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Παρά την αφθονία της πληροφορίας σε κάθε λογής οικονομική 
δραστηριότητα, το έλλειμμα νομικής πληροφόρησης παραμέ-
νει σοβαρό για την ελληνική επιχείρηση. Σε αντίθεση με ό,τι 
συμβαίνει σε άλλες προηγμένες οικονομικά χώρες, η ελληνική 
επιχείρηση στερείται επαρκούς νομικής ενημέρωσης σε τρέ-
χοντα θέματα του δικαίου των επιχειρήσεων. Η πληροφόρησή 
της παραμένει αποσπασματική και συχνά βασισμένη σε ακα-
τάλληλες, ή έστω ανεπαρκείς, πηγές. Οι λόγοι πολλοί, αλλά 
δύο είναι οι κυριότεροι. Πρώτον, η ελληνική νομική γλώσσα 
παραμένει ξύλινη και συχνά επιρρεπής σε ανούσιους λεκτι-
κούς εντυπωσιασμούς και θεωρητικά αναμασήματα που τελικά 
αποξενώνουν το μη νομικό, είτε αυτός είναι επιχειρηματίας είτε 
στέλεχος μίας επιχείρησης. Δεύτερον, η ελληνική δικηγορία 
παραμένει εσωστρεφής και προσκολλημένη σε διαδικασίες, 
στις οποίες δεν χωρούν δραστηριότητες αυτονόητες για έναν 
Αμερικανό ή Ευρωπαίο δικηγόρο (π.χ. συγγραφή ενημερωτι-
κών σημειωμάτων).

Στο πλαίσιο της περιοδικής ενημέρωσης που παρέχει, η δικη-
γορική εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες με το ανά χείρας 
Ενημερωτικό Δελτίο του καλοκαιριού του 2014 συνεχίζει την 
επισκόπηση τόσο θεμάτων εμπορικού, διοικητικού/φορολο-
γικού, εργατικού και δικονομικού δικαίου όσο και πρόσφατων 
νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, αυτήν τη φορά με 
γνώμονα το δίκαιο της πτώχευσης. Όπως πάντα, στόχος μας 
είναι η ενημέρωση και η ανάλυση σε γλώσσα άμεση και χρηστι-
κή, χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος της ποιότητας της πληροφό-
ρησης που παρέχουμε. Αποτελεί, άλλωστε, πάγια θέση μας ότι 
η καλή νομική γραφή πρέπει να αποφεύγει πλατειασμούς και 
γλωσσικά φορτώματα που τις περισσότερες φορές εκνευρίζουν 
παρά βοηθούν αυτόν που αναζητεί την, κατά το δυνατό, σαφέστε-
ρη απάντηση στα νομικά ζητήματα που τον απασχολούν.   
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ΕΝ σΥΝτΟΜΙΑ...

Oπως και τα προηγούμενα, 
το ανά χείρας Ενημερωτικό 
Δελτίο αφορά σε επίκαιρα 
νομικά ζητήματα που απα-

σχολούν καθημερινά τις ελληνικές 
επιχειρήσεις. Στο παρόν αναλύονται 
ειδικότερα ζητήματα πτωχευτικού 
δικαίου που άπτονται της διαδικα-
σίας πτώχευσης επιχειρήσεων και 
των διαδικασιών διάσωσής τους, 
ενώ εκτίθενται και τα πορίσματα της 
πρόσφατης νομολογίας επί των εν 
λόγω ζητημάτων. Τέλος, αναπτύσ-
σονται σημαντικά φορολογικά θέματα 
που ανακύπτουν στα πλαίσια της πτώ-
χευσης, χωρίς να λείπει αναφορά στην 
πρόσφατη νομοθετική παραγωγή που 
εμφανίζει ευρύτερο επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον.

Στην ενότητα της Πρόσφατης Νομο-
θεσίας αναλύεται το άρθρο 13 του 
νέου νόμου 4242/2014, με το οποίο 
αναμορφώνεται το δίκαιο προστασί-
ας των εμπορικών μισθώσεων στην 
κατεύθυνση της παροχής ελευθερίας 
στα συμβαλλόμενα μέρη να καθορίζουν 
τα ίδια τη διάρκεια της μίσθωσης και 
της ελάφρυνσης του εκμισθωτή από 
υποχρεώσεις καταβολής αποζημίωσης 
κατά τη λήξη της μισθωτικής σχέσης. 
Στη συνέχεια, παρατίθενται συνοπτι-
κά οι διατάξεις του νόμου 4250/2014 
για την κατάργηση της υποχρέωσης 
υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων 
ή επικυρωμένων αντιγράφων κατά τις 
συναλλαγές με τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα και την κατάργηση της υποχρέ-
ωσης δημοσίευσης στοιχείων εται-
ρειών στο τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

Στην ενότητα της Νομολογιακής Ενη-
μέρωσης παρατίθενται μερικές από τις 
σημαντικότερες πρόσφατες δικαστικές 
αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων 

στο πεδίο του πτωχευτικού δικαίου. 
Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η απόφαση 650/2013 του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
η οποία αφορά την άμεση επικύρω-
ση συμφωνίας εξυγίανσης μεγάλης 
εταιρείας κατασκευής και εμπορίας 
επίπλων. Το σχέδιο εξυγίανσης που 
μνημονεύεται στην εν λόγω απόφαση 
είναι πρωτοποριακό για τα ελληνικά 
δεδομένα, καθώς περιέχει μέτρα εξυγί-
ανσης, όπως η αύξηση μετοχικού κεφα-
λαίου και η κεφαλαιοποίηση χρέους, 
τα οποία ήταν άγνωστα μέχρι τώρα στο 
ελληνικό δικαστικό πλαίσιο διάσωσης 
επιχειρήσεων. Σημαντική είναι, επίσης 
η απόφαση 1439/2013 του Πολυμε-
λούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 
καθώς αποτελεί μία από τις ελάχιστες 
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί αναφο-
ρικά με το σχέδιο αναδιοργάνωσης 
από την εισαγωγή του θεσμού το έτος 
2007. Μεταξύ άλλων στην απόφαση 
αυτή τίθενται οι προϋποθέσεις για την 
υποβολή του σχεδίου αναδιοργάνω-
σης στο δικαστήριο και ο σκοπός του 
εν λόγω θεσμού, ενώ αντικείμενό της 
αποτέλεσαν και τα ζητήματα ενεργη-
τικής νομιμοποίησης για την υποβολή 
σχετικής αίτησης καθώς και αίτησης για 
τη λήψη προληπτικών μέτρων. Τέλος, 
στην απόφαση 36/2013 του Πολυμε-
λούς Πρωτοδικείου Λάρισας αναλύε-
ται το ζήτημα της καταχρηστικότητας 
άσκησης αίτησης για κήρυξη οφει-
λέτη σε πτώχευση, εφόσον η αίτηση 
γίνεται με καταφανή σκοπό να ασκηθεί 
πίεση στον οφειλέτη για αποπληρωμή 
των οφειλών του. 

Στην ενότητα του Πτωχευτικού Δικαίου 
αναλύονται πρώτα από όλα οι προϋ-
ποθέσεις και η σχετική διαδικασία 
για την κήρυξη μίας επιχείρησης σε 
καθεστώς πτώχευσης. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζεται το ειδικότερο θέμα της 

διαδικασίας εκποίησης της πτωχευ-
τικής περιουσίας ως τμήμα της διαδι-
κασίας συλλογικής ικανοποίησης των 
πτωχευτικών πιστωτών. Στα πλαίσια 
αυτά δίνεται έμφαση στα ζητήματα της 
εκποίησης της επιχείρησης του οφει-
λέτη ως συνόλου και των κατ’ ιδίαν 
στοιχείων της περιουσίας του, καθώς 
και οι κανόνες διανομής του προϊόντος 
της εκποίησης στους πτωχευτικούς 
πιστωτές. Ακολουθεί παρουσίαση της 
ποινικής ευθύνης των οργάνων της 
πτώχευσης, καθώς και του θεσμικού 
πλαισίου για τις διασυνοριακές πτω-
χεύσεις. Η ενότητα κλείνει με την ανά-
λυση του σχεδίου αναδιοργάνωσης, 
το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια της 
πτωχευτικής διαδικασίας και συνιστά 
θεσμό διάσωσης επιχείρησης που κιν-
δυνεύει να παύσει τις πληρωμές της. 

Στην ενότητα του Προπτωχευτικού 
Δικαίου παρουσιάζεται αρχικά η διαδι-
κασία εξυγίανσης, η οποία αντικατέ-
στησε τη διαδικασία συνδιαλλαγής με 
τη θέση σε ισχύ του νόμου 4013/2011. 
Στη συνέχεια αναλύεται το ειδικότερο 
ζήτημα της προστασίας και της ικα-
νοποίησης των εργαζομένων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, 
ενώ η ενότητα κλείνει με την παρουσί-
αση του θεσμού της ειδικής εκκαθά-
ρισης, ο οποίος εισήχθη με τον νόμο 
4013/2011 και επιδιώκει τη διάσωση 
της επιχείρησης του οφειλέτη μέσω της 
πώλησης του συνόλου του ενεργητικού 
της με τη διενέργεια δημόσιου πλειο-
δοτικού διαγωνισμού. 

Στην ενότητα που αφορά την Προστασία 
των Υπερχρεωμένων Φυσικών Προ-
σώπων παρουσιάζονται οι τροποποιή-
σεις που επέφερε ο νόμος 4161/2013 
στον θεσμό της ρύθμισης οφειλών 
υπερχρεωμένων φυσικών προσώ-
πων, ο οποίος συνιστά οιονεί «αστική 
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πτώχευση» και εισήχθη στο ελληνικό 
δίκαιο με τον νόμο 3869/2010 για τα 
φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτω-
χευτικής ικανότητας.

Η ενότητα του Φορολογικού Δικαίου 
ξεκινά με θέματα φορολογικής επικαι-
ρότητας και συγκεκριμένα με πρόσφα-
τα νομοθετήματα και εγκυκλίους του 
Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες 

παρέχουν διευκρινιστικές οδηγίες για 
την εφαρμογή των φορολογικών νόμων. 
Ακολουθεί παράθεση σημαντικών φορο-
λογικών ζητημάτων πριν και μετά τη 
διαδικασία της πτώχευσης. Συγκεκρι-
μένα, αναλύονται η φορολογική μεταχεί-
ριση της ωφέλειας που προκύπτει από τη 
διαγραφή υποχρεώσεων της επιχείρησης, 
καθώς και το ζήτημα της ικανοποίησης του 
δημοσίου από την πτωχευτική περιουσία. 

Η ενότητα κλείνει με την φορολόγηση 
αμοιβών φυσικών προσώπων μελών 
διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης 
εταιρείας, όπως αυτή έχει διαμορφω-
θεί κατόπιν εφαρμογής του νέου κώδικα 
φορολογίας εισοδήματος n

Ευάγγελος Τσαχάς
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    Ευάγγελος Τσαχάς

1.  ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 13 του Νόμου 4242/2014 
«Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας 
και άλλες διατάξεις» για την 
αναμόρφωση του δικαίου 
προστασίας των εμπορικών 
μισθώσεων

Το άρθρο 13 του νόμου 4242/2014 
ρυθμίζει εκ νέου το δίκαιο προστασίας 
των εμπορικών μισθώσεων. Η ισχύς 
του νέου καθεστώτος άρχισε στις 28 
Φεβρουαρίου του 2014, οπότε και ο 
ανωτέρω νόμος δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η νέα 
ρύθμιση δεν συνιστά κωδικοποίηση δια-
τάξεων, αλλά ουσιαστικά τροποποιεί το 
προεδρικό διάταγμα 34/1995. Μάλιστα, 
οι εν λόγω ρυθμίσεις εισήχθησαν με 
τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας σε νομοσχέδιο 
που αφορά την ίδρυση φορέα για την 
ανάπτυξη των επενδύσεων και του εξω-
τερικού εμπορίου. Σύμφωνα με την αιτι-
ολογική έκθεση της ως άνω τροπολογί-
ας, σκοπός των νέων διατάξεων είναι η 
εναρμόνιση της νομοθεσίας των εμπορι-
κών μισθώσεων με τις σύγχρονες απαι-
τήσεις, καθώς και η παροχή ελευθερίας 
στα συμβαλλόμενα μέρη να καθορίζουν 
τα ίδια τη διάρκεια της μίσθωσης. Το 
νέο καθεστώς διακρίνει μεταξύ (α) των 
«νέων μισθώσεων», οι οποίες συνάπτο-
νται αρχής γενομένης την 28.2.2014, ως 
προς τις οποίες καταργείται μία σειρά 
ρυθμίσεων του προεδρικού διατάγματος 
34/1995, και (β) των «παλαιών μισθώ-
σεων», οι οποίες καταλαμβάνονται από 
το προεδρικό διάταγμα 34/1995, όπως 
ίσχυε και τροποποιείται από τη παράγρα-
φο 2 του άρθρου 13. 

Α.  Στις «νέες μισθώσεις» περιλαμ-

βάνονται, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 13, όσες συνά-
πτονται μετά την έναρξη ισχύος του 
νόμου 4242/2014, δηλαδή μετά την 
28.2.2014. Οι εμπορικές μισθώσεις 
αυτές διέπονται από τους συμβατικούς 
τους όρους, τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και του προεδρικού διατάγμα-
τος 34/1995 κατόπιν κατάργησης μιας 
σειράς διατάξεών του και συμπλήρω-
σής του με το άρθρο 13. Συγκεκριμένα, 
προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.   Η υποχρεωτική διάρκεια των «νέων 
μισθώσεων» είναι πλέον τριετής 
αντί της δωδεκαετίας που προ-
βλεπόταν μέχρι πρότινος από το 
άρθρο 5 του προεδρικού διατάγμα-
τος 34/1995. Η υποχρεωτική αυτή 
διάρκεια ισχύει ανεξαρτήτως εάν 
τα μέρη συμφώνησαν σε συντο-
μότερο ή αόριστο χρόνο διάρκειας 
της μισθωτικής σχέσης. Βεβαίως, 
με νεότερο έγγραφο βέβαιης χρο-
νολογίας μπορεί να συμφωνηθεί 
βραχύτερος χρόνος λύσης της 
μίσθωσης. Για την περίπτωση αυτή 
σημειώνεται ότι έγγραφο βέβαιης 
χρονολογίας θεωρείται το ιδιωτικό 
συμφωνητικό που φέρει θεώρηση 
από Δημόσια Οικονομική Υπηρε-
σία. Επίσης, είναι δυνατή, κατά την 
πρόθεση του νομοθέτη, η  σύναψη 
μίσθωσης προστατευόμενης διάρ-
κειας μεγαλύτερης από την τριετία.

2.    Σύμφωνα με τους ορισμούς του 
εδαφίου γ’ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 13, η καταγγελία της μίσθω-
σης γίνεται εγγράφως και τα έννομα 
αποτελέσματά της επέρχονται τρεις 
μήνες μετά από την κοινοποίησή της. 
Η εν λόγω διάταξη πρέπει να θεωρη-
θεί ότι αφορά μόνον τις μισθώσεις 
αόριστης χρονικής διάρκειας και 
ρυθμίζει το ζήτημα της καταγγελίας 

τους κατά παρέκκλιση από τη διά-
ταξη του άρθρου 609 του Αστικού 
Κώδικα. Όσον αφορά τις μισθώσεις 
ορισμένης διάρκειας (άνω τις τριε-
τίας), καθώς και τις μισθώσεις που 
συμφωνήθηκε με νεότερο έγγραφο 
να λυθούν πριν από την παρέλευση 
τριετίας από τη σύναψή τους, στε-
ρείται νοήματος, καθώς για τη λύση 
τους δεν απαιτείται καταγγελία κατά 
το άρθρο 608 του Αστικού Κώδικα.

3.    Καταργείται η δυνατότητα του εκμι-
σθωτή να καταγγείλει τη μίσθωση 
για ιδιόχρηση, ανοικοδόμηση του 
μισθίου, για ιδιοκατοίκηση ή δημι-
ουργία κύριας κατοικίας. Επίσης, ο 
εκμισθωτής δεν έχει πλέον τη δυνα-
τότητα να καταγγείλει τη σύμβαση σε 
περίπτωση πτώχευσης του μισθωτή 
ή προκειμένου να κατεδαφιστεί ετοι-
μόρροπη οικοδομή. Η δυνατότητα του 
μισθωτή να καταγγείλει τη μίσθωση 
πρόωρα και αναιτιολόγητα  καταργή-
θηκε με το άρθρο 13. 

4.    Εν συνεχεία, καταργήθηκε η δυνα-
τότητα του εκμισθωτή να αναρτά στο 
μίσθιο πριν από τη λήξη της μίσθω-
σης πινακίδες αναφορικά με τη διά-
θεση του ακινήτου για μίσθωση, 
καθώς και η αντίστοιχη υποχρέωση 
του μισθωτή να ανέχεται επισκέψεις 
στο μίσθιο από ενδιαφερόμενους για 
τη μίσθωση του ακινήτου. Ο μισθω-
τής, περαιτέρω, χάνει το δικαίωμά 
του να αναρτά στο μίσθιο πινακίδα 
με την τυχόν νέα του εγκατάσταση. 
Ωστόσο, οι ανωτέρω δυνατότητες 
μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης και συμβατικής 
ρύθμισης, παρόλο που δεν προβλέ-
πονται πλέον ρητά από τον νόμο.

5.    Τέλος, καταργείται η υποχρέωση 
του εκμισθωτή να αποζημιώσει τον 
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μισθωτή για την «αποκατάσταση της 
άυλης εμπορικής αξίας του» κατά την 
αναγκαστική του αποχώρηση από το 
μίσθιο λόγω λήξης της υποχρεωτι-
κής προστατευόμενης διάρκειας της 
μίσθωσης. 

Β.  Στις «παλαιές μισθώσεις» περιλαμ-
βάνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 
2α του άρθρου 13, οι εμπορικές και 
επαγγελματικές μισθώσεις που έχουν 
συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητά 
ή σιωπηρά, πριν από την έναρξη ισχύ-
ος του νόμου 4242/2014, δηλαδή πριν 
από την 28.2.2014. Επίσης, σε αυτές 
συγκαταλέγονται και οι μισθώσεις που 
έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκειά τους, 
αλλά δεν έχουν παρέλθει εννέα μήνες 
από τη λήξη της. Οι συμβάσεις αυτές 
συνεχίζουν να καταλαμβάνονται από τις 
καταργούμενες δυνάμει της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 13 διατάξεις του προ-
εδρικού διατάγματος 34/1995. Ωστόσο, 
με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου 
τροποποιείται μία σειρά διατάξεων 
του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, 
οι οποίες καταλαμβάνουν υπό τη νέα 
μορφή τους τις «παλαιές συμβάσεις». 
Συγκεκριμένα:

1.     Με την παράγραφο 2β του άρθρου 
13 τροποποιήθηκαν οι προϋποθέ-
σεις καταγγελίας της μίσθωσης από 
τον εκμισθωτή λόγω ιδιόχρησης 
του μισθίου. Ο εκμισθωτής μπορεί 
είτε σε οποιονδήποτε χρόνο μετά 
τη λήξη της συμβατικής διάρκειας 
της μίσθωσης είτε δεκαοκτώ μήνες 
τουλάχιστον μετά την έναρξη της 
εμπορικής μίσθωσης να καταγγείλει 
τη σύμβαση για την άσκηση εμπορι-
κών δραστηριοτήτων από τον ίδιο, 
τη σύζυγό του ή τα τέκνα του. Στην 
περίπτωση επαγγελματικής μίσθω-
σης του άρθρου 2 του προεδρικού 
διατάγματος 34/1995, δηλαδή 

μίσθωσης για άσκηση προστατευ-
όμενου επαγγέλματος (δικηγορικό 
γραφείο, ιατρείο, οδοντιατρείο, γρα-
φείο μηχανικού, συμβολαιογραφείο, 
γραφείο δικαστικών επιμελητών, 
κτηνιατρείο, λογιστικό γραφείο, 
γραφείο άμισθου υποθηκοφύλακα, 
φιλανθρωπικό ίδρυμα) ο εκμισθω-
τής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβα-
ση είτε μετά τη λήξη της συμβατικής 
διάρκειάς της είτε μετά την παρέ-
λευση εννέα τουλάχιστον μηνών 
από την έναρξή της, προκειμένου 
να ασκήσει κάποιο από τα ανωτέ-
ρω προστατευόμενα επαγγέλματα ο 
ίδιος, τα τέκνα του, σύζυγός του ή ο 
κύριος του μισθίου. Στην περίπτω-
ση καταγγελίας λόγω ιδιόχρησης ο 
εκμισθωτής οφείλει κατά τον χρόνο 
καταγγελίας ποσό ίσο με μισθώματα 
οκτώ μηνών (με το προϊσχύον καθε-
στώς ο εκμισθωτής όφειλε ποσό 
ίσο με δεκαέξι μισθώματα). Το εν 
λόγω ποσό της αποζημίωσης μπο-
ρεί να αυξηθεί από το δικαστήριο 
μέχρι δεκαπέντε  μηνιαία μισθώματα 
μετά από αίτηση του μισθωτή (με το 
προϊσχύον καθεστώς το ποσό αυτό 
μπορούσε να αυξηθεί από το δικα-
στήριο μέχρι τριάντα μισθώματα). 
Επιπλέον, εάν ασκηθεί στο μίσθιο 
μέσα σε ένα έτος από την απόδοσή 
του επιχείρηση όμοια με την ασκού-
μενη από τον μισθωτή, η αποζημίω-
ση που οφείλει να του καταβάλει ο 
εκμισθωτής είναι ίση με δεκαπέντε 
μηνιαία μισθώματα (με το προϊσχύ-
ον καθεστώς ο εκμισθωτής όφειλε 
ποσό ίσο με τριάντα μισθώματα). Το 
δικαστήριο μπορεί να αυξήσει το 
ποσό της αποζημίωσης μέχρι είκοσι 
μηνιαία μισθώματα (με το προϊσχύον 
καθεστώς το ποσό αυτό μπορούσε 
να αυξηθεί από το δικαστήριο μέχρι 
σαράντα μισθώματα). Τα ανωτέρω 
δεν ισχύουν στην περίπτωση που το 

μίσθιο είναι από την κατασκευή του 
προορισμένο για την ίδια χρήση (εάν 
είναι παραδείγματος χάρη φούρνος).

2.    Με την παράγραφο 2γ του άρθρου 13 
τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις 
καταγγελίας της μίσθωσης από τον 
εκμισθωτή λόγω ανοικοδόμησης 
του μισθίου. Ο εκμισθωτής μπορεί 
να καταγγείλει τη μίσθωση, προκει-
μένου να ανοικοδομήσει το μίσθιο 
ο ίδιος ή ο κύριος του μισθίου μετά 
τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 
Εάν ο συμβατικός χρόνος υπερβαί-
νει την εξαετία, η καταγγελία της 
μίσθωσης μπορεί να γίνει μετά την 
πάροδο έξι ετών από την έναρξη της 
μίσθωσης. Σε περίπτωση που εμπο-
ρική μίσθωση έχει αόριστη διάρκεια 
ή ο συμβατικός της χρόνος είναι 
μικρότερος από δεκαοκτώ μήνες, 
η καταγγελία της μίσθωσης μπορεί 
να γίνει μετά την πάροδο δεκαοκτώ 
μηνών από την έναρξή της. Περαιτέ-
ρω, στην περίπτωση που επαγγελ-
ματική μίσθωση (του άρθρου 2 του 
προεδρικού διατάγματος 34/1995) 
έχει αόριστη διάρκεια ή ο συμβα-
τικός της χρόνος είναι μικρότερος 
από εννέα μήνες, η καταγγελία της 
μίσθωσης μπορεί να γίνει μετά την 
πάροδο εννέα μηνών από την έναρ-
ξή της. Στην περίπτωση καταγγελίας 
της μίσθωσης λόγω ανοικοδόμησης 
του μισθίου ο εκμισθωτής οφείλει 
κατά τον χρόνο καταγγελίας ποσό 
ίσο με έξι μηνιαία μισθώματα (με το 
προϊσχύον καθεστώς ο εκμισθω-
τής όφειλε ποσό ίσο με δώδεκα 
μισθώματα). Το εν λόγω ποσό της 
αποζημίωσης μπορεί να αυξηθεί 
από το δικαστήριο μέχρι εννέα μηνι-
αία μισθώματα μετά από αίτηση του 
μισθωτή (με το προϊσχύον καθεστώς 
το ποσό αυτό μπορούσε να αυξηθεί 
από το δικαστήριο μέχρι δεκαοκτώ 
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ΠΡΟσΦΑτΗ ΝΟΜΟΘΕσΙΑ

μισθώματα).

3.   Με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 
καταργούνται τα άρθρα 60 και 61 του 
προεδρικού διατάγματος 34/1995 
και η συνακόλουθη υποχρέωση του 
εκμισθωτή να αποκαταστήσει την 
άυλη εμπορική αξία του μισθωτή. Η 
εν λόγω τροποποίηση καταλαμβάνει 
και τις «παλαιές μισθώσεις». Ωστόσο, 
σε περίπτωση που έως την 31.8.2014: 

n     λήγει η δωδεκαετής διάρκεια της 
μίσθωσης ή 

n     η μίσθωση έχει ήδη λήξει, αλλά δεν 
έχουν παρέλθει εννέα μήνες από τον 
χρόνο λήξης της ή 

n     η μίσθωση τελεί υπό τετραετή παρά-
ταση1, 

   και αντιστοίχως ο εκμισθωτής 
καταγγείλει τη σύμβαση έως την 
31.8.2014, οφείλει να καταβάλει 
στον μισθωτή αποζημίωση ποσού 
ίσου με μισθώματα έξι μηνών.

2.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νόμος 4250/2014 «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα 
– Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις»

Α.   κατάργηση της υποχρέωσης επικύ-
ρωσης αντιγράφων εγγράφων

Το άρθρο 1 του κεφαλαίου Α’ με τίτλο 
«Μείωση διοικητικών βαρών – Απλου-
στεύσεις διαδικασιών» του νόμου 
4250/2014, ο οποίος δημοσιεύτηκε 

στις 26 Φεβρουαρίου του 2014, αφορά 
την κατάργηση της υποχρέωσης των 
ενδιαφερομένων να υποβάλλουν πρω-
τότυπα έγγραφα ή επικυρωμένα αντί-
γραφα εγγράφων κατά τις συναλλαγές 
τους με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
Με το ανωτέρω άρθρο τροποποιούνται 
οι διατάξεις των άρθρων 1 και 11 του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, προ-
κειμένου να επιτυγχάνεται η ταχύτερη, 
αποτελεσματικότερη και χωρίς κόστος 
εξυπηρέτηση των πολιτών και των επι-
χειρήσεων.

Προκειμένου, μάλιστα, να επιτευχθούν 
οι επιδιωκόμενοι στόχοι, με τη νέα 
ρύθμιση στους υπόχρεους φορείς δεν 
περιλαμβάνονται πλέον μόνον οι διοι-
κητικές αρχές του εν στενή εννοία δημό-
σιου τομέα (κράτος και νομικά πρόσω-
πα δημοσίου δικαίου), αλλά και όλοι οι 
φορείς του δημόσιου τομέα, όπως για 
παράδειγμα τα νομικά πρόσωπα ιδιω-
τικού δικαίου που ελέγχονται άμεσα ή 
έμμεσα από το κράτος και οι δημόσιες 
επιχειρήσεις. Επίσης, περιλαμβάνονται 
και οι δημόσιες υπηρεσίες που δεν απο-
τελούν αμιγώς διοικητικές αρχές, όπως 
τα δικαστήρια όλων των βαθμών, οι 
μητροπόλεις, τα εκκλησιαστικά ιδρύμα-
τα και οι μουφτείες.

Ειδικότερα, από τη δημοσίευση του ως 
άνω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, δηλαδή από την 26.2.2014, 
καταργείται η υποχρέωση των ενδια-
φερομένων να υποβάλουν πρωτότυπα 
έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα 
των εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες υπηρεσίες και πλέον το 
δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα 

απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα 
των εγγράφων αυτών. Επιπλέον, γίνο-
νται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, 
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτι-
κών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυ-
ρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από το πρω-
τότυπο όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από δημόσια υπη-
ρεσία (παραδείγματος χάρη αντίγραφο 
απολυτηρίου ιδιωτικού λυκείου που 
φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας διεύ-
θυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων και ιατρική γνωμάτευση που 
φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή 
ιατρό). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα 
αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο. Αντίστοιχα 
με τις ανωτέρω διατάξεις καταργείται 
η υποχρέωση των ενδιαφερομένων να 
υποβάλλουν απλά αντίγραφα εγγρά-
φων που συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμου 1599/1986, στην 
οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την 
ακρίβεια των στοιχείων.

Ωστόσο, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι 
φορείς στους οποίους υποβάλλονται 
τα φωτοαντίγραφα οφείλουν να διε-
νεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο ανά 
τρίμηνο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% 
του συνόλου των φωτοαντιγράφων 
που έχουν κατατεθεί. Τούτο επειδή 
η υποβολή απλών, ευανάγνωστων 
φωτοαντιγράφων στο πλαίσιο διοικη-
τικής ή άλλης διαδικασίας επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερο-
μένου για την ακρίβεια και εγκυρότητα 

1  Κατά τους όρους της προϊσχύουσας διάταξης της περίπτωσης δ’ του άρθρου 61 του προεδρικού διατάγματος 34/1995, η μίσθωση θεωρείτο ότι έχει 
παραταθεί για τέσσερα χρόνια, εάν δεν είχε ασκηθεί αγωγή για την απόδοση του μισθίου εντός εννέα μηνών από τον χρόνο λήξης της δωδεκαετούς 
διάρκειας της μίσθωσης.
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των υποβαλλόμενων φωτοαντιγρά-
φων. Ουσιαστικά, η ίδια η υποβολή 
των εν λόγω φωτοαντιγράφων εξι-
σώνεται με την υπεύθυνη δήλωση του 
νόμου 1599/1986. Στις περιπτώσεις 
προσκόμισης παραποιημένων ή πλα-
στών φωτοαντιγράφων, επιβάλλονται 
οι κυρώσεις του νόμου 1599/1986 ή 
άλλες ποινικές κυρώσεις, ενώ ανακα-
λείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη 
πράξη για την έκδοση της οποίας χρησι-
μοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

Β.   κατάργηση της υποχρέωσης δημο-
σίευσης στοιχείων στο Τεύχος ΑΕ 
– ΕΠΕ και ΓΕΜΗ του Φύλλου Εφη-
μερίδας της κυβερνήσεως

Με το άρθρο 2 του κεφαλαίου Α’ του 
νόμου 4250/2014 προβλέπεται ουσι-
αστικά η κατάργηση από 1ης Ιανουα-

ρίου του 2015 του τεύχους ανωνύμων 
εταιρειών, εταιρειών περιορισμέ-
νης ευθύνης και γενικού εμπορικού 
μητρώου του Φύλλου Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως και η μετονομασία 
του σε τεύχος καταχώρισης πράξεων 
και στοιχείων λοιπών φορέων δημο-
σίου και ιδιωτικού τομέα. Όπου στην 
κείμενη νομοθεσία υπάρχει υποχρέω-
ση δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΤΑΕ – ΕΠΕ 
και ΓΕΜΗ πράξης, στοιχείου ή ανα-
κοίνωσης για την καταχώριση πρά-
ξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο ή υποχρέωση υποβολής σχε-
τικής αίτησης, αυτή καταργείται από 
την 1.1.2015, ανεξάρτητα από το εάν 
η δημοσίευση πραγματοποιείται από 
την υπηρεσία ΓΕΜΗ ή με επιμέλεια 
του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση 
αντικαθίσταται με υποχρέωση δημο-
σίευσης στον διαδικτυακό τόπο του 

ΓΕΜΗ και αφορά τις ανώνυμες εται-
ρείες, τις εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης, τις ευρωπαϊκές εταιρείες, 
τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εται-
ρείες, καθώς και τα υποκαταστήματα 
αλλοδαπών εταιρειών. Στην περίπτω-
ση που η δημοσίευση πραγματοποιεί-
ται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή 
θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικά μέσα. Οι προθεσμίες που 
εκ του νόμου συνδέονται με τη δημο-
σίευση στο ΦΕΚ ΤΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ 
θεωρείται ότι εκκινούν ή λήγουν κατά 
περίπτωση από την ημερομηνία δημο-
σίευσης στον διαδικτυακό τόπο ΓΕΜΗ. 
Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι από 
τις 20 Ιουλίου του 2014 έως τις 31 
Δεκεμβρίου του 2014 η δημοσίευση 
πράξεων, στοιχείων ή ανακοινώσε-
ων στο ΦΕΚ ΤΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ θα 
πραγματοποιείται ατελώς n 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    Χριστίνα Αλεξοπούλου, 
Μαρία – Έλενα λέκκα, 
Ευάγγελος Τσαχάς

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ

Άμεση επικύρωση συμφωνίας 
εξυγίανσης μεγάλης εταιρείας 
κατασκευής και εμπορίας 
επίπλων – Στοιχεία της 
αίτησης άμεσης επικύρωσης 
συμφωνίας της επιχείρησης 
με τους πιστωτές της και 
περιεχόμενο της συμφωνίας 
εξυγίανσης    
[Πολυμελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών, 650/2013]

Σε αυτήν την περίπτωση το δικαστή-
ριο κλήθηκε να αποφασίσει επί αίτησης 
μεγάλης βιομηχανικής εταιρείας παρα-
γωγής και εμπορίας επίπλων, η οποία 
σημειωτέον απασχολούσε εκατόν εξήντα 
τέσσερις εργαζομένους, για την άμεση 
επικύρωση εξυγιαντικής συμφωνίας της 
επιχείρησης με τους πιστωτές της κατά τη 
διάταξη του άρθρου 106β ΠτΚ.

Προκειμένου να γίνει τυπικά δεκτή αίτη-
ση για άμεση επικύρωση εξυγιαντικής 
συμφωνίας, απαιτείται να κατατεθούν 
μαζί με την αίτηση και τα ακόλουθα συνο-
δευτικά έγγραφα: 
α)    υπογεγραμμένη η συμφωνία εξυγίαν-

σης 

β)    το επιχειρηματικό σχέδιο που συνο-
δεύει τη συμφωνία εξυγίανσης με 
χρονική διάρκεια ίση με αυτή της συμ-
φωνίας. Το σχέδιο αυτό εγκρίνεται 
από τον οφειλέτη και τους πιστωτές 

γ)    οι οικονομικές καταστάσεις του οφει-
λέτη δημοσιευμένες και εγκεκριμένες 

από τη γενική συνέλευση 

δ)    βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής 
υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη 
προς το Δημόσιο 

ε)    άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρε-
χόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία που 
έχουν βεβαιωθεί ως προς την ακρί-
βεια του περιεχομένου τους από τον 
υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογι-
στηρίου και από τον νόμιμο εκπρόσω-
πο της επιχείρησης 

στ)    έκθεση εμπειρογνώμονα της επιλο-
γής του οφειλέτη στην οποίαν αναλύ-
ονται οι πιθανότητες εξυγίανσης της 
επιχείρησης και επισυνάπτεται κατά-
λογος των περιουσιακών στοιχείων 
και των πιστωτών του οφειλέτη με 
ειδική μνεία των ενέγγυων πιστω-
τών της επιχείρησης. 

Στην προκείμενη περίπτωση, η οφειλέ-
τρια ανώνυμη εταιρεία υπέβαλε όλα τα 
ανωτέρω στοιχεία μαζί με τη συμφω-
νία εξυγίανσης με πιστωτές της που 
εκπροσωπούν το 76,79% των συνο-
λικών υποχρεώσεων της. Περαιτέρω, 
ισχυρίστηκε ότι με την επικύρωση της 
συμφωνίας εξυγίανσης η επιχείρη-
ση θα καθίστατο βιώσιμη, ενώ από το 
2008 έως τότε παρουσίαζε ζημίες και 
οι οφειλές της ξεπερνούσαν τα εξήντα 
οκτώ εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, κατά 
τις εκτιμήσεις της οφειλέτριας, πρό-
κειται να υπάρξει εισροή χρημάτων με 
την εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσης 
που υποβλήθηκε στο δικαστήριο. Το 
εν λόγω σχέδιο εξυγίανσης είναι εξαι-
ρετικά πρωτοποριακό για τα ελληνικά 
δεδομένα, καθώς τα αντίστοιχα σχέδια 
περιελάμβαναν έως τότε αποκλειστικά 
και μόνο επιμήκυνση του χρόνου απο-
πληρωμής και περικοπές των οφειλών 
των αιτούντων.

Στην προκειμένη περίπτωση το σχέδιο 
εξυγίανσης περιλαμβάνει κατά κύριο 
λόγο παροχή νέας χρηματοδότησης από 
τραπεζικά ιδρύματα. Προς εξασφάλισή 
τους η οφειλέτρια συνέστησε ενέχυρο 
επί των εγκαταστάσεων της εταιρείας, 
επί των εμπορικών σημάτων της, ενώ 
παρέσχε προσημείωση υποθήκης επί 
ακινήτου ιδιοκτησίας του προέδρου του 
διοικητικού συμβουλίου και διευθύνο-
ντος συμβούλου της. Επίσης, προβλέ-
φθηκε η είσοδος νέου επενδυτή στη 
μετοχική σύνθεση της εταιρείας καθώς 
και κεφαλαιοποίηση χρέους. Σε ό,τι αφο-
ρά την εξόφληση των οφειλών προς 
τις τράπεζες, συμφωνήθηκε περίοδος 
χάριτος για όσο διάστημα θα γίνεται η 
αποπληρωμή των δανείων που προέ-
κυψαν από τη χορήγηση της νέας χρη-
ματοδότησης. Σε ορισμένες από αυτές, 
μάλιστα, δόθηκαν ακίνητα της εταιρείας 
με αντάλλαγμα διαγραφή μέρους του 
χρέους. Τέλος, τα περισσότερα από τα 
συμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα συμ-
φώνησαν στην κεφαλαιοποίηση του 80% 
του ανέγγυου τμήματος του χρέους προς 
αυτά Με τον τρόπο αυτόν η οφειλέτρια 
πέτυχε την μείωση του χρέους της με 
τίμημα την εν μέρει αλλαγή της μετοχικής 
της σύνθεσης.

Η κεφαλαιοποίηση χρέους δεν είναι 
καθόλου αυτονόητη, καθώς οι ιδιοκτήτες 
μιας επιχείρησης σε κρίση αισθάνονται 
συχνά ότι δεν έχουν να χάσουν κάτι, και 
προτιμούν να κρατούν οι ίδιοι τη διοίκηση  
της επιχείρησης. Το γεγονός, λοιπόν, ότι 
προβλέφθηκε κεφαλαιοποίηση χρέους 
στη συμφωνία εξυγίανσης μίας μεγάλης 
βιομηχανικής εταιρείας συνιστά σημα-
ντικό προηγούμενο για την εξέλιξη του 
ελληνικού δικαίου εξυγίανσης. 

