοσ άρκρου είναι αξιόποινεσ μόνο
ςε περίπτωςθ που κθρυχκεί θ πτϊχευςθ ι θ αίτθςθ
απορριφκεί για το λόγο ότι προβλζπεται πωσ θ περιουςία
του οφειλζτθ δεν κα επαρκζςει για τθ κάλυψθ των εξόδων
τθσ Διαδικαςίασ (άρκρο 3 παράγραφοσ 3)».
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Άρκρο δζκατο τρίτο
Μετά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΙΤΟ ( ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρκρα 178 ζωσ 182) του
Ρτωχευτικοφ Κϊδικα ειςάγεται νζο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΤΕΤΑΤΟ ( ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρκρα 183184) ωσ εξισ :
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΤΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρκρο 183
Ζναρξθ ιςχφοσ
Η ιςχφσ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου αρχίηει από τθ
δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, εκτόσ
από τα άρκρα 63, 64, 79, 80 και 81 παράγραφοσ 3 , θ ιςχφσ
των οποίων αρχίηει από τθν ενεργοποίθςθ του Μθτρϊου
διαχειριςτϊν αφερεγγυότθτασ, που κα καταρτιςτεί κατά τισ
διατάξεισ του προεδρικοφ διατάγματοσ, το οποίο κα εκδοκεί
κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13 του ν.
4378/2016 ( Αϋ55 ), φςτερα από πρόταςθ των Υπουργϊν
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άρκρο 184
Μεταβατικζσ διατάξεισ
1. Η διάταξθ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 106β,
κακϊσ και διατάξεισ των άρκρων του Ενδζκατου Κεφαλαίου
(άρκρα 167, 168 και 169) εφαρμόηονται και επί εκκρεμϊν
διαδικαςιϊν.
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2. Κατά τα λοιπά οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, με
τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο προθγοφμενο άρκρο,
εφαρμόηονται επί των διαδικαςιϊν που αρχίηουν μετά τθν
ζναρξθ ιςχφοσ του.
3. Οι προϊςχφςαςεσ διατάξεισ
εξακολουκοφν να
ιςχφουν και να εφαρμόηονται επί των εκκρεμϊν
διαδικαςιϊν.
4. Μζχρι τθν ενεργοποίθςθ του Μθτρϊου διαχειριςτϊν
αφερεγγυότθτασ, που προβλζπεται ςτο προθγοφμενο άρκρο,
κα εφαρμόηονται οι προϊςχφςαςεσ διατάξεισ των άρκρων 63,
64, 79 και 80 του παρόντοσ νόμου. Μετά τθν ενεργοποίθςθ
του ωσ άνω Μθτρϊου και τθν ζναρξθ ιςχφοσ των νζων
διατάξεων των άρκρων 63, 64, 79, 80 και 81 παράγραφοσ 3
του παρόντοσ νόμου, αυτζσ κα εφαρμόηονται επί των
διαδικαςιϊν που κα αρχίηουν μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τουσ.
Οι προϊςχφςαςεσ αντίςτοιχεσ διατάξεισ κα εξακολουκοφν να
ιςχφουν και να εφαρμόηονται επί των εκκρεμϊν διαδικαςιϊν
κατά τον ωσ άνω χρόνο.
5. Οι διατάξεισ άλλων νόμων που παραπζμπουν ςε
άρκρα των καταργοφμενων ι αντικακιςτϊμενων διατάξεων
του ν. 3588/2007, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ
νόμου κεωροφνται ότι παραπζμπουν ςε αντίςτοιχεσ
διατάξεισ του».
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