Αναφορικά με τους πιστωτές που δεν 
συμβλήθηκαν με την οφειλέτρια στο 
πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης, προ-
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βλέφθηκε ότι αυτοί θα λάβουν σε δόσεις 
το 20% του συνόλου της απαίτησής τους, 
ενώ οι εργαζόμενοι, οι ασφαλιστικοί 
φορείς και το δημόσιο θα λάβουν το 
σύνολο της απαίτησής τους. Όσον αφο-
ρά, ειδικότερα, την οφειλή της εταιρεί-
ας προς το δημόσιο, δεν άσκησε καμμία 
επιρροή το γεγονός ότι σε προγενέστερο 
χρονικό σημείο είχε συμφωνηθεί ρύθ-
μιση χρεών με διαφορετικό περιεχόμε-
νο. Τούτο διότι η συμφωνία εξυγίανσης 
μπορεί να προβλέπει αποπληρωμή του 
χρέους προς το δημόσιο σε περισσό-
τερες δόσεις από αυτές που προέβλε-
πε η ρύθμιση της οφειλής. Με βάση τα 
ανωτέρω πιθανολογήθηκε ότι μετά την 
επικύρωση της εν λόγω συμφωνίας 
εξυγίανσης η επιχείρηση της οφειλέτρι-
ας θα καταστεί βιώσιμη, ενώ δεν θεω-
ρήθηκε ότι παραβλάπτεται η συλλογική 
ικανοποίηση των πιστωτών της κατά την 
έννοια του άρθρου 99 παράγραφος 2 
ΠτΚ, καθώς, σε περίπτωση βίαιης εκποί-
ησης της περιουσίας της, οι πιστωτές 
έχουν εξασφαλιστεί επαρκώς.

Αίτηση κήρυξης πτώχευσης 
με υποβολή σχεδίου αναδιορ-
γάνωσης – Ενεργητική νομι-
μοποίηση υποβολής αίτησης 
κήρυξης σε πτώχευση και 
αίτησης λήψης προληπτικών 
μέτρων – Σκοπός του σχεδίου 
αναδιοργάνωσης και μέτρα 
αναδιοργάνωσης
[Πολυμελές Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης, 14539/2013]

Η εν λόγω απόφαση αποτελεί μία από 
τις ελάχιστες που αφορούν το σχέδιο 
αναδιοργάνωσης, το οποίο εισήχθη για 
πρώτη φορά ως θεσμός με τον Πτωχευ-
τικό Κώδικα το 2007. Μαζί με τον θεσμό 
της εξυγίανσης αποτελούν τις δύο δια-
δικασίες διάσωσης επιχειρήσεων που 
προβλέπονται από τον νόμο. Ωστόσο, η 

διαδικασία της εξυγίανσης έχει υποσκε-
λίσει το σχέδιο αναδιοργάνωσης και το 
τελευταίο κινδυνεύει να περιπέσει σε 
πλήρη αχρησία. Τούτο εξηγείται από τη 
φύση του εν λόγω θεσμού, καθώς αυτό 
μπορεί να υποβληθεί στο πτωχευτικό 
δικαστήριο μόνον στα πλαίσια της διαδι-
κασίας πτώχευσης. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 108 παράγραφος 2, το σχέ-
διο αναδιοργάνωσης μπορεί να υπο-
βληθεί στο πτωχευτικό δικαστήριο είτε 
ταυτόχρονα με την αίτηση κήρυξης σε 
πτώχευση είτε κατ’ ανώτατο χρονικό όριο 
επτά μήνες μετά την κήρυξη της πτώχευ-
σης. Αυτό σημαίνει ότι οι οφειλέτες δεν 
αποφεύγουν τις αρνητικές συνέπειες 
(τόσο προσωπικής όσο και περιουσια-
κής φύσης) που συνεπάγεται για αυτούς 
η κήρυξη της πτώχευσης. Περαιτέρω, το 
σχέδιο αναδιοργάνωσης δεν προτιμά-
ται από τους οφειλέτες, δεδομένου ότι 
σκοπός του δεν είναι κατά κύριο λόγο η 
εξυγίανση και διάσωση της επιχείρησης, 
αλλά η ικανοποίηση των πιστωτών. Οι 
πιστωτές έχουν την ευχέρεια να επιδι-
ώξουν την ικανοποίησή τους μέσω του 
προτεινόμενου σχεδίου αναδιοργάνω-
σης, με το οποίο παρέχεται ταυτόχρονα 
η δυνατότητα στον οφειλέτη να επιτύχει 
την αναδιοργάνωση της επιχείρησής του.  

Tο πτωχευτικό δικαστήριο προβαίνει σε 
προεξέταση του σχεδίου αναδιοργάνω-
σης μετά την κήρυξη της πτώχευσης και 
εντός είκοσι ημερών από την υποβολή 
του. Στη συνεχεία η αποδοχή του σχεδί-
ου από τους πιστωτές λαμβάνει χώρα 
ενώπιον του εισηγητή της πτώχευσης 
σε ειδική συνέλευση που συγκαλείται 
με επιμέλεια του δικαστηρίου με μόνο 
θέμα τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 
του σχεδίου. Μέσα σε προθεσμία είκοσι 
ημερών από την ημερομηνία αποδοχής 
του από τους πιστωτές το σχέδιο εισά-

γεται στο πτωχευτικό δικαστήριο προς 
επικύρωση. Με την τελεσιδικία της 
απόφασης που το επικυρώνει το σχέδιο 
καθίσταται δεσμευτικό για όλους τους 
πιστωτές – ακόμα και για εκείνους που 
δεν συναίνεσαν στην εφαρμογή του – και 
η πτωχευτική διαδικασία περατώνεται. Η 
απόφαση που επικυρώνει το σχέδιο ανα-
διοργάνωσης έχει ως άμεση συνέπεια τη 
περάτωση της πτώχευσης και των οργά-
νων της, ενώ ο οφειλέτης αναλαμβάνει 
τη διοίκηση της περιουσίας του από τον 
σύνδικο.   

Στην προκειμένη περίπτωση ανώνυμη 
εταιρεία υπέβαλε αίτηση μαζί με δύο 
εγγυητές της – ο ένας εκ των οποίων 
ήταν διευθύνων σύμβουλός της – για 
κήρυξη πτώχευσης ταυτόχρονα με σχέ-
διο αναδιοργάνωσης της επιχείρησής 
τους. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριο-
ποιούνταν έως το 2004 στον χώρο της 
παραγωγής και επεξεργασίας ρυζιού, 
πλην όμως τότε αποφασίστηκε η εκποίη-
ση του εργοστασίου της, προκειμένου να 
αποπληρωθούν οι δανειστές της. Έκτοτε 
αυτή δραστηριοποιείται επιχειρηματικά 
μόνο στον τομέα της εμπορίας ρυζιού και 
της επεξεργασίας του σε εγκαταστάσεις 
τρίτων. Από τα μέσα του 2012 η επιχείρη-
ση άρχισε να αντιμετωπίζει οικονομικές 
δυσχέρειες λόγω επισφαλών απαιτήσε-
ών της, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης 
και της στάσης του τραπεζικού τομέα στη 
χορήγηση πιστώσεων. Ως επακόλουθο 
των ανωτέρω, η εταιρεία παρουσίασε 
έλλειψη ταμειακής ρευστότητας και με 
άμεσο κίνδυνο να παύσει τις πληρωμές 
της. Πέραν αυτού, οι εν λόγω αιτούντες 
ζήτησαν να μη γίνει σφράγιση της πτω-
χευτικής περιουσίας, να ανατεθεί προ-
σωρινά η διοίκησή της και η συνέχιση 
της επαγγελματικής δραστηριότητάς 
στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας 
με τη σύμπραξη συνδίκου και, επιπλέον, 
να διαταχθούν προληπτικά μέτρα για την 
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απαγόρευση κάθε καταδιωκτικού μέτρου 
σε βάρος όλων των αιτούντων έως την 
έκδοση απόφασης που θα επικυρώνει το 
προτεινόμενο σχέδιο αναδιοργάνωσης 
της επιχείρησης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η αίτηση ασκή-
θηκε παραδεκτά από την ανώνυμη εται-
ρεία, καθώς, σύμφωνα με τα άρθρα 5 
και 108 ΠτΚ, ο οφειλέτης δικαιούται να 
υποβάλει στο πτωχευτικό δικαστήριο 
αίτηση κήρυξης πτώχευσης και πρόταση 
σχεδίου αναδιοργάνωσης. Αντίθετα, δεν 
ήταν παραδεκτή η υποβολή του σχετικού 
αιτήματος από τους εγγυητές της εται-
ρείας, διότι δικαίωμα υποβολής σχεδίου 
αναδιοργάνωσης έχουν αποκλειστικά 
ο οφειλέτης και ο σύνδικος της πτώ-
χευσης. Επιπλέον, ως μη νόμιμο απορ-
ρίφθηκε και το αίτημα των εγγυητών 
να διαταχθούν προληπτικά μέτρα υπέρ 
αυτών έως την έκδοση απόφασης που θα 
επικυρώνει το σχέδιο αναδιοργάνωσης. 
Τούτο διότι το άρθρο 114 ΠτΚ, το οποίο 
και τυγχάνει εφαρμογής στην  περίπτωση 
του σχεδίου αναδιοργάνωσης, προβλέπει 
ότι με αίτηση του συνδίκου ή του οφει-
λέτη μπορεί να απαγορευθεί προσωρινά 
η εκποίηση ή κάθε επικίνδυνη μεταβολή 
της κατάστασης της πτωχευτικής περιου-
σίας έως την έκδοση απόφασης που θα 
επικυρώνει το σχέδιο αναδιοργάνωσης. 
Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση 
προληπτικά μέτρα μπορούσαν να διατα-
χθούν μόνο σε σχέση με την πτωχευτική 
περιουσία και όχι υπέρ της περιουσίας 
των εγγυητών. Επίσης, δεν χωρούσε 
εφαρμογή του άρθρου 10 ΠτΚ σχετικά 
με τη χορήγηση προληπτικών μέτρων, 
καθόσον τα εν λόγω προληπτικά μέτρα 
του άρθρου 10 ΠτΚ διατάσσονται από το 
πτωχευτικό δικαστήριο για το χρονικό 
διάστημα έως την έκδοση απόφασης επί 
της αίτησης της κήρυξης της πτώχευσης 
– άρα δεν διατηρούν την ισχύ τους μέχρι 
την έκδοση απόφασης για την επικύρω-

ση του σχεδίου αναδιοργάνωσης – και 
αφορούν μόνον το πρόσωπο του οποίου 
ζητείται η κήρυξη σε πτώχευση.

Όσον αφορά την αναδιοργάνωση της 
οφειλέτριας εταιρείας, το σχέδιο που 
υποβλήθηκε στο πτωχευτικό δικαστήριο 
περιελάμβανε τα ακόλουθα μέτρα: (α) την 
ίδρυση συνεργασίας με άλλη εταιρεία 
για την αποφλοίωση ποσοτήτων ρυζιού 
με χαμηλότερο κόστος, (β) τη σύναψη 
σύμβασης για την προμήθεια επεξεργα-
σμένου κίτρινου ρυζιού με κόστος χαμη-
λότερο από την τρέχουσα τιμή χονδρικής 
(γ) τη διαμόρφωση μέσης τιμής αγοράς 
στο ποσό των 290 ευρώ ανά τόνο και της 
μέσης τιμής μεταπώλησης επεξεργασμέ-
νου προϊόντος στο ποσό των 650 ευρώ 
ανά τόνο, ώστε να είναι εφικτή η επίτευξη 
μεσοσταθμικού μικτού περιθωρίου κέρ-
δους 15%, (δ) τη μείωση του λειτουργι-
κού κόστους κατά ποσοστό 15% σε σχέση 
με το προσδοκώμενο ύψος πωλήσεων 
ανά έτος για τα έτη 2013 έως 2019, (ε) 
τον περιορισμό των πιστώσεων προς 
τους πελάτες της επιχείρησης, (στ) τον 
διακανονισμό των οφειλών της επιχεί-
ρησης προς τραπεζικά ιδρύματα και την 
άτοκη εξόφληση καταλοίπου αλληλόχρε-
ου λογαριασμού, (ζ) την είσπραξη απαιτή-
σεών της έναντι τρίτων, (η) την επέκταση 
της επιχειρηματικής της δραστηριότητάς 
στον τομέα πώλησης οσπρίων και ηλιε-
λαίου, (θ) τον διακανονισμό των οφειλών 
της προς τους πιστωτές της – μεταξύ των 
οποίων το δημόσιο και το ΙΚΑ – και τη 
διαγραφή μέρους των χρεών της.

Το δικαστήριο θεώρησε τα ανωτέρω 
μέτρα ορισμένα και ικανά να αποδώσουν 
όφελος στην οφειλέτρια ανώνυμη εται-
ρεία, προκειμένου αυτή να ξεκινήσει να 
εξυπηρετεί το χρέος της μέσα στο ίδιο 
έτος. Αντίθετα, σε περίπτωση που απορ-
ριπτόταν το σχέδιο αναδιοργάνωσης, η 
εταιρεία κηρυσσόταν σε πτώχευση και 

διακοπτόταν πλήρως η επιχειρηματική 
της δραστηριότητα, η αξία του ενεργη-
τικού της – δεδομένου ότι δεν διέθετε 
ενσώματα περιουσιακά στοιχεία – θα 
μειωνόταν σημαντικά. Αντιστοίχως, 
βέβαια, θα μειωνόταν και το μέρος του 
ποσού που θα καθίστατο δυνατό να απο-
δοθεί στους πιστωτές της εταιρείας. 
Δεδομένου, λοιπόν, ότι το σχέδιο αναδι-
οργάνωσης αποτελεί μέσο ενδεχόμενης 
καλύτερης ικανοποίησης των πιστωτών 
και συγχρόνως διάσωσης της επιχείρη-
σης του οφειλέτη, η εν λόγω αίτηση έγι-
νε δεκτή. Για τον ίδιο λόγο διατάχθηκε να 
μην σφραγιστεί η πτωχευτική περιουσία, 
ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία της 
επιχείρησης με αυτονόητη συνέπεια τη 
μείωση των εσόδων και της φήμης της. 
Τέλος, με το ίδιο ακριβώς κριτήριο το 
δικαστήριο ανέθεσε προσωρινά τη διοί-
κηση της πτωχευτικής περιουσίας και τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητάς της στο διοικητικό συμβούλιο – με 
τη σύμπραξη, βέβαια, συνδίκου –, καθώς, 
λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου 
της δραστηριότητάς της, απαιτούνταν 
πείρα για την ευόδωση του σχεδίου ανα-
διοργάνωσης.

Προϋποθέσεις ανοίγματος 
της διαδικασίας εξυγίανσης – 
Απόρριψη της αίτησης λόγω 
αοριστίας των προτεινόμενων 
μέτρων εξυγίανσης, ανακρι-
βούς παρουσίασης των οικονο-
μικών στοιχείων του οφειλέτη 
και έλλειψης συναίνεσης των 
πιστωτών του 
[Πολυμελές Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης, 2365/2013]

Με την απόφαση αυτή το Πολυμελές 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε επί 
αιτήματος για άνοιγμα της διαδικασί-
ας εξυγίανσης λόγω επικαλούμενης 
οικονομικής αδυναμίας εκπλήρωσης 
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ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η διαδικασία 
εξυγίανσης στηρίζεται στις διατάξεις των 
άρθρων 99 έως 106ι ΠτΚ με τις οποίες 
θεσμοθετείται συλλογική προπτωχευ-
τική διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στη 
διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση 
και ανόρθωση μιας επιχείρησης με τη 
συμφωνία εξυγίανσης, χωρίς να παρα-
βλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των 
πιστωτών. Η συλλογική ικανοποίηση 
των πιστωτών παραβλάπτεται, εάν πιθα-
νολογείται ότι οι μη συμβαλλόμενοι στη 
συμφωνία πιστωτές θα βρεθούν σε χει-
ρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην 
οποία θα βρίσκονταν με βάση αναγκαστι-
κή εκτέλεση ή σε περίπτωση που ο οφει-
λέτης περιερχόταν σε παύση πληρωμών 
και πτώχευε. 

Στην επίδικη υπόθεση ο αιτών, ο οποίος 
διατηρούσε ατομική επιχείρηση λιανικού 
εμπορίου, επικαλέστηκε παροδική αδυ-
ναμία να ανταπεξέλθει στις οικονομικές 
του υποχρεώσεις λόγω της γενικότε-
ρης οικονομικής κρίσης που έπληξε την 
ελληνική αγορά από το έτος 2009 και 
είχε ως συνέπεια την αιφνίδια μείωση 
του κύκλου των εργασιών του. Με βάση 
αυτό το ιστορικό και το επιχειρηματικό 
σχέδιο που πρότεινε για άμεση αντιμε-
τώπιση της οικονομικής του στενότητας 
ζήτησε από το δικαστήριο να ανοιχθεί η 
διαδικασία εξυγίανσης, να ορισθεί μεσο-
λαβητής προκειμένου να τη διενεργήσει 
κατά τον οριζόμενο στο νόμο τρόπο και 
να διαταχθούν προληπτικά μέτρα.

Για να είναι παραδεκτή η αίτηση απαι-
τείται να αναφέρονται σε αυτήν (α) η 
επιχείρηση του οφειλέτη, με ιδιαίτερη 
αναφορά στο μέγεθός της, στο προσω-
πικό που απασχολεί καθώς και στην 
κατάσταση και στις προοπτικές της αγο-
ράς στην οποία δραστηριοποιείται, (β) η 
οικονομική του κατάσταση με παράθε-
ση των πιο πρόσφατων οικονομικών 

στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των 
τυχόν οφειλών του προς το Δημόσιο και 
στα ασφαλιστικά ταμεία, (γ) τα αίτια της 
οικονομικής του αδυναμίας, (δ) τα προ-
τεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της οικονομικής του αδυναμίας, (ε) οι 
τυχόν διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη 
λάβει χώρα με τους πιστωτές του, (στ) 
οι τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές 
καταστάσεις του οφειλέτη, (η) βεβαίω-
ση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας 
για τα χρέη του προς το δημόσιο, (θ) κάθε 
είδους έγγραφα που στηρίζουν τα παρε-
χόμενα από αυτόν στοιχεία, βεβαιωμένα 
για την ακρίβεια του περιεχομένου τους 
από τον υπεύθυνο του λογιστηρίου, όπου 
υπάρχει, και από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
της επιχείρησης.

Ο αιτών με το επιχειρηματικό του σχέδιο 
πρότεινε ως μέτρα εξυγίανσης τη μείωση 
των εν γένει λειτουργικών εξόδων των 
καταστημάτων του, την επίτευξη συμφε-
ρότερων συμφωνιών με προμηθευτές με 
παροχή προς αυτόν μεγαλύτερων εκπτώ-
σεων, τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων 
αντιμετώπισης των τομέων που παρου-
σιάζουν έλλειψη κερδοφορίας ή υψηλό 
λειτουργικό κόστος και αναδιοργάνωση 
των οικονομικών υπηρεσιών της επιχεί-
ρησης. Όσον αφορά τα ανωτέρω μέτρα, 
το δικαστήριο έκρινε την αναφορά τους 
αόριστη. Περαιτέρω, προτάθηκε από τον 
οφειλέτη η άμεση εκποίηση αποθεμάτων 
εμπορευμάτων, την οποία το δικαστήριο 
απέρριψε ως ουσία αβάσιμη, καθώς απο-
δείχθηκε από τις μαρτυρικές καταθέσεις 
ότι ο αιτών δεν διέθετε αποθέματα εμπο-
ρευμάτων. Εν συνεχεία, το προτεινόμενο 
μέτρο της πώλησης μέρους της ακίνητης 
περιουσίας του αιτούντος για αποπληρω-
μή μέρους των χρεών του κρίθηκε επίσης 
ουσία αβάσιμο, διότι αποδείχθηκε ότι όλα 
τα ακίνητά του, πλην ενός διαμερίσματος, 
ήταν βεβαρημένα με προσημειώσεις από 
τα τραπεζικά ιδρύματα, πράγμα που καθι-

στούσε ιδιαίτερα δυσχερή την πώλησή 
τους. Τέλος, προτάθηκε η μείωση των 
οφειλών του αιτούντος προς τους προ-
μηθευτές του σε ποσοστό 20% έως 50% 
και η εξόφληση του υπολοίπου των χρε-
ών του σε χρονικό διάστημα είκοσι ετών, 
μέτρο το οποίο το Δικαστήριο απέρρι-
ψε επίσης ως ουσία αβάσιμο, καθώς οι 
πιστωτές του είχαν αρνηθεί να συναινέ-
σουν στην εν λόγω μείωση. 

Μείζον ζήτημα για τη διαμόρφωση της 
κρίσης του δικαστηρίου αποτέλεσε, επί-
σης, το γεγονός ότι ο οφειλέτης παρουσί-
ασε ανακριβή εικόνα των στοιχείων που 
εμφανίζονταν στα εμπορικά του βιβλία. 
Τούτο κρίθηκε ότι δεν έγινε από αμέλεια 
που θα μπορούσε να συγχωρηθεί λόγω 
του μεγάλου αριθμού των πιστωτών του 
και της τυχόν ελλιπούς μηχανοργάνωσης 
του λογιστηρίου του. Στην προκειμένη 
περίπτωση ο αιτών, στην προσπάθειά 
του να αποδείξει ότι δήθεν κατέβαλλε 
κάποια ποσά προς τους πιστωτές του, 
περιέλαβε αναληθή στοιχεία στην κατά-
σταση καταβολών. Ειδικότερα, ο αιτών 
περιλαμβάνει σε αυτήν και υπολόγισε ως 
πληρωμές που δήθεν έγιναν από αυτόν 
προς τρίτους προμηθευτές του όλες τις 
μεταχρονολογημένες επιταγές που εξέ-
δωσε και παρέδωσε στους πιστωτές του 
χάριν εξόφλησης εμπορευμάτων, ακόμη 
και αυτές που σφραγίστηκαν ως ακάλυ-
πτες κατά το χρόνο εμφάνισής τους από 
τους προμηθευτές του. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το δικαστήριο 
προέβλεψε την αδυναμία επίτευξης 
συμφωνίας και την ανυπαρξία βάσιμων 
προσδοκιών βελτίωσης της οικονομικής 
κατάστασης του αιτούντος, καθώς:
(α)    το προτεινόμενο επιχειρηματικό του 

σχεδίου ήταν ανεπαρκές. Το δικα-
στήριο έκρινε ότι τούτο ελέγχεται 
με γνώμονα το εάν τα προτεινόμενα 
μέτρα είναι δυνατόν να επιφέρουν 
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σία και διεξάγει την πτωχευτική διαδι-
κασία, κατά του ΟΛΠ για την επιστροφή 
του τιμήματος από την εκποίηση πλοίου 
που αποτελούσε το μοναδικό περιου-
σιακό στοιχείο της ναυτικής εταιρείας 
μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού. Η εν 
λόγω εκποίηση πραγματοποιήθηκε από 
τον ΟΛΠ  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νόμου 2881/2001, καθώς η ναυτική 
εταιρεία δεν είχε συμμορφωθεί με πρό-
σκληση του ΟΛΠ για την απομάκρυνση 
του επικίνδυνου για την ασφάλεια και τη 
λειτουργία του λιμένα πλοίου. Επί της 
αγωγής της ναυτικής εταιρείας εκδόθη-
κε η με αριθμό 3092/2010 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά η 
οποία την έκανε δεκτή. Στη συνέχεια, ο 
εναγόμενος ΟΛΠ άσκησε έφεση κατά της 
πρωτοβάθμιας απόφασης, προβάλλοντας 
ως λόγο έφεσης την πρόταση συμψηφι-
σμού των αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ 
του ΟΛΠ και της ναυτικής εταιρείας, τις 
οποίες ο ΟΛΠ είχε προβάλει τόσο εξω-
δίκως με το από 23.10.2008 έγγραφό 
του όσο και ενώπιον του πρωτοβάθμιου 
δικαστηρίου. Οι απαιτήσεις του ΟΛΠ κατά 
της ναυτικής εταιρείας προέκυψαν από τα 
έξοδα εκποίησης του ανωτέρω πλοίου, 
από δικαιώματα πρυμνοδέτησης, παρο-
χής ύδατος και την αυθαίρετη παραμονή 
του πλοίου στο μόλο της ΔΕΗ. Μάλιστα, 
με τις εν λόγω απαιτήσεις του ΟΛΠ συμ-
ψηφιζόταν το σύνολο των απαιτήσεων 
της ναυτικής εταιρείας από την εκποίηση 
του πλοίου.

Κατά τη δίκη στο εφετείο ο ΟΛΠ επα-
νέλαβε την ένσταση συμψηφισμού των 
ανωτέρω απαιτήσεών του με την απαίτη-
ση της ναυτικής εταιρείας για επιστροφή 
του τιμήματος της εκποίησης του πλοίου. 
Ωστόσο, η ένσταση αυτή αμφισβητήθηκε 
από το σύνδικο με το επιχείρημα ότι ο 
ΟΛΠ ως πτωχευτικός πιστωτής είχε ήδη 
ακολουθήσει τη διαδικασία εξέλεγξης 
και επαλήθευσης των απαιτήσεών του 

(ήδη υπό την ισχύ του ΠτΚ διαδικασία 
αναγγελίας και επαλήθευσης απαιτήσε-
ων). Συνεπώς, θα ικανοποιούνταν από 
την πτωχευτική περιουσία, ακολουθώ-
ντας τους πτωχευτικούς κανόνες και, ως 
εκ τούτου, ο συμψηφισμός των απαιτήσε-
ων δεν ήταν επιτρεπτός. 

Το εφετείο, μετά από εξέταση του πίνα-
κα οφειλών της ναυτικής εταιρείας που 
είχε προσκομίσει ο ΟΛΠ, διαπίστωσε ότι 
το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων 
του ΟΛΠ προέκυψε μετά από τον χρόνο 
κήρυξης της ναυτικής εταιρείας σε πτώ-
χευση. Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται, 
επομένως, λόγος για απαιτήσεις ομαδι-
κού πιστωτή. Τούτο σημαίνει ότι ο ΟΛΠ 
δικαιούται να απαιτήσει τις προς αυτόν 
οφειλές από τον σύνδικο της πτώχευσης 
ως έξοδα διοίκησης και διαχείρισης της 
πτωχευτικής περιουσίας, χωρίς να υπό-
κειται στους πτωχευτικούς κανόνες και 
σε επαλήθευση/εξέλεγξη (ήδη αναγγε-
λία/επαλήθευση) των απαιτήσεών του. 
Ως εκ τούτου, παραδεκτώς πρότεινε κατά 
του συνδίκου ένσταση συμψηφισμού, 
δεδομένου ότι ο ομαδικός πιστωτής δεν 
καταλαμβάνεται από την αναστολή των 
ατομικών διώξεων που διατάσσονται 
από το δικαστήριο υπέρ της πτωχευτικής 
περιουσίας και μπορεί να ασκήσει αγωγή 
κατά του συνδίκου, να λάβει εκτελεστό 
τίτλο και να προχωρήσει σε αναγκα-
στική εκτέλεση κατά της πτωχευτικής 
περιουσίας. Μάλιστα, ικανοποιείται κατά 
προτεραιότητα, πριν από τους πτωχευτι-
κούς πιστωτές. Βάσει των ανωτέρω, το 
εφετείο έκανε δεκτή την έφεση του ΟΛΠ 
και αντιστοίχως απέρριψε την αγωγή της 
ναυτικής εταιρείας. Τα ανωτέρω έγιναν 
δεκτά και από τον Άρειο Πάγο, καθώς το 
δικαστήριο έκρινε ότι νομίμως υπέλαβε 
το εφετείο ότι οι απαιτήσεις του ΟΛΠ 
δημιουργήθηκαν μετά την κήρυξη της 
πτώχευσης της ναυτικής εταιρείας και 
ότι, συνεπώς, ο ΟΛΠ αποτελούσε ομα-

στην επιχείρηση θετικά οικονομικά 
αποτελέσματα και όχι αν γενικά και 
θεωρητικά μπορούν να αποτελέσουν 
μέτρα εξυγίανσης μιας οποιαδήπο-
τε επιχείρησης. Συγκεκριμένα, κάθε 
επιχείρηση κατά τη διάρκεια της λει-
τουργίας της αναπτύσσει την δική της 
οικονομική συμπεριφορά και πρέπει 
να ελέγχεται από ένα εξειδικευμένο 
επιχειρησιακό πλαίσιο εξυγίανσής 
της, καθώς τα ίδια μέτρα μπορεί να 
επιδρούν θετικά αλλά σε πολύ μικρό-
τερο ποσοστό σε αυτήν από ό,τι σε μία 
άλλη επιχείρηση με το ίδιο αντικείμε-
νο, ή ακόμη και τελείως αρνητικά.

(β)    μεγάλο μέρος  των πιστωτών του 
οφειλέτη αρνήθηκαν να συμφω-
νήσουν στο άνοιγμα της διαδικα-
σίας εξυγίανσης, ασκώντας κύριες 
παρεμβάσεις με τις οποίες αιτήθηκαν 
την απόρριψη της αίτησης λόγω της 
ύπαρξης των απαιτήσεών τους κατά 
του αιτούντος και επικαλούμενοι τη 
μη στοιχειοθέτηση των απαιτούμε-
νων για το άνοιγμα της διαδικασίας 
της εξυγίανσης προϋποθέσεων.

Πτώχευση ναυτικής εταιρεί-
ας – Ικανοποίηση ομαδικών 
πιστωτών από τη μεταπτωχευ-
τική περιουσία – Συμψηφισμός 
απαιτήσεων κατά του συνδίκου 
της πτώχευσης  
[Άρειος Πάγος, Α1 Πολιτικό 
τμήμα, 63/2013]

Η εν λόγω απόφαση του Αρείου Πάγου 
εκδόθηκε επί αίτησης αναίρεσης που 
άσκησε ο σύνδικος της πτώχευσης ναυ-
τικής εταιρείας κατά του Οργανισμού 
Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ). Η συγκεκριμέ-
νη ένδικη διαφορά ξεκίνησε με αγωγή 
του συνδίκου ως βασικού οργάνου της 
πτώχευσης της ναυτικής εταιρείας, ο 
οποίος διοικεί την πτωχευτική περιου-

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩσΗ
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δικό πιστωτή. Τούτο διότι το εν λόγω 
συμπέρασμα προέκυψε ως πραγματικό 
γεγονός από την εκτίμηση των αποδεικτι-
κών εγγράφων και, ως εκ τούτου, παρα-
δεκτώς λήφθηκε υπόψη από το εφετείο.

Δικανική ικανότητα του 
πτωχού στις δίκες επί της 
πτωχευτικής περιουσίας 
[Συμβούλιο της Επικρατείας, 
Ολομέλεια, 1376/2013]

Η συγκεκριμένη υπόθεση δικάστηκε από 
την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, καθώς παραπέμφθηκε λόγω 
της μεγάλης σπουδαιότητάς της σε αυτήν 
από το Β’ Τμήμα του δικαστηρίου με τη υπ’ 
αριθμό 400/2012 απόφασή του. Με αυτήν 
την απόφαση το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας αποφάσισε επί της δυνατότητας του 
πτωχεύσαντος να παρίσταται ως διάδι-
κος στις πτωχευτικές δίκες. Σύμφωνα με 
το άρθρο 26 του προϊσχύοντος Κώδικα 
Φορολογικής Δικονομίας (ΚΦΔ), ο πτω-
χός είχε τη δυνατότητα να ασκεί ένδικα 
βοηθήματα ενώπιον των διοικητικών 
δικαστηρίων και να παρίσταται ο ίδιος 
σε δίκες που αφορούσαν την πτωχευτι-
κή περιουσία. Ωστόσο, κατά την εν λόγω 
απόφαση, το καθεστώς αυτό άλλαξε με 
την εισαγωγή του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας (νόμος 2717/1999). Δεδομέ-
νου ότι στον ισχύοντα κώδικα δεν υπάρ-
χει διάταξη αντίστοιχη αυτής του ΚΦΔ, 
βούληση του νομοθέτη ήταν να γίνει 
παραπομπή στο άρθρο 534 του Εμπορι-
κού Νόμου. Σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου αυτού, ο σύνδικος της πτώ-
χευσης και μόνον αυτός νομιμοποιείται 
ενεργητικά και παθητικά στις δίκες που 
αφορούν την πτωχευτική περιουσία. 

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο εν λόγω 
περιορισμός του δικαιώματος παροχής 
δικαστικής προστασίας του πτωχεύσα-
ντος δεν θίγει τον πυρήνα του δικαιώ-

ματος παροχής δικαστικής προστασίας 
που προστατεύεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 20 παράγραφος 1 του Συντάγ-
ματος 6 παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
ενώ δεν προσκρούει ούτε στην αρχή της 
αναλογικότητας. Πολύ περισσότερο ο 
περιορισμός αυτός εξυπηρετεί λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, καθώς με αυτόν 
τον τρόπο ο σύνδικος έχει την ευχέρεια 
να επιβλέπει το σύνολο των σχετικών με 
τη διαδικασία της πτώχευσης ζητημάτων. 
Θα μπορούσε να αναγνωριστεί ικανότη-
τα διαδίκου στον πτωχό μόνον εφόσον 
ο τελευταίος προέβαλλε αδράνεια του 
συνδίκου κατά τρόπο συγκεκριμένο.  

Επιπλέον, κατά την κρίση του δικαστη-
ρίου, η ικανότητα διαδίκου του πτω-
χεύσαντος «αναβιώνει» μετά  από την 
κήρυξη της παύσης των εργασιών της 
πτώχευσης, οπότε αυτή συνεχίζει μεν να 
υπάρχει, αλλά τελεί πλέον υπό καθεστώς 
αδράνειας. Στο διάστημα αυτό παύει το 
λειτούργημα του συνδίκου, τη διαχείριση 
της πτωχευτικής περιουσίας την αναλαμ-
βάνει ο πτωχός, ο οποίος και νομιμοποι-
είται ενεργητικά και παθητικά στις δίκες 
που την αφορούν. Κρίσιμος χρόνος για 
την ικανότητα διαδίκου του πτωχεύσα-
ντος είναι ο χρόνος άσκησης του ενδίκου 
βοηθήματος. Εφόσον το λειτούργημα του 
συνδίκου δεν έχει παύσει, μόνον αυτός 
νομιμοποιείται να ασκήσει το οποιοδή-
ποτε ένδικο βοήθημα. Ωστόσο, μετά τη 
λήξη των εργασιών της πτώχευσης ο 
πτωχός νομιμοποιείται να συνεχίσει τις 
εκκρεμείς δίκες που έχουν ξεκινήσει από 
τον σύνδικο. 

Κατά την άποψη της μειοψηφίας, η ερμη-
νεία του άρθρου 534 του Εμπορικού 
Νόμου, σύμφωνα με την οποία ο πτωχεύ-
σας στερείται νομιμοποίησης – έστω και 
συντρέχουσας προς αυτήν του συνδίκου 
– στις δίκες που αφορούν την πτωχευτι-

κή περιουσία παραβιάζει τον πυρήνα του 
δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη. 
Μάλιστα, ακόμη και αν γινόταν δεκτό ότι 
δεν θίγεται ο πυρήνας του δικαιώματος, η 
μειοψηφία θεωρεί ότι από τη συγκεκριμένη 
ρύθμιση παραβιάζεται η αρχή της αναλογι-
κότητας, καθώς η αναγνώριση στον πτωχό 
άμεσο και ανεξάρτητο προς αυτό του συν-
δίκου δικαίωμα διαδίκου δεν παραβλάπτει 
τους σκοπούς προστασίας των συμφερό-
ντων των πιστωτών και καλής λειτουργίας 
του θεσμού της πτώχευσης.

Προϋποθέσεις κήρυξης της 
πτώχευσης – Απόρριψη της 
αίτησης πτώχευσης σε περί-
πτωση που η άμεσα ρευστοποι-
ήσιμη περιουσία του οφειλέτη 
δεν επαρκεί για την κάλυψη 
των εξόδων της πτώχευσης 
[Εφετείο Πειραιώς, 206/2013]

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση 
του Εφετείου Πειραιώς, οι ουσιαστικές 
προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης, 
οι οποίες καθορίζονται από τις διατά-
ξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του νόμου 
3588/2007 [Πτωχευτικός Κώδικας 
(ΠτΚ)], είναι οι ακόλουθες:
α)    η πτωχευτική ικανότητα εκείνου του 

οποίου ζητείται η πτώχευση και 

β)   η παύση πληρωμών των ληξιπρόθε-
σμων χρεών κατά τρόπο γενικό και 
μόνιμο. 

Όσον αφορά τις ανώνυμες εταιρείες, η 
πτωχευτική τους ικανότητα εδράζεται στο 
τυπικό σύστημα, κατά το οποίο ο νόμος της 
προσδίδει εμπορική ιδιότητα – άρα και πτω-
χευτική ικανότητα – ακόμη και εάν δεν έχει 
εμπορικό σκοπό. Σύμφωνα με το σκεπτικό 
της απόφασης, παύση πληρωμών λογίζε-
ται ο κλονισμός της εμπορικής πίστης του 
εμπόρου λόγω της αδυναμίας εξόφλησης 
των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Με αυτόν 
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τον τρόπο, η εμπορική δραστηριότητα του 
εμπόρου καθίσταται αδύνατη να εξακο-
λουθήσει λαμβάνοντας έτσι έναν χαρακτή-
ρα μονιμότητας. Αυτή η αδυναμία δύναται 
να προέρχεται και ένα ανεξόφλητο χρέος, 
τέτοιας όμως σημασίας και σπουδαιότητας 
ώστε να πληροί τα κριτήρια της μονιμότη-
τας και της γενικότητας. Η παύση πληρω-
μών πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο 
κήρυξης της πτώχευσης, κατά τη συζήτηση, 
δηλαδή, στο ακροατήριο του πρωτοβάθμι-
ου δικαστηρίου τη αίτησης υπαγωγής σε 
καθεστώς πτώχευσης. Ο οφειλέτης έμπο-
ρος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για 
την κήρυξή του σε πτώχευση εντός τριάντα 
ημερών από την παύση πληρωμών, όπως 
προβλέφθηκε από το άρθρο 5 παράγραφος 
2 του νόμου 4013/2011. 

Όπως επισημαίνει η εν λόγω απόφαση, 
η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ΠτΚ 
προέβλεψε εκτός των ανωτέρω και μία 
αρνητική προϋπόθεση για την κήρυξη του 
οφειλέτη εμπόρου σε πτώχευση, η οποία 
δεν ήταν γνωστή στο προϊσχύον πτωχευ-
τικό δίκαιο. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο 
απορρίπτει την αίτηση, εφόσον αποδει-
κνύεται ότι η περιουσία του οφειλέτη 
εμπόρου δεν επαρκεί για την κάλυψη 
των εξόδων της πτωχευτικής διαδικα-
σίας. Ως τέτοια έξοδα λογίζονται ενδει-
κτικά πάσης φύσεως δικαστικά έξοδα, 
αμοιβές πραγματογνωμόνων, συνδίκου 
πτώχευσης, δαπάνες για μέλη επιτρο-
πής πιστωτών, έξοδα προσκλήσεων και 
δημοσιεύσεων. Εάν η πτώχευση κηρυ-
χθεί χωρίς να επαρκεί η ρευστοποιήσιμη 
περιουσία του οφειλέτη για την κάλυψη 
του κόστους της διαδικασίας, τότε κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 166 ΠτΚ, παύουν 
οι εργασίες της πτώχευσης

Στην προκειμένη περίπτωση, ανώνυμη 
εταιρεία που δραστηριοποιούνταν στον 
χώρο της ανέγερσης, ίδρυσης, μίσθωσης, 
οργάνωσης, διαχείρισης και εκμετάλ-

λευσης επισιτιστικών μονάδων υπέβαλε 
αίτηση πτώχευσης στο Πολυμελές Πρω-
τοδικείο Πειραιά, η οποία και απορρίφθηκε, 
καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδεί-
χθηκε ότι τελεί σε καθεστώς παύσης πλη-
ρωμών. Στη συνέχεια, η ανώνυμη εταιρεία 
άσκησε έφεση, επί της οποίας το Εφετείο 
Πειραιά δέχτηκε με την προκειμένη απόφα-
ση ότι ναι μεν η εκκαλούσα όντως παρου-
σίαζε αδρανοποίηση της δραστηριότητάς 
της εξαιτίας μόνιμης και γενικής ταμειακής 
δυσχέρειας και έλλειψης ρευστότητας, 
αλλά δεν αποδείχτηκε ότι διέθετε περιου-
σιακά στοιχεία επαρκή για να καλύψει τα 
έξοδα της πτωχευτικής διαδικασίας. Συγκε-
κριμένα, κατά τα ανωτέρω, δεν αποδείχτη-
κε από την αιτούσα από ποια συγκεκριμέ-
να πράγματα απαρτίζεται η περιουσία που 
αόριστα επικαλούνταν η αιτούσα ανώνυμη 
εταιρεία, σε ποια κατάσταση βρίσκονταν τα 
επικαλούμενα περιουσιακά στοιχεία, εάν 
φυλάσσονταν σε ασφαλή χώρο, ούτως 
ώστε να κριθεί η εμπορική τους αξία και 
να διαπιστωθεί εάν ήταν άμεσα ρευστο-
ποιήσιμα. Εξαιτίας της ανωτέρω έλλειψης 
ειδικής μνείας στα στοιχεία του ενεργητικού 
της περιουσίας της αιτούσας ανώνυμης 
εταιρείας, προκειμένου να καλυφθούν τα 
εν γένει έξοδα της πτώχευσης, το εφετείο 
απέρριψε την αίτηση πτώχευσης. Από την 
ανωτέρω κρίση του δικαστηρίου προκύπτει 
η ύπαρξη βάρους απόδειξης του αιτούντος 
να υπαχθεί σε καθεστώς πτώχευσης ότι 
υφίσταται επαρκές ενεργητικό, ώστε να 
καλυφθούν τα έξοδα της διαδικασίας και 
σε περίπτωση που τούτο δεν αποδεικνύεται 
η αίτηση απορρίπτεται από το πτωχευτικό 
δικαστήριο.

Παύση εργασιών πτώχευσης 
– Προϋποθέσεις κήρυξης 
πτωχού συγγνωστού
[Εφετείο Λάρισας, 89/2013]

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το εφε-
τείο έκρινε επί της νομιμοποίησης του 

πτωχεύσαντος να συμμετέχει στη δίκη 
κήρυξης παύσης των εργασιών της πτώ-
χευσης, επί των προϋποθέσεων για την 
παύση των εργασιών της πτώχευσης και 
την κήρυξη του πτωχού ως συγγνωστού.

Το εφετείο καταρχάς έκρινε ότι ο πτω-
χεύσας έχει πάντοτε την ιδιότητα του δια-
δίκου στη δίκη για την κήρυξη της παύσης 
των εργασιών της πτώχευσης και του 
ιδίου ως συγγνωστού, ακόμη και εάν δεν 
κλήθηκε ή δεν παραστάθηκε σε αυτήν. 
Επομένως, μπορεί να ασκήσει παραδεκτά 
έφεση κατά της απόφασης που κήρυξε 
την παύση των εργασιών της πτώχευ-
σης για έλλειψη περιουσίας και τον ίδιο 
ως μη συγγνωστό, η οποία εκδίδεται με 
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσί-
ας. Ωστόσο, η έφεση αυτή δεν μπορεί να 
στραφεί παραδεκτά κατά του συνδίκου 
της πτώχευσης, διότι από τη στιγμή που 
παύουν οι εργασίες της πτώχευσης, αυτή 
εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά τελεί σε 
αδράνεια, κατά τη διάρκεια της οποίας 
παύει το λειτούργημα του συνδίκου. 

Περαιτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση για 
να προβεί το δικαστήριο της πτώχευσης 
στην κήρυξη της παύσης των εργασιών 
της λόγω έλλειψης περιουσίας και να 
αποφασίσει αν ο πτωχεύσας είναι ή δεν 
είναι συγγνωστός είναι η προηγούμενη 
ακρόαση του συνδίκου, ο οποίος κλη-
τεύεται για τον λόγο αυτόν και, σε περί-
πτωση μη εμφάνισής του, η διαδικασία 
προχωρεί κανονικά. Αναφορικά με την 
παύση των εργασιών της πτώχευσης 
λόγω έλλειψης αναγκαίων χρημάτων 
για τη συνέχιση των εργασιών της, δεν 
αρκεί, κατά την κρίση του δικαστηρίου, 
να υπάρχει πτωχευτική περιουσία ικανή 
για την ικανοποίηση των πιστωτών του 
πτωχεύσαντος. Τούτο διότι κρίσιμο στοι-
χείο στην περίπτωση αυτή είναι η ύπαρξη 
περιουσίας ικανής να χρηματοδοτήσει 
τη συνέχιση των εργασιών της πτώχευ-
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σης και όχι η σταδιακή αποπληρωμή των 
χρεών του οφειλέτη προς τους πτωχευ-
τικούς δανειστές του.

Η κήρυξη του πτωχεύσαντος ως συγγνω-
στού, κατ’ εφαρμογή του προϊσχύοντος 
άρθρου 633 του Εμπορικού Νόμου (και 
ήδη άρθρου 167 ΠτΚ), αφορά οφειλέτες 
φυσικά πρόσωπα και συνιστά μια αξιολό-
γηση από το δικαστήριο των αιτίων και 
των συνθηκών της πτώχευσης, καθώς 
και της υπαιτιότητας του οφειλέτη. Η εν 
λόγω «συγγνώμη» έχει καταρχήν ηθική 
διάσταση. Επιπλέον ο οφειλέτης που 
κηρύχθηκε συγγνωστός δεν προσωπο-
κρατείται από τους πτωχευτικούς πιστω-
τές, ενώ το δικαστήριο μπορεί να αποφα-
σίσει την απαλλαγή του από το υπόλοιπο 
των απαιτήσεων που δεν καλύφθηκαν 
από την πτωχευτική περιουσία.  Όπως 
σημειώνει το εφετείο, για να κηρυχθεί 
ο οφειλέτης συγγνωστός απαιτείται 
να συντρέχουν «ιδιαίτεροι λόγοι» των 
οποίων απότοκος υπήρξε η πτώχευση. 
Τέτοιοι θεωρούνται τα εμπορικά ατυ-
χήματα που δεν μπορούν να αποδοθούν 
σε δόλο ή αμέλεια του πτωχεύσαντος 
και άλλα περιστατικά, όπως ασθένεια ή 
κατάρρευση της επιχείρησης λόγω αθέ-
μιτου ανταγωνισμού. Επίσης, ο οφειλέ-
της δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί για 
κάποιο από τα αδικήματα που αναφέ-
ρονταν στο προϊσχύον άρθρο 635 του 
Εμπορικού Νόμου (και ήδη άρθρα 171 και 
επόμενα ΠτΚ), δηλαδή για κάποια πράξη 
χρεοκοπίας, για κακουργηματική κλοπή, 
υπεξαίρεση, απάτη ή πλαστογραφία
. 
Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε μια 
ομόρρυθμη εταιρεία που ασχολούνταν με 
την εισαγωγή και την εμπορία έτοιμων 
ενδυμάτων η οποία κηρύχθηκε σε πτώ-
χευση μετά από αίτηση πιστωτή της. Μαζί 
με την ομόρρυθμη εταιρία συμπτώχευσαν 
και οι εταίροι της, καθόσον η πτώχευσή 
τους επέρχεται ως αναγκαστική συνέπεια 

της πτώχευσης της εταιρείας. Μετά από 
έκθεση του εισηγητή της πτώχευσης της 
εν λόγω ομόρρυθμης εταιρείας το Πολυ-
μελές Πρωτοδικείο Λάρισας κήρυξε την 
παύση των εργασιών της πτώχευσης, 
διότι δεν υπήρχαν χρήματα για τη συνέχι-
σή τους. Με την ίδια απόφαση το ως άνω 
δικαστήριο αποφάσισε ότι οι ομόρρυθμοι 
εταίροι που συμπτώχευσαν με την εταιρία 
δεν ήταν συγγνωστοί. 

Στη συνέχεια, οι πτωχεύσαντες, παρόλο 
που δεν είχαν παραστεί στην πρωτο-
βάθμια δίκη, άσκησαν παραδεκτά έφεση 
κατά της ανωτέρω απόφασης. Ωστόσο, 
το Εφετείο Λάρισας επικύρωσε με την 
εξεταζόμενη απόφασή του την κρίση του 
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Και τούτο 
διότι κατά το σκεπτικό του  δικαστηρίου, 
δεν αποδείχθηκε από κανένα προσκο-
μισθέν στοιχείο ότι υπήρχε περιουσία 
επαρκής για τη συνέχιση των εργασι-
ών της πτώχευσης. Το γεγονός ότι οι 
πτωχεύσαντες δεν είχαν σταματήσει να 
πραγματοποιούν καταβολές προς τους 
πτωχευτικούς πιστωτές, καθώς και το 
ότι είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς 
το δημόσιο ήταν αδιάφορο για το εφετείο. 
Κρίσιμο στην προκειμένη περίπτωση για 
τη συνέχιση των εργασιών της πτώχευ-
σης θα ήταν οι πτωχεύσαντες να επικαλε-
στούν την ύπαρξη συγκεκριμένων περι-
ουσιακών στοιχείων τα οποία, έστω και 
μετά από τη ρευστοποίησή τους, θα μπο-
ρούσαν να χρηματοδοτήσουν τις εργασί-
ες της πτώχευσης. Για την κήρυξη των 
ομορρύθμων εταίρων ως συγγνωστών, 
οι τελευταίοι επικαλέστηκαν η κήρυξή 
τους σε κατάσταση πτώχευσης οφείλε-
ται στον κλονισμό της εμπορικής τους 
πίστης που προκλήθηκε από τη γενικότε-
ρη οικονομική κρίση. Ωστόσο, το εφετείο 
έκρινε τον εν λόγω ισχυρισμό αόριστο, 
καθόσον οι οφειλέτες όφειλαν να επικα-
λεστούν και να αποδείξουν συγκεκριμένα 
πραγματικά περιστατικά που θα δικαιο-

λογούσαν την έλλειψη δόλου ή αμέλειας 
ως προς την πτώχευσή τους. Επιπλέον, 
οι πτωχεύσαντες όφειλαν να έχουν επι-
καλεστεί και να έχουν αποδείξει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα 
εγκλήματα που αναφέρονται ανωτέρω.

Καταχρηστικότητα αίτησης 
κήρυξης πτώχευσης σε περί-
πτωση που αποτελεί υποκα-
τάστατο διαδικασίας ατομικής 
ικανοποίησης ή επιδιώκει 
σκοπούς άσχετους με την πτώ-
χευση
Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας, 
36/2013]

Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε επί αιτή-
σεως εργαζομένων για κήρυξη σε πτώ-
χευση πρώην εργοδότη τους, εμπόρου 
εκδότη. Το δικαστήριο απέρριψε την 
αίτηση ως καταχρηστική. Σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του άρθρου 6 ΠτΚ, το 
πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την 
αίτηση πτώχευσης, εάν αποδειχτεί ότι 
ασκήθηκε καταχρηστικά. Κατά την έννοια 
της διάταξης αυτής λογίζεται καταχρη-
στική η αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση 
ιδίως εάν ο πιστωτής τη χρησιμοποιεί 
ως υποκατάστατο διαδικασίας ατομικής 
ικανοποίησης ή προς επιδίωξη σκοπών 
άσχετων με την πτώχευση ως θεσμό 
συλλογικής εκτέλεσης. 

Στην προκειμένη περίπτωση οι αιτούντες 
ισχυρίστηκαν ότι ο οφειλέτης τους έπαυ-
σε να πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα και 
απαιτητά εμπορικά του χρέη, μεταξύ των 
οποίων και τη δική τους απαίτηση που 
άγγιζε τις 360.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, η 
εφημερίδα που εξέδιδε ο εργοδότης των 
αιτούντων έπαυσε τη λειτουργία της. Από 
τα ανωτέρω αποδείχθηκε κατά την κρίση 
του δικαστηρίου πραγματική, μόνιμη και 
γενική αδυναμία πληρωμής των ληξι-
πρόθεσμων και άμεσα απαιτητών εμπο-
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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩσΗ

ρικών χρεών του οφειλέτη η οποία κατέ-
δειξε τη νέκρωση της εμπορικής κίνη-
σης του και την απώλεια της εμπορικής 
πίστης του. Τούτο διότι τα ανεξόφλητα 
εμπορικά του χρέη είναι τέτοιας σημασίας 
και μεγέθους, ώστε η μη πληρωμή τους 
αποτελεί μη πληρωμή έναντι του κοινού. 

Ωστόσο, οι ανωτέρω εργαζόμενοι επι-
δίωξαν δικαστικά την απαίτησή τους, 
ασκώντας αιτήσεις ασφαλιστικών 
μέτρων και πετυχαίνοντας την έκδοση 
διαταγών πληρωμής. Κατόπιν αυτών, 
επέσπευσαν αναγκαστική εκτέλεση σε 
βάρος του πρώην εργοδότη τους και 
άσκησαν αγωγή διάρρηξης, προκειμένου 
να αυξηθεί  σε περίπτωση παραδοχής της 

η περιουσία από την οποία θα ικανοποι-
ούνταν οι απαιτήσεις τους. Επομένως, οι 
αιτούντες είχαν ήδη κινήσει διαδικασίες 
ατομικής ικανοποίησης των απαιτήσεών 
τους σε βάρους του οφειλέτη τους και σε 
αυτήν τη βάση το δικαστήριο διερωτήθη-
κε ποιόν σκοπό εξυπηρετούσε η επίδικη 
αίτηση πτώχευσης, αφού η τυχόν παρα-
δοχή της και η κήρυξη του εργοδότη σε 
πτώχευση θα συνεπαγόταν την αναστολή 
των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων 
εναντίον του.

Κατόπιν των ανωτέρω και παρά το γεγο-
νός ότι αποδείχτηκε πλήρως η μόνιμη 
και γενικευμένη παύση πληρωμών από 
τον οφειλέτη, το δικαστήριο έκρινε ότι 

η επίδικη αίτηση πτώχευσης δεν ήταν 
δικαιολογημένη. Τούτο διότι από την 
αποδεικτική διαδικασία προέκυψε ότι 
αποκλειστικός σκοπός των εργαζομέ-
νων που επιδίωκαν την υπαγωγή του 
εργοδότη τους σε πτώχευση ήταν να 
υποκαταστήσουν τη διαδικασία ατομι-
κής τους ικανοποίησης. Το δικαστήριο, 
συνεπώς, απέρριψε την αίτησή τους με 
το αιτιολογικό ότι επιχειρούνταν κατα-
χρηστικά η άσκηση πίεσης στον οφει-
λέτη για πληρωμή των οφειλόμενων 
ποσών, άρα επιδιώκονταν σκοποί άσχε-
τοι με την πτώχευση ως θεσμό συλλο-
γικής εκτέλεσης, τη στιγμή που η διαδι-
κασία αναγκαστικής εκτέλεσης ήταν σε 
εξέλιξη n
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Εισαγωγή

Στις εμπορικές συναλλαγές είναι συχνό φαι-
νόμενο ο οφειλέτης – έμπορος, ιδίως υπό 
τις σημερινές συνθήκες της ελληνικής οικο-
νομίας, να αδυνατεί να εξοφλήσει τα χρέη 
του έναντι των πιστωτών του, με αποτέλε-
σμα τόσο την προσβολή των οικονομικών 
συμφερόντων των τελευταίων όσο και τον 
κλονισμό της εμπορικής πίστης που πρέπει 
να κρατεί στις συναλλαγές. Στην περίπτωση 
αυτή, ενεργοποιείται ο θεσμός της πτώχευ-
σης, ο οποίος αποσκοπεί στη συλλογική 
ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη.

1.   Προϋποθέσεις κήρυξης σε 
πτώχευση

1.1  Ουσιαστικές προϋποθέσεις

1.1.1   Υποκειμενική προϋπόθεση: 
πτωχευτική ικανότητα φυσικών και 
νομικών προσώπων 

Σε κατάσταση πτώχευσης μπορεί να 
κηρυχθούν μόνο [άρθρο 2 Πτωχευτικού 
Κώδικα (ΠτΚ)]:
n     τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που 

φέρουν την εμπορική ιδιότητα.1   Έμπο-
ροι: (α) κατά το ουσιαστικό σύστημα,2 

είναι φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις προ-
σώπων με νομική προσωπικότητα (π.χ. 

ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες) 
που μετέρχονται κατά σύνηθες επάγ-
γελμα ή σκοπό πράξεις εμπορικές και 
(β) κατά το τυπικό σύστημα, όσοι χαρα-
κτηρίζονται έμποροι απευθείας από το 
νόμο, ανεξάρτητα από το εάν πράγματι 
ασκούν εμπορική δραστηριότητα, όπως 
η ανώνυμη εταιρεία, η εταιρεία περιο-
ρισμένης ευθύνης, η ιδιωτική κεφαλαι-
ουχική εταιρεία, η ευρωπαϊκή εταιρεία, η 
ναυτική εταιρεία, οι συνεταιρισμοί κ.λπ.

n     οι ενώσεις προσώπων με νομική προ-
σωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό 
(και όχι υποχρεωτικά εμπορικό) σκοπό. 
Οι ενώσεις αυτές έχουν εκ του νόμου 
πτωχευτική ικανότητα αν και δεν είναι 
έμποροι. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται, 
μεταξύ άλλων, οι αστικές εταιρείες με 
νομική προσωπικότητα (άρθρο 784 Αστι-
κού Κώδικα), οι δικηγορικές ή συμβολαι-
ογραφικές εταιρείες ή εταιρείες δικαστι-
κών επιμελητών, ο ευρωπαϊκός όμιλος 
οικονομικού σκοπού, τα σωματεία που 
κατά παράβαση του καταστατικού τους 
ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι η παύση της εμπορίας ή της 
οικονομικής δραστηριότητας ή ο θάνατος δεν 
εμποδίζουν την πτώχευση, εφόσον επήλθαν 
σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε 
ήδη παύσει τις πληρωμές του. Ειδικά στην 
περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, η πτώχευ-

ση μπορεί να ζητηθεί μέσα σε 1 έτος από το 
θάνατό του (άρθρο 2 παράγραφος 3 ΠτΚ).

1.1.2   Αντικειμενική προϋπόθεση: παύση 
πληρωμών ή επαπειλούμενη 
αδυναμία εκπλήρωσης

Παύση πληρωμών είναι η γενική και μόνι-
μη αδυναμία του οφειλέτη να εξοφλήσει τις 
ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του 
(άρθρο 3 παράγραφος 1 ΠτΚ). Ληξιπρόθε-
σμες είναι όλες εκείνες οι υποχρεώσεις, την 
εκπλήρωση των οποίων δύναται να επιδιώ-
ξει ο πιστωτής. Περαιτέρω, όπως συνάγεται 
από τον ανωτέρω ορισμό, ο οφειλέτης πρέ-
πει να βρίσκεται σε αδυναμία εκπλήρωσης 
χρηματικών κι όχι άλλων υποχρεώσεών του, 
όπως π.χ. παράδοση εμπορευμάτων ή παροχή 
υπηρεσιών.3 Δεν αποτελούν εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων οι πληρωμές που γίνονται με 
δόλια (π.χ. εικονικά τιμολόγια, συναλλαγματι-
κές ευκολίας) ή καταστρεπτικά (π.χ. δανεισμός 
με υπέρμετρο επιτόκιο, πώληση σε τιμές κάτω 
του κόστους) μέσα. Ακόμη, η αδυναμία πλη-
ρωμών πρέπει να είναι γενική, δηλαδή κατά 
κανόνα να καταλαμβάνει τον κύριο όγκο των 
υποχρεώσεων του οφειλέτη. Δεν απαιτείται, 
ωστόσο, η μη πληρωμή όλων των χρεών από 
τον οφειλέτη. Έτσι, κατά τις περιστάσεις, μπο-
ρεί να συναχθεί παύση πληρωμών και από τη 
μη πληρωμή ενός μόνο χρέους, εφόσον κάτι 
τέτοιο δικαιολογείται λόγω της σημασίας του.4 

Διαδικασία και Συνέπειες της Κήρυξης  
σε Πτώχευση

n Ειρήνη Σαρτζετάκη

ΘΕΜΑτΑ ΠτΩΧΕΥτΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1  Οι μη έμποροι, οι οποίοι δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, μπορεί να υπαχθούν στο νόμο 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσι-
κών προσώπων.  

2 Άρθρο 1 του Εμπορικού Νόμου.
3 Υπό τον ΠτΚ καταργήθηκε η προϋπόθεση της εμπορικότητας των χρεών, που νομολογιακά είχε διατυπωθεί.
4 Εφετείο Αθηνών 3773/2011.
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Απαιτείται, επιπλέον, η αδυναμία πληρωμών 
να είναι μόνιμη. Δηλαδή, αν από τον έλεγχο 
της οικονομικής κατάστασης του εμπόρου 
μπορεί να συναχθεί ότι σύντομα ο τελευταί-
ος θα ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, η 
αρχή της διάσωσης της επιχείρησης επιβάλ-
λει τη μη κήρυξη της πτώχευσης. 

Σημειώνεται ακόμη ότι για την κήρυξη σε 
πτώχευση δεν ενδιαφέρει η περιουσιακή 
κατάσταση της εταιρείας αλλά η έλλειψη 
ρευστότητας. Επομένως, μία εταιρεία που 
έχει περιουσιακά στοιχεία, αλλά δεν διαθέ-
τει ρευστό μπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση, 
εφόσον η έλλειψη ρευστότητας καταλήγει 
σε παύση πληρωμών. Τέλος, η παύση των 
πληρωμών πρέπει να υφίσταται κατά το χρό-
νο που κηρύσσεται η πτώχευση. Ως τέτοιος 
χρόνος πρέπει να θεωρείται αυτός της συζή-
τησης στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου 
δικαστηρίου, σε κάθε δε περίπτωση, ο χρόνος 
της δημοσίευσης της πρωτόδικης απόφασης.

Περαιτέρω, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να 
ζητήσει ο ίδιος, με αίτησή του, την κήρυξή 
του σε πτώχευση λόγω επαπειλούμενης 
αδυναμίας εκπλήρωσης όταν προβλέπει ότι 
μελλοντικά δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει 
τις υφιστάμενες και τις μελλοντικά ληξιπρό-
θεσμες υποχρεώσεις του. Η ύπαρξη της ως 
άνω μελλοντικής αδυναμίας του οφειλέτη 
αποτελεί πραγματικό ζήτημα  που επαφί-
εται στην κρίση του δικαστηρίου, η οποία 
βασίζεται σε εσωτερικές (πορεία εργασιών 
της επιχείρησης, δομικές αδυναμίες της 
επιχείρησης κ.λπ.) και εξωτερικές (διεθνής 
ανταγωνισμός, πορεία επιτοκίων κ.λπ.) 
συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, ως ημέρα 
παύσης των πληρωμών λογίζεται η ημέρα 
δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει 
την πτώχευση (άρθρο 7 παράγραφος 2 ΠτΚ). 

1.2   Τυπική προϋπόθεση: αίτηση 
πτώχευσης

Η πτώχευση κηρύσσεται με δικαστική 

απόφαση, αφού υποβληθεί σχετική αίτη-
ση από κάποιο από τα νομιμοποιούμενα 
πρόσωπα και ειδικότερα:

1.2.1  Πρόσωπα που την υποβάλλουν

Η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται από τα 
ακόλουθα πρόσωπα: 

(α)  Πιστωτές 
Αίτηση νομιμοποιείται να υποβάλει κάθε 
πιστωτής που ήδη έχει ή θα έχει κατά την 
κήρυξη της πτώχευσης γεννημένη και δικα-
στικώς επιδιώξιμη χρηματική ενοχική απαί-
τηση κατά του οφειλέτη. Έτσι, οι εταίροι ή 
οι μέτοχοι δεν μπορούν να ζητήσουν με την 
ιδιότητά τους αυτή την κήρυξη σε πτώχευση 
της εταιρείας αφού δεν είναι πιστωτές της. 
Είναι, όμως, δυνατόν πιστωτής του πιστωτή 
να υποβάλει πλαγιαστικά αίτηση κήρυξης 
σε πτώχευση του οφειλέτη του τελευταίου 
(άρθρο 72 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).
 
Περαιτέρω, το άρθρο 5 παράγραφος 1 
ΠτΚ θέτει ως αυτοτελή προϋπόθεση για 
το παραδεκτό  της αίτησης του πιστωτή 
το έννομο συμφέρον του τελευταίου. Στο 
πλαίσιο αυτό, αμφισβήτηση έχει δημι-
ουργηθεί ως προς το εάν ο πιστωτής θα 
πρέπει να επικαλείται στην αίτησή του 
ειδικότερα στοιχεία που θεμελιώνουν το 
έννομο συμφέρον του ή εάν κάτι τέτοιο 
δεν απαιτείται καθώς το έννομο συμφέ-
ρον του προκύπτει ήδη από την ιδιότητά 
του ως πιστωτή. Στην πράξη, ο πιστωτής 
που επιδιώκει την κήρυξη σε πτώχευση 
του οφειλέτη δεν έχει ανάγκη να επικαλε-
σθεί και να αποδείξει το έννομο συμφέρον 
του, το οποίο τεκμαίρεται. Ωστόσο, ο οφει-
λέτης μπορεί κατ’ ένσταση να επικαλεστεί 
και να αποδείξει την έλλειψη εννόμου 
συμφέροντος.

(β)  Οφειλέτης 
Ο οφειλέτης, σε περίπτωση παύσης των 
πληρωμών του, υποχρεούται να υποβάλει 

μέσα σε 30 ημέρες αίτηση για την κήρυξή 
του σε πτώχευση (άρθρο 5 παράγραφος 2 
ΠτΚ). Η υποχρέωσή του αυτή δεν αίρεται 
με την υποβολή από τον οφειλέτη αίτη-
σης υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης. 
Δηλαδή, ο οφειλέτης πρέπει να συνυπο-
βάλλει μαζί με την αίτηση υπαγωγής στη 
διαδικασία εξυγίανσης και αίτηση κήρυ-
ξης σε πτώχευση (άρθρο 99 παράγραφος 
6 ΠτΚ). Στην περίπτωση αυτή, η συζήτηση 
της αίτησης πτώχευσης αναστέλλεται 
μέχρι το δικαστήριο να κρίνει την αίτηση 
υποβολής σε διαδικασία εξυγίανσης και, 
εάν η τελευταία γίνει δεκτή, μέχρι τη λήξη 
της διαδικασίας εξυγίανσης. 

Επί νομικού προσώπου, η αίτηση υπο-
βάλλεται από το όργανο της διοίκησής 
του (άρθρο 96 παράγραφος 2 ΠτΚ). Σε 
περίπτωση συλλογικού οργάνου, όπου η 
εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης 
έχει ανατεθεί σε ορισμένα μέλη του, στη 
σχετική δίκη καλούνται και τα υπόλοιπα 
μέλη της διοίκησης. 

(γ)  Εισαγγελέας πρωτοδικών
Αίτηση πτώχευσης μπορεί να υποβάλει 
και ο εισαγγελέας πρωτοδικών, εφόσον 
αυτό δικαιολογείται από λόγους δημοσί-
ου συμφέροντος (άρθρο 5 παράγραφος 1 
ΠτΚ). Καθίσταται, έτσι, επιτρεπτή η κήρυξη 
της πτώχευσης όταν οι περιστάσεις την 
επιβάλλουν, αλλά ο οφειλέτης ή οι πιστω-
τές αδρανούν. Το δημόσιο συμφέρον 
συνίσταται στην προστασία των πιστωτών 
της επιχείρησης αλλά και των εν δυνάμει 
συναλλασσομένων μ’ αυτή. 

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται 
από κάποιον πιστωτή ή τον εισαγγελέα 
πρωτοδικών, είναι υποχρεωτική η κοινοποί-
ησή της στον οφειλέτη, του οποίου ζητείται 
η πτώχευση. Η μη κοινοποίησή της συνιστά 
προσβολή του δικαιώματος δικαστικής 
ακρόασης και προστασίας του οφειλέτη 
(άρθρα 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος 
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και 6 παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής Σύμ-
βασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). 
Για τον ίδιο λόγο, είναι υποχρεωτική και η 
κοινοποίηση της αίτησης στους ομόρρυθ-
μους εταίρους, όταν ζητείται η πτώχευση 
της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, 
αφού η πτώχευση της εταιρείας συνεπι-
φέρει αυτοδικαίως και την πτώχευση των 
ομόρρυθμων εταίρων της (άρθρο 7 παρά-
γραφος 4 ΠτΚ). Η προθεσμία κοινοποίησης 
ορίζεται από το δικαστή (άρθρο 748 παρά-
γραφος 4 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). 

Τέλος, σημειώνεται ότι οι αιτήσεις πτωχεύ-
σεων καταχωρίζονται στο «Σύστημα Αθέτη-
σης Υποχρεώσεων» της Τειρεσίας ΑΕ.

1.2.2  Περιεχόμενο της αίτησης

Στο υποχρεωτικό περιεχόμενο της αίτη-
σης πτώχευσης εντάσσονται τα ακόλουθα 
στοιχεία (άρθρο 5 παράγραφος 3 ΠτΚ):
(α)    τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη: το ονο-

ματεπώνυμο ή η επωνυμία του, η διεύ-
θυνση της κατοικίας του ή του κέντρου 
των κυρίων συμφερόντων του και των 
τυχόν δευτερευουσών εγκαταστάσεών 
του, καθώς και ο αριθμός του εμπορικού 
του μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). Επί ομόρρυθμης 
ή ετερόρρυθμης εταιρείας τα στοιχεία 
αυτά πρέπει να αναγράφονται ως προς 
όλους τους ομόρρυθμους εταίρους.  

(β)    η ιδιότητα του οφειλέτη, από την οποία 
προκύπτει η πτωχευτική του ικανότητα. 

(γ)    το γεγονός της παύσης πληρωμών ή η 
επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης. 

Στην αίτηση επισυνάπτεται γραμμάτιο κατά-
θεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων €500 (άρθρο 5 παράγραφος 4 ΠτΚ).
Η κατάθεση ισολογισμού μαζί με την αίτη-
ση κήρυξης σε πτώχευση δεν είναι ανα-
γκαία, σε αντίθεση με το προϊσχύον δίκαιο. 
Αν ο ισολογισμός δεν κατατεθεί, ο σύνδι-

κος καλεί αργότερα τον οφειλέτη να τον 
καταθέσει (άρθρο 76 παράγραφος 2 ΠτΚ).

Εάν δεν αναγράφονται τα υποχρεωτικά 
στοιχεία ή εάν δεν επισυνάπτεται το γραμ-
μάτιο, το πτωχευτικό δικαστήριο απορρί-
πτει την αίτηση ως απαράδεκτη. Σημειώ-
νεται, ωστόσο, ότι στην περίπτωση τυπικών 
ελλείψεων που μπορούν να αναπληρω-
θούν, το απαράδεκτο θεραπεύεται εφόσον 
ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του 
τις συμπληρώσουν, ύστερα από πρόσκλη-
ση του αρμόδιου δικαστή και εντός της 
τασσόμενης από τον τελευταίο προθεσμίας 
(άρθρο 227 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

2.   Διαδικασία κήρυξης της 
πτώχευσης

2.1  Αρμόδιο δικαστήριο

Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για την 
κήρυξη της πτώχευσης είναι το Πολυμε-
λές Πρωτοδικείο του κέντρου των κύριων 
συμφερόντων του οφειλέτη (άρθρο 4 ΠτΚ), 
δηλαδή του τόπου όπου ο οφειλέτης ασκεί 
τη διοίκηση των συμφερόντων του και 
είναι αναγνωρίσιμος από τους τρίτους. Για 
τα νομικά πρόσωπα εισάγεται μαχητό τεκ-
μήριο ότι το κέντρο των κύριων συμφερό-
ντων τους είναι ο τόπος της καταστατικής 
τους έδρας (άρθρο 4 παράγραφος 2 ΠτΚ). 

Η συζήτηση της αίτησης πτώχευσης γίνε-
ται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύμφω-
να με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιο-
δοσίας (άρθρα 4 ΠτΚ και 741 επ. Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας).

2.2   Απόφαση επί της αίτησης 
πτώχευσης

2.2.1  Λόγοι απόρριψης της αίτησης 

Το πτωχευτικό δικαστήριο με απόφασή 
του απορρίπτει την αίτηση πτώχευσης για 

τους ακόλουθους λόγους:
n     εάν δεν συντρέχουν οι ουσιαστικές 

προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώ-
χευσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 ΠτΚ)

n     εάν αποδεικνύεται ότι, παρά τη συν-
δρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων, η 
περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέ-
σει για την κάλυψη των εξόδων της δια-
δικασίας (άρθρο 6 παράγραφος 2 ΠτΚ). 

      Έξοδα διαδικασίας θεωρούνται τα 
κάθε είδους δικαστικά έξοδα για το 
σύνολο της πτωχευτικής διαδικασίας 
(όπως, π.χ., αμοιβές συνδίκου, πραγμα-
τογνωμόνων, δαπάνες για τα μέλη της 
επιτροπής πιστωτών, έξοδα προσκλή-
σεων, δημοσιεύσεων κ.ά.). Σκοπός της 
διάταξης αυτής είναι η αποσυμφόρηση 
των δικαστηρίων από πτωχεύσεις που 
αποδεδειγμένα προβλέπεται εκ των 
προτέρων ότι δεν θα ανταποκριθούν 
στο σκοπό της πτώχευσης, δηλαδή 
στην ικανοποίηση των πιστωτών. Κρί-
σιμο για την εφαρμογή της διάταξης 
είναι το ρευστοποιήσιμο των περιου-
σιακών στοιχείων του οφειλέτη άμεσα 
και χωρίς μακροχρόνιες διαδικασίες ή 
άδειες. Δυνατότητα κάλυψης μέρους 
μόνο των εξόδων δεν αρκεί. Εάν υπάρ-
χει περιουσία για τη διαδικασία και 
κηρυχθεί η πτώχευση, αλλά τελικά 
διαπιστωθεί ότι αυτή δεν επαρκεί για 
τη συνέχιση των εργασιών της πτώχευ-
σης, θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις 
του άρθρου 166 ΠτΚ για την παύση των 
εργασιών της πτώχευσης.

n     εάν αποδειχθεί ότι η αίτηση πτώχευσης 
ασκείται καταχρηστικά (άρθρο 6 παρά-
γραφος 3 ΠτΚ). 

        Καταχρηστική είναι η αίτηση, ιδίως, όταν 
ο πιστωτής τη χρησιμοποιεί ως υποκα-
τάστατο ατομικής ικανοποίησης ή προς 
επιδίωξη σκοπών άσχετων με την πτώ-
χευση, ως θεσμό συλλογικής εκτέλεσης, 
καθώς κι εάν ο οφειλέτης την υποβάλ-
λει προς το σκοπό δόλιας αποφυγής 
πληρωμής των χρεών του. Στο πλαίσιο 
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αυτό, έχει κριθεί νομολογιακά ότι συντρέ-
χει περίπτωση καταχρηστικής άσκησης 
αίτησης πτώχευσης, σε περίπτωση που 
ο αιτών προβαίνει, πριν από τη δήλω-
ση της παύσης των πληρωμών του, σε 
γονική παροχή που είναι πρόδηλο ότι 
δεν δικαιολογείται από τις περιστάσεις.5 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση καταχρη-
στικής άσκησης αίτησης πτώχευσης, το 
πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από 
αίτηση όποιου από τους διαδίκους έχει 
έννομο συμφέρον, να επιδικάσει αποζη-
μίωση σε βάρος του αιτούντος (άρθρο 6 
παράγραφος 4 ΠτΚ).

2.2.2  Η κήρυξη της πτώχευσης

Η απόφαση επί της αίτησης πρέπει να εκδί-
δεται μέσα σε 15 ημέρες από τη συζήτησή 
της (άρθρο 54 παράγραφος 2 ΠτΚ). Με την 
απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση το 
δικαστήριο (άρθρο 7 ΠτΚ):
n     διορίζει εισηγητή δικαστή και σύνδικο 

της πτώχευσης 
n     διατάσσει τη σφράγιση της πτωχευτικής 

περιουσίας
n     ορίζει τη σύγκληση των δύο πρώτων 

συνελεύσεων των πιστωτών, αφενός 
της συνέλευσης που θα συντάξει τον 
πίνακα των εικαζόμενων πιστωτών και 
θα εκλέξει την επιτροπή πιστωτών κι 
αφετέρου της συνέλευσης που θα απο-
φασίσει για τον τρόπο εξακολούθησης 
των εργασιών της πτώχευσης. Οι δύο 
συνελεύσεις μπορεί να συμπίπτουν, 
αλλά η ημερομηνία τους δεν πρέπει να 
απέχει περισσότερο από 4 μήνες από 
την κήρυξη της πτώχευσης

n     προσδιορίζει την ημέρα παύσης των 
πληρωμών, η οποία δεν μπορεί να 
απέχει πέραν των 2 ετών από την 
ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης 
ή, σε περίπτωση θανάτου του οφειλέ-

τη, πέραν του 1 έτους πριν το θάνατο. 
Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί με 
μεταγενέστερη απόφασή του να μετα-
βάλει το χρόνο παύσης πληρωμών, με 
σχετική αίτηση του συνδίκου, της επι-
τροπής πιστωτών ή πιστωτή ή οποιου-
δήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

Όταν η πτώχευση κηρύσσεται με αίτηση 
του οφειλέτη, το πτωχευτικό δικαστήριο 
μπορεί, με αίτησή του, να του αναθέσει 
τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της 
πτωχευτικής περιουσίας (άρθρο 18 ΠτΚ). 

Επίσης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, 
με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμ-
φέρον, να επιτρέψει προσωρινά τη συνέ-
χιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
που ασκούσε ο οφειλέτης από τον ίδιο ή 
από τον σύνδικο, εάν αποδεικνύεται ότι 
έτσι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των 
πιστωτών και στο αναγκαίο μέτρο για τη 
διατήρηση της άυλης αξίας της επιχείρη-
σης (άρθρο 78 ΠτΚ).

Επί πτώχευσης ομόρρυθμων ή ετερόρ-
ρυθμων εταιρειών, με την ίδια απόφαση 
με την οποία κηρύσσεται σε πτώχευση η 
εταιρεία, κηρύσσονται σε πτώχευση και 
τα ομόρρυθμα μέλη της χωρίς άλλη δια-
τύπωση. Η πτώχευση αστικής εταιρίας με 
νομική προσωπικότητα ή άλλης ένωσης 
προσώπων με νομική προσωπικότητα, 
δεν επιφέρει και τη συμπτώχευση των 
μελών της (άρθρο 7 παράγραφος 4 ΠτΚ).

Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευ-
ση δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών 
Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, 
σημειώνεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και καταχω-
ρείται στο Γενικό Μητρώο Πτωχεύσεων 
που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών. 
Τα στοιχεία του οφειλέτη που πτώχευσε 

εγγράφονται στο Μητρώο Πτωχεύσεων 
που τηρείται στο γραφείο του εισηγητή 
πτωχεύσεων κάθε πρωτοδικείου. Περαι-
τέρω, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει κατά την κρίση του  και πρόσθε-
τες δημοσιεύσεις (άρθρο 8 ΠτΚ). Τέλος, η 
απόφαση καταχωρείται στο αρμόδιο υπο-
θηκοφυλακείο και κτηματολόγιο.

Η απόφαση είναι αμέσως εκτελεστή και 
δεν επιτρέπεται δικαστική αναστολή της. 
Είναι δυνατή η προσβολή της με τα ένδικα 
μέσα της έφεσης και της αναίρεσης που 
ασκούνται και εκδικάζονται κατά την ίδια 
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 
και απευθύνονται και κατά του συνδίκου 
(άρθρο 7 παράγραφος 5 ΠτΚ). Περαιτέρω, 
και ο ίδιος ο ΠτΚ προβλέπει ειδικά ένδικα 
μέσα και ειδικότερα:
(α)    την πτωχευτική ανακοπή (άρθρο 56 

ΠτΚ) η οποία στρέφεται τόσο κατά της 
απόφασης που κηρύσσει την πτώχευ-
ση όσο και κατά εκείνης που μεταβάλ-
λει το χρόνο παύσης των πληρωμών. 
Η ανακοπή απευθύνεται κατά του συν-
δίκου και ασκείται ενώπιον του δικα-
στηρίου που εξέδωσε την απόφαση 
από τον οφειλέτη και οποιονδήποτε 
έχει έννομο συμφέρον εντός 30 ημε-
ρών από τη δημοσίευση της απόφασης 
στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων 
του Ταμείου Νομικών.

(β)    την αίτηση ανάκλησης της απόφασης 
που κήρυξε την πτώχευση (άρθρο 
57 ΠτΚ). Δύο είναι οι προβλεπόμενοι 
λόγοι ανάκλησης: αφενός η ικανοποί-
ηση ή η συναίνεση των πιστωτών που 
μετείχαν στη διαδικασία κήρυξης της 
πτώχευσης κι αφετέρου η συνδρο-
μή νέων περιστατικών ή η μεταβολή 
των συνθηκών κάτω από τις οποίες 
εκδόθηκε η απόφαση. Στην πρώτη 

5  Άρειος Πάγος 218/2012.
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περίπτωση αιτών είναι ο οφειλέτης, 
ενώ στη δεύτερη περίπτωση οποιοσ-
δήποτε έχει έννομο συμφέρον, καθώς 
και ο εισηγητής. Η ικανοποίηση και η 
συναίνεση των πιστωτών αποδεικνύε-
ται μόνο εγγράφως, με βεβαιωμένη τη 
γνησιότητα της υπογραφής τους από 
δημόσια αρχή. 

3.  τα όργανα της πτώχευσης

Όργανα της πτώχευσης είναι (άρθρα 52 
επόμενα ΠτΚ):
(α)  Το πτωχευτικό δικαστήριο

(β)  Ο εισηγητής
Εισηγητής ορίζεται, με την απόφαση που 
κηρύσσει την πτώχευση, ο πρωτοδίκης 
που υπηρετεί στο οικείο πρωτοδικείο 
(άρθρο 58 ΠτΚ). Ο εισηγητής οφείλει μετά 
την κήρυξη της πτώχευσης να ειδοποιή-
σει το σύνδικο για το διορισμό του και έχει 
καθήκον να επιβλέπει το έργο του και να 
ζητεί την αντικατάστασή του όταν το κρίνει 
σκόπιμο. Περαιτέρω, συμμετέχει ενεργά 
στη διαδικασία της πτώχευσης, καθώς 
επιτηρεί και επιταχύνει όποτε χρειάζεται 
τις εργασίες της, λαμβάνει όλα τα κατε-
πείγοντα μέτρα για τη διασφάλιση της 
πτωχευτικής περιουσίας και προεδρεύει 
στη συνέλευση των πιστωτών (άρθρο 59 
ΠτΚ). Ο εισηγητής, μεταξύ άλλων, παρέ-
χει με διάταξή του τις προβλεπόμενες 
από τον ΠτΚ άδειες και επιλύει διενέξεις 
μεταξύ του συνδίκου και της επιτροπής 
των πιστωτών (άρθρο 60 παράγραφος 1 
ΠτΚ), ασκεί ανακριτικά καθήκοντα κι, αν 
συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης 
κάποιου προσώπου, απευθύνεται στον 
αρμόδιο εισαγγελέα (άρθρο 61 ΠτΚ), επι-
βάλλει κυρώσεις σε βάρος του οφειλέτη 
και διατάσσει τα αναγκαία μέτρα για την 
εξασφάλιση της παρουσίας του οφειλέτη 
και της σύμπραξής του, όπου απαιτείται 
(άρθρο 62 ΠτΚ). Κατά των διατάξεων του 
εισηγητή αλλά και επί διενέξεων μεταξύ 

αυτού και του συνδίκου, της επιτροπής 
πιστωτών, πιστωτή ή άλλων εμπλεκόμε-
νων στην πτώχευση, επιτρέπεται προσφυ-
γή στο πτωχευτικό δικαστήριο (άρθρο 60 
παράγραφος 2 ΠτΚ).

(γ)  Ο σύνδικος
Ο σύνδικος είναι το βασικό όργανο της 
πτώχευσης, καθώς διαχειρίζεται την 
πτωχευτική περιουσία καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της πτωχευτικής διαδικασίας, επο-
πτευόμενος από τον εισηγητή. Σύνδικος 
διορίζεται, με την απόφαση που κηρύσσει 
την πτώχευση, δικηγόρος με τουλάχιστον 
πενταετή υπηρεσία που κατοικεί στην έδρα 
του πτωχευτικού δικαστηρίου (άρθρο 63 
παράγραφος 1 ΠτΚ). Σε περίπτωση που 
για την προώθηση των εργασιών της 
πτώχευσης απαιτούνται ειδικές γνώ-
σεις (τεχνικής, λογιστικής, οικονομικής ή 
άλλης φύσης), ο σύνδικος, με τη σύμφωνη 
γνώμη του εισηγητή, μπορεί να προσλάβει 
τρίτα πρόσωπα ή τον οφειλέτη, η αμοιβή 
των οποίων καθορίζεται, με πρόταση του 
εισηγητή, από το πτωχευτικό δικαστήριο 
(άρθρο 75 ΠτΚ). Για λόγους αμεροληψίας 
και ανεξαρτησίας, ο σύνδικος δεν πρέ-
πει να συνδέεται με συγγενική σχέση με 
τον οφειλέτη ή, σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, με τα φυσικά πρόσωπα που 
αποτελούν τη διοίκησή τους (άρθρο 63 
παράγραφος 2 ΠτΚ). Ο σύνδικος δεν είναι 
υποχρεωμένος να αποδεχτεί το διορισμό 
του, αλλά έχει δικαίωμα να τον αποποιη-
θεί μέσα σε προθεσμία 2 ημερών από την 
ειδοποίησή του από τον εισηγητή (άρθρο 
64 παράγραφος 1 ΠτΚ).

Τα καθήκοντα του συνδίκου χωρίζονται σε 
τρείς βασικές κατηγορίες: 
n     καθήκοντα που ασκεί μόλις αναλάβει τα 

καθήκοντά του (ενδεικτικά: άρθρα 11, 
65 έως 68, 76, 77, 89 ΠτΚ)

n     καθήκοντα που σχετίζονται με τη διοί-
κηση της πτωχευτικής περιουσίας 
(ενδεικτικά: άρθρα 73 και 74 ΠτΚ)

n     καθήκοντα σε σχέση με τη τις εργασίες 
της πτώχευσης (ενδεικτικά: άρθρα 69 
έως 71).

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής των καθηκό-
ντων του ο σύνδικος έχει ορισμένα δικαι-
ώματα, όπως το δικαίωμα να λαμβάνει 
γνώση των επιστολών και λοιπών μέσων 
επικοινωνίας του οφειλέτη (άρθρο 72 
ΠτΚ), το δικαίωμα συμμετοχής στις συνε-
λεύσεις των πιστωτών (άρθρο 83 παρά-
γραφος 4 ΠτΚ) και το δικαίωμα αμοιβής 
(άρθρο 81 ΠτΚ).  

Ο ΠτΚ προβλέπει την αστική ευθύνη του 
συνδίκου έναντι του οφειλέτη, της ομάδας 
των πιστωτών και τρίτων που βλάπτονται 
από υπαίτιες πράξεις του ή παραλείψεις 
του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του (άρθρο 80 παράγραφοι 1 και 2 ΠτΚ). 
Περαιτέρω, ευθύνη του συνδίκου κατά 
τις διατάξεις περί αδικοπραξιών δεν απο-
κλείεται (άρθρο 80 παράγραφος 3 ΠτΚ). 
Τέλος, μετά την περάτωση της πτώχευσης 
ο σύνδικος έχει υποχρέωση λογοδοσίας 
(άρθρο 165 ΠτΚ).

(δ)  Η συνέλευση των πιστωτών 
Αποτελείται από όλους τους πτωχευ-
τικούς πιστωτές (δηλαδή εκείνους που 
έχουν κατά του οφειλέτη, κατά την κήρυξη 
της πτώχευσης, γεννημένη και δικαστι-
κώς επιδιώξιμη χρηματική ενοχική απαί-
τηση, άρθρο 21 ΠτΚ), ανεξαρτήτως προ-
νομίων ή εμπράγματων ασφαλειών, και 
τους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις 
τελούν υπό αίρεση (άρθρο 82 παράγρα-
φος 1 ΠτΚ). Στη συνέλευση των πιστωτών 
δεν μετέχουν οι ομαδικοί και οι μεταπτω-
χευτικοί πιστωτές ούτε οι πιστωτές με 
απαίτηση κατά τρίτου αλλά με ασφάλεια 
επί αντικειμένου της πτωχευτικής περι-
ουσίας.

(ε)  Η επιτροπή των πιστωτών
Αποτελεί προαιρετικό όργανο, καθώς την 
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εκλογή της δύναται να την αποφασίσει 
η συνέλευση των πιστωτών (άρθρο 85 
παράγραφος 1 και 86 παράγραφος 4 ΠτΚ). 
Η επιτροπή, εφόσον συσταθεί, απαρτίζε-
ται υποχρεωτικά από 3 τακτικά μέλη και 
προαιρετικά από 3 αναπληρωματικά μέλη. 
Έκαστο (τακτικό και/ή αναπληρωματικό) 
μέλος προέρχεται από τις κατηγορίες των 
εμπραγμάτως ασφαλισμένων, γενικών 
προνομιούχων και ανέγγυων πιστωτών. 
Αν δεν υπάρχουν πιστωτές και των 3 
κατηγοριών, το τρίτο μέλος εκλέγεται από 
τους πιστωτές των άλλων δύο κατηγορι-
ών και αν οι πιστωτές ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία, εκλέγουν οι ίδιοι και τα 3 μέλη 
(άρθρο 85 παράγραφος 2 ΠτΚ).

Η επιτροπή των πιστωτών έχει το γενικό 
καθήκον να παρακολουθεί την πορεία των 
εργασιών της πτώχευσης και συνδράμει 
τον σύνδικο στην εκτέλεση των καθηκό-
ντων του (άρθρο 86 παράγραφος 1 ΠτΚ), 
καθώς και τα ειδικότερα καθήκοντα που 
προβλέπει ο νόμος. Κάθε μέλος της επι-
τροπής ευθύνεται έναντι των πτωχευ-
τικών πιστωτών και των πιστωτών της 
ομάδας για κάθε ζημία που προκάλεσε 
από δόλο ή βαριά αμέλεια, κατά παράβα-
ση των καθηκόντων του (άρθρο 88 ΠτΚ).

4.  συνέπειες της πτώχευσης

4.1  Ως προς τον οφειλέτη

Οι συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον 
οφειλέτη διακρίνονται σε προσωπικές και 
σε περιουσιακές. 

Ειδικότερα, μεταξύ των προσωπικών 
συνεπειών της πτώχευσης ως προς τον 
οφειλέτη, αξιοσημείωτες είναι οι ακόλου-
θες:
n     στέρηση δικαιωμάτων προσωπικής 

φύσεως που προβλέπουν ειδικές δια-
τάξεις νόμων (άρθρο 15 ΠτΚ), όπως, 

π.χ., διατάξεις που απαιτούν τη μη πτώ-
χευση για τη χορήγηση διοικητικών 
αδειών άσκησης κάποιας επαγγελμα-
τικής δραστηριότητας. 

n     υποχρέωση παροχής πληροφοριών και 
συνεργασίας με το σύνδικο για οποιο-
δήποτε θέμα σχετικό με την πτώχευ-
ση, καθώς και θέσης στη διάθεση του 
συνδίκου των τηρούμενων εμπορικών 
βιβλίων και στοιχείων, υποχρεωτικών 
και μη, που αφορούν την επιχείρησή 
του. Η υποχρέωση ενημέρωσης και 
συνεργασίας βαρύνει ακόμη και τους 
κατά την προηγούμενη της κήρυξης 
της πτώχευσης διετία πληρεξούσιους 
του οφειλέτη, πλην των δικηγόρων 
του, εκτός αν υπάρχει ως προς αυτούς 
συναίνεση του οφειλέτη (άρθρο 20 
ΠτΚ). 

n     μερική άρση του απορρήτου των επι-
στολών και της αλληλογραφίας του 
οφειλέτη υπέρ του συνδίκου (άρθρο 
72 ΠτΚ).

Η σημαντικότερη περιουσιακής φύσης 
συνέπεια που υφίσταται ο οφειλέτης 
λόγω της πτώχευσής του είναι η λεγόμε-
νη πτωχευτική απαλλοτρίωση, σύμφωνα 
με την οποία ο τελευταίος αυτοδικαίως 
στερείται της διοίκησης της περιουσίας 
του, την οποία ασκεί μόνος ο σύνδικος 
(άρθρο 17 παράγραφος 1 ΠτΚ). Δηλαδή, 
πράξεις του οφειλέτη ή πράξεις τρίτων 
προς τον οφειλέτη που συνιστούν διά-
θεση ή διαχείριση της πτωχευτικής περι-
ουσίας, χωρίς την σύμπραξη του συνδί-
κου, είναι ανενεργείς και απαγορεύεται 
να καταχωρηθούν σε δημόσια βιβλία 
οποιασδήποτε φύσης, χωρίς τη γραπτή 
έγκριση του συνδίκου. Ωστόσο, το δικα-
στήριο μπορεί να αναθέτει τη διοίκηση 
της πτωχευτικής περιουσίας και στον 
ίδιο τον οφειλέτη (με σχετική αίτηση του 
ίδιου), πάντοτε με τη σύμπραξη του συν-
δίκου (άρθρο 18 παράγραφος 1 ΠτΚ). Η 
πτωχευτική απαλλοτρίωση αρχίζει από 

την κήρυξη της πτώχευσης και αίρεται με 
την περάτωση της πτώχευσης.

Επιπλέον, μετά την κήρυξη της πτώ-
χευσης ο οφειλέτης δεν νομιμοποιείται 
σε δίκες που αφορούν στην πτωχευτι-
κή περιουσία. Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση, σε 
περίπτωση κατεπείγοντος και αδράνειας 
του συνδίκου, ο οφειλέτης νομιμοποιείται 
στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την 
προστασία της πτωχευτικής περιουσίας. 
Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης διατηρεί 
το δικαίωμα να παρεμβαίνει προσθέτως 
στις δίκες που διεξάγει ο σύνδικος (άρθρο 
17 παράγραφος 4 ΠτΚ).

4.2   Ειδικότερα ως προς τα νομικά 
πρόσωπα

Συνέπεια της πτώχευσης του νομικού 
προσώπου είναι η λύση του (άρθρο 96 
παράγραφος 1 ΠτΚ). Στην περίπτωση αυτή, 
το νομικό πρόσωπο εξακολουθεί να υφί-
σταται μέχρι την περάτωση της πτωχευτι-
κής εκκαθάρισης και της τυχόν εταιρικής 
εκκαθάρισης που θα ακολουθήσει (άρθρο 
72 Αστικού Κώδικα). Με άλλα λόγια, την 
πτώχευση της εταιρίας ακολουθεί η πτω-
χευτική διαδικασία για την οποία υπεύθυ-
νος είναι ο σύνδικος. Μόλις περατωθεί η 
πτώχευση, εφόσον υπάρχει αποκτηθείσα 
εν τω μεταξύ περιουσία (μεταπτωχευτική 
περιουσία), ακολουθεί το στάδιο της εται-
ρικής εκκαθάρισης, για την οποία υπεύθυ-
νος είναι ο εκκαθαριστής. 

Κατά τη διάρκεια της πτώχευσης τα όργα-
να του νομικού προσώπου διατηρούνται, 
αλλά διαθέτουν μόνο τις αρμοδιότητες 
που σχετίζονται με ενδοεταιρικά ζητήματα 
και όχι εκείνες που σχετίζονται με τη διοί-
κηση της πτωχευτικής περιουσίας (λόγω 
της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης).

Όπως ήδη αναφέρθηκε, συνέπεια της 
πτώχευσης της ομόρρυθμης και της ετε-
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ρόρρυθμης εταιρείας είναι η αυτόματη 
συμπτώχευση των ομόρρυθμων εταίρων 
(άρθρο 7 παράγραφος 4 ΠτΚ). Ωστόσο, η 
ανάκληση της απόφασης που κηρύσσει 
την πτώχευση της ομόρρυθμης ή ετερόρ-
ρυθμης εταιρείας, καθώς και η κήρυξη 
της παύσης των εργασιών της, επιφέρει 
αντίστοιχα και την ανάκληση της πτώ-
χευσης και την παύση των εργασιών της 
πτώχευσης  και των ομόρρυθμων εταί-
ρων της που κηρύχθηκαν σε πτώχευση 
μαζί με την εταιρεία (άρθρο 97 παράγρα-
φος 2). 

Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ανώ-
νυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρείες), ο ΠτΚ προβλέπει, με ειδική 
διάταξη, την εις ολόκληρον αστική ευθύνη 
των διοικητών τους (δηλαδή των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου τους ή των 
διαχειριστών τους) έναντι των εταιρικών 
πιστωτών στις ακόλουθες δύο περιπτώ-
σεις: (α) στην περίπτωση υπαίτιας καθυ-
στέρησης υποβολής της αίτησης πτώχευ-
σης (άρθρο 98 παράγραφος 1 ΠτΚ) ή (β) 
στην περίπτωση υπαίτιας πρόκλησης της 
πτώχευσης της εταιρείας (άρθρο 98 παρά-
γραφος 2 ΠτΚ).

4.3  Ως προς τους πιστωτές 

Σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του 
οφειλέτη, οι πιστωτές που μετέχουν σ’ 
αυτή καθίστανται πτωχευτικοί πιστωτές 
(άρθρο 21 παράγραφος 1 ΠτΚ). Πτωχευ-
τικοί πιστωτές είναι εκείνοι που κατά το 
χρόνο κήρυξης της πτώχευσης έχουν κατά 
του οφειλέτη γεννημένη και δικαστικώς 
επιδιώξιμη χρηματική ενοχική απαίτηση. 
Οι πτωχευτικοί πιστωτές διαιρούνται στις 
ακόλουθες κατηγορίες: 
n     τους ανέγγυους πιστωτές, των οποίων 

η απαίτηση δεν διασφαλίζεται με προ-
νόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια

n     τους γενικούς προνομιούχους πιστω-

τές, των οποίων η απαίτηση ικανοποι-
είται προνομιακά από το σύνολο της 
πτωχευτικής περιουσίας

n     τους ενέγγυους πιστωτές, των οποίων 
η απαίτηση εξασφαλίζεται με ειδικό 
προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια επί 
συγκεκριμένου αντικειμένου της πτω-
χευτικής περιουσίας

n     τους πιστωτές μειωμένης εξασφάλι-
σης, των οποίων η απαίτηση ικανοποι-
είται από την πτωχευτική περιουσία 
μετά την ικανοποίηση των ανέγγυων 
πιστωτών. 

Οι πτωχευτικοί πιστωτές μπορεί να επι-
διώξουν την ικανοποίηση των απαιτή-
σεών τους μόνο μέσω της πτωχευτικής 
διαδικασίας. Προς το σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να συμμετάσχουν στις εργασίες 
της πτώχευσης, με αναγγελία (άρθρα 89 
έως 92 ΠτΚ) και επαλήθευση (άρθρα 93 
έως 95 ΠτΚ) των απαιτήσεών τους, ενώ 
πλέον δεν μπορούν να στραφούν κατά 
του οφειλέτη με μέτρα ατομικής δίωξης, 
τα οποία σε περίπτωση που τυχόν διενερ-
γηθούν καθίστανται απολύτως άκυρα. Κι 
αυτό γιατί, από την κήρυξη της πτώχευ-
σης, αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα 
ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των πιστω-
τών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση 
ή εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεών 
τους. Ιδίως απαγορεύεται η έναρξη ή 
συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης, 
η άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφι-
στικών αγωγών, η συνέχιση των δικών 
επί αυτών, η άσκηση ή εκδίκαση ένδικων 
μέσων, η έκδοση πράξεων διοικητικής 
ή φορολογικής φύσεως και η εκτέλεσή 
τους σε στοιχεία της πτωχευτικής περιου-
σίας (άρθρο 25 ΠτΚ). 

Εξαίρεση από τη διάταξη του άρθρου 25 
ΠτΚ εισάγεται ως προς τους ενέγγυους 
πιστωτές. Πράγματι, κατά κανόνα, η ανα-
στολή των ατομικών διώξεων δεν ισχύει 
για τους ενέγγυους πιστωτές, στο μέτρο 

που αυτοί ικανοποιούνται αποκλειστικά 
από τη ρευστοποίηση του υπέγγυου στοι-
χείου της πτωχευτικής περιουσίας (άρθρο 
26 παράγραφος 2 ΠτΚ). Ωστόσο, ο κανό-
νας αυτός υπόκειται σε εξαιρέσεις που 
συνεπάγονται την αναστολή των ατομι-
κών διώξεων και ως προς τους ενέγγυ-
ους πιστωτές. Ειδικότερα, από την έκδοση 
της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευ-
ση, αναστέλλονται μέτρα αναγκαστικής 
εκτέλεσης των ενέγγυων πιστωτών επί 
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη 
που συνδέονται λειτουργικά και άμεσα με 
την επιχειρηματική δραστηριότητά του ή 
με παραγωγική μονάδα ή εκμετάλλευση 
του οφειλέτη, μέχρι την έγκριση του σχε-
δίου αναδιοργάνωσης, κατά τα άρθρα 107 
επόμενα ΠτΚ, άλλως μέχρι την, κατά το 
άρθρο 84 ΠτΚ, απόφαση της συνέλευσης 
των πιστωτών ως προς τον τρόπο εξακο-
λούθησης των εργασιών της πτώχευσης 
(άρθρο 26 παράγραφος 3 ΠτΚ). Σε κάθε 
περίπτωση, η αναστολή δεν μπορεί να 
επεκταθεί πέραν των 10 μηνών από την 
κήρυξη της πτώχευσης, με την παρέλευση 
των οποίων αίρεται αυτοδικαίως. Επίσης, 
σε περίπτωση που αποφασιστεί η εκποί-
ηση της επιχείρησης ως συνόλου από τη 
συνέλευση των πιστωτών, αναστέλλονται 
μέχρι πέρατος της προκείμενης διαδικασί-
ας και οι ατομικές διώξεις των ενέγγυων 
πιστωτών αλλά μόνο ως προς τα ίδια ως 
άνω περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη 
που συνδέονται λειτουργικά και άμεσα 
με την επιχειρηματική δραστηριότητά του. 
Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, δεν ισχύει 
ο ως άνω χρονικός περιορισμός των 10 
μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης 
(άρθρο 26 παράγραφος 5 ΠτΚ).

Ως προς τις απαιτήσεις που τελούν υπό 
αίρεση, το άρθρο 22 ΠτΚ προβλέπει τα 
ακόλουθα:
n     Οι απαιτήσεις που τελούν υπό διαλυτι-

κή αίρεση, για όσο χρόνο η αίρεση δεν 
πληρούται, θεωρούνται ως μη τελού-
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σες υπό αίρεση. Ωστόσο, σε περίπτωση 
πλήρωσης της αίρεσης κατά τη διάρ-
κεια της πτωχευτικής διαδικασίας, ο 
πιστωτής υποχρεούται να επιστρέψει 
ο,τιδήποτε τυχόν του καταβλήθηκε. 

n      Οι απαιτήσεις που τελούν υπό ανα-
βλητική αίρεση κατατάσσονται τυχαία 
στον πίνακα διανομής, κατά ανάλογη 
εφαρμογή του άρθρου 978 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας.

Επίσης, σημαντική συνέπεια της πτώχευ-
σης είναι ότι οι μη ληξιπρόθεσμες απαιτή-
σεις κατά την κήρυξη της πτώχευσης των 
πτωχευτικών πιστωτών κατά του οφει-
λέτη θεωρούνται ότι έληξαν. Επιπλέον, οι 
μη ληξιπρόθεσμες άτοκες απαιτήσεις μει-
ώνονται κατά το ποσό του νόμιμου τόκου 
που αντιστοιχεί στο διάστημα από την 
κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την πραγμα-
τική λήξη τους ως προς αυτόν (άρθρο 23 
παράγραφος 1 ΠτΚ). Εξαίρεση εισάγεται 
ως προς τις απαιτήσεις των ενέγγυων 
πιστωτών, οι οποίες καθίστανται απαιτη-
τές κατά την πραγματική λήξη τους (άρθρο 
23 παράγραφος 2 ΠτΚ). Η εν λόγω εξαίρε-
ση ισχύει μόνο ως προς την ικανοποίηση 
του ενέγγυου πιστωτή από το υπέγγυο 
στοιχείο της πτωχευτικής περιουσίας.

Επιπλέον, μία άλλη σημαντική συνέπεια 
είναι ότι από την κήρυξη της πτώχευσης 
οι απαιτήσεις των πιστωτών που δεν είναι 
εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή 
εμπράγματο δικαίωμα παύουν να παράγουν 
νόμιμους ή συμβατικούς τόκους. Ωστόσο, ο 
κανόνας αυτός δεν ισχύει για τους συνο-
φειλέτες και τους εγγυητές, οι οποίοι εξα-
κολουθούν να ευθύνονται για τους τόκους 
(άρθρο 24 παράγραφος 1 ΠτΚ).

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι 
συνοφειλέτες εις ολόκληρον και ένας εξ 

αυτών πτώχευσε, ο δανειστής έχει δικαί-
ωμα να απαιτήσει την πλήρη ικανοποίηση 
της αξίωσής του από κάθε συνοφειλέτη 
και, ειδικότερα, από μεν τον οφειλέτη που 
πτώχευσε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
πτωχευτικής διαδικασίας από δε τους λοι-
πούς συνοφειλέτες σύμφωνα με τις κοι-
νές διατάξεις, εφόσον η απαίτηση κατέστη 
απαιτητή κατά την πραγματική λήξη της 
(άρθρο 27 παράγραφος 1 ΠτΚ). Η εν λόγω 
διάταξη θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εφαρ-
μόζεται ανάλογα και στον εγγυητή. 

4.4  Ως προς τις συμβάσεις

Το άρθρο 28 ΠτΚ εισάγει τον κανόνα της 
διατήρησης της ισχύος των εκκρεμών 
αμφοτεροβαρών συμβάσεων με συμ-
βαλλόμενο τον οφειλέτη. Ειδικότερα, 
οι στιγμιαίες συμβάσεις παραμένουν σε 
κατάσταση εκκρεμότητας μέχρι την άσκη-
ση από τον σύνδικο του δικαιώματος επι-
λογής. Το δικαίωμα επιλογής ουσιαστικά 
συνιστά επιχειρηματική κρίση του συνδί-
κου και εξαρτάται, σε σημαντικό βαθμό, 
από τις συνέπειες που θα έχει η διατήρηση 
ή όχι της σύμβασης στην ικανοποίηση των 
πιστωτών. Το δικαίωμα επιλογής ασκεί-
ται με δήλωση του συνδίκου είτε ότι θα 
εκπληρώσει τις συμβάσεις αυτές, υποκα-
θιστώντας την ομάδα των πιστωτών στη 
θέση του οφειλέτη, οπότε και μπορεί να 
απαιτήσει την εκπλήρωση από τον αντι-
συμβαλλόμενο (άρθρο 29 παράγραφος 1 
ΠτΚ) είτε ότι τις αποκρούει και ότι αρνείται 
την εκπλήρωση. Η δήλωση εκπλήρωσης 
προϋποθέτει και την άδεια του εισηγητή. 

Οι διαρκείς συμβάσεις διατηρούν την 
ισχύ τους εφόσον δεν προβλέπεται δια-
φορετικά στο νόμο ή τη σύμβαση (άρθρο 
31 παράγραφος 1 ΠτΚ). Επομένως, για 
τη συνέχιση αυτών των συμβάσεων δεν 

χρειάζεται δήλωση του συνδίκου και 
άδεια του εισηγητή. Ωστόσο, δεν θίγεται 
το δικαίωμα καταγγελίας των συμβά-
σεων αυτών, σύμφωνα με το νόμο (εάν 
είναι αορίστου χρόνου οποτεδήποτε, ενώ 
εάν είναι ορισμένου χρόνου μόνο εφόσον 
συντρέχει σπουδαίος λόγος) ή τη σύμβαση 
(άρθρο 32 παράγραφος 1 ΠτΚ).

Ειδικά, για τις συμβάσεις προσωπικού 
χαρακτήρα η κήρυξη της πτώχευσης 
αποτελεί εκ του νόμου λόγο λύσης τους 
(άρθρο 31 παράγραφος 2 ΠτΚ).

Για τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, το 
άρθρο 34 παράγραφος 1 ΠτΚ προβλέπει ότι 
η κήρυξη της πτώχευσης δεν συνεπάγεται 
τη λύση τους. Ο σύνδικος, όμως, διατηρεί το 
δικαίωμα να τις καταγγείλει, εάν είναι αορί-
στου χρόνου. Εάν πρόκειται για συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου, ρητά προβλέπεται ότι η 
πτώχευση συνιστά εκ του νόμου σπουδαίο 
λόγο καταγγελίας τους τόσο από το σύνδικο 
όσο και από τους εργαζόμενους (άρθρο 34 
παράγραφος 2). Οι μισθωτοί, ως προς τις 
απαιτήσεις τους από μισθούς και παροχές 
που γεννήθηκαν πριν από την κήρυξη της 
πτώχευσης ή ως προς την αξίωση αποζη-
μίωσης λόγω της καταγγελίας της σύμβα-
σής τους, είναι πτωχευτικοί πιστωτές και 
ικανοποιούνται προνομιακά σύμφωνα με 
το άρθρο 154 στοιχείο γ του ΠτΚ (άρθρο 34 
παράγραφος 4 ΠτΚ).  

Τέλος, ο ΠτΚ περιέχει ειδικές διατάξεις 
για το δικαίωμα του συνδίκου να μεταβι-
βάσει τη συμβατική σχέση σε τρίτο (άρθρο 
33 ΠτΚ), για τις συμβάσεις με σύμφωνο 
επιφύλαξης της κυριότητας (άρθρο 35 
ΠτΚ) και για το δικαίωμα του πιστωτή να 
προτείνει συμψηφισμό ανταπαίτησή τους 
προς αντίστοιχη απαίτηση του οφειλέτη 
(άρθρο 36 ΠτΚ).
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1.   Eισαγωγή 

Σε αντίθεση με την ατομική εκτέλεση, 
η οποία επισπεύδεται με πρωτοβουλία 
ενός και μόνο δανειστή, η πτώχευση, 
ως θεσμός συλλογικής εκτέλεσης, απο-
σκοπεί στη σύμμετρη ικανοποίηση των 
δανειστών και επισπεύδεται συλλογικά 
από τους δανειστές με τη συνδρομή του 
συνδίκου της πτώχευσης. Αφετηρία της 
διαδικασίας συλλογικής εκτέλεσης της 
πτώχευσης αποτελεί το στάδιο της ένω-
σης των πιστωτών. Ο σχηματισμός της 
ένωσης των πιστωτών λαμβάνει χώρα 
αυτοδικαίως, μετά την ολοκλήρωση των 
αναγγελιών και της επαλήθευσης των 
απαιτήσεων κι εφόσον δεν επιτευχθεί η 
αποδοχή ή η επικύρωση σχεδίου αναδι-
οργάνωσης, χωρίς να απαιτείται δικαστι-
κή απόφαση ή άλλη διατύπωση. Κατά το 
στάδιο της ένωσης των πιστωτών έχει, 
πλέον, εκλείψει κάθε ελπίδα διατήρησης 
της επιχείρησης στα χέρια του οφειλέτη, 
καθώς δεν προβλέπεται διακοπή ή ανα-
στολή της διαδικασίας ή επιστροφή στο 
στάδιο της αναδιοργάνωσης. Η διαδικα-
σία, από το στάδιο αυτό και μετά, συνεχί-
ζεται αδιάκοπα και περατώνεται με την 
εκποίηση όλων των στοιχείων του ενερ-
γητικού του οφειλέτη. 

2.   Η διαδικασία εκποίησης 
της πτωχευτικής περιουσίας 

 
Μετά την ολοκλήρωση των αναγγελιών, 
την επαλήθευση των απαιτήσεων και το 
σχηματισμό της ένωσης των πιστωτών, 
η συνέλευση των πιστωτών αποφασίζει 

σχετικά με τον τρόπο που θα εκποιηθούν 
τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Η 
πτωχευτική περιουσία μπορεί να εκποιη-
θεί είτε ως σύνολο (εκποίηση της επιχεί-
ρησης του οφειλέτη ως συνόλου, άρθρα 
135 - 145 ΠτΚ) είτε χωριστά (εκποίηση 
των κατ’ ιδίαν περιουσιακών στοιχείων 
του οφειλέτη, άρθρα 146 - 150 ΠτΚ). Η 
σχετική απόφαση λαμβάνεται με διπλή 
πλειοψηφία του συνόλου των πιστωτών 
και των απαιτήσεων και επικυρώνεται 
από τον εισηγητή της πτώχευσης, εφό-
σον αυτός συμφωνεί. Η πράξη επικύ-
ρωσης τοιχοκολλάται στο γραφείο του 
εισηγητή. Κατά της πράξης αυτής μπορεί 
οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον 
να προσφύγει ενώπιον του πτωχευτι-
κού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται 
αμετάκλητα. Εάν ο εισηγητής διαφωνεί 
και δεν επικυρώνει την απόφαση της 
συνέλευσης των πιστωτών, η υπόθεση 
εισάγεται στο πτωχευτική δικαστήριο, 
το οποίο αποφασίζει αμετάκλητα για την 
ισχύ της απόφασης αυτής.

2.1   Η εκποίηση της επιχείρησης 
του οφειλέτη ως συνόλου

Η εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της, όπως 
πράγματα, δικαιώματα, άυλα αγαθά (π.χ. 
εμπορική επωνυμία, σήμα, διακριτικά 
γνωρίσματα, διοικητικές άδειες), πραγ-
ματικές καταστάσεις και σχέσεις με την 
αγορά στην οποία δραστηριοποιείται (π.χ. 
πελατεία, φήμη, θέση καταστήματος, 
προοπτικές ανάπτυξης) και γίνεται με 
δημόσιο πλειστηριασμό. 

Η εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης 
ως συνόλου γίνεται από εκτιμητή που 
προσλαμβάνεται από τον κατάλογο των 
πραγματογνωμόνων, με αίτηση του συν-
δίκου προς τον εισηγητή. Ο εκτιμητής 
προχωρά σε εκτίμηση της αξίας της επι-
χείρησης ως συνόλου, ενόψει της δυνα-
τότητας συνέχισης της λειτουργίας της, 
αλλά και ταυτόχρονα κάθε επιμέρους 
στοιχείου που την απαρτίζει (άρθρο 136 
ΠτΚ). Η συνολική εκτίμηση αποτελεί τη 
βάση για τον καθορισμό της τιμής της 
πρώτης προσφοράς, ενώ η επιμέρους 
εκτίμηση χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον προσδιορισμό της τιμής της πρώτης 
προσφοράς των επιμέρους στοιχείων, 
σε περίπτωση που τελικά δεν καταστεί 
δυνατή η εκποίηση της επιχείρησης ως 
συνόλου και αυτά εκποιηθούν χωριστά. 

Ο σύνδικος, εντός 20 ημερών από την 
περάτωση της εκτίμησης, συντάσσει 
λεπτομερή έκθεση, με βάση την απο-
γραφή του ενεργητικού του οφειλέτη, 
τον ισολογισμό, την έκθεση του εκτιμητή 
αναφορικά με την αξία της επιχείρησης 
και των επιμέρους στοιχείων της και 
κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή 
του (άρθρο 137 παράγραφος 1 ΠτΚ). Η 
έκθεση αυτή αναφέρει όλα τα επιμέρους 
στοιχεία που απαρτίζουν το ενεργητικό 
της επιχείρησης και θα περιέλθουν στον 
αγοραστή, καθώς και τους τυχόν προ-
τεινόμενους όρους της πώλησης (π.χ. 
πίστωση τιμήματος, καταβολή με δόσεις, 
παροχή εγγυήσεων, εκτέλεση επενδυ-
τικών προγραμμάτων) και γενικά κάθε 
χρήσιμη πληροφορία.

Η Διαδικασία Εκποίησης  
της Πτωχευτικής Περιουσίας  

n καλλιόπη Βλαχοπούλου
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Με την ανωτέρω έκθεση ο σύνδικος 
αιτείται από το πτωχευτικό δικαστήριο να 
του επιτραπεί η εκποίηση της επιχείρησης 
ως συνόλου με δημόσιο πλειστηριασμό, 
αντί του συνολικού τιμήματος που εκτι-
μά ο ίδιος και με τους όρους που θεωρεί 
ενδεδειγμένους. Εντός 15 ημερών από 
την κατάθεση της έκθεσης, το πτωχευτι-
κό δικαστήριο εκδίδει απόφαση, με την 
οποία επιτρέπει τη διενέργεια δημόσιου 
πλειστηριασμού και καθορίζει την αξία 
της επιχείρησης, την τιμή της πρώτης 
προσφοράς και τους όρους της εκποίη-
σης (άρθρο 137 παράγραφος 3 ΠτΚ). Εάν 
η αξία της επιχείρησης αποτιμηθεί από 
το δικαστήριο σε ποσό μικρότερο του 
€1.000.000 τότε, κατ’ εξαίρεση, το δικα-
στήριο αποφασίζει τους όρους και τις 
διατυπώσεις της εκποίησης, εισάγοντας 
απλουστευμένες διαδικασίες (άρθρο 135 
παράγραφος 2 ΠτΚ).

Εντός 10 ημερών από την έκδοση της 
απόφασης του πτωχευτικού δικαστη-
ρίου, ο σύνδικος δημοσιεύει μια φορά 
στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων 
του Ταμείου Νομικών και δύο φορές 
στον ημερήσιο τύπο τη διακήρυξη του 
δημόσιου πλειστηριασμού που, μεταξύ 
άλλων, περιλαμβάνει (άρθρο 138 ΠτΚ): 
(α) τα στοιχεία και τη δραστηριότητα και 
συνοπτική περιγραφή της επιχείρησης (β) 
πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους 
να λάβουν αντίγραφο της έκθεσης του 
εκτιμητή και να υποβάλουν στον εισηγητή 
τις προσφορές τους, οι οποίες πρέπει να 
συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή, 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους 
της διακήρυξης (γ) την προθεσμία υπο-
βολής των προσφορών και τον τόπο, την 
ημέρα και την ώρα αποσφράγισής τους 
από τον εισηγητή και (δ) το ονοματεπώ-

νυμο του συμβολαιογράφου, ενώπιον 
του οποίου θα υπογραφεί η σύμβαση για 
τη μεταβίβαση της επιχείρησης. Ακολου-
θεί η αποσφράγιση των προσφορών, η 
αξιολόγησή τους από το σύνδικο και η 
σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης, με 
την οποία ο σύνδικος προτείνει την έγκρι-
ση ή μη της κατακύρωσης σε συγκεκρι-
μένο πλειοδότη (άρθρα 139 παράγραφος 
1 και 140 παράγραφος 1 ΠτΚ). 

Στη συνέχεια, το πτωχευτικό δικαστήριο 
αποφασίζει την έγκριση της προσφοράς 
του πλειοδότη ή την απόρριψή της και τη 
διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού 
(άρθρο 140 παράγραφος 2 ΠτΚ). Επανα-
ληπτικός διαγωνισμός διενεργείται και 
σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία 
νομότυπη προσφορά ή σε περίπτωση 
που καμία προσφορά δεν θεωρηθεί 
συμφέρουσα (άρθρο 144 παράγραφος 
1 ΠτΚ). Η τιμή πρώτης προσφοράς δεν 
μεταβάλλεται. Ωστόσο, εάν ο σύνδικος 
θεωρήσει ότι η τιμή πρέπει να μειωθεί, 
μπορεί να απευθύνει σχετικό αίτημα στο 
πτωχευτικό δικαστήριο, το οποίο ορίζει 
νέα τιμή πρώτης προσφοράς. Ο σύνδικος 
επαναλαμβάνει τις απαιτούμενες δημοσι-
εύσεις και, κατά τα λοιπά, ακολουθείται 
η διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω 
(άρθρο 144 παράγραφος 2 ΠτΚ). Εάν και 
ο δεύτερος πλειστηριασμός αποβεί άκαρ-
πος, η εκποίηση πλέον γίνεται χωριστά 
για κάθε στοιχείο του ενεργητικού, εκτός 
εάν υπάρξει αντίθετη απόφαση της συνέ-
λευσης των πιστωτών για τη διενέργεια 
τρίτου πλειστηριασμού ή την ελεύθερη 
πώληση ή την πώληση κατά τμήματα ή 
κλάδους (άρθρο 145 ΠτΚ).

Η διαδικασία της εκποίησης της επιχεί-
ρησης ως συνόλου περατώνεται με την 

υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου 
της σύμβασης μεταβίβασης της επι-
χείρησης μεταξύ του συνδίκου και του 
πλειοδότη – αγοραστή (άρθρο 141 ΠτΚ). 
Αντικείμενο της μεταβίβασης είναι το 
σύνολο του ενεργητικού της επιχείρη-
σης. Το τίμημα αναγράφεται στο συμ-
βόλαιο συνολικά. Ωστόσο, επιμερισμός 
του συνολικού τιμήματος στα επιμέρους 
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 
απαιτείται όταν υπάρχουν εμπράγματα 
δικαιώματα ή ειδικά προνόμια, για τα 
οποία θα πρέπει να γίνει χωριστή κι όχι 
ενιαία κατάταξη των πιστωτών.

Παρότι η επιχείρηση μεταβιβάζεται ως 
ενιαίο σύνολο, για τη μεταβίβαση των 
επιμέρους δικαιωμάτων της επιχείρησης 
απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων 
που προβλέπει ο νόμος (π.χ. μεταγραφή 
για τα ακίνητα).

2.2   Η εκποίηση των κατ’ ιδίαν 
στοιχείων της επιχείρησης του 
οφειλέτη

2.2.1   Η εκποίηση των κινητών 
πραγμάτων

Όσα κινητά δεν έχουν ήδη εκποιηθεί 
δυνάμει άλλων διατάξεων1 εκποιούνται 
με άδεια του εισηγητή, στην οποία ορίζε-
ται εάν τα εν λόγω πράγματα θα εκποιη-
θούν ως σύνολο ή κατά κατηγορίες ή το 
καθένα χωριστά. Περίληψη της άδειας, 
η οποία περιλαμβάνει τη φύση και την 
ποσότητα των πραγμάτων, την εκτιμηθεί-
σα αξία τους, την τιμή της πρώτης προ-
σφοράς, τον τόπο και το χρόνο της εκποί-
ησης, τον ορισμό του χρόνου εξόφλησης 
του τιμήματος και παράδοσης των κινη-
τών στον πλειοδότη, τοιχοκολλάται στο 

1  Π.χ. άρθρο 19 (λόγω εξαιρετικών περιστάσεων), άρθρο 67 (λόγω του ότι υπόκεινται σε φθορά), άρθρο 77 (για την αντιμετώπιση τρεχουσών 
αναγκών).
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γραφείο του εισηγητή και δημοσιεύεται 
10 ημέρες πριν από την ημέρα της εκποί-
ησης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύ-
σεων του Ταμείου Νομικών, ενώ ο ειση-
γητής έχει την ευχέρεια να διατάξει και 
συμπληρωματικές διατυπώσεις δημοσι-
ότητας (άρθρα 146 παράγραφος 1 και 77 
παράγραφος 3 ΠτΚ).

Οι προσφορές και η κατακύρωση των 
πραγμάτων στον πλειοδότη γίνονται σύμ-
φωνα με τα όσα παρατίθενται κατωτέρω 
για την εκποίηση των ακινήτων.

2.2.2  Η εκποίηση των ακινήτων

Οι διατάξεις του ΠτΚ σχετικά με την 
εκποίηση ακινήτων (άρθρα 147 – 150 
ΠτΚ) έχουν εφαρμογή μόνο σε περίπτω-
ση που δεν έχει γίνει κατάσχεση των ακι-
νήτων από ενέγγυους πιστωτές πριν από 
την ένωση των πιστωτών (άρθρο 147 
παράγραφος 1 ΠτΚ). Αντίθετα, εάν, πριν 
από την ένωση των πιστωτών, υπάρχουν 
κατασχέσεις επί ακινήτων από ενέγγυους 
πιστωτές, οι κατασχόντες δικαιούνται να 
συνεχίσουν τη διαδικασία της αναγκαστι-
κής εκτέλεσης και να ικανοποιηθούν από 
το προϊόν της εκποίησης. Ωστόσο, εάν ο 
ενέγγυος πιστωτής καθυστερεί τη διαδι-
κασία σε βλάβη των πιστωτών υπάρχει η 
δυνατότητα με αίτηση οποιουδήποτε έχει 
έννομο συμφέρον και απόφαση του πτω-
χευτικού δικαστηρίου να δοθεί η άδεια 
στο σύνδικο να συνεχίσει αυτός τη δια-
δικασία (άρθρο 147 παράγραφος 2 ΠτΚ).

Η εκποίηση των ακινήτων γίνεται με άδεια 
του πτωχευτικού δικαστηρίου που παρέ-
χεται ύστερα από αίτηση του συνδίκου και 
έκθεση του εισηγητή. Το πτωχευτικό δικα-
στήριο με την απόφασή του για τη χορήγη-
ση άδειας προσδιορίζει την τιμή πρώτης 
προσφοράς και τους όρους της εκποίησης 
(άρθρο 148 παράγραφος 1 ΠτΚ). Μετά την 
έκδοση της σχετικής απόφασης ο εισηγη-

τής συντάσσει έκθεση, στην οποία ανα-
φέρεται το ακίνητο που εκποιείται, η τιμή 
πρώτης προσφοράς και οι όροι της εκποί-
ησης, ενώ ο σύνδικος εντός 10 ημερών 
συντάσσει τη διακήρυξη της διενέργειας 
του δημόσιου πλειστηριασμού, η οποία 
περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του 
ακινήτου, την τιμή της πρώτης προσφο-
ράς και τους τυχόν όρους της εκποίησης, 
τον τόπο και το χρόνο του πλειστηρια-
σμού και τις τυχόν επαναλήψεις του και 
κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία (άρθρο 
148 παράγραφοι 2 και 3 ΠτΚ). Η διακήρυ-
ξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών 
Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών 20 
ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό, ενώ 
ο εισηγητής έχει τη ευχέρεια να διατάξει 
και πρόσθετες δημοσιεύσεις. Περαιτέρω 
η διακήρυξη τοιχοκολλάται στο γραφείο 
του εισηγητή και κοινοποιείται στους ενυ-
πόθηκους πιστωτές και στο δημόσιο του-
λάχιστον 20 ημέρες πριν από τον πλειστη-
ριασμό (άρθρο 148 παράγραφος 4 ΠτΚ).

Η διαδικασία για την κατάθεση και την 
αποσφράγιση των προσφορών είναι 
κοινή σε κινητά και ακίνητα. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι καταθέτουν σφραγισμένες τις 
προσφορές τους ενώπιον του εισηγητή 
με την παρουσία του συνδίκου. Οι συμμε-
τέχοντες στον πλειστηριασμό πρέπει να 
καταβάλουν ως εγγυοδοσία το ποσό του 
1/3 της τιμής της πρώτης προσφοράς, με 
επιταγή έκδοσης τράπεζας που λειτουρ-
γεί νόμιμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στη συνέχεια, οι προσφορές 
αποσφραγίζονται και μονογράφονται 
από τον εισηγητή, ο οποίος εάν κρίνει 
ότι η τιμή είναι συμφέρουσα εγκρίνει την 
εκποίηση και επιτρέπει τη σύναψη της 
πώλησης. Ο εισηγητής, εφόσον εγκρίνει 
την προσφορά, συντάσσει σχετική έκθε-
ση, όπου περιγράφεται το ακίνητο, το 
τίμημα που επιτεύχθηκε και η εγγυοδοσία 
που δόθηκε ως προκαταβολή, ο χρόνος 
εξόφλησης του τιμήματος και σύνταξης 

του συμβολαίου για τη μεταβίβαση του 
ακινήτου (άρθρο 149 ΠτΚ). Η διαδικασία 
περατώνεται με τη σύνταξη της συμβο-
λαιογραφικής πράξης για τη μεταβίβαση 
του ακινήτου, η οποία ισοδυναμεί με την 
κατακύρωση, ενώ η πράξη εξόφλησης 
του τιμήματος ισοδυναμεί με την περί-
ληψη της αίτησης κατακύρωσης (άρθρο 
151 ΠτΚ).

Σε περίπτωση που ο δημόσιος πλειστη-
ριασμός για την εκποίηση ενός ακινήτου 
αποβεί άκαρπος, επαναλαμβάνεται 3 
συνεχείς ανά εβδομάδα φορές. Εάν δεν 
εμφανιστεί πλειοδότης, αναβάλλεται 
για ακόμη 1 φορά από τον εισηγητή σε 
ημερομηνία απέχουσα 4 εβδομάδες από 
τον προηγούμενο πλειστηριασμό. Στη 
συνέχεια, ο σύνδικος έχει τη δυνατότητα 
να ζητήσει τη μείωση της τιμής πρώτης 
προσφοράς από το πτωχευτικό δικαστή-
ριο. Το πτωχευτικό δικαστήριο υποχρε-
ούται να μεταρρυθμίσει την απόφασή του, 
με την οποία χορηγήθηκε η άδεια για την 
εκποίηση του ακινήτου, και να ορίσει είτε 
μικρότερη τιμή προσφοράς είτε να θέσει 
όρους που θα διευκολύνουν την εκποίη-
ση του ακινήτου (άρθρο 150 παράγραφος 
1 ΠτΚ). Μετά τη μεταρρύθμιση της από-
φασης συντάσσεται νέα έκθεση από τον 
εισηγητή και νέα διακήρυξη από το σύνδι-
κο και ακολουθείται όλη η διαδικασία από 
την αρχή. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται 
εφεξής για κάθε περαιτέρω μείωση της 
τιμής της πρώτης προσφοράς (άρθρο 150 
παράγραφος 2 ΠτΚ).

3.   Η διανομή του προϊόντος 
της πτώχευσης και η 
κατάταξη των δανειστών

3.1   Σύνταξη και δημοσίευση του 
πίνακα διανομής

Τα ποσά που εισπράττει ο σύνδικος από 
την εκποίηση του ενεργητικού της πτω-
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χευτικής περιουσίας κατατίθενται σε 
ειδικό έντοκο λογαριασμό, τον οποίο 
υποχρεούται ο σύνδικος να ανοίξει στο 
όνομα του οφειλέτη (άρθρο 73 ΠτΚ). 
Στο λογαριασμό αυτό, στον οποίο γίνε-
ται ρητή αναφορά ότι ο οφειλέτης τελεί 
σε πτώχευση, ο σύνδικος καταθέτει όλα 
τα χρηματικά ποσά που υπήρχαν στους 
λογαριασμούς ή στο ταμείο του οφειλέτη 
ή εισπράχθηκαν από αυτόν συμπεριλαμ-
βανομένου και του τιμήματος από την 
εκποίηση της πτωχευτικής περιουσίας. 
Τα ποσά αυτά προορίζονται για να δια-
νεμηθούν στους πιστωτές για την ικα-
νοποίηση των απαιτήσεών τους. Προς το 
σκοπό αυτό, ο σύνδικος της πτώχευσης 
συντάσσει πίνακα διανομής με βάση τις 
απαιτήσεις που επαληθεύτηκαν και τον 
υποβάλλει στον εισηγητή, ο οποίος τον 
κηρύσσει εκτελεστό (άρθρο 153 ΠτΚ). 
Στη συνέχεια, ο πίνακας τοιχοκολλάται 
στα γραφεία του εισηγητή, ενώ σχετική 
ανακοίνωση σχετικά με την σύνταξή του 
δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 153 παράγραφος 2 του ΠτΚ.

3.2  Κατάταξη των πιστωτών 

Ο σύνδικος, προτού προχωρήσει στην 
κατάταξη των πιστωτών, προαφαιρεί από 
το ποσό προς απόδοση:
(α)  Τα δικαστικά έξοδα

(β)    Τα έξοδα διοίκησης της πτωχευτικής 
περιουσίας, όπου συμπεριλαμβάνεται 
και η αντιμισθία του συνδίκου.

(γ)    Τα ομαδικά πιστώματα, δηλαδή τις 
απαιτήσεις των «πιστωτών της ομά-
δας». Οι «πιστωτές της ομάδας» είναι 
οι πιστωτές που δημιουργήθηκαν 
από το σύνδικο κατά τη διάρκεια της 
πτώχευσης ή οι πιστωτές, για την ικα-
νοποίηση της αξίωσης των οποίων 
ευθύνεται πλέον η ομάδα των πιστω-
τών, λόγω υποκατάστασης.

Μετά την αφαίρεση των ποσών αυτών, 
ακολουθεί η κατάταξη των πιστωτών 
ανάλογα με τη φύση της απαίτησης τους 
και τα προνόμια τους, όπως περιγράφεται 
κατωτέρω (άρθρα 154 και 155 ΠτΚ): 

3.2.1  Γενικά προνόμια

(α)  Πρώτη Τάξη 
Στην πρώτη τάξη των γενικών προνο-
μίων κατατάσσονται οι απαιτήσεις από 
χρηματοδοτήσεις του οφειλέτη, οποιασ-
δήποτε φύσης, προκειμένου να εξασφα-
λιστεί η συνέχιση της δραστηριότητάς 
του και των πληρωμών του με βάση τη 
συμφωνία εξυγίανσης ή το σχέδιο αναδι-
οργάνωσης της επιχείρησης. Το ίδιο προ-
νόμιο έχουν και απαιτήσεις προσώπων 
που, με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης, 
συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες προς 
το σκοπό της συνέχισης της επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας του οφειλέτη και 
των πληρωμών, για την αξία των αγαθών 
ή των υπηρεσιών που συνεισέφεραν. 
Επίσης, το ίδιο προνόμιο έχουν και απαι-
τήσεις από χρηματοδότηση κάθε φύσης, 
παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς τον 
οφειλέτη, εφόσον έγινε κατά το χρονικό 
διάστημα που μεσολάβησε από την αίτη-
ση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης 
μέχρι την επικύρωση της συμφωνίας, 
στο μέτρο που η παροχή του προνομίου 
αυτού προβλέπεται από τη διαδικασία 
εξυγίανσης. Το προνόμιο αυτό δεν ισχύει 
για τις εισφορές σε μετρητά ή σε είδος 
των μετόχων ή των εταίρων του οφειλέ-
τη στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου. 

(β)  Δεύτερη Τάξη 
Στη δεύτερη τάξη κατατάσσονται οι απαι-
τήσεις για την κηδεία ή τα νοσήλια του 
οφειλέτη, της συζύγου και των ανήλικων 
τέκνων του, εφόσον προέκυψαν κατά το 
τελευταίο εξάμηνο πριν από την κήρυξη 
της πτώχευσης. Επίσης, στη δεύτερη τάξη 

κατατάσσεται και το δημόσιο για τις ληξι-
πρόθεσμες απαιτήσεις του από φόρο προ-
στιθέμενης αξίας, με τις πάσης φύσεως 
προσαυξήσεις που γεννήθηκαν ή ανάγονται 
σε χρόνο πριν από την πτώχευση, ανεξαρ-
τήτως βεβαίωσής τους. Μάλιστα, σε περί-
πτωση συρροής προνομίων, οι απαιτήσεις 
του δημοσίου ικανοποιούνται κατά προτε-
ραιότητα σε σχέση με τις απαιτήσεις που 
είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο.

(γ)  Τρίτη Τάξη
Στην τρίτη τάξη κατατάσσονται οι απαι-
τήσεις από την παροχή εξαρτημένης 
εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των 
δικηγόρων από πάγια περιοδική αμοιβή, 
εφόσον προέκυψαν κατά την τελευταία 
διετία πριν από την κήρυξη της πτώχευ-
σης. Περαιτέρω, στην τάξη αυτή κατα-
τάσσονται απαιτήσεις από αποζημίωση 
λόγω καταγγελίας σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας και απαιτήσεις έμμισθων δικη-
γόρων για αποζημίωση λόγω λύσης της 
σύμβασης έμμισθης εντολής, ανεξάρτη-
τα από το χρόνο που προέκυψαν, καθώς 
και απαιτήσεις δικηγόρων από αμοιβές, 
έξοδα και αποζημιώσεις, εφόσον προ-
έκυψαν κατά τους τελευταίους 6 μήνες 
πριν από την κήρυξη της πτώχευσης. Στην 
ίδια τάξη κατατάσσονται και οι απαιτήσεις 
αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου του 
υποχρέου προς διατροφή, καθώς και οι 
απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω αναπηρί-
ας ποσοστού 67% και άνω, εφόσον προ-
έκυψαν έως την κήρυξη της πτώχευσης. 
Τέλος, εδώ κατατάσσονται και οι απαιτή-
σεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφά-
λισης που προέκυψαν έως την ημέρα της 
κήρυξης της πτώχευσης.

(δ)  Τέταρτη Τάξη
Στην τέταρτη τάξη κατατάσσονται οι 
απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνε-
ταιρισμών από την πώληση αγροτικών 
προϊόντων, εφόσον προέκυψαν κατά 
τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την 
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κήρυξη της πτώχευσης.

(ε)  Πέμπτη Τάξη
Στην πέμπτη τάξη κατατάσσονται οι απαι-
τήσεις του δημοσίου από φόρους που 
ορίστηκαν από την αξία της προσόδου ή 
από το είδος των πραγμάτων που πλει-
στηριάστηκαν και αφορούν στο έτος που 
έγινε ο πλειστηριασμός και το προηγού-
μενο. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 61 
παράγραφος 5 του Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων, το οποίο  εφαρμόζε-
ται και στην πτώχευση (άρθρου 4 παρά-
γραφος 6, νόμος 3808/2009), το δημόσιο 
κατατάσσεται πλέον στην πέμπτη τάξη για 
όλες τις απαιτήσεις του που γεννήθηκαν 
ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την πτώ-
χευση, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίω-
σής τους. Η διάταξη αυτή, ως μεταγενέ-
στερη, υπερισχύει της ρύθμισης του ΠτΚ.

3.2.2  Ειδικά προνόμια

Τα ειδικά προνόμια ισχύουν επί απαιτή-
σεων που συνδέονται με ορισμένο κινητό 
ή ακίνητο πράγμα ή με ποσότητα χρημά-
των και κατατάσσονται με την παρακάτω 
σειρά (άρθρο 155 ΠτΚ):
(α)  Πρώτη Τάξη 
Στην πρώτη τάξη κατατάσσονται οι απαι-
τήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για 
τη διατήρηση του πράγματος το τελευταίο 
εξάμηνο πριν από την κήρυξη της πτώ-
χευσης.

(β)  Δεύτερη Τάξη
Στη δεύτερη τάξη κατατάσσονται οι 
απαιτήσεις για το κεφάλαιο με τους 
τόκους των 2 τελευταίων ετών, για τις 
οποίες υπάρχει ενέχυρο ή υποθήκη ή 

προσημείωση υποθήκης, εφόσον πρό-
κειται για ακίνητο.

(γ)  Τρίτη Τάξη
Στην τρίτη τάξη κατατάσσονται οι απαι-
τήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για 
παραγωγή και συγκομιδή καρπών, κατά 
το τελευταίο εξάμηνο πριν από την κήρυ-
ξη της πτώχευσης.

Σε περίπτωση εκποίησης της επιχείρησης 
ως συνόλου και ταυτόχρονα ύπαρξης ειδι-
κού προνομίου ή εμπράγματης ασφάλειας 
επί κάποιου στοιχείου αυτής, ο χωριστός 
υπολογισμός της αξίας κάθε στοιχείου θα 
χρησιμοποιηθεί για την κατάταξη των πιστω-
τών (άρθρο 155 παράγραφος 2 ΠτΚ). Στην 
περίπτωση αυτή, δηλαδή, οι πιστωτές που 
είναι εξοπλισμένοι με εμπράγματη ασφάλεια 
ή ειδικό προνόμιο θα ικανοποιηθούν προ-
νομιακά μόνο επί του μέρους του τιμήματος 
που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο περιου-
σιακό στοιχείο, επί του οποίου υφίσταται το 
προνόμιο ή η εμπράγματη ασφάλεια.

3.2.3  Υπόλοιποι πιστωτές

Στην κατάταξη ακολουθούν οι πιστωτές 
που δεν έχουν κανένα προνόμιο ή εμπράγ-
ματη ασφάλεια, οι ανέγγυοι πιστωτές και, 
στη συνέχεια, οι πιστωτές «μειωμένης 
εξασφάλισης» που έχουν συμφωνήσει 
έναντι συγκεκριμένων όρων ότι, σε περί-
πτωση πτώχευσης του οφειλέτη, οι απαι-
τήσεις τους θα ικανοποιηθούν μετά την 
ικανοποίηση των ανέγγυων πιστωτών.

3.2.4  Συρροή προνομίων

Όταν συρρέουν ειδικά με γενικά προ-

νόμια ικανοποιούνται κατά προτεραι-
ότητα οι απαιτήσεις των εργαζομένων 
που εντάσσονται στην τρίτη τάξη των 
γενικών προνομίων. Στη συνέχεια, τα 
γενικά προνόμια ικανοποιούνται μέχρι 
του ποσού του 1/3 επί του συνολικού 
ποσού προς διανομή, ενώ το ποσό των 
2/3 διατίθεται προς ικανοποίηση των 
απαιτήσεων που είναι εξοπλισμένες με 
ειδικό προνόμιο.

3.3   Ανακοπή κατά του πίνακα 
κατάταξης – Πληρωμές στους 
πιστωτές

Εντός 10 ημερών από την επόμενη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης του 
πίνακα κατάταξης όποιος έχει έννομο 
συμφέρον μπορεί να ασκήσει ανακοπή 
κατά του πίνακα κατάταξης (άρθρο 161 
ΠτΚ). Η ανακοπή αυτή στρέφεται κατά 
του συνδίκου και κατά των πιστωτών, 
των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη. 
Εάν δεν ασκηθούν ανακοπές, ο σύνδι-
κος προβαίνει άμεσα στη διανομή του 
εκπλειστηριάσματος. Σε περίπτωση 
ανακοπής, ο σύνδικος προχωράει στην 
πληρωμή των πιστωτών, των οποίων η 
κατάταξη δεν αμφισβητείται, ενώ δια-
τηρεί σε εκκρεμότητα το ποσό που αντι-
στοιχεί στην κατάταξη που αμφισβητεί-
ται και προβαίνει σε καταβολή αυτού του 
ποσού με την τελεσιδικία της απόφασης 
επί της ανακοπής. Ο εισηγητής, ωστόσο, 
έχει τη δυνατότητα να διατάξει τη (μερι-
κή ή ολική) πληρωμή της απαίτησης, η 
κατάταξη της οποίας αμφισβητείται, με 
αίτηση του πιστωτή αυτής της απαίτη-
σης, υπό τον όρο της καταβολής εγγυ-
οδοσίας.
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1.  Εισαγωγή

Μια από τις αλλαγές που επέφερε η 
θέσπιση και θέση σε ισχύ του νέου 
Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ) (νόμος 
3588/2007), σε σχέση με τις προϊσχύου-
σες διατάξεις του Εμπορικού Νόμου που 
αφορούσαν στην πτώχευση, αποτέλεσε 
η διαφορετική μεταχείριση των ποινικά 
επιλήψιμων πράξεων που διαπράττονται, 
κατά την ενάσκηση επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, από κάποιο φυσικό πρόσω-
πο ή το διαχειριστή και τα μέλη της διοί-
κησης νομικού προσώπου. Μεταξύ των 
πράξεων αυτών, κυρίαρχη θέση κατέχει 
η υπαίτια (δόλια και εξ αμελείας) χρεο-
κοπία του εμπόρου.

Ειδικότερα, οι ποινικές διατάξεις του προ-
ϊσχύοντος δικαίου ήταν ατελείς, με αποτέ-
λεσμα, σε πολλές περιπτώσεις, οι τυχόν 
δόλιες πράξεις του οφειλέτη εμπόρου να 
διαφεύγουν της κρίσης των αρμόδιων 
δικαιοδοτικών οργάνων. Πράγματι, συχνά, 
τα δικαστήρια που επιλαμβάνονταν υπο-
θέσεις τέτοιας φύσης αναγκάζονταν να 
απαλλάξουν τελικά τον κατηγορούμενο 
λόγω έλλειψης του υποκειμενικού στοι-
χείου του δόλου, δεδομένου ότι ο τελευ-
ταίος ισχυριζόταν ότι πίστευε ότι η κρίση 
της επιχείρησής του ήταν προσωρινή και, 
συνεπώς, δεν ήταν υποχρεωμένος να 
προβεί στην απαιτούμενη δήλωση παύ-
σης πληρωμών. Ενδεικτικό παράδειγ-
μα αποτελεί η διάταξη του άρθρου 679 
παράγραφος 5 του Εμπορικού Νόμου περί 
κήρυξης απλής χρεοκοπίας υπό τη μορφή 
της παράλειψης ή της καθυστερημένης 

υποβολής δήλωσης παύσης πληρωμών, 
η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 181 
περίπτωση α΄ του ΠτΚ.

2.   Η ποινική ευθύνη 
σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις του ΠτΚ 

Με τις νέες διατάξεις του ΠτΚ καθιερώ-
νεται, πλέον, ως εξωτερικός όρος του 
αξιοποίνου της υπαίτιας χρεοκοπίας, 
δηλαδή ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
την άσκηση της ποινικής δίωξης από τον 
εισαγγελέα, όχι μόνο η κήρυξη του οφει-
λέτη εμπόρου σε κατάσταση πτώχευσης 
αλλά (διαζευκτικά) και η απόρριψη της 
αίτησης πτώχευσης για το λόγο ότι πιθα-
νολογείται πως η περιουσία του οφει-
λέτη δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη 
των εξόδων της διαδικασίας (άρθρο 171 
παράγραφος 4 ΠτΚ). Σε περίπτωση που η 
πιο πάνω προϋπόθεση δεν πληρούται, οι 
πράξεις του οφειλέτη ενδέχεται να καθί-
στανται τιμωρητέες με βάση τις γενικές 
διατάξεις του ποινικού δικαίου και, ιδίως, 
αυτές περί απάτης και καταδολίευσης 
δανειστών.

Ειδικότερα, με τα άρθρα 171 έως 177 
του ΠτΚ επιχειρήθηκε, στο πλαίσιο της 
γενικότερης προσπάθειας αναμόρφω-
σης του ελληνικού πτωχευτικού δικαίου, 
και η ριζική αναδόμηση του θεσμικού 
πλαισίου για την ποινική αντιμετώπιση 
της πτώχευσης. Οι σχετικοί κανόνες, οι 
οποίοι ακολουθούν σε μεγάλη έκταση το 
πρότυπο των σχετικών με τα πτωχευτικά 
αδικήματα διατάξεων του γερμανικού 

ποινικού κώδικα (άρθρα 283 επ. StGB), 
άρουν σε μεγάλο βαθμό πολλές από τις 
ασάφειες του προϊσχύοντος δικαίου. 
Συγκεκριμένα, οι ισχύουσες διατάξεις 
διακρίνουν δύο ομάδες πτωχευτικών 
αδικημάτων: αφενός τα αδικήματα της 
απλής και δόλιας χρεοκοπίας, τα οποία 
ως πρόσφορο υποκείμενο τέλεσης έχουν 
τον οφειλέτη έμπορο που πτωχεύει ή, σε 
περιπτώσεις εταιριών, τους διαχειριστές 
ή μέλη της διοίκησης αυτών κι αφετέρου 
τα αδικήματα τρίτων προσώπων (πιστω-
τών, συζύγων και συγγενών του εμπό-
ρου, του συνδίκου κ.λπ.) που εμπλέκονται 
στην πτωχευτική διαδικασία. 

2.1    Η ποινική ευθύνη του οφειλέτη 
εμπόρου ή των διαχειριστών

Αναφορικά με τα αδικήματα της πρώτης 
ομάδας, διακρίνονται δύο τύποι αδικη-
μάτων: το αδίκημα της χρεοκοπίας και 
το αδίκημα της ευνοϊκής μεταχείρισης 
πιστωτή. Ειδικότερα:
(α)  Χρεοκοπία (άρθρο 171 ΠτΚ)
Η διάκριση μεταξύ απλής και δόλιας 
χρεοκοπίας καταργήθηκε, ενώ παράλ-
ληλα αποποινικοποιήθηκαν διάφορες 
συμπεριφορές που συνιστούσαν κατά 
το προϊσχύον δίκαιο απλή ή δόλια χρεο-
κοπία. Για παράδειγμα, έπαυσε να συνι-
στά πλέον χρεοκοπία η μη υποβολή από 
τον οφειλέτη έμπορο δήλωσης παύσης 
πληρωμών ή η παράλειψη δημοσίευσης 
καταστατικού εταιρείας από τους διαχει-
ριστές αυτής, όπως ίσχυε παλαιότερα 
σύμφωνα με τα άρθρα 679 περίπτωση 5  
και 680 και 685 παράγραφος 1 του Εμπο-

Η Ποινική Ευθύνη των Οργάνων  
της Πτώχευσης  

n Θοδωρής Θωμόπουλος
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ρικού νόμου, αντίστοιχα. Στο πλαίσιο της 
ενιαίας τυποποίησης του αδικήματος της 
χρεοκοπίας, κατά το άρθρο 171 ΠτΚ, δια-
κρίνονται, πλέον, δύο βασικές μορφές 
του αδικήματος: μία σε βαθμό πλημμε-
λήματος, η οποία προϋποθέτει δόλο και 
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχι-
στον 2 ετών, και μία, όπου αρκεί η αμέ-
λεια, με επαπειλούμενη ποινή φυλάκισης 
μέχρι 2 έτη.

Για τα πλημμελήματα δόλου, οι συνολι-
κά 9 κοινές κατηγορίες τρόπων τέλεσης 
(άρθρα 171 παράγραφος 1 και 176 παρά-
γραφος 2 ΠτΚ) δομούνται με βάση δια-
κριτά συστηματικά κριτήρια. Οι πρώτες 6 
κατηγορίες αναφέρονται σε συμπεριφο-
ρές που οδηγούν σε ελάττωση της πτω-
χευτικής περιουσίας είτε λόγω μείωσης 
του ενεργητικού είτε λόγω αύξησης του 
παθητικού αυτής (π.χ. απόκρυψη περιου-
σιακών στοιχείων, διενέργεια ζημιογό-
νων δικαιοπραξιών ή αντιοικονομικών 
δαπανών, επίκληση εικονικών οφειλών), 
ενώ οι υπόλοιπες 3 αφορούν σε συμπε-
ριφορές που οδηγούν σε αλλοίωση της 
λογιστικής απεικόνισης της πτωχευτικής 
περιουσίας (π.χ. μη τήρηση βιβλίων και 
στοιχείων, αλλοίωση των εγγραφών 
αυτών, παράλειψη σύνταξης ισολογι-
σμού και απογραφής). 

Αξιόποινος κηρύσσεται ο οφειλέτης 
έμπορος που τελεί τις ως άνω αξιόποι-
νες πράξεις κατά την ύποπτη περίοδο1 
ή και 6 μήνες πριν ή και μετά την κήρυ-
ξη της πτώχευσης οποτεδήποτε. Όταν η 
πτώχευση αναφέρεται σε νομικό πρό-
σωπο, ποινική ευθύνη δεν έχουν όλα 
τα πρόσωπα της διοίκησης αυτού αλλά 
μόνο εκείνα που διέπραξαν τα εν λόγω 
εγκλήματα (άρθρο 176 παράγραφος 1 
ΠτΚ). Περαιτέρω, για τα πρόσωπα της 

διοίκησης του νομικού προσώπου που 
έλαβαν προκαταβολές ανώτερες από 
αυτές που προβλέπονται στο καταστατι-
κό του, θεσπίζεται η ποινική τους ευθύνη 
σύμφωνα με το άρθρο 171 παράγραφος 
1 ΠτΚ (άρθρο 176 παράγραφος 2 ΠτΚ). 
 
(β)   Ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτή (άρθρο 172 

ΠτΚ)
Με την τυποποίηση του αυτοτελούς 
αδικήματος της ευνοϊκής μεταχείρισης 
πιστωτή καθίστανται αξιόποινες, σε βαθ-
μό πλημμελήματος και με επαπειλού-
μενη ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη και 
χρηματική ποινή, και συμπεριφορές του 
οφειλέτη εμπόρου που δεν επηρεάζουν 
τη σύνθεση ή τη λογιστική απεικόνιση της 
πτωχευτικής περιουσίας αλλά τη δίκαιη 
διανομή της προς τους πιστωτές του. Για 
τη θεμελίωση του αξιοποίνου, είναι ανα-
γκαίο όχι μόνο το ουσιαστικό στοιχείο της 
επαπειλούμενης ή επελθούσας παύσης 
των πληρωμών αλλά και το τυπικό δια-
δικαστικό στοιχείο της κήρυξης της πτώ-
χευσης ή της απόρριψης σχετικής αίτη-
σης ελλείψει πτωχευτικής περιουσίας.

2.2  Η ποινική ευθύνη των τρίτων 

Ο ΠτΚ εισάγει παραπέρα ρυθμίσεις και 
για την ποινική ευθύνη τρίτων προσώ-
πων (όπως των πιστωτών του εμπόρου 
ή των συγγενών του, του συνδίκου κ.λπ.) 
που εμπλέκονται στην πτωχευτική διαδι-
κασία (άρθρα 173 έως 176 ΠτΚ). 

Ειδικότερα, με το άρθρο 173 ΠτΚ τιμω-
ρούνται, ως αυτοτελή εγκλήματα, οι 
δόλιες πράξεις των τρίτων που καθι-
στούν δυνατή την τέλεση διαφόρων 
πράξεων δόλιας χρεοκοπίας στον οφει-
λέτη, καθώς και η πράξη του πιστωτή που 
καταχράται το δικαίωμα ψήφου του χάριν 

ιδιαίτερων ωφελημάτων. 

Ο σύζυγος και οι στενοί συγγενείς του 
οφειλέτη τιμωρούνται, επιπλέον, για τις 
πράξεις της υπεξαίρεσης, υπεξαγωγής 
ή απόκρυψης πτωχευτικών πραγμάτων, 
χωρίς συνεννόηση με τον πτωχεύσαντα, 
κατά τις διατάξεις περί κλοπής ή υπε-
ξαίρεσης του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 
372 επόμενα). Μάλιστα, κατ’ εξαίρεση 
από το άρθρο 378 του Ποινικού Κώδικα 
(υφαίρεση), οι ως άνω πράξεις διώκο-
νται πάντοτε αυτεπαγγέλτως (άρθρο 174 
παράγραφος 1 ΠτΚ). Σε περίπτωση που 
οι πράξεις αυτές τελούνται σε συνεννό-
ηση με τον οφειλέτη, εφαρμόζονται ως 
προς τα πρόσωπα αυτά οι διατάξεις περί 
συμμετοχής του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 
45 επόμενα).

Περαιτέρω, το άρθρο 175 ΠτΚ προβλέ-
πει την ποινική ευθύνη του συνδίκου για 
πράξεις που τελεί κατά την εκτέλεση ή επ’ 
ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων 
του, όπου του είναι ευχερώς προσιτή η 
πτωχευτική περιουσία. Ειδικότερα: 
n     Κάθε παράνομη ιδιοποίηση χρημάτων 

ή άλλων πραγμάτων της πτωχευτι-
κής περιουσίας από το σύνδικο ή από 
πρόσωπα που έχουν προσληφθεί για 
τις ανάγκες της πτώχευσης τιμωρεί-
ται κατά τις διατάξεις περί υπεξαίρε-
σης του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 375 
επόμενα). 

n     Κάθε ψευδής παράσταση του συνδί-
κου με την έκθεση του άρθρου 70 ή με 
μεταγενέστερες εκθέσεις, δηλώσεις 
και υπομνήματα του, προς βλάβη του 
οφειλέτη ή των πιστωτών, τιμωρείται 
κατά τις διατάξεις περί απάτης του Ποι-
νικού Κώδικα (άρθρα 386 επόμενα). 

n     Η πώληση από το σύνδικο πτωχευ-
τικών πραγμάτων και η αγορά τους 

1  Ύποπτη περίοδος είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την παύση των πληρωμών έως την κήρυξη σε πτώχευση του οφειλέτη.
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εμμέσως από τον ίδιο με παρένθετα 
πρόσωπα τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον 3 μηνών και χρηματική 
ποινή διπλάσια της ωφέλειάς του. Το 
ποσό της χρηματικής ποινής εισπράτ-
τεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και 
αποδίδεται από το Δημόσιο στην πτω-
χευτική περιουσία. 

Συνδετικό κρίκο όλων των ως άνω ρυθμί-
σεων αποτελεί το γεγονός ότι αναφέρονται 
σε πράξεις που οδηγούν σε ελάττωση της 
πτωχευτικής περιουσίας ή σε προσβο-
λή αρχών της πτωχευτικής διαδικασίας, 
οι οποίες δεν μπορούν, κατά κανόνα, να 
τιμωρηθούν με τα άρθρα 171 και 172 ΠτΚ 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί συμμε-

τοχής του Ποινικού Κώδικα. Κι αυτό γιατί, 
δεδομένου ότι ο τρίτος δεν συμπράττει με 
τον οφειλέτη έμπορο, δεν μπορεί (ο τρίτος) 
να τιμωρηθεί ούτε ως αναγκαίος συνεργός 
του αδικήματος της χρεοκοπίας (με έμμε-
σο αυτουργό τον οφειλέτη έμπορο) ούτε 
ως ηθικός αυτουργός ή άμεσος ή απλός 
συνεργός, ανάλογα με την περίπτωση.

1.  Εισαγωγή

Ο πολλαπλασιασμός των εμπορικών 
συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο και 
η ολοένα αυξανόμενη διασυνοριακή 
δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε 
συνδυασμό με τη διαρκώς αυξανόμενη 
συχνότητα φαινομένων διασυνοριακών 
πτωχεύσεων, ήδη από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’90, κατέστησε αναγκαία 
την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου που να 
διευκολύνει την αναγνώριση αλλοδα-
πών διαδικασιών αφερεγγυότητας. Σε 
επίπεδο εσωτερικού δικαίου, δεν έχουν 
εισαχθεί στον Πτωχευτικό Κώδικα (ΠτΚ) 
σχετικές διατάξεις. Η οικονομική κρίση, 
ωστόσο, ανέδειξε την ανάγκη προσαρ-
μογής της ελληνικής νομοθεσίας στον 
Πρότυπο Νόμο για τη Διασυνοριακή 
Πτώχευση (UNCITRAL Model Law on 
Cross-Border Insolvency, «Πρότυπος 
Νόμος»). Αν και τα ζητήματα διασυνορι-
ακών πτωχεύσεων εντός της επικράτει-
ας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ρυθμίζονται ενδελεχώς από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) 1346/2000 «Περί των 

διαδικασιών αφερεγγυότητας» («Κανο-
νισμός»), διαδικασίες που διεξάγονται σε 
άλλα (τρίτα) κράτη δεν ρυθμίζονταν μέχρι 
και τη θέσπιση του νόμου 3858/2010, με 
τον οποίο η εθνική έννομη τάξη προσαρ-
μόστηκε στον Πρότυπο Νόμο. 

2.  Πεδίο εφαρμογής

Ο Πρότυπος Νόμος δεν συνιστά διεθνή 
σύμβαση κι, ως εκ τούτου, δεν δημιουρ-
γεί υποχρέωση πλήρους προσαρμογής. 
Για το λόγο αυτό έχει επικριθεί για την 
αποτελεσματικότητα των διατάξεών 
του. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το πεδίο 
εφαρμογής του είναι περιορισμένο, 
καθώς οι διαδικασίες που διέπονται 
από τον Κανονισμό δεν υπάγονται στις 
ρυθμίσεις του νόμου 3858/2010. Οι 
διατάξεις του τελευταίου εφαρμόζονται 
μόνον εφόσον το κέντρο των κύριων 
συμφερόντων του οφειλέτη βρίσκεται 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρ-
τήτως εάν η καταστατική του έδρα είναι 
εντός ή εκτός της Ένωσης (αν και κατά 
μαχητό τεκμήριο το κέντρο των κύριων 

συμφερόντων του οφειλέτη ταυτίζεται 
με την καταστατική του έδρα). 

Ειδικότερα, οι διατάξεις του νόμου 
3858/2010 εφαρμόζονται στις περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες:
(α)    αλλοδαπό δικαστήριο ή αλλοδαπός 

σύνδικος ζητά συνδρομή στην Ελλά-
δα σε σχέση με αλλοδαπή διαδικασία 
αφερεγγυότητας

(β)    ζητείται η συνδρομή από αλλοδαπό 
κράτος σχετικά με διαδικασία του 
πτωχευτικού κώδικα

(γ)    αλλοδαπή και ημεδαπή διαδικασία 
αφερεγγυότητας διεξάγονται συγ-
χρόνως σε σχέση με τον ίδιο οφει-
λέτη

(δ)    πιστωτές ή άλλοι ενδιαφερόμενοι σε 
άλλο κράτος έχουν έννομο συμφέρον 
να ζητήσουν την έναρξη ή να συμμε-
τάσχουν σε διαδικασία του ΠτΚ.

Ως διαδικασία αφερεγγυότητας, η οποία 

Θεσμικό Πλαίσιο  
για τις Διασυνοριακές Πτωχεύσεις
n κωνσταντίνα Σουλτάτη & Πέρση Μπούνα
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υπάγεται στις ρυθμίσεις του νόμου 
3858/2010, νοείται κάθε αλλοδαπή 
δικαστική ή διοικητική διαδικασία, η 
οποία μπορεί να αφορά σε προσωρινές 
διαδικασίες σχετικά με την πτώχευση, 
προϋποθέτει την αφερεγγυότητα του 
οφειλέτη και συνεπάγεται τη μερική ή 
ολική στέρηση της διοίκησης της περι-
ουσίας του (πτωχευτική απαλλοτρίωση), 
καθώς και το διορισμό συνδίκου. Από τις 
διατάξεις, τέλος, του νόμου 3858/2010 
εξαιρούνται οι διαδικασίες που αφορούν 
σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, πιστωτι-
κά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων 
και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύ-
σεων.

3.   σκοπός των διατάξεων του 
Πρότυπου Νόμου

Σκοπός του Πρότυπου Νόμου δεν είναι 
η παγκόσμια εναρμόνιση των κανόνων 
του πτωχευτικού δικαίου, αλλά η διευ-
κόλυνση στη διαδικασία αναγνώρισης 
αλλοδαπών πτωχευτικών διαδικασιών. 
Κυρίως επιδιώκει να προάγει τις βασι-
κές αρχές που αφορούν:
(α)    στη συνεργασία μεταξύ των δικαστη-

ρίων και των δημόσιων αρχών των 
κρατών που εμπλέκονται σε υποθέ-
σεις διασυνοριακών πτωχεύσεων,

(β)    στην εδραίωση ασφάλειας δικαίου 
για το εμπόριο και τις επενδύσεις,

(γ)    στη δίκαιη και αποτελεσματική δια-
χείριση διασυνοριακών πτωχευτι-
κών διαδικασιών, η οποία εγγυάται 
την προάσπιση των συμφερόντων 
όλων των πιστωτών και των ενδια-
φερομένων μερών, συμπεριλαμβα-
νομένου του οφειλέτη,

(δ)    στην προστασία και την αύξηση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων  
της επιχείρησης, καθώς και

(ε)    στη σωτηρία των οικονομικά προ-
βληματικών επιχειρήσεων και, κατ’ 
επέκταση, στην προστασία των επεν-
δύσεων και της απασχόλησης. 

4.   Βασικές ρυθμίσεις  
του νόμου 3858/2010

Ο νόμος 3858/2010, με γνώμονα την 
επιτάχυνση της διαδικασίας αναγνώ-
ρισης αλλοδαπών διαδικασιών αφε-
ρεγγυότητας, εισάγει τις ακόλουθες 
ρυθμίσεις: 
n     Παρέχει γρήγορη και απευθείας πρό-

σβαση από αλλοδαπούς συνδίκους 
στα ελληνικά δικαστήρια, αναγνω-
ρίζοντας το δικαίωμα έναρξης αλλά 
και συμμετοχής τους σε διαδικασία 
πτώχευσης.

n      Καθιερώνει κριτήρια για την αναγνώ-
ριση μιας αλλοδαπής διαδικασίας και 
το χαρακτηρισμό της ως «κύριας», 
εφόσον η διαδικασία αυτή διεξάγεται 
στο κράτος όπου ο οφειλέτης έχει το 
κέντρο των κύριων συμφερόντων του. 

n     Εισάγει διαδικασίες συντονισμού 
μεταξύ των ελληνικών δικαστηρίων 
και των αλλοδαπών δικαστηρίων ή 
συνδίκων και μάλιστα χωρίς τυπο-
λατρικούς περιορισμούς.

n     Θέτει περιορισμούς ως προς την 
έκταση των μέτρων που δύνανται να 
ληφθούν στο πλαίσιο της αναγνώρι-
σης της διαδικασίας, με γνώμονα την 
προστασία των συμφερόντων των 
πιστωτών και του οφειλέτη.

n     Ορίζει ρητά ότι οι συνέπειες της ανα-
γνώρισης της αλλοδαπής κύριας δια-
δικασίας δεν θίγουν το δικαίωμα του 
πιστωτή να ζητήσει την έναρξη της 
πτωχευτικής διαδικασίας στην ημε-
δαπή ή να συμμετάσχει στην αναγγε-
λία των απαιτήσεων.

n     Ορίζει ότι η αναγνώριση μιας αλλοδα-
πής κύριας διαδικασίας συνεπάγεται 
αφενός την αναστολή των ατομικών 

διώξεων των πιστωτών σε βάρος του 
οφειλέτη ή των διαδικασιών εκτέλε-
σης στα περιουσιακά του στοιχεία κι 
αφετέρου την αναστολή του δικαιώ-
ματος του οφειλέτη να μεταβιβάσει ή 
επιβαρύνει τα περιουσιακά του στοι-
χεία. Η προστασία αυτή προκύπτει 
αυτοδίκαια από την αναγνώριση της 
αλλοδαπής διαδικασίας και, σε εξαι-
ρετικές μόνο περιπτώσεις, αίρεται ή 
τροποποιείται για να εναρμονίζεται 
με τις διατάξεις του ΠτΚ που αφορούν 
στην προστασία των δικαιωμάτων 
των πιστωτών. Περαιτέρω, δίνει στο 
δικαστήριο τη δυνατότητα να παρέ-
χει έννομη προστασία, είτε προσω-
ρινά (από την κατάθεση της αίτησης 
για αναγνώριση) είτε στο πλαίσιο μη 
κύριας διαδικασίας, εφόσον συντρέ-
χει τέτοια ανάγκη.

n     Εισάγει τεκμήριο παύσης των πληρω-
μών λόγω αναγνώρισης αλλοδαπής 
κύριας διαδικασίας.

n     Διευκρινίζει ότι, με την επιφύλαξη 
των δικαιωμάτων των εμπραγμάτως 
ασφαλισμένων πιστωτών, πιστωτής 
που έχει εισπράξει μέρος της απαίτη-
σής του στο πλαίσιο αλλοδαπής δια-
δικασίας πτώχευσης δεν δικαιούται 
να ικανοποιηθεί για την ίδια απαίτηση 
στο πλαίσιο ημεδαπής διαδικασίας 
του ΠτΚ.

n     Θέτει ως ερμηνευτικό εργαλείο για την 
εφαρμογή των διατάξεών του τη διε-
θνή τους προέλευση, με σκοπό την επι-
δίωξη ομοιογενούς εφαρμογής τους.

5.  Αρμόδιο δικαστήριο

Πριν από τη θέση σε ισχύ του νόμου 
3858/2010, αλλοδαπές διαδικασίες 
αφερεγγυότητας μπορούσαν να επι-
φέρουν, σε περιορισμένο βαθμό, τις 
έννομες συνέπειές τους στην Ελλάδα 
κατόπιν προηγούμενης αναγνώρισης 
της σχετικής αλλοδαπής δικαστικής 
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απόφασης από το Μονομελές Πρωτο-
δικείο της περιφέρειας όπου βρίσκεται 
η έδρα ή κατοικία ή διαμονή του οφει-
λέτη (άρθρα 780 και 905 Κώδικα Πολι-
τικής Δικονομίας). Ήδη, όμως, ο νόμος 
3858/2010 θεσπίζει αποκλειστική 
αρμοδιότητα του πτωχευτικού δικαστη-
ρίου (άρθρο 4 ΠτΚ) για τις υποθέσεις 
που αφορούν στις διασυνοριακές πτω-
χεύσεις. Πράγματι, το Μονομελές Πρω-
τοδικείο Ρεθύμνου, με την υπ’ αριθμόν 
166/2012 απόφασή του, έκρινε ότι ο 
νόμος 3858/2010 καθιερώνει κανόνα 
έμμεσης διεθνούς δικαιοδοσίας, σύμ-
φωνα με τον οποίο, για την αναγνώριση 

αλλοδαπής πτωχευτικής διαδικασίας 
στην ημεδαπή (η οποία δεν εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού), 
παρεμβάλλεται το πτωχευτικό δικα-
στήριο, το οποίο ελέγχει τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων του άρθρου 15 του 
νόμου 3858/2010 και τη συμφωνία της 
αλλοδαπής απόφασης προς την ημεδα-
πή δημόσια τάξη.

6.  συμπέρασμα

Η οικονομική κρίση ανέδειξε την ανάγκη 
υιοθέτησης του Πρότυπου Νόμου από την 
εθνική έννομη τάξη. Σύμφωνα με την αιτι-

ολογική έκθεση του νόμου 3858/2010, 
σκοπός των διατάξεών του δεν είναι η 
ουσιαστική ενοποίηση του ελληνικού 
δικαίου για την πτώχευση, αλλά η υιοθέ-
τηση απλών λύσεων σε σύγχρονα προ-
βλήματα διασυνοριακών πτωχεύσεων 
και η αποτροπή δόλιων πρακτικών από 
αφερέγγυους οφειλέτες, ιδίως, με τη 
συγκάλυψη περιουσιακών τους στοιχεί-
ων ή τη μεταφορά τους σε άλλη αλλοδα-
πή δικαιοδοσία. Το κενό αυτό καλύπτει ο 
Πρότυπος Νόμος μέσω των τεσσάρων 
αρχών που θεσπίζει, δηλαδή της πρόσβα-
σης, της αναγνώρισης, της προστασίας και 
της συνεργασίας και του συντονισμού. 
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Το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης κατά τα Άρθρα 
107 επόμενα του Πτωχευτικού Κώδικα

n Θένια Οικονόμου

1.  Εισαγωγή

Ο Πτωχευτικός Κώδικας (ΠτΚ), όπως 
ισχύει, προβλέπει δύο δυνατότητες 
διάσωσης των επιχειρήσεων, τη δια-
δικασία εξυγίανσης και το σχέδιο ανα-
διοργάνωσης. Το σχέδιο αναδιοργά-
νωσης εισήχθη στην ελληνική έννομη 
τάξη με το νόμο 3588/2007 [Πτωχευ-
τικός Κώδικας (ΠτΚ)], σε αντικατά-
σταση του πτωχευτικού συμβιβασμού 
του προϊσχύοντος δικαίου (άρθρα 597 
επόμενα Εμπορικού Νόμου). Το σχέ-
διο αναδιοργάνωσης λειτουργεί απο-
κλειστικά μέσα από τη διαδικασία της 
πτώχευσης, δηλαδή ταυτόχρονα με το 
άνοιγμα της πτωχευτικής διαδικασίας, 
γεγονός που αποτελεί μειονέκτημα και 
περιορίζει την προτίμησή του από τους 
οφειλέτες. Κι αυτό γιατί οι οφειλέτες, 
σε κάθε περίπτωση, δεν αποφεύγουν 
τις αρνητικές συνέπειες (τόσο προσω-
πικής όσο και περιουσιακής φύσης) 
που συνεπάγεται γι’ αυτούς η κήρυξη 
της πτώχευσης. Στο σχέδιο αναδιοργά-
νωσης η διάσωση και η εξυγίανση της 
επιχείρησης δεν αποτελεί αυτοσκοπό ή 
έστω ισοδύναμο αυτοτελή σκοπό αλλά 
μέσο ισοδύναμης, αν όχι ευνοϊκότε-
ρης, ικανοποίησης των πιστωτών του 
οφειλέτη. Σκοπός, δηλαδή, του σχεδίου 
αναδιοργάνωσης είναι η ικανοποίηση 
των πιστωτών, οι οποίοι έχουν τη δια-
κριτική ευχέρεια να αποφασίσουν αν 
θα επιδιώξουν την ικανοποίησή τους 
μέσω ενός προτεινόμενου (από τον 
οφειλέτη ή το σύνδικο) σχεδίου αναδι-
οργάνωσης, παρέχοντας, με τον τρόπο 

αυτό, τη δυνατότητα στον οφειλέτη να 
επιτύχει την αναδιοργάνωση της επι-
χείρησής του.

2.   Υπαγωγή στο σχέδιο 
αναδιοργάνωσης

Δικαίωμα υποβολής σχεδίου αναδιοργά-
νωσης έχουν ο οφειλέτης και ο σύνδικος. 
Ειδικότερα, ο οφειλέτης (σε περίπτωση 
νομικού προσώπου, το όργανο εκπροσώ-
πησής του) δικαιούται να υποβάλει σχέδιο 
αναδιοργάνωσης είτε συγχρόνως με την 
αίτηση για την κήρυξή του σε πτώχευση 
είτε μεταγενέστερα μέσα σε προθεσμία 4 
μηνών από την κήρυξή του σε πτώχευση. Η 
προθεσμία αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί 
από το πτωχευτικό δικαστήριο μία φορά και 
για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους 3 μήνες, εφόσον αποδεικνύεται ότι η 
καθυστέρηση δεν είναι επιζήμια για τους 
πιστωτές και ότι υπάρχουν βάσιμες ελπίδες 
αποδοχής του σχεδίου από τους πιστωτές 
(άρθρο 108 παράγραφος 2 ΠτΚ). Το σχέδιο 
αναδιοργάνωσης που υποβάλλεται από τον 
οφειλέτη πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύ-
εται από έκθεση εμπειρογνώμονα (άρθρο 
109 παράγραφος 4 ΠτΚ). 

Το δικαίωμα του συνδίκου να υποβάλει 
σχέδιο αναδιοργάνωσης είναι επικου-
ρικό και ενεργοποιείται μόνο μετά την 
άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας 
υποβολής σχεδίου από τον οφειλέτη. 
Συγκεκριμένα, ο σύνδικος έχει δικαίωμα 
υποβολής σχεδίου μέσα σε προθεσμία 3 
μηνών από την άπρακτη παρέλευση της 
προθεσμίας που έχει ο οφειλέτης, με 

δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας 
αυτής για διάστημα όχι μεγαλύτερο από 
3 μήνες. Ο σύνδικος υποβάλλει το σχέ-
διο στο όνομά του και όχι για λογαριασμό 
των πιστωτών . Ωστόσο δεν αποκλείεται, 
κατά την εκπόνηση του σχεδίου, να λάβει 
υπόψη του προτάσεις των πιστωτών ή 
τρίτων (π.χ. των εργαζομένων). Προϋ-
πόθεση για την υποβολή σχεδίου από το 
σύνδικο είναι ο τελευταίος να έχει προη-
γουμένως υποβάλει την έκθεσή του στη 
συνέλευση των πιστωτών, σύμφωνα με 
το άρθρο 70 ΠτΚ. Στην έκθεση αυτή περι-
γράφονται, μεταξύ άλλων, οι δυνατότη-
τες βιωσιμότητας της επιχείρησης και 
υπαγωγής του οφειλέτη σε σχέδιο ανα-
διοργάνωσης και οι συνέπειες ως προς 
την ικανοποίηση των πιστωτών. 

Οι πιστωτές και τα εταιρικά μέλη (μέτοχοι 
ή εταίροι) του οφειλέτη (σε περίπτωση 
νομικού προσώπου) δεν έχουν δικαίω-
μα υποβολής σχεδίου. Ωστόσο, το σχέδιο 
αναδιοργάνωσης για να εφαρμοστεί πρέ-
πει να γίνει δεκτό από τους πιστωτές.

3.   Περιεχόμενο σχεδίου 
αναδιοργάνωσης 

3.1   Ελάχιστο υποχρεωτικό 
περιεχόμενο

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης, είτε υποβάλ-
λεται από τον οφειλέτη είτε από το σύνδι-
κο, χωρίζεται σε τρία μέρη, το πληροφορι-
ακό, το περιγραφικό και το διαμορφωτικό 
ή διαπλαστικό των όρων της αναδιοργά-
νωσης. Ειδικότερα, το σχέδιο πρέπει κατ’ 
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ελάχιστον να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
(άρθρο 109 παράγραφος 1 ΠτΚ):
(α)   πληροφόρηση ως προς: 
n     την οικονομική κατάσταση του οφει-

λέτη και τα αίτιά της, τα στοιχεία 
ενεργητικού, παθητικού και ταμείου 
της επιχείρησής του, κάθε στοιχείο 
οικονομικής ή μη οικονομικής φύσε-
ως που θα μπορούσε να επηρεάσει 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του στο μέλλον και θα ήταν κρίσιμο 
για την αποδοχή του σχεδίου από 
τους πιστωτές και την επικύρωσή του 
από το πτωχευτικό δικαστήριο

n     τη σύγκριση της προτεινόμενης ικανο-
ποίησης των πιστωτών με βάση το σχέ-
διο και εκείνης με βάση την εκκαθάριση

(β)   περιγραφή των μέτρων που έχουν 
ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για 
την εξασφάλιση της υλοποίησης της 
προτεινόμενης διαμόρφωσης των 
δικαιωμάτων των πιστωτών και 
άλλων τυχόν συμμετεχόντων (μέτρα 
δομικής εξυγίανσης) και

(γ)    διαμόρφωση των δικαιωμάτων και 
γενικά της νομικής θέσης που θα έχει 
κάθε πιστωτής ή τρίτος που συμμετέ-
χει στο σχέδιο χωρίς να είναι πιστω-
τής, όπως άφεση, μείωση ή καταβολή 
σε δόσεις των απαιτήσεων, παραίτηση 
ή περιορισμός εμπράγματης ασφάλει-
ας ή προνομίου, καθώς και της θέσης 
του οφειλέτη κατά την εκπλήρωση του 
σχεδίου και τη συνέχιση ευθύνης του 
ή την πλήρη ή μερική απαλλαγή του 
(μέτρα οικονομικής εξυγίανσης).

3.2 Ελάχιστο ποσοστό 
ικανοποίησης των πιστωτών

Η διαμόρφωση των μέτρων αναδιορ-

γάνωσης της επιχείρησης του οφειλέ-
τη ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των 
μερών. Ωστόσο, το άρθρο 110 ΠτΚ προ-
βλέπει κάποιους περιορισμούς. Συγκε-
κριμένα, εάν προτείνεται με το σχέδιο 
ως «μέτρο οικονομικής εξυγίανσης» η 
μείωση των απαιτήσεων των πιστωτών, 
η μείωση αυτή δεν επιτρέπεται να περι-
ορίζει τις απαιτήσεις σε ποσοστό μικρό-
τερο του 10%. Το ποσό αυτό πρέπει να 
καταβληθεί εντός 3 ετών εφάπαξ ή σε 
δόσεις.1 Ο τρόπος καταβολής του ποσο-
στού που υπερβαίνει το 10% καθορίζεται 
ελεύθερα από το σχέδιο.

3.3   Κατηγοριοποίηση των 
πιστωτών

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του σχε-
δίου είναι η υποχρεωτική κατηγοριοποίηση 
των πιστωτών σε ομάδες και υποομάδες. 
Ειδικότερα, σε περίπτωση πιστωτών δια-
φορετικής νομικής θέσης, προβλέπεται η 
δημιουργία πέντε βασικών ομάδων (άρθρο 
111 παράγραφοι 1 και 2 ΠτΚ): 
(α)    ενέγγυων πιστωτών, εφόσον τα 

δικαιώματα τους θίγονται με το σχέ-
διο: 

Καταρχήν με το σχέδιο αναδιοργάνωσης 
τα δικαιώματα των ενέγγυων πιστωτών, 
είτε πρόκειται για εμπράγματα δικαι-
ώματα είτε για δικαιώματα με ειδικά 
προνόμια, δεν θίγονται, εφόσον στο 
σχέδιο δεν προβλέπεται διαφορετικά. 
Επομένως, αν στο σχέδιο προτείνεται η 
διαμόρφωση και των απαιτήσεων των 
ενέγγυων πιστωτών, τα δικαιώματά 
τους διατηρούνται υπέρ της νέας απαί-
τησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από 
το σχέδιο, εκτός εάν ο ενέγγυος πιστω-
τής συμφώνησε διαφορετικά. 

(β)   γενικώς προνομιούχων πιστωτών,

(γ)  ανέγγυων πιστωτών,

(δ)    πιστωτών μειωμένης εξασφάλισης 
και 

(ε)  εργαζομένων. 

Προαιρετική ομάδα μπορεί να αποτελέ-
σουν οι ανέγγυοι πιστωτές με απαιτή-
σεις μικρού ύψους. 

Το σχέδιο μπορεί να προβλέπει τη δημι-
ουργία, μέσα σε κάθε ομάδα πιστωτών, 
υποομάδων πιστωτών με ομοιογενή οικο-
νομικά συμφέροντα. Ο νόμος δεν καθορί-
ζει περιπτώσεις υποομάδων, αφήνοντας 
την ευχέρεια στα μέρη να προβλέψουν 
στο σχέδιο τη δημιουργία μέσα σε κάθε 
ομάδα πιστωτών υποομάδων πιστωτών 
με ομοιογενή οικονομικά συμφέροντα 
(άρθρο 111 παράγραφος 3 ΠτΚ). 

4.   Η αποδοχή του σχεδίου 
αναδιοργάνωσης

4.1   Η αποδοχή του σχεδίου από 
τους πιστωτές

Η αποδοχή του σχεδίου από τους πιστω-
τές λαμβάνει χώρα σε ειδική συνέλευ-
ση, η οποία συγκαλείται με επιμέλεια 
του δικαστηρίου και λαμβάνει χώρα 
ενώπιον του εισηγητή, με μόνο θέμα τη 
συζήτηση και ψηφοφορία επί του σχεδί-
ου. Στη συνέλευση μετέχουν οι πιστω-
τές (της ημεδαπής ή της αλλοδαπής) 
που έχουν αναγγελθεί και των οποίων 
οι απαιτήσεις έχουν γίνει προσωρινά 
ή οριστικά δεκτές κατά τη διαδικασία 
της επαλήθευσης. Οι αμφισβητούμενες 
απαιτήσεις μπορούν να γίνουν προσω-
ρινά δεκτές προς ψηφοφορία από τον 
εισηγητή. Εάν μετά την οριστική επίλυ-

1  Από 1.1.2015 το μεν ελάχιστο ποσοστό θα επανέλθει σε 20% η δε προθεσμία αποπληρωμής θα μειωθεί σε 1 έτος (άρθρο 34, νόμος 3858/2010).
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ση των αμφισβητήσεων (κατά το στάδιο 
της επαλήθευσης και των αντιρρήσεων) 
διαφοροποιούνται τα δικαιώματα του 
πιστωτή, το αποτέλεσμα της ψηφοφορί-
ας δεν θίγεται (άρθρο 121 παράγραφος 
2 ΠτΚ).  

4.2   Απαιτούμενα ποσοστά για την 
αποδοχή του σχεδίου

Για την αποδοχή του σχεδίου από τους 
πιστωτές προβλέπεται διπλή-μικτή 
πλειοψηφία (άρθρο 121 παράγραφος 1 
ΠτΚ). Συγκεκριμένα, απαιτείται πλειοψη-
φία των πιστωτών που εκπροσωπούν 
το 60% του συνόλου των απαιτήσεων, 
στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται και 
ποσοστό τουλάχιστον 40% των απαι-
τήσεων που είναι εξασφαλισμένες με 
εμπράγματη εξασφάλιση, ειδικό προνό-
μιο ή προσημείωση υποθήκης. Οι πιστω-
τές αποφασίζουν με καθολική ψηφοφο-
ρία και όχι κατά ομάδες. Η ψηφοφορία 
επιτρέπεται να γίνει αυτοπροσώπως ή 
δια πληρεξουσίου ειδικά εξουσιοδο-
τημένου ή με ηλεκτρονικό μέσο που 
να αποδεικνύει χωρίς αμφιβολία την 
ταυτότητα και τη βούληση του πιστωτή, 
καθώς και το χρόνο και τον τόπο προ-
έλευσης της ψήφου (άρθρο 116 παρά-
γραφος 1 ΠτΚ). 

4.3   Η συναίνεση του οφειλέτη επί 
του σχεδίου αναδιοργάνωσης 
του συνδίκου

Σε περίπτωση που το σχέδιο αναδιορ-
γάνωσης υποβάλλεται από το σύνδικο, 
προϋπόθεση για την έναρξη της ψηφο-
φορίας των πιστωτών επί του σχεδίου 
από τους πιστωτές, είναι η συναίνεση του 
οφειλέτη (άρθρο 120 παράγραφος 1). Η 
συναίνεση θεωρείται ότι έχει δοθεί, εάν 
ξεκίνησε η ψηφοφορία επί του σχεδίου 
χωρίς ο τελευταίος να διατυπώσει αντιρ-
ρήσεις. Τυχόν αντιρρήσεις του οφειλέτη 

πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στον 
εισηγητή ή τον γραμματέα των πτωχεύ-
σεων (άρθρο 120 παράγραφος 2). 

Το δικαστήριο μπορεί να παραμερίσει τις 
αντιρρήσεις του οφειλέτη και να επικυ-
ρώσει το σχέδιο αν σωρευτικά συντρέ-
χουν οι εξής προϋποθέσεις (άρθρο 120 
παράγραφος 3):
(α)    αν προβλέπεται ότι το σχέδιο δεν θα 

καταστήσει τη νομική κατάσταση του 
οφειλέτη χειρότερη από εκείνη στην 
οποία θα βρισκόταν χωρίς το σχέδιο και

(β)    αν κανένας πιστωτής δεν λαμβάνει, 
με βάση το σχέδιο, ποσό που υπερ-
βαίνει ολόκληρο το ποσό της απαί-
τησής του.

Στην περίπτωση αυτή, μετά την επικύ-
ρωση του σχεδίου, ο οφειλέτης δεσμεύ-
εται από το σχέδιο περιορισμένα και 
μόνο στο βαθμό που είναι επιτρεπτός ο 
παραμερισμός των αντιρρήσεών του.

4.4  Η αποδοχή από τρίτους

Σε περίπτωση που το σχέδιο προβλέπει 
την ανάληψη από τρίτους υποχρεώσεων 
προς τους πιστωτές, οι τρίτοι πρέπει να 
δηλώσουν την από μέρους τους απο-
δοχή αυτών των υποχρεώσεων (άρθρο 
109 παράγραφος 3 ΠτΚ).

5.   Ο ρόλος του πτωχευτικού 
δικαστηρίου στο σχέδιο 
αναδιοργάνωσης

5.1  Προεξέταση του σχεδίου

Καταρχήν το πτωχευτικό δικαστήριο 
προβαίνει σε κήρυξη της πτώχευσης, 
αφετηριακού γεγονότος για τη δυνατό-
τητα υποβολής σχεδίου αναδιοργάνω-
σης, και, στη συνέχεια, σε προεξέταση 
του σχεδίου αναδιοργάνωσης μέσα σε 

προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή 
του. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρί-
πτει το σχέδιο για τους εξής λόγους:
(α)    εάν το σχέδιο που υποβάλλεται από 

τον οφειλέτη προδήλως πιθανολο-
γείται ότι δεν θα γίνει δεκτό από τους 
πιστωτές ή δεν θα επικυρωθεί από 
το πτωχευτικό δικαστήριο.

(β)    εάν οι απαιτήσεις των πιστωτών και 
των τρίτων (στους οποίους μπορεί 
να αναφέρεται το σχέδιο) πιθανολο-
γείται προδήλως ότι δεν θα ικανο-
ποιηθούν. 

Στο στάδιο της προεξέτασης, η απόφα-
ση του δικαστηρίου που απορρίπτει το 
σχέδιο δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, 
είναι όμως δυνατή η επανυποβολή του 
σχεδίου με τροποποιήσεις ή η υποβολή 
νέου σχεδίου, εντός των προθεσμιών 
υποβολής του αρχικού σχεδίου (άρθρο 
114 παράγραφος 3). 

Το δικαστήριο, όταν δεν απορρίπτει το 
σχέδιο, καθορίζει με απόφασή του προ-
θεσμία (όχι μεγαλύτερη των 3 μηνών) για 
την αποδοχή του σχεδίου ή μη από τους 
πιστωτές, καθώς και ημερομηνία σύγκλη-
σης ειδικής συνέλευσης των πιστωτών 
για συζήτηση και ψηφοφορία επί του σχε-
δίου (άρθρο 115 παράγραφος 1 ΠτΚ). 

Με αίτηση του οφειλέτη ή του συνδίκου 
το δικαστήριο μπορεί να απαγορεύσει 
προσωρινά, μέχρι την αποδοχή και επι-
κύρωση ή την απόρριψη του σχεδίου, 
την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων 
του οφειλέτη ή τη μεταβολή της περι-
ουσιακής του κατάστασης, εφόσον κιν-
δυνεύει η πραγματοποίηση του σχεδίου 
(άρθρο 114 παράγραφος 4 ΠτΚ).

5.2  Επικύρωση του σχεδίου

Το σχέδιο μετά την αποδοχή του από τους 
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πιστωτές, υποβάλλεται στο πτωχευτικό 
δικαστήριο προς επικύρωση, μέσα σε 
προθεσμία 20 ημερών από την ημερο-
μηνία αποδοχής του από τους πιστωτές. 
Πριν από την επικύρωσή του, το σχέδιο 
δεν παράγει έννομα αποτελέσματα (άρθρο 
122 παράγραφος 1 ΠτΚ). Το δικαστήριο 
επικυρώνει ή απορρίπτει το σχέδιο, χωρίς 
δυνατότητα επιβολής τροποποιήσεών του. 
Εάν το σχέδιο έγινε αποδεκτό υπό όρους, 
επικυρώνεται μόνο εάν οι όροι έχουν 
εκπληρωθεί (άρθρο 123 παράγραφος 1 
ΠτΚ). 

Το πτωχευτικό δικαστήριο, αυτεπαγ-
γέλτως ή κατόπιν αίτησης πιστωτή που 
έχει έννομο συμφέρον, αρνείται την 
επικύρωση του σχεδίου (άρθρο 124 
ΠτΚ): 
(α)    εάν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του 

ΠτΚ ως προς το περιεχόμενο του 
σχεδίου, τη διαδικασία συζήτησης 
και ψηφοφορίας, τις αναγκαίες 
πλειοψηφίες των πιστωτών και τη 
συναίνεση του οφειλέτη και εφόσον 
η σχετική παράβαση θα μπορούσε 
ουσιωδώς να είχε επηρεάσει την 
αποδοχή του σχεδίου από τους 
πιστωτές, 

(β)    εάν η αποδοχή του σχεδίου είναι απο-
τέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης πρά-
ξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς του 
οφειλέτη, του πιστωτή, του συνδίκου 
ή τρίτου, 

(γ)    εάν η απόρριψη επιβάλλεται για 
λόγους δημόσιου συμφέροντος και 

(δ)    εάν βλάπτει τους διαφωνούντες 
πιστωτές. Η βλάβη αυτή τεκμαίρεται 
αν πιθανολογείται ότι οι διαφωνού-
ντες πιστωτές θα λάβουν με βάση το 
σχέδιο λιγότερα από ό,τι θα λάμβα-
ναν με ενδεχόμενη εκκαθάριση της 
περιουσίας του οφειλέτη.

5.3   Αποτελέσματα της επικύρωσης 
του σχεδίου αναδιοργάνωσης

Με την τελεσιδικία της απόφασης που το 
επικυρώνει, το σχέδιο καθίσταται δεσμευ-
τικό για όλους τους πιστωτές, ακόμα και 
για εκείνους που δεν συναίνεσαν στην 
εφαρμογή του, η πτωχευτική διαδικασία 
περατώνεται και παύουν τα όργανα της 
πτώχευσης, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες 
που διατηρεί ο σύνδικος για την εποπτεία 
εκπλήρωσης των όρων του σχεδίου (άρθρο 
125 παράγραφοι 1 και 2 ΠτΚ). Ο οφειλέτης 
αναλαμβάνει τη διοίκηση της περιουσίας 
του, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στο σχέδιο (άρθρο 125 παράγραφος 3 
ΠτΚ). Επίσης, καταργείται και η διάκριση σε 
πτωχευτική και μεταπτωχευτική περιουσία 
και οι πιστωτές μπορούν να στραφούν κατά 
της ενιαίας, πλέον, περιουσίας για την ικα-
νοποίηση των απαιτήσεών τους. 

Ως προς τους πιστωτές, επέρχονται οι 
μεταβολές στα δικαιώματά τους που 
προβλέπονται στο σχέδιο. Ο περιορι-
σμός των απαιτήσεων των πιστωτών 
επιφέρει και περιορισμό της ευθύνης 
των εγγυητών (άρθρο 125 παράγραφος 
4 ΠτΚ). Εφόσον δεν προβλέπεται στο 
σχέδιο αναστολή ή περιορισμός των 
ατομικών διώξεων, οι πιστωτές ανα-
λαμβάνουν τις ατομικές διώξεις κατά 
του οφειλέτη (άρθρο 125 παράγραφος 
7 ΠτΚ). Η απόφαση του δικαστηρίου που 
επικυρώνει το σχέδιο αποτελεί τίτλο 
εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες με 
το σχέδιο υποχρεώσεις. 

Στο σχέδιο αναδιοργάνωσης δεν προ-
βλέπεται αναστολή ατομικών διώξεων 
των πιστωτών μετά την επικύρωσή του. 
Η αναστολή ατομικών διώξεων είναι 
δυνατή μόνο εάν αποτελεί ειδικότερο 
περιεχόμενο της συμφωνίας. Επομέ-
νως, κατά κανόνα οι πιστωτές μετά την 
επικύρωση αναλαμβάνουν τις ατομικές 

διώξεις κατά του οφειλέτη.

5.4   Ακύρωση του σχεδίου 
αναδιοργάνωσης

Το σχέδιο, μετά την επικύρωσή του, 
μπορεί να ακυρωθεί είτε αυτοδίκαια είτε 
με απόφαση του δικαστηρίου, με αίτηση 
όποιου έχει έννομο συμφέρον (άρθρο 
127 παράγραφοι 1 και 2 ΠτΚ). Αυτο-
δίκαια ακυρώνεται το σχέδιο, σε περί-
πτωση που ο οφειλέτης, μετά την τελε-
σιδικία της απόφασης που επικυρώνει 
το σχέδιο, καταδικάστηκε αμετάκλητα 
σε δόλια χρεοκοπία κατά το άρθρο 171 
ΠτΚ. Με δικαστική απόφαση ακυρώνεται 
αφενός εάν μετά την επικύρωση αποκα-
λύφθηκε ότι το σχέδιο αποτέλεσε προ-
ϊόν δόλου ή συμπαιγνίας του οφειλέτη 
με πιστωτή ή τρίτο κι αφετέρου εάν η 
μη εκπλήρωση των όρων του σχεδίου 
είναι τόσο ουσιώδης, ώστε με βεβαιότη-
τα προβλέπεται η αδυναμία αναδιοργά-
νωσης της επιχείρησης. Η ακύρωση του 
σχεδίου συνεπάγεται αυτοδίκαια (άρθρο 
128 παράγραφος 1 ΠτΚ): 
(α)    τη λήξη της διαδικασίας αναδιοργά-

νωσης και της εποπτείας εκπλήρω-
σης των όρων του σχεδίου, 

(β)    την αποδέσμευση των πιστωτών από 
τους όρους του σχεδίου και την επανα-
φορά τους στην ίδια θέση που βρίσκο-
νταν κατά την κήρυξη σε πτώχευση ως 
προς το ύψος, το είδος, την εξασφάλιση 
και τα προνόμια των απαιτήσεων τους 
κατά του οφειλέτη, εφόσον είχαν διαμορ-
φωθεί διαφορετικά στο σχέδιο, μετά από 
αφαίρεση των ποσών που τυχόν είχαν 
λάβει σύμφωνα με το σχέδιο, 

(γ)    την ανάληψη από τους πιστωτές των 
ατομικών διώξεων κατά του οφειλέ-
τη, σε περίπτωση που κατά το σχέδιο 
είχαν ανασταλεί ή περιοριστεί, συμπε-
ριλαμβανομένης και της κήρυξης του 

ΘΕΜΑτΑ ΠτΩΧΕΥτΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ



σε πτώχευση, εάν συντρέχουν οι σχε-
τικές προϋποθέσεις, 

(δ)    την απαλλαγή εκείνων που εγγυή-
θηκαν, σύμφωνα με το σχέδιο, υπέρ 
του οφειλέτη. 

Πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθη-
καν μετά την τελεσίδικη επικύρωση του 
σχεδίου και πριν από την ακύρωσή του 
κηρύσσονται άκυρες, αν είναι από αυτές 
που διενεργήθηκαν μέσα στην ύποπτη 
περίοδο, δηλαδή εντός του χρονικού δια-
στήματος που μεσολαβεί από την παύση 
των πληρωμών έως την κήρυξη σε πτώ-
χευση (άρθρο 128 παράγραφος 2 ΠτΚ). 

5.5   Ατομική ανατροπή του σχεδίου 
αναδιοργάνωσης

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης μπορεί 
να ανατραπεί με αίτηση μεμονωμένου 
πιστωτή, έναντι του οποίου ο οφειλέ-
της επήλθε σε υπερημερία ως προς την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
ανέλαβε με το σχέδιο (άρθρο 129 ΠτΚ). 
Η σχετική αξίωση ασκείται με αγωγή 
ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου. 
Συνέπεια της τελεσιδικίας της δικαστικής 
απόφασης είναι η αποδέσμευση μόνο του 
συγκεκριμένου πιστωτή από τους όρους 
του σχεδίου και η επαναφορά των απαι-
τήσεών του στη νομική κατάσταση που 
είχαν πριν από το σχέδιο. Ταυτόχρονα, ο 
πιστωτής ανακτά τα ατομικά καταδιωκτι-
κά μέτρα, εάν είχε συμφωνηθεί αναστολή 
τους κατά τους όρους του σχεδίου, κατά 
του οφειλέτη και μπορεί να ζητήσει ακό-
μα και την κήρυξή του σε πτώχευση. 

6.   Η δυνατότητα κήρυξης 
νέας πτώχευσης

Εάν ο οφειλέτης κηρυχθεί σε πτώχευση 
μετά την τελεσίδικη επικύρωση του σχε-
δίου, αυτομάτως το σχέδιο ματαιώνεται. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το άρθρο 130 
ΠτΚ, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:
(α)    η επαναφορά των απαιτήσεων των 

πιστωτών που δεν έχουν ικανοποι-
ηθεί πλήρως, όπως είχαν πριν την 
επικύρωση του σχεδίου και μετά την 
αφαίρεση των ποσών που έλαβαν, 

(β)    η μη αναβίωση των εμπραγμάτων 
εξασφαλίσεων, οι οποίες, σύμφω-
να με το σχέδιο είχαν εξαλειφθεί ή 
άλλως αρθεί, εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά στο σχέδιο, 

(γ)    οι εμπράγματες  ασφάλειες, οι οποίες 
είχαν συσταθεί σύμφωνα με το σχέ-
διο για να εξασφαλίσουν την ικανο-
ποίηση απαιτήσεων, εξακολουθούν 
να ασφαλίζουν την απαίτηση μόνον 
κατά το ποσό και για το χρόνο που 
έχει συμφωνηθεί στο σχέδιο, εκτός 
αν προβλέπεται διαφορετικά σ` αυτό,  

(δ)    οι απαιτήσεις πιστωτών που προέρ-
χονται από χρηματοδοτήσεις που έγι-
ναν μετά την επικύρωση, σύμφωνα 
με το σχέδιο και κατά τη διάρκεια της 
εποπτείας εκπλήρωσης του σχεδίου 
και προς υλοποίηση του, κατατάσσο-
νται ως γενικώς προνομιούχες.

7.   Η δυνατότητα υποβολής 
προσυμφωνημένου 
σχεδίου αναδιοργάνωσης 
(prepackaged plan)

H προβλεπόμενη στο σχέδιο αναδιορ-
γάνωσης δυνατότητα σύγχρονης υπο-
βολής πρότασης σχεδίου με την αίτηση 
για κήρυξη σε πτώχευση αντιστοιχεί 
κατά κάποιο τρόπο στο αντίστοιχο pre-
prepackaged plan. Σε αυτήν την περί-
πτωση ο οφειλέτης πρέπει να έχει έρθει 
σε συμφωνία με τους κυριότερους 
πιστωτές του ήδη πριν της κήρυξη της 
πτώχευσης και να υποβάλλει το συμφω-

νηθέν σχέδιο προς επικύρωση. Με αυτό 
τον τρόπο συντομεύεται η διάρκεια της 
αναδιοργάνωσης της επιχείρησής του, 
καθώς αποφεύγονται διάφορα στάδια 
της διαδικασίας. Συγκεκριμένα παρα-
κάμπτεται η δικαστική προεξέταση του 
σχεδίου, η σύγκληση της συνέλευσης 
των πιστωτών προς ψήφιση του σχεδί-
ου και το σχέδιο εισάγεται άμεσα προς 
επικύρωση. Ωστόσο, με τη νομοθετική 
πρόβλεψη για δυνατότητα άμεσης επι-
κύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, 
δυνατότητα που παρέχεται ακόμα και σε 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε παύση 
πληρωμών, οι πιθανότητες εφαρμογής 
ενός προεγκεκριμένου σχεδίου αναδι-
οργάνωσης εμφανίζονται μηδαμινές.

8.   Η περιορισμένη εφαρμογή 
του σχεδίου αναδιοργάνωσης

Στην πράξη παρατηρείται ότι το σχέδιο 
αναδιοργάνωσης, λόγω της ένταξής 
του εντός της πτωχευτικής διαδικασίας 
και των αρνητικών συνεπειών που αυτή 
συνεπάγεται για τον οφειλέτη, προτιμά-
ται περιορισμένα από τις επιχειρήσεις 
με οικονομικά προβλήματα. Κι αυτό 
γιατί, με την υπαγωγή του σε πτώχευ-
ση, ο οφειλέτης θα απωλέσει διάφορες 
διοικητικές άδειες, οι οποίες μπορεί να 
είναι απαραίτητες για τη συνέχιση άσκη-
σης της δραστηριότητάς του, και δεν έχει 
πλέον τη δυνατότητα να συμμετέχει σε 
δημόσιους διαγωνισμούς. Περαιτέρω, 
στις περισσότερες διαρκείς συμβάσεις 
προβλέπεται η δυνατότητα καταγγελίας 
σε περίπτωση πτώχευσης του αντισυμ-
βαλλομένου. Το γεγονός, μάλιστα, ότι το 
σχέδιο αναδιοργάνωσης προβλέφθηκε 
νομοθετικά την ίδια περίοδο με τη δια-
δικασία συνδιαλλαγής, οδήγησε τις επι-
χειρήσεις με προβλήματα στην επιλογή 
της τελευταίας διαδικασίας, ακριβώς 
λόγω του εξωπτωχευτικού χαρακτήρα 
της και των πλεονεκτημάτων της n 
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1.  Η νομοθετική ρύθμιση

Η διαδικασία εξυγίανσης συνιστά μια 
διαδικασία διάσωσης των βιώσιμων 
επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αδυ-
ναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών τους. Είναι προπτωχευ-
τική, διότι λαμβάνει χώρα πριν από την 
κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση. 

Η διαδικασία εξυγίανσης εισάχθηκε 
στα άρθρα 99 - 106ι του Πτωχευτικού 
Κώδικα (ΠτΚ) με το νόμο 4013/2011, 
σε αντικατάσταση της διαδικασίας 
συνδιαλλαγής που προβλεπόταν προ-
ηγουμένως στις εν λόγω διατάξεις. Η 
διαδικασία συνδιαλλαγής ήταν επίσης 
μια προπτωχευτική διαδικασία διάσω-
σης των επιχειρήσεων, η οποία, ωστό-
σο, είχε υποστεί έντονη κριτική, κυρίως 
διότι χρησιμοποιούνταν καταχρηστικά 
από ουσιαστικά πτωχευμένες επιχει-
ρήσεις, προκειμένου να επιτύχουν (με 
σχετική προσωρινή διαταγή) την ανα-
στολή της πληρωμής των υποχρεώσε-
ών τους. 

Η νομοθετική πρόβλεψη της διαδικασί-
ας εξυγίανσης, με την οποία παρέχεται 
στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 
οικονομικά προβλήματα μια «δεύτερη 
ευκαιρία», εξυπηρετεί τους ακόλου-
θους σκοπούς: 
(α)    τη διάσωση των θέσεων εργασίας 

τόσο της επιχείρησης που υπάγεται 
στη διαδικασία όσο και άλλων επι-
χειρήσεων που συναλλάσσονται 
με αυτήν (όπως των προμηθευτών 
της), 

(β)   τη διατήρηση της άυλης αξίας της 
επιχείρησης και τη συνέχιση της 
παραγωγικής της δραστηριότητας, 
και

(γ)    την προσέλκυση επενδύσεων, διότι 
είναι πιο ελκυστικό να επενδύσει 
κάποιος σε μια υφιστάμενη επιχεί-
ρηση παρά να ξεκινήσει «από το 
μηδέν».1 

2.  Προϋποθέσεις 

Για την έναρξη της διαδικασίας εξυγί-
ανσης πρέπει να συντρέχουν οι ακό-
λουθες προϋποθέσεις (άρθρο 99 παρά-
γραφος 1 ΠτΚ):
(α)    Ύπαρξη επιχείρησης με πτωχευτική 

ικανότητα: Στη διαδικασία εξυγίαν-
σης μπορεί να υπαχθεί μόνον έμπο-
ρος ή ένωση προσώπων που επιδι-
ώκει οικονομικό σκοπό. Μάλιστα, η 
επιχείρηση πρέπει να έχει ιδιαίτερη 
σημασία για το κοινωνικό σύνολο, 
ώστε η διάσωσή της να εξυπηρε-
τεί το γενικό συμφέρον (π.χ. διότι 
απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζο-
μένων).2 

(β)    Κέντρο των κύριων συμφερόντων 
της επιχείρησης στην Ελλάδα: Το 
κέντρο των κύριων συμφερόντων 
της επιχείρησης είναι ο τόπος άσκη-
σης της διοίκησής της. Για τις εται-
ρείες, αυτός ο τόπος θεωρείται ότι 
ταυτίζεται με τον τόπο της καταστα-
τικής έδρας (άρθρο 4 παράγραφος 
2 ΠτΚ). 

(γ)   Αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθε-
σμων χρεών: Η επιχείρηση πρέπει 
να βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική 
κατάσταση, ώστε να μην μπορεί να 
εκπληρώνει ληξιπρόθεσμες οφει-
λές της («παρούσα αδυναμία») ή να 
βρίσκεται αντιμέτωπη με τη βάσιμη 
απειλή να περιέλθει σε αδυναμία 
να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές της («επαπειλούμενη αδυ-
ναμία»). Σε κάθε περίπτωση, η σχε-
τική αδυναμία πρέπει να αφορά σε 
σημαντικό μέρος των οφειλών της 
επιχείρησης (αν όχι το σύνολο), ώστε 
να τίθεται σε κίνδυνο η συνέχιση της 
επιχείρησης. 

3.  Διαδικασία 

Η διαδικασία εξυγίανσης λαμβάνει 
χώρα με δύο τρόπους (άρθρο 99 παρά-
γραφος 4 ΠτΚ): είτε με δικαστική από-
φαση που διατάσσει το άνοιγμα της 
διαδικασίας, προκειμένου στη συνέχεια 

Η Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης
(Άρθρα 99 και επόμενα του Πτωχευτικού Κώδικα)

n Ηρώ Σταματάκη 

ΘΕΜΑτΑ ΠΡΟΠτΩΧΕΥτΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

1 Από την Αιτιολογική Έκθεση του νόμου 4013/2011.
2 Ενδεικτικά: Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 11923/2013.
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να διενεργηθούν οι αναγκαίες διαπραγ-
ματεύσεις και να επιτευχθεί συμφωνία 
μεταξύ της επιχείρησης και των πιστω-
τών της («δικαστική διαδικασία») είτε 
με την εξαρχής σύναψη συμφωνίας 
μεταξύ της επιχείρησης και των πιστω-
τών της, η οποία ακολούθως υποβάλ-
λεται στο δικαστήριο προς επικύρωση 
(«εξωδικαστική διαδικασία»). 

3.1  Δικαστική διαδικασία

Η δικαστική διαδικασία εξυγίανσης 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

3.1.1   Υποβολή αίτησης για το άνοιγμα 
της διαδικασίας

Ο οφειλέτης υποβάλλει στο δικαστήριο 
αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας 
εξυγίανσης (άρθρο 100 παράγραφος 1 
ΠτΚ). Αρμόδιο δικαστήριο είναι το πολυ-
μελές πρωτοδικείο που βρίσκεται στην 
περιφέρεια του τόπου όπου ο οφειλέτης 
έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων 
του («πτωχευτικό δικαστήριο», άρθρα 99 
παράγραφος 10 και 4 παράγραφος 1 ΠτΚ). 

Η αίτηση πρέπει να είναι αναλυτική. Ειδι-
κότερα, στο υποχρεωτικό περιεχόμενο της 
αίτησης εντάσσονται τα εξής (άρθρο 100 
παράγραφος 2 ΠτΚ):
(α)    περιγραφή της επιχείρησης του οφει-

λέτη (με ιδιαίτερη αναφορά στο μέγε-
θος και το προσωπικό της), 

(β)    περιγραφή της οικονομικής κατάστα-
σης της επιχείρησης (ιδίως των χρεών 
της προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστι-
κά ταμεία), 

(γ)    παρουσίαση των αιτίων της οικονομι-
κής αδυναμίας της επιχείρησης, 

(δ)    περιγραφή της κατάστασης και των 
προοπτικών της αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση, και
(ε)    ανάπτυξη των μέτρων που προτείνο-

νται για την αντιμετώπιση της οικονο-
μικής αδυναμίας (με αναφορά και σε 
τυχόν διαπραγματεύσεις που έχουν 
ήδη λάβει χώρα με τους πιστωτές). 

Με την ίδια αίτηση ο οφειλέτης μπορεί να 
ζητά (και με τη χορήγηση σχετικής προ-
σωρινής διαταγής) τη λήψη προληπτικών 
μέτρων υπέρ τόσο της επιχείρησης όσο 
και των εγγυητών, όπως την αναστολή 
των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης 
κατά της περιουσίας τους, την αναστολή 
των ατομικών διώξεων κ.λπ. (άρθρο 103 
ΠτΚ). Σημειωτέον ότι προληπτικά μέτρα 
μπορούν να ζητηθούν και με χωριστή αίτη-
ση, που δικάζεται κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων. 

Στην αίτηση μπορεί να ζητείται επιπλέον η 
σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών 
και ο ορισμός μεσολαβητή ή ειδικού εντο-
λοδόχου. Στη συνέλευση των πιστωτών 
συμμετέχουν όλοι οι πιστωτές του οφει-
λέτη κατά την ημέρα ανοίγματος της διαδι-
κασίας εξυγίανσης, προκειμένου να απο-
φασίσουν για την αποδοχή της συμφωνίας 
εξυγίανσης (άρθρο 105 ΠτΚ). Η σύγκληση 
της συνέλευσης των πιστωτών προβλέ-
φθηκε για την περίπτωση που ο οφειλέτης 
έχει πλήθος πιστωτών που είναι δύσκολο 
να συντονιστούν διαφορετικά. 

Ο μεσολαβητής αναλαμβάνει, έναντι αμοι-
βής, να προβεί σε κάθε ενέργεια που είναι 
αναγκαία για τη σύναψη συμφωνίας εξυγί-
ανσης μεταξύ του οφειλέτη και της νόμιμης 
πλειοψηφίας των πιστωτών (άρθρο 102 
παράγραφος 4 ΠτΚ). Ο διορισμός μεσολα-
βητή είναι υποχρεωτικός εάν ο οφειλέτης 
ζητά να συγκληθεί συνέλευση πιστωτών 
(άρθρο 102 παράγραφος 3 ΠτΚ). Τέλος, ο 
ειδικός εντολοδόχος αναλαμβάνει, έναντι 
αμοιβής, να διενεργεί ειδικές πράξεις, ιδί-
ως για τη διαφύλαξη της περιουσίας του 

οφειλέτη ή την επίβλεψη της εκτέλεσης 
της διαδικασίας εξυγίανσης. Τα καθήκοντα 
αυτά μπορούν να ανατεθούν και στο μεσο-
λαβητή (άρθρο 102 παράγραφος 6 ΠτΚ). 

Με την αίτηση πρέπει να κατατίθενται, με 
ποινή απαραδέκτου, όλα τα έγγραφα που 
αποδεικνύουν τη βασιμότητα της αίτησης. 
Ρητά στο νόμο, μάλιστα, προβλέπεται ότι 
με την αίτηση υποχρεωτικά προσκομίζο-
νται οι οικονομικές καταστάσεις της επι-
χείρησης της τελευταίας χρήσης για την 
οποία είναι διαθέσιμες και βεβαίωση της 
αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα 
χρέη της προς το Δημόσιο. 

Επιπλέον, η αίτηση συνοδεύεται υποχρεω-
τικά από έκθεση εμπειρογνώμονα (άρθρο 
100 παράγραφος 3 ΠτΚ). Ο εμπειρογνώ-
μονας είναι ελεγκτική εταιρεία ή ορκωτός 
ελεγκτής ή τράπεζα που επιλέγεται ελεύ-
θερα από τον οφειλέτη, υπό την προϋπό-
θεση ότι δεν τελεί σε σχέση εξάρτησης με 
αυτόν (π.χ. δεν μπορεί να είναι ο ελεγκτής 
που ήλεγξε τις οικονομικές καταστάσεις 
της επιχείρησης κατά τα πέντε τελευταία 
χρόνια – άρθρα 100 παράγραφος 4 και 106ι 
παράγραφος 1 ΠτΚ). Η έκθεση του εμπειρο-
γνώμονα πρέπει να περιλαμβάνει: (α) κατά-
λογο των περιουσιακών στοιχείων και των 
πιστωτών του οφειλέτη, (β) ανάλυση για 
τις πιθανότητες εξυγίανσης της επιχείρη-
σης, (γ) τη γνώμη του εμπειρογνώμονα για 
τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη, την 
κατάσταση της αγοράς, τη βιωσιμότητα της 
επιχείρησης, καθώς και κατά πόσο η εξυ-
γίανση της επιχείρησης δεν παραβλάπτει 
τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών 
που δεν θα συμμετάσχουν στη συμφωνία 
(δηλαδή οι πιστωτές που δεν θα συμμετά-
σχουν στη συμφωνία εξυγίανσης δεν θα 
περιέλθουν σε χειρότερη οικονομική θέση 
από αυτή που θα περιέρχονταν εάν ικανο-
ποιούνταν βάσει αναγκαστικής εκτέλεσης 
κατά του οφειλέτη ή εκκαθάρισης και δια-
νομής της περιουσίας κατά τη διαδικασία 
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της πτώχευσης). Περαιτέρω, απαιτείται και 
γνώμη του εμπειρογνώμονα για την ανά-
γκη λήψης προληπτικών μέτρων, εφόσον 
υπάρχει σχετικό αίτημα (άρθρο 100 παρά-
γραφος 3 ΠτΚ). 

Τέλος, η αίτηση συνοδεύεται, με ποινή 
απαραδέκτου, από Γραμμάτιο Κατάθεσης 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων, προς κάλυψη των εξόδων της δια-
δικασίας. Το σχετικό ποσό ανέρχεται σε 
€4.000 ή €7.000, εάν ο οφειλέτης είναι 
ανώνυμη εταιρεία. Εάν την αίτηση υποβά-
λει φυσικό πρόσωπο ή με την αίτηση δεν 
ζητείται η σύγκληση συνέλευσης πιστω-
τών ή ο διορισμός μεσολαβητή, το παρά-
βολο ανέρχεται σε €2.000. Εάν η αίτηση 
γίνει δεκτή, το ποσό χρησιμοποιείται για να 
καλύψει έξοδα της διαδικασίας (αμοιβές 
εμπειρογνώμονα, μεσολαβητή, δαπάνες 
δημοσίευσης κ.λπ.). Εάν η αίτηση απορ-
ριφθεί, το παράβολο επιστρέφεται στον 
οφειλέτη (άρθρο 100 παράγραφος 5 ΠτΚ). 

3.1.2   Δικαστική απόφαση για το άνοιγμα 
της διαδικασίας εξυγίανσης

Η αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας 
εξυγίανσης εκδικάζεται με τη διαδικασία 
της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 99 
παράγραφος 10 ΠτΚ) και επ’ αυτής εκδί-
δεται δικαστική απόφαση. Κατά το νόμο, η 
δικάσιμος ορίζεται εντός διμήνου από την 
κατάθεση της αίτησης (άρθρο 100 παρά-
γραφος 6 ΠτΚ) και το δικαστήριο υποχρε-
ούται να εκδώσει τη σχετική απόφαση 
εντός 15 ημερών από τη συζήτηση (άρθρο 
54 παράγραφος 2 ΠτΚ). 

Η δικαστική απόφαση μπορεί είτε να κάνει 
δεκτή την αίτηση είτε να την απορρίπτει. 
Εάν η απόφαση κάνει δεκτή την αίτηση, 
διατάσσει το άνοιγμα της διαδικασίας. 
Η εν λόγω απόφαση μπορεί να διορί-
ζει μεσολαβητή ή ειδικό εντολοδόχο, να 
αποφασίζει τη σύγκληση της συνέλευ-

σης πιστωτών, καθώς και να διατάσσει 
τη λήψη προληπτικών μέτρων. Κατά το 
νόμο, προληπτικά μέτρα που διατάχθηκαν 
ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε 
παύουν να ισχύουν μετά πάροδο 2 μηνών 
από το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγί-
ανσης (άρθρο 103 παράγραφος 7 ΠτΚ). 
Η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση 
για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίαν-
σης δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στο Δελτίο Δικαστι-
κών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών 
(άρθρο 101 παράγραφος 2 ΠτΚ) και δεν 
προσβάλλεται με ένδικα μέσα. 

Εάν η απόφαση απορρίπτει την αίτηση, 
προσβάλλεται με έφεση (άρθρο 101 
παράγραφος 3 ΠτΚ). 

3.1.3   Διαπραγματεύσεις με πιστωτές και 
υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης 

Η διαδικασία εξυγίανσης διαρκεί 2 μήνες 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
δικαστικής απόφασης που διατάσσει 
το άνοιγμά της στο Δελτίο Δικαστικών 
Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Η 
εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί 
1 επιπλέον μήνα, κατόπιν σχετικού αιτή-
ματος του οφειλέτη, του μεσολαβητή ή 
οποιουδήποτε πιστωτή, δηλαδή συνολικά 
η διαδικασία εξυγίανσης μπορεί να διαρ-
κέσει μέχρι 3 μήνες (άρθρο 101 παράγρα-
φος 1 ΠτΚ). Κατά τη διάρκεια της διαδικα-
σίας εξυγίανσης, ο οφειλέτης ή ο μεσολα-
βητής ετοιμάζει σχέδιο συμφωνίας εξυγί-
ανσης και εκκινούν διαπραγματεύσεις επί 
του σχεδίου αυτού με τους πιστωτές. 

Η συμφωνία εξυγίανσης περιέχει οποια-
δήποτε ρύθμιση της περιουσίας του οφει-
λέτη, όπως, ενδεικτικά, την επιμήκυνση 
του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών 
του, τη μείωση («haircut») των χρεών του, 
την εκποίηση ορισμένων περιουσιακών 
στοιχείων του (ιδίως ακινήτων, προς ικα-

νοποίηση των ενυπόθηκων δανειστών), 
τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της 
επιχείρησης, την αναστολή των ατομι-
κών διώξεων σε βάρος του οφειλέτη για 
χρονικό διάστημα μέχρι 3 μήνες από την 
επικύρωση της συμφωνίας κ.λπ. (άρθρο 
106ε παράγραφος 1 ΠτΚ). Η συμφωνία 
εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά 
από επιχειρηματικό σχέδιο με χρονική 
διάρκεια ίση με αυτή της συμφωνίας, το 
οποίο εγκρίνεται από τον οφειλέτη και 
τους πιστωτές (άρθρο 106 παράγραφος 
7 ΠτΚ). Πάντως, στην πράξη, οι αιτήσεις 
για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγί-
ανσης κατά κανόνα συνοδεύονται από 
επιχειρηματικό σχέδιο, προκειμένου να 
αποδεικνύεται με μεγαλύτερη σαφήνεια η 
βιωσιμότητα της επιχείρησης. 

Η συμφωνία συνάπτεται με την υπογραφή 
της από τον οφειλέτη και τους πιστωτές του 
που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 
60% του συνόλου των απαιτήσεων, στο 
οποίο περιλαμβάνεται το 40% τουλάχιστον 
των πιστωτών με υποθήκη ή προσημείω-
ση υποθήκης ή ενέχυρο ή ειδικό προνόμιο 
(άρθρα 99 παράγραφος 5 και 106α παρά-
γραφος 1 ΠτΚ). Τα ποσοστά υπολογίζονται 
με βάση τις απαιτήσεις που υπήρχαν κατά την 
ημέρα ανοίγματος της διαδικασίας (άρθρο 
106α παράγραφος 2 ΠτΚ). Εάν έχει συγκλη-
θεί συνέλευση των πιστωτών, τα ανωτέρω 
ποσοστά υπολογίζονται στο σύνολο των 
απαιτήσεων των πιστωτών που παρίστανται 
στη συνέλευση (άρθρο 106α παράγραφος 
1 ΠτΚ). Έτσι, η σύγκληση της συνέλευσης 
των πιστωτών διευκολύνει την αποδοχή 
της συμφωνίας εξυγίανσης όταν ο αριθμός 
των πιστωτών είναι μεγάλος και, συνεπώς, 
καθίσταται δυσχερής ο συντονισμός και η 
συνεννόησή τους. 

3.1.4   Υποβολή αίτησης για τη δικαστική 
επικύρωση της συμφωνίας

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας εξυ-
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γίανσης, ο οφειλέτης ή ο μεσολαβητής ή 
οποιοσδήποτε πιστωτής υποβάλλει αίτη-
ση στο πτωχευτικό δικαστήριο για την 
επικύρωση της υπογραφείσας συμφω-
νίας εξυγίανσης (άρθρο 106στ παράγρα-
φος 1 ΠτΚ). Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί 
εντός του χρόνου διάρκειας της διαδικα-
σίας εξυγίανσης. Εάν η εν λόγω διάρκεια 
παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία εξυγίαν-
σης θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως λήξει 
(άρθρο 104 παράγραφος 1 ΠτΚ). Η αίτηση 
για επικύρωση πρέπει να συνοδεύεται 
από την υπογραφείσα συμφωνία εξυγί-
ανσης, το εγκεκριμένο από τον οφειλέτη 
και τη νόμιμη πλειοψηφία των πιστω-
τών επιχειρηματικό σχέδιο (άρθρο 106ε 
παράγραφος 7 ΠτΚ) και την έκθεση εμπει-
ρογνώμονα για τη συνδρομή των όρων 
επικύρωσης της συμφωνίας. Η εν λόγω 
έκθεση μπορεί να συνταχθεί από τον ίδιο 
εμπειρογνώμονα που συνέταξε την έκθε-
ση για το άνοιγμα της διαδικασίας (άρθρο 
106στ παράγραφος 2 ΠτΚ).
 
3.1.5   Δικαστική απόφαση για την 

επικύρωση της συμφωνίας 
εξυγίανσης

Κατά το νόμο, η αίτηση εκδικάζεται εντός 2 
μηνών από την κατάθεσή της στο δικαστή-
ριο (άρθρο 106στ παράγραφος 5 ΠτΚ) με 
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 
(άρθρο 99 παράγραφος 10 ΠτΚ). Το δικα-
στήριο υποχρεούται να εκδώσει τη σχετική 
απόφαση εντός 15 ημερών από τη συζήτη-
ση (άρθρο 54 παράγραφος 2 ΠτΚ). 

Το δικαστήριο μπορεί είτε να επικυρώσει 
είτε να απορρίψει τη συμφωνία εξυγίανσης. 

Το δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία 
εξυγίανσης, εφόσον συντρέχουν οι ακό-
λουθες προϋποθέσεις (άρθρο 106ζ παρά-
γραφοι 1 και 2 ΠτΚ):
(α)    εάν η συμφωνία εξυγίανσης έχει υπο-

γραφεί από τον οφειλέτη και την ανα-

γκαία πλειοψηφία του συνόλου των 
πιστωτών ή, σε περίπτωση σύγκλη-
σης συνέλευσης πιστωτών, η εν λόγω 
συνέλευση έχει λάβει νόμιμα απόφαση 
για την υπογραφή της συμφωνίας, 

(β)    εάν, βάσει οικονομικών κριτηρίων, 
πιθανολογείται ότι η επιχείρηση του 
οφειλέτη θα καταστεί βιώσιμη μετά 
την επικύρωση της συμφωνίας εξυ-
γίανσης, 

(γ)    εάν πιθανολογείται ότι η συλλογική 
ικανοποίηση των πιστωτών δεν παρα-
βλάπτεται από τη συμφωνία εξυγίαν-
σης, 

(δ)    εάν το δικαστήριο πεισθεί ότι η συμ-
φωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλε-
σμα δόλου, αθέμιτης πράξης ή κακό-
πιστης συμπεριφοράς του οφειλέτη, 
πιστωτή ή τρίτου, και ότι δεν παραβι-
άζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, 

(ε)    εάν το δικαστήριο θεωρήσει ότι η συμ-
φωνία εξυγίανσης αντιμετωπίζει με 
βάση την αρχή της ισότιμης μεταχεί-
ρισης τους πιστωτές που βρίσκονται 
στην ίδια θέση. Αποκλίσεις από την 
αρχή της ίσης μεταχείρισης των πιστω-
τών επιτρέπονται, εάν δικαιολογούνται 
για σπουδαίο επιχειρηματικό ή κοινω-
νικό λόγο που εκτίθεται ειδικά στην 
απόφαση του πτωχευτικού δικαστη-
ρίου ή εφόσον ο θιγόμενος πιστωτής 
συναινεί στην απόκλιση. 

Η επικυρωτική δικαστική απόφαση δημοσι-
εύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο Δικαστι-
κών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών 
με επιμέλεια του οφειλέτη ή του μεσολα-
βητή (εάν υπάρχει). Η εν λόγω απόφαση 
προσβάλλεται με ανακοπή και τριτανακοπή 
από πιστωτή που δεν παρέστη στη συζήτη-
ση ή δεν είχε κλητευθεί νόμιμα (άρθρο 106ζ 
παράγραφοι 6 και 7 ΠτΚ). Από την επικύρω-

ση της, η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει 
το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις 
των οποίων ρυθμίζονται από αυτήν, ακό-
μη κι αν δεν είναι συμβαλλόμενοι ή δεν 
ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας εξυγίαν-
σης. Πάντως, δεν δεσμεύονται πιστωτές οι 
απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν μετά το 
άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 
106η παράγραφος 1 ΠτΚ). Η επικυρωτική 
απόφαση συνιστά τίτλο εκτελεστό για τις 
αναλαμβανόμενες με αυτήν υποχρεώσεις 
εφόσον από τη συμφωνία προκύπτει η 
ποσότητα και ποιότητα της παροχής (άρθρο 
106η παράγραφος 5 ΠτΚ). 

Το δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συμ-
φωνία εξυγίανσης εάν ελλείπει κάποια 
από τις ανωτέρω προϋποθέσεις που αιτι-
ολογούν την επικύρωσή της (άρθρο 106ζ 
παράγραφος 2 ΠτΚ). Η δικαστική από-
φαση που απορρίπτει την αίτηση, επίσης, 
δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου 
Νομικών, κατά τα προαναφερθέντα. Κατά 
της απόφασης αυτής ασκείται έφεση κατά 
τις κοινές διατάξεις (άρθρο 106ζ παρά-
γραφος 8 ΠτΚ).
 
3.2  Εξωδικαστική διαδικασία

Η εξωδικαστική διαδικασία εξυγίαν-
σης εισάχθηκε στον ΠτΚ με το νόμο 
4013/2011. Κατά την εν λόγω διαδικα-
σία, ο οφειλέτης προβαίνει σε απευθεί-
ας διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές 
του και, μετά την υπογραφή συμφωνίας 
εξυγίανσης που συγκεντρώνει τα προ-
αναφερθέντα νόμιμα ποσοστά πλειο-
ψηφίας, ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση 
στο δικαστήριο για να επικυρώσει την 
ήδη υπογραφείσα συμφωνία εξυγίαν-
σης («prepackaged plan»), προκειμένου 
αυτή να καταστεί δεσμευτική για όλους 
τους πιστωτές. Η εν λόγω διαδικασία 
εξασφαλίζει την ομαλή εξακολούθηση 
της λειτουργίας της επιχείρησης καθώς, 



46 | Κελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

ΘΕΜΑτΑ ΠΡΟΠτΩΧΕΥτΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

λόγω της εμπιστευτικότητας των δια-
πραγματεύσεων, τα οικονομικά της 
προβλήματα δεν καθίστανται γνωστά 
στο ευρύ κοινό.3 

Με την αίτηση για επικύρωση κατατί-
θεται στο δικαστήριο η υπογραφείσα 
συμφωνία, το επιχειρηματικό σχέδιο 
της επιχείρησης εγκεκριμένο από τον 
οφειλέτη και τη νόμιμη πλειοψηφία των 
πιστωτών (άρθρο 106ε παράγραφος 
7 ΠτΚ) και μια πρόσφατη «κατάσταση 
(λίστα) πιστωτών» καταρτισμένη το 
πολύ 3 μήνες πριν από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης στο δικαστή-
ριο (άρθρο 106β παράγραφος 1 ΠτΚ). 
Η αίτηση συνοδεύεται, ακόμη, από το 
παράβολο που κατατίθεται με την αίτηση 
για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίαν-
σης προς κάλυψη των εξόδων της δια-
δικασίας. Επίσης, και στην περίπτωση 
αυτή επιτρέπεται η λήψη προληπτικών 
μέτρων από την κατάθεση της συμφω-
νίας εξυγίανσης προς επικύρωση και 
μέχρι την έκδοση της σχετικής δικαστι-
κής απόφασης (άρθρο 106β παράγρα-
φος 2 ΠτΚ).

Κατά το νόμο, η αίτηση εκδικάζεται 
εντός 2 μηνών από την κατάθεσή της στο 
δικαστήριο (άρθρο 106στ παράγραφος 
5 ΠτΚ) με τη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας (άρθρο 99 παράγραφος 
10 ΠτΚ) και το δικαστήριο υποχρεούται 
να εκδώσει τη σχετική απόφαση εντός 
15 ημερών από τη συζήτηση (άρθρο 54 
παράγραφος 2 ΠτΚ). Για να γίνει δεκτή 
η αίτηση, το δικαστήριο εξετάζει εάν 
συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέ-
σεις τόσο για το άνοιγμα της διαδικασίας 
εξυγίανσης όσο και για την επικύρωση 
της συμφωνίας.4

4.  Εξυγίανση και πτώχευση

Αν και κατά το σκοπό του νομοθέτη η 
διαδικασία εξυγίανσης κατατείνει στη 
διάσωση των βιώσιμων επιχειρήσεων, 
στην πράξη αιτήσεις εξυγίανσης υποβάλ-
λονται κατά κανόνα από επιχειρήσεις που 
ουσιαστικά έχουν περιέλθει σε γενική 
και μόνιμη αδυναμία να καταβάλουν τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές τους («παύση 
πληρωμών»), με αποτέλεσμα η δυσχερής 
οικονομική τους κατάσταση να μην είναι 
αναστρέψιμη. Πρόκειται, δηλαδή, για 
επιχειρήσεις που κανονικά θα έπρεπε να 
κηρυχθούν σε πτώχευση αντί να ανοίξει 
διαδικασία εξυγίανσης.

Ενόψει των ανωτέρω, στο νόμο ρητά προ-
βλέπεται ότι, εάν ο οφειλέτης έχει περιέλ-
θει σε παύση πληρωμών, στο δικόγραφο 
της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασί-
ας εξυγίανσης πρέπει να περιέχεται και 
αίτηση για την κήρυξη σε πτώχευση. Η 
μη συνυποβολή της αίτησης πτώχευσης 
δεν καθιστά απαράδεκτη την αίτηση για 
το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης. 
Ωστόσο, εφόσον συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις για την κήρυξη του οφειλέτη σε 
πτώχευση, τη σχετική αίτηση μπορεί να 
υποβάλει οποιοσδήποτε από τους πιστω-
τές του ή ο εισαγγελέας πρωτοδικών, 
εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμ-
φέροντος. Σε κάθε περίπτωση, η σχετική 
αίτηση για την κήρυξη πτώχευσης πρέ-
πει να συνεκδικασθεί με την αίτηση για 
το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης 
(άρθρο 100 παράγραφος 7 ΠτΚ). 

Σε περίπτωση άσκησης και των δύο αιτή-
σεων, το δικαστήριο αρχικά εξετάζει την 
αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυ-
γίανσης. Εάν η εν λόγω αίτηση γίνει δεκτή, 

το δικαστήριο αναστέλλει με την απόφαση 
την εξέταση της αίτησης κήρυξης πτώχευ-
σης μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίαν-
σης (ιδίως μέχρι την έκδοση της δικαστικής 
απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης της 
συμφωνίας εξυγίανσης). Σε περίπτωση που 
το δικαστήριο επικυρώσει τη συμφωνία 
εξυγίανσης, θεωρείται ότι με την επικυρω-
τική απόφαση απορρίπτει την αίτηση για την 
κήρυξη πτώχευσης. Αντίθετα, εάν το δικα-
στήριο απορρίψει την αίτηση για το άνοιγμα 
της διαδικασίας εξυγίανσης, προχωρεί στην 
εξέταση της αίτησης πτώχευσης (άρθρο 
100 παράγραφος 6 ΠτΚ). 

5.  συμπέρασμα

Η διαδικασία εξυγίανσης κατατείνει στη 
χορήγηση μιας «δεύτερης ευκαιρίας» 
σε επιχειρήσεις που, στο πλαίσιο της 
οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζουν 
προβλήματα ρευστότητας. Στην πράξη, 
από την εισαγωγή της στον Πτωχευτικό 
Κώδικα το Σεπτέμβριο του 2011, αρκε-
τές επιχειρήσεις υπέβαλαν αιτήσεις για 
το άνοιγμα της διαδικασίας. Ωστόσο, κατά 
κανόνα, η δικαστική διαδικασία εξυγίαν-
σης φαίνεται να εκκινεί από επιχειρήσεις 
που ουσιαστικά βρίσκονται στα πρόθυρα 
της πτώχευσης και με την υποβολή της 
αίτησης απλώς προσπαθούν να κερδί-
σουν μια παράταση ζωής. Γι’ αυτό και 
δεν υπάρχουν πολλές περιπτώσεις επι-
κύρωσης των συμφωνιών εξυγίανσης 
που εκκίνησαν στο πλαίσιο της δικα-
στικής διαδικασίας. Αντίθετα, οι επιχει-
ρήσεις που είναι πραγματικά βιώσιμες, 
συνήθως, καταφέρνουν να συνάψουν 
εξωδικαστικά τη συμφωνία εξυγίανσης 
με τους πιστωτές τους, με αποτέλεσμα 
στη συνέχεια το δικαστήριο να προχωρεί 
στην επικύρωσή της. 

3 Αιτιολογική Έκθεση του νόμου 4013/2011. 
4 Ενδεικτικά: Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 539/2012.
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1.  Εισαγωγικά

Η διαδικασία εξυγίανσης των επι-
χειρήσεων που βρίσκονται σε οικο-
νομική αδυναμία [άρθρα 99 επόμε-
να του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ)] 
εισήχθη στο ελληνικό δίκαιο με το 
νόμο 4013/2011, τροποποιώντας εκ 
βάθρων την προϊσχύουσα προπτω-
χευτική διαδικασία, γνωστή ως διαδι-
κασία συνδιαλλαγής. Η νέα διαδικασία 
εξυγίανσης (όπως και η διαδικασία 
συνδιαλλαγής) αποβλέπει στη διάσω-
ση της επιχείρησης, τη συνέχιση της 
παραγωγικής της δραστηριότητας και 
την προσέλκυση επενδύσεων. Εκτός, 
όμως, από τα οικονομικά οφέλη για 
την επιχείρηση, η διαδικασία εξυγί-
ανσης έχει και κοινωνική σημασία, 
καθώς με την παροχή δεύτερης ευκαι-
ρίας διασώζονται θέσεις εργασίας.1 
Η θέληση του νομοθέτη να προστατεύ-
σει τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις 
των εργαζομένων αποτυπώνεται σε 
αρκετές από τις διατάξεις της νέας 
διαδικασίας εξυγίανσης. Μάλιστα, 
περίπου ένα έτος μετά την εφαρμο-
γή των διατάξεων αυτών, με το νόμο 
4072/2012 ο νομοθέτης θέλησε να 
βελτιώσει ορισμένες από αυτές, με 
στόχο να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο 
η θέση των εργαζομένων.2 Ακολουθεί 

παράθεση των νέων αυτών διατά-
ξεων, όπως ισχύουν. Σημειώνεται, 
ωστόσο, ότι, σε κάθε περίπτωση, κατά 
την αξιολόγηση των διατάξεων αυτών 
δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και το 
γεγονός ότι η επιχείρηση που υπάγεται 
σε διαδικασία εξυγίανσης βρίσκεται 
στα πρόθυρα πτώχευσης ή ακόμα και 
σε κατάσταση παύσης πληρωμών. 

2.   Η ικανοποίηση των 
εργαζομένων στο πλαίσιο 
της συλλογικής διαδικασίας 

Μία από τις βασικές διαφορές της 
διαδικασίας εξυγίανσης από την προ-
ϊσχύουσα διαδικασία συνδιαλλαγής 
είναι ότι τυχόν συμφωνία περί εξυγί-
ανσης δεσμεύει τόσο τους συναινού-
ντες όσο και τους μη συναινούντες 
στην εν λόγω συμφωνία πιστωτές. 
Ως εκ τούτου, απαιτήσεις των εργα-
ζομένων που έχουν γεννηθεί πριν από 
το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίαν-
σης αποτελούν μέρος της συμφωνίας 
εξυγίανσης, με ή και χωρίς τη συναί-
νεση των εργαζομένων. Με τον τρόπο 
αυτό αντιμετωπίστηκε το βασικότερο 
μειονέκτημα της διαδικασίας συν-
διαλλαγής, δηλαδή η έλλειψη συλ-
λογικής δράσης (collective action 
problem). Όπως αναφέρεται και 

στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 
4013/2011, το γεγονός ότι οι αξιώ-
σεις των πιστωτών που δεν συμμε-
τείχαν στη διαδικασία συνδιαλλαγής 
δεν θίγονταν δημιουργούσε απροθυ-
μία στους πιστωτές να συμμετάσχουν 
στη διαδικασία συνδιαλλαγής. Κι 
αυτό γιατί ήλπιζαν ότι κάποιος άλλος 
πιστωτής θα επωμιστεί το κόστος της 
ρύθμισης της οφειλής του, το οποίο 
εν τέλει θα ωφελούσε το σύνολο των 
πιστωτών. Αυτό, βεβαίως, εμπεριεί-
χε τον κίνδυνο οι πιστωτές να μην 
καταλήξουν σε συμφωνία και, ως εκ 
τούτου, να καταστεί αδύνατη η διάσω-
ση της επιχείρησης. Αντίθετα, η νέα 
διαδικασία εξυγίανσης παρουσιάζει 
χαρακτηριστικά συλλογικής διαδικα-
σίας. Ακριβώς λόγω της συλλογικής 
αυτής φύσης της διαδικασίας εξυγί-
ανσης, τυχόν διατάξεις αναγκαστικού 
δικαίου που περιορίζουν το ποσοστό 
«κουρέματος» που είναι δυνατόν να 
υποστούν οι απαιτήσεις των εργαζο-
μένων δεν έχουν εφαρμογή στη δια-
δικασία εξυγίανσης. Αυτό σημαίνει ότι 
οι εργαζόμενοι μπορούν να συμφω-
νήσουν σε κούρεμα των απαιτήσεών 
τους (οι οποίες έχουν γεννηθεί μέχρι 
το άνοιγμα της διαδικασίας και όχι 
των μελλοντικών) ακόμα και κάτω 
του βασικού μισθού. 

Η Προστασία και η Ικανοποίηση των 
Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Διαδικασίας 
Εξυγίανσης
n Άννα Βάμιαλη 

1 Αιτιολογική Έκθεση του νόμου 4013/2011.
2 Αιτιολογική Έκθεση του νόμου 4072/2012.
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Τα ως άνω, μολονότι φαίνεται να 
θίγουν την προνομιακή θέση των 
εργαζομένων, αντισταθμίζονται από 
μία άλλη βασική αρχή της διαδικασίας 
εξυγίανσης, η οποία επιτάσσει να μην 
παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποί-
ηση των πιστωτών (άρθρο 99 παράγρα-
φος 2 ΠτΚ). Αυτό, πρακτικά, σημαίνει 
ότι οι μη συμβαλλόμενοι στη συμφω-
νία εξυγίανσης πιστωτές δεν δύναται 
να βρεθούν σε χειρότερη οικονομική 
θέση από αυτήν που θα βρίσκονταν εάν 
λάμβανε χώρα αναγκαστική εκτέλε-
ση ή εάν ικανοποιούνταν με βάση την 
πτωχευτική διαδικασία. Δεδομένου, 
λοιπόν, ότι, κατά τις κοινές διατάξεις 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί 
αναγκαστικής εκτέλεσης, οι εργαζόμε-
νοι ικανοποιούνται προνομιακά, η συμ-
φωνία εξυγίανσης δεν μπορεί να θίγει 
την προνομιακή αυτή ικανοποίηση των 
εργαζομένων. Σε περίπτωση, μάλιστα, 
που παραβλάπτεται η συλλογική ικανο-
ποίηση των πιστωτών, το πτωχευτικό 
δικαστήριο αρνείται να επικυρώσει την 
συμφωνία εξυγίανσης (άρθρο 106ζ 
παράγραφος 2 β ΠτΚ).

Αναφορικά με το μέτρο στο οποίο δύνα-
νται να ικανοποιηθούν οι εργαζόμενοι 
για τις (προ της έναρξης της διαδικασί-
ας εξυγίανσης) απαιτήσεις τους, η δικα-
στηριακή πρακτική έχει δείξει ότι, κατά 
κανόνα, οι εργαζόμενοι ικανοποιούνται 
στο 100% των απαιτήσεών τους, τόσο 
προκειμένου οι τελευταίοι να συναι-
νέσουν στη συμφωνία εξυγίανσης όσο 
και λόγω της βαρύνουσας σημασίας 
που δίνει ο νόμος στις απαιτήσεις τους. 
Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηριστική είναι 
και η ρητή πρόβλεψη του νομοθέτη ότι 
οι εργατικές απαιτήσεις δύνανται να 
τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης κατά 
παρέκκλιση από την αρχή της ισότιμης 
μεταχείρισης των πιστωτών (άρθρο 
106ζ παράγραφος 2 δ ΠτΚ). 

3.   Διατήρηση των αναγκαίων 
θέσεων εργασίας 

Κατά το προϊσχύον δίκαιο, το ζήτημα της 
διατήρησης θέσεων εργασίας συνιστούσε 
αρμοδιότητα και μέρος των στόχων που 
έπρεπε να επιτύχει ο μεσολαβητής. Ζήτη-
μα, ωστόσο, παρέμενε η τύχη των εργα-
ζομένων και η διατήρηση των θέσεων 
εργασίας μέχρι την επιθυμητή ανάκαμψη 
της επιχείρησης. Το πρόβλημα αυτό αντι-
μετωπίστηκε, ως ενός σημείου, με τη δια-
δικασία εξυγίανσης. Συγκεκριμένα, με το 
άρθρο 103 παράγραφος 3 του ΠτΚ (όπως 
τροποποιήθηκε με το νόμο 4072/2012) 
δίνεται για πρώτη φορά ρητά η δυνατότητα 
στο πτωχευτικό δικαστήριο, ως προληπτικό 
μέτρο, να διατάξει τη διατήρηση των ανα-
γκαίων θέσεων εργασίας μέχρι την επικύ-
ρωση ή την απόρριψη του σχεδίου εξυγί-
ανσης. Στόχος της διάταξης αυτής είναι να 
αποφευχθεί η καταχρηστική απόλυση των 
εργαζομένων με το πρόσχημα της έναρξης 
της διαδικασίας εξυγίανσης. Ωστόσο, όπως 
αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του 
νόμου 4072/2012, το δικαστήριο θα πρέπει 
να σταθμίσει το όφελος των εργαζομένων 
από τη διατήρηση των θέσεων εργασίας με 
την πιθανή βλάβη της επιχείρησης από την 
παραμονή πλεονάζοντος δυναμικού. Συνε-
πώς, ενώ μακροπρόθεσμος στόχος της 
διαδικασίας εξυγίανσης είναι η διάσωση 
της επιχείρησης και, κατ’ επέκταση, η διά-
σωση και των θέσεων εργασίας, ο νόμος 
δεν αποκλείει τη δυνατότητα καταγγελίας 
των συμβάσεων εργασίας, και ιδιαιτέρως 
μέχρι το σημείο εκείνο όπου θα καθίσταται 
βιώσιμη η επιχείρηση. 

Ενόψει των ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό 
ότι, παρά τη ρητά προβλεπόμενη στο νόμο 
δυνατότητα διατήρησης των θέσεων 
εργασίας για όσο χρόνο διαρκεί η εξυγί-
ανση, βασικό κριτήριο για την πραγματική 
άσκηση της δυνατότητας αυτής συνιστά η 
οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. 

4.   Η εξαίρεση των εργατικών 
απαιτήσεων από την 
αναστολή ατομικών διώξεων

Μία άλλη σημαντική καινοτομία της 
διαδικασίας εξυγίανσης είναι η εξαί-
ρεση των εργατικών απαιτήσεων για 
μισθούς από την αναστολή των ατο-
μικών διώξεων κατά του οφειλέτη, η 
οποία ισχυροποιεί σημαντικά τη θέση 
των εργαζομένων έναντι των λοιπών 
πιστωτών της επιχείρησης. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 
103 του ΠτΚ, το πτωχευτικό δικαστή-
ριο έχει τη δυνατότητα να διατάσσει την 
αναστολή όλων των μέτρων αναγκαστι-
κής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη από 
την κατάθεση της αίτησης για το άνοιγμα 
της διαδικασίας εξυγίανσης μέχρι και τη 
λήξη της, εν όλω ή εν μέρει. Η αναστο-
λή των ατομικών διώξεων αφορά στις 
απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί πριν από 
την κατάθεση της αίτησης, αλλά δεν 
αποκλείεται το δικαστήριο να επεκτεί-
νει την αναστολή και σε νεότερες απαι-
τήσεις. Ωστόσο, από το προληπτικό αυτό 
μέτρο εξαιρούνται ρητά οι απαιτήσεις 
των εργαζομένων από μισθούς (άρθρο 
103 παράγραφος 5 εδάφιο β ΠτΚ). Η 
εξαίρεση αυτή είναι υποχρεωτική και 
μπορεί να αρθεί μόνο με ειδική και αιτι-
ολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, η 
οποία θα πρέπει μάλιστα να δικαιολογεί-
ται από σπουδαίο λόγο. 

5.   Η παρουσία εκπροσώπου 
των εργαζομένων στη 
συζήτηση της αίτησης για 
έναρξη της διαδικασίας 
εξυγίανσης και για την 
επικύρωση της συμφωνίας 
εξυγίανσης

Στις ως άνω διατάξεις προστίθεται και 
αυτή του άρθρου 106στ παράγραφος 4 
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που προβλέπει τη δυνατότητα  παράστα-
σης εκπροσώπου των εργαζομένων κατά 
τη συζήτηση της αίτησης για επικύρωση 
της συμφωνίας εξυγίανσης. Εξάλλου, 
με την τροποποίηση των διατάξεων του 
αρχικού νόμου με το νόμο 4072/2012 
προστέθηκε και η δυνατότητα κλήτευσης 
εκπροσώπου των εργαζομένων και κατά 
τη συζήτηση της αίτησης για έναρξη της 
διαδικασίας εξυγίανσης. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους εργαζο-
μένους να υποστηρίξουν την υπαγωγή της 
επιχείρησης στη διαδικασία εξυγίανσης, 
δεδομένου και του συμφέροντός τους για 
τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους.

6.  συμπέρασμα

Η προστασία των εργαζομένων και 

η διατήρηση των θέσεων εργασίας 
αποτελούν εξ ορισμού έναν από τους 
στόχους της διαδικασίας εξυγίανσης. 
Με τη διάσωση της επιχείρησης αφε-
νός διατηρούνται θέσεις εργασίας και 
αφετέρου παρέχεται η δυνατότητα 
στην επιχείρηση να αποπληρώσει τους 
ήδη οφειλόμενους μισθούς και λοιπές 
εργατικές απαιτήσεις. Οι διατάξεις που 
αναλύθηκαν παραπάνω, δηλαδή:
(α)    η ευνοϊκή μεταχείριση των εργα-

ζομένων κατά παρέκκλιση της ίσης 
μεταχείρισης των πιστωτών (άρθρο 
106ζ παράγραφος 2 δ ΠτΚ),

(β)    η δυνατότητα διατήρησης των ανα-
γκαίων θέσεων εργασίας για όσο 
χρόνο διαρκεί η εξυγίανση (άρθρο 
103 παράγραφος 3 ΠτΚ),

(γ)    η ρητή εξαίρεση των απαιτήσεων 
των εργαζομένων από μισθούς από 
το προληπτικό μέτρο αναστολής των 
ατομικών διώξεων κατά του οφειλέ-
τη (άρθρο 103 παράγραφος 5 ΠτΚ) και

(δ)    η παρουσία εκπροσώπου των εργα-
ζομένων στη συζήτηση της αίτησης 
για την έναρξη της διαδικασίας 
εξυγίανσης και για την επικύρωση 
της συμφωνίας εξυγίανσης (άρθρο 
106στ παράγραφος 4 ΠτΚ),

έρχονται να προστεθούν στις γενικό-
τερες διατάξεις περί προστασίας των 
εργαζομένων αλλά και στο γενικότε-
ρο πνεύμα του νόμου περί εξυγίανσης 
επιχειρήσεων για την προστασία των 
εργαζομένων και τη διάσωση των 
θέσεων εργασίας. 
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1.   Η εισαγωγή της 
διαδικασίας ειδικής 
εκκαθάρισης στον 
Πτωχευτικό Κώδικα 

Η διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης εισήχθη 
στον Πτωχευτικό Κώδικα (ΠτΚ) με το νόμο 
4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρι-
κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007, (Πτωχευτι-
κός Κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» κατά το 
πρότυπο της διαδικασίας εκκαθάρισης των 
άρθρων 46 έως 46β του νόμου 1892/1990 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις». Η διαδικασία ειδικής 
εκκαθάρισης του άρθρου 106ια του ΠτΚ 
αποτελεί εξυγιαντική – προπτωχευτική δια-
δικασία, με την οποία επιδιώκεται η διάσω-
ση της επιχείρησης του οφειλέτη μέσω της 
πώλησης του συνόλου του ενεργητικού της 
με τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισμού. Σκοπός της διαδικασίας είναι 
η διάσωση της επιχείρησης ως λειτουργι-
κού συνόλου και η αποφυγή του κατακερ-
ματισμού της μέσω της μεταβίβασής της σε 
νέο αγοραστή. 

Για το άνοιγμα της διαδικασίας ειδικής 
εκκαθάρισης δεν απαιτείται η κήρυξη σε 
πτώχευση του οφειλέτη – όπως απαι-
τείται, παραδείγματος χάρη, στο σχέδιο 

αναδιοργάνωσης ή κατά την εκποίηση της 
επιχείρησης ως συνόλου κατά το στάδιο 
της ένωσης των πιστωτών στη διαδικασία 
πτώχευσης. Ως λόγος εισαγωγής της νέας 
αυτής διαδικασίας προκρίνεται το γεγονός 
ότι η διάσωση της επιχείρησης θα λει-
τουργήσει προς όφελος τόσο της εθνικής 
οικονομίας – με τη διατήρηση παραγωγι-
κών μονάδων – όσο και της κοινωνίας – 
με τη διατήρηση θέσεων εργασίας. 

2.   Προϋποθέσεις υπαγωγής 
στη διαδικασία ειδικής 
εκκαθάρισης

2.1   Οι υποκειμενικές 
προϋποθέσεις 

Προκειμένου να είναι παραδεκτή η αίτη-
ση υπαγωγής στη νέα διαδικασία ειδικής 
εκκαθάρισης, απαιτείται ο οφειλέτης να 
έχει πτωχευτική ικανότητα1 και να είναι 
φορέας επιχείρησης. Ως επιχείρηση νοεί-
ται το οργανωμένο λειτουργικό σύνολο 
περιουσιακών στοιχείων που εξυπηρε-
τεί την εμπορική ιδιότητα του φορέα του. 
Επιπλέον, για το παραδεκτό της σχετικής 
αίτησης είναι απαραίτητο να πληρούνται 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς 
το μέγεθος της επιχείρησης. Συγκριμέ-
να, αίτηση δικαιούνται να υποβάλλουν 
«μεγάλες» επιχειρήσεις, δηλαδή επι-
χειρήσεις που παρουσιάζουν δύο από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με 

το άρθρο 42α του νόμου 2190/1920:
(α)    Εμφανίζουν σύνολο ισολογισμού από 

€2.500.000 και άνω.

(β)    Έχουν επιτύχει καθαρό κύκλο εργασι-
ών από €5.000.000 και άνω.

(γ)    Διαθέτουν προσωπικό ανερχόμενο 
τουλάχιστον σε πενήντα άτομα κατά 
μέσο όρο στη διάρκεια της χρήσης.

2.2   Οι αντικειμενικές 
προϋποθέσεις

Οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για την 
υπαγωγή στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρι-
σης είναι οι ίδιες με αυτές για την υπαγωγή 
σε πτώχευση. Η επιχείρηση πρέπει να βρί-
σκεται είτε σε κατάσταση γενικής και μόνι-
μης αδυναμίας να εκπληρώσει τις ληξι-
πρόθεσμες χρηματικές της υποχρεώσεις 
(παύση πληρωμών) είτε σε επαπειλούμενη 
αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 
της όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες 
(αναμενόμενη παύση πληρωμών). 

Για την υπαγωγή στη διαδικασία ειδι-
κής εκκαθάρισης δεν τίθεται ως όρος 
η συνέχιση ή η παύση της λειτουργίας 
της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, σε ειδική 
εκκαθάριση μπορούν να υπαχθούν επι-
χειρήσεις: 
n     που συνεχίζουν την παραγωγική τους 

δραστηριότητα 

Η Διαδικασία Ειδικής Εκκαθάρισης κατά  
το Άρθρο 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα

n Ευάγγελος Τσαχάς

1  Πτωχευτική ικανότητα έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την εμπορική ιδιότητα, δηλαδή διενεργούν εμπορικές πράξεις κατά σύνηθες 
επάγγελμα ή έχουν εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα (π.χ. ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ναυτική εταιρεία κ.λπ.).
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n     που έχουν παύσει να λειτουργούν 
εξαιτίας αδυναμίας πληρωμών 

n     που βρίσκονται στο στάδιο της πτω-
χευτικής εκκαθάρισης αλλά διατηρούν 
τη συνεκτικότητά τους. 

3.   Διαδικασία υπαγωγής 
σε καθεστώς ειδικής 
εκκαθάρισης

3.1   Κατάθεση αίτησης για την 
υπαγωγή στη διαδικασία 
ειδικής εκκαθάρισης

Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία 
ειδικής εκκαθάρισης κατατίθεται στο πτω-
χευτικό δικαστήριο, δηλαδή στο Πολυμε-
λές Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου η 
επιχείρηση (οφειλέτης) έχει το κέντρο των 
κυρίων συμφερόντων της. Προς υποβολή 
της αίτησης νομιμοποιούνται ο οφειλέτης, οι 
πιστωτές του και ο εισαγγελέας πρωτοδικών 
για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Έτσι, σε 
αντίθεση με τη διαδικασία εξυγίανσης, η οποία 
ανοίγει μόνο με πρωτοβουλία του οφειλέτη, 
η διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να 
ξεκινήσει και με πρωτοβουλία των πιστωτών, 
όπως ακριβώς και η πτώχευση. Με αυτόν τον 
τρόπο παρέχεται στους πιστωτές η δυνατό-
τητα, σε περίπτωση αδράνειας του οφειλέτη, 
να εκκινήσουν οι ίδιοι τη διαδικασία ειδικής 
εκκαθάρισης και να επιλέξουν τον τρόπο ικα-
νοποίησής τους, ιδίως εφόσον προβλέπουν 
ότι η διάσωση της επιχείρησης θα οδηγήσει 
σε πληρέστερη ικανοποίησή τους.

Με την αίτηση πρέπει να προτείνεται το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα ανα-
λάβει το έργο του εκκαθαριστή, το οποίο 
πρέπει, για την εξασφάλιση της αξιοπι-
στίας της διαδικασίας, να μην έχει καμία 
σχέση εξάρτησης με την επιχείρηση και 
τους πιστωτές της. Επιπλέον για το παρα-

δεκτό της αίτησης απαιτείται να συνυπο-
βάλλονται και τα ακόλουθα έγγραφα: 
(α)   Βεβαίωση τράπεζας ή ΕΠΕΥ για την 

ύπαρξη αξιόχρεου επενδυτή ενδιαφε-
ρομένου για την αγορά του ενεργητι-
κού της επιχείρησης.

(β)    Δήλωση του προτεινομένου ως εκκαθα-
ριστή για την αποδοχή του διορισμού του.

(γ)   Έκθεση του εκκαθαριστή για το σχεδι-
ασμό και την πορεία της εκκαθάρισης 
και τη λειτουργία της επιχείρησης σε 
εκκαθάριση και προϋπολογισμό των 
προβλεπόμενων για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας δαπανών. 

3.2   Συνέπειες της κατάθεσης 
αίτησης για την υπαγωγή στη 
διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης

Με την κατάθεση της αίτησης είναι δυνα-
τό να ζητηθεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 103 του Πτω-
χευτικού Κώδικα η λήψη προληπτικών 
μέτρων για τη διαφύλαξη της ενότητας 
της επιχείρησης από επιζήμιες επεμβά-
σεις των πιστωτών στο ενεργητικό της 
επιχείρησης. Το δικαστήριο δεν δεσμεύ-
εται από τα αιτούμενα προληπτικά μέτρα, 
αλλά έχει απόλυτη ελευθερία να διατάξει 
οποιοδήποτε μέτρο κρίνει ότι εξυπηρετεί 
τον σκοπό της εκκαθάρισης. Ενδεικτικά, 
μπορεί να διατάξει την αναστολή των 
ατομικών μέτρων αναγκαστικής εκτέ-
λεσης σε βάρος της μεταβιβαζόμενης 
επιχείρησης, καθώς για τους σκοπούς 
της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης 
απαιτείται η διαφύλαξη της ενότητας της 
επιχείρησης.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει κατα-
θέσει αίτηση πτώχευσης πριν από την αίτη-

ση για την υπαγωγή σε διαδικασία ειδικής 
εκκαθάρισης, η εξέτασή  της αίτησης πτώ-
χευσης αναστέλλεται μέχρι την απόρριψη 
της αίτησης για την υπαγωγή στη διαδικασία 
ειδικής εκκαθάρισης ή την πάροδο της προ-
θεσμίας των δώδεκα μηνών που τίθεται εκ 
του νόμου για την ολοκλήρωση της μεταβί-
βασης της επιχείρησης. Ωστόσο, εάν ο οφει-
λέτης έχει καταθέσει αίτηση για υπαγωγή 
της επιχείρησης σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
εκκρεμεί διαδικασία εξυγίανσης πριν από τη 
συζήτηση της αίτησης για την υπαγωγή στη 
διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης, η συζήτη-
ση της τελευταίας αναστέλλεται μέχρι την 
περάτωση της διαδικασίας εξυγίανσης. 

4.   Η υπαγωγή της 
επιχείρησης σε καθεστώς 
ειδικής εκκαθάρισης

4.1   Η δικαστική απόφαση για το 
άνοιγμα της διαδικασίας και ο 
διορισμός του εκκαθαριστή

Το πτωχευτικό δικαστήριο δέχεται την 
αίτηση για την υπαγωγή της επιχείρησης 
στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης, εάν 
πιθανολογεί ότι με τον τρόπο αυτό αυξά-
νονται οι πιθανότητες διατήρησης της 
επιχείρησης, χωρίς να παραβλάπτεται η 
συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών 
της. Τούτη θεωρείται ότι παραβλάπτεται, 
εφόσον πιθανολογείται ότι οι πιστωτές θα 
ικανοποιηθούν σε μικρότερο ποσοστό σε 
σύγκριση με την ικανοποίηση που θα μπο-
ρούσαν να επιτύχουν μέσω της διαδικα-
σίας αναγκαστικής εκτέλεσης ή της εκκα-
θάρισης της περιουσίας της επιχείρησης 
κατά το τελικό στάδιο της πτώχευσης.

Η απόφαση του δικαστηρίου που δέχεται την 
αίτηση για υπαγωγή σε διαδικασία ειδικής 
εκκαθάρισης δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα 2. 

2 Ωστόσο, είναι επιτρεπτή τριτανακοπή που ασκείται από πρόσωπο το οποίο, αν και κλητεύθηκε νόμιμα, δεν παρέστη κατά τη συζήτηση της αίτησης.
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Με την αποδοχή της αίτησης υπαγωγής διο-
ρίζεται ο εκκαθαριστής που έχει προταθεί. 

4.2  Οι ρόλος του εκκαθαριστή 

Ο θεσμός του εκκαθαριστή στη διαδι-
κασία αυτή προσομοιάζει με αυτόν του 
συνδίκου της πτώχευσης, ενώ η κατά-
σταση που δημιουργείται με τον διορι-
σμό του προσομοιάζει στην πτωχευτική 
απαλλοτρίωση. Τούτο διότι ο φορέας της 
επιχείρησης στερείται τη διοίκηση της 
περιουσίας της, όπως ο οφειλέτης στην 
πτώχευση. Με τον διορισμό του εκκαθα-
ριστή παύουν αυτομάτως οι εξουσίες των 
καταστατικών οργάνων διοίκησης της 
επιχείρησης (όταν φορέας της είναι νομι-
κό πρόσωπο) και οι εξουσίες του φυσι-
κού προσώπου (όταν φορέας της είναι 
φυσικό πρόσωπο), ενώ ο εκκαθαριστής 
αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη διοίκηση 
και διαχείριση της επιχείρησης. 
Ο εκκαθαριστής είναι επιφορτισμένος με 
την υλοποίηση του στόχου της διαδικα-
σίας ειδικής εκκαθάρισης. Οι ενέργειές 
του στοχεύουν αφενός στη μεταβίβαση 
του ενεργητικού της επιχείρησης του 
οφειλέτη κι αφετέρου στη σύμμετρη ικα-
νοποίηση των πιστωτών της επιχείρησης 
από το τίμημα της μεταβίβασης. Ειδικότε-
ρα, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
(α)    Συντάσσει απογραφή των περιου-

σιακών στοιχείων της επιχείρησης. 
Για την απογραφή, ο εκκαθαριστής 
στηρίζεται στην έκθεση που έχει ήδη 
συντάξει, η οποία έχει συνυποβληθεί 
στο πτωχευτικό δικαστήριο μαζί με 
την αίτηση για την υπαγωγή στη δια-
δικασία ειδικής εκκαθάρισης.

(β)    Με βάση την απογραφή συντάσσει το 
υπόμνημα προσφοράς. Στο υπόμνημα 
προσφοράς αναφέρονται τα περιου-
σιακά στοιχεία της επιχείρησης (ακί-
νητα – κινητά) και κάθε άλλη χρήσιμη 
πληροφορία.

(γ)    Δημοσιεύει την πρόσκληση διενέργει-
ας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνι-
σμού για την πώληση του συνόλου ή 
τμήματος της επιχείρησης, εφόσον το 
τελευταίο προβλέπεται, ως εναλλα-
κτική δυνατότητα, στην υποβληθείσα 
έκθεσή του.

(δ)   Προβαίνει στην αποσφράγιση και τη 
συγκριτική εκτίμηση των προσφορών 
που έχουν κατατεθεί. 

(ε)    Συντάσσει έκθεση αξιολόγησης των 
προσφορών, στην οποία εισηγείται την 
αποδοχή της βέλτιστης προσφοράς και 
την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

(στ)    Κοινοποιεί την πιο πάνω έκθεση στα 
ενδιαφερόμενα μέρη και φροντίζει 
για την κατάθεσή της στο πτωχευτικό 
δικαστήριο. Η έκθεση υποβάλλεται 
στο δικαστήριο με σχετική αίτηση 
αποδοχής της.

(ζ)    Καταρτίζει τη σύμβαση μεταβίβασης 
του ενεργητικού της επιχείρησης.

5.   Η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας μεταβίβασης του 
ενεργητικού της επιχείρησης

Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον 
κάνει δεκτή την έκθεση του εκκαθαρι-
στή, επικυρώνει τη διαδικασία μεταβίβα-
σης. Ταυτόχρονα, έχει τη δυνατότητα να 
προσθέτει νέους όρους στη συμφωνία 
μεταβίβασης, κυρίως ως προς τον τρό-
πο εξασφάλισης της αποπληρωμής του 
τιμήματος. Στη συνέχεια, ανακηρύσσει 
τον υπερθεματιστή του διαγωνισμού και 
ορίζει τον εισηγητή δικαστή για τις ανά-
γκες διανομής του πλειστηριάσματος. 

Μετά την επικύρωση της διαδικασίας από 
το πτωχευτικό δικαστήριο ο εκκαθαρι-
στής καταρτίζει τη σύμβαση μεταβίβασης 

του ενεργητικού της επιχείρησης και την 
κοινοποιεί στους υποψήφιους αγορα-
στές. Εάν μέσα σε προθεσμία πέντε ημε-
ρών από την κοινοποίηση ο πρώτος αγο-
ραστής απαντήσει αρνητικά, η σύμβαση 
κοινοποιείται στο δεύτερο αγοραστή που 
έχει υποβάλλει συγκριτικά βέλτιστη προ-
σφορά. Με την καταβολή του τιμήματος ή 
την πιστοποίηση καταβολής του υπολοί-
που τιμήματος από τον αγοραστή ο εκκα-
θαριστής υπογράφει την πράξη εξόφλη-
σης (ή την πράξη πιστοποίησης μερικής 
καταβολής) και εξασφάλισης του τρόπου 
αποπληρωμής του υπολοίπου ποσού από 
τον αγοραστή. Η πράξη εξόφλησης προ-
σαρτάται στη σύμβαση μεταβίβασης της 
επιχείρησης και επέχει θέση περίληψης 
έκθεσης κατακύρωσης του άρθρου 1005 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Έτσι, 
ο υπερθεματιστής (αγοραστής) μπορεί 
να χρησιμοποιήσει τον εκτελεστό τίτλο 
με τον οποίο είναι εξοπλισμένος για την 
άμεση εγκατάστασή του στην επιχείρηση 
και την παραλαβή των πραγμάτων της. 

Εάν με τη σύμβαση μεταβίβασης μεταβι-
βάζεται και ακίνητο, με την καταβολή του 
τιμήματος επέρχεται ως έννομη συνέπεια 
η απόσβεση των τυχόν προσημειώσεων 
ή υποθηκών που βάρυναν το ακίνητο. 
Έτσι, κατά τη μεταγραφή της σύμβασης 
μεταβίβασης, ο υπερθεματιστής έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει από τον υποθηκο-
φύλακα την εξάλειψη ή τη διαγραφή των 
βαρών που έχουν εγγραφεί πριν από τη 
θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδι-
κής εκκαθάρισης. 

Ο εκκαθαριστής απευθύνει πρόσκλη-
ση στους πιστωτές της επιχείρησης να 
αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους μετά 
τη μεταβίβαση της επιχείρησης και την 
εξασφάλιση του τρόπου καταβολής του 
τιμήματος, στην περίπτωση που μέρος 
του τιμήματος καταβάλλεται σε δόσεις. Η 
προθεσμία αναγγελίας των απαιτήσεων 
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των πιστωτών είναι ένας μήνας από τη 
δημοσίευση της πρόσκλησης του εκκα-
θαριστή.

6.   τα πλεονεκτήματα της 
διαδικασίας ειδικής 
εκκαθάρισης 

Βασικό πλεονέκτημα της διαδικασίας 
ειδικής εκκαθάρισης είναι η ταχύτη-
τα ολοκλήρωσης της μεταβίβασης της 
επιχείρησης. Έτσι, εάν η αίτηση για την 
υπαγωγή της οφειλέτριας επιχείρησης 
στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 
γίνει δεκτή, η διαδικασία μεταβίβασης 
του ενεργητικού της επιχείρησης διαρκεί 
κατ’ ανώτατο χρονικό όριο δώδεκα μήνες 
από την έναρξη των ενεργειών του εκκα-
θαριστή με τη σύνταξη της απογραφής, με 
δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας 
αυτής από το πτωχευτικό δικαστήριο για 
έξι επιπλέον μήνες. Σε περίπτωση υπέρ-
βασης των πιο πάνω χρονικών ορίων, 
η διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης παύ-

ει αυτοδικαίως και σε περίπτωση που 
εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης, το δικαστή-
ριο προβαίνει στην εξέτασή της.

Επιπλέον, η μεταβίβαση της επιχείρη-
σης σε προπτωχευτικό στάδιο εμφανί-
ζει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας 
σε σύγκριση με τη δυνατότητα μετα-
βίβασης που παρέχεται κατά το στάδιο 
της πτωχευτικής εκκαθάρισης, όταν η 
επιχείρηση έχει ήδη απαξιωθεί και στιγ-
ματιστεί με τις αρνητικές συνέπειες της 
πτώχευσης. Συναφώς, η μεταβίβαση 
της επιχείρησης κατά το προπτωχευτι-
κό στάδιο θα λειτουργήσει και προς το 
συμφέρον και των πιστωτών της, καθώς 
με την επίτευξη μεγαλύτερου τιμήματος 
πώλησης θα ικανοποιηθούν σε μεγαλύ-
τερο ποσοστό οι απαιτήσεις τους. 

Περαιτέρω, στη μεταβίβαση του συνόλου 
του ενεργητικού της επιχείρησης στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ειδικής εκκαθά-
ρισης δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του 

άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα (AK) 3 

και ο αγοραστής αποκτά την επιχείρηση 
απαλλαγμένη από τα χρέη της. Το άρθρο 
479 ΑΚ δεν εφαρμόζεται ούτε σε περί-
πτωση ολικής ούτε μερικής μεταβίβα-
σης του ενεργητικού της επιχείρησης. Τα 
χρέη και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης 
καλύπτονται από το ποσό του εκπλειστη-
ριάσματος. 

Τέλος, η υπαγωγή της επιχείρησης σε 
ειδική εκκαθάριση δεν αποτελεί σπου-
δαίο λόγο για την καταγγελία των συμ-
βάσεων που έχει συνάψει η εν λόγω 
επιχείρηση ούτε λόγο ανάκλησης των 
διοικητικών αδειών που τυχόν έχουν 
εκδοθεί, όπως ισχύει στην περίπτωση 
της πτώχευσης. Έτσι, ο νέος αγοραστής 
υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις εκκρε-
μείς συμβάσεις της επιχείρησης και 
αποκτά τις διοικητικές άδειες που τυχόν 
έχουν εκδοθεί, με αποτέλεσμα η επιχεί-
ρηση να συνεχίζει την παραγωγική της 
δραστηριότητα n

3  Σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης, ο αποκτών ευθύνεται απέναντι στο δανειστή έως την αξία των 
μεταβιβαζόμενων στοιχείων για τα χρέη που ανήκουν στην επιχείρηση, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει και ευθύνη του μεταβιβάζοντος για τα χρέη αυτά. 
Αντίθετη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων που βλάπτει τους δανειστές είναι άκυρη απέναντί τους.



ΘΕΜΑτΑ ΠΡΟστΑσΙΑσ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥσΙΚΩΝ ΠΡΟσΩΠΩΝ

54 | Κελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

1.  Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής 
συγκυρίας, όπου σημειώνονται μεταξύ 
άλλων σημαντικές μειώσεις εισοδημά-
των, μισθών και συντάξεων, απώλεια 
εργασιακών θέσεων και έκρηξη της 
ανεργίας, οι πολίτες δυσκολεύονται 
να ανταποκριθούν στις δανειακές τους 
υποχρεώσεις. Ακόμη και υπό αυτές 
τις αντίξοες συνθήκες, η συντριπτική 
πλειοψηφία των δανειοληπτών, παρά 
τις εισοδηματικές ή εργασιακές αλλα-
γές που έχει υποστεί, πασχίζει να αντα-
πεξέλθει. Κρίθηκε λοιπόν αναγκαία η 
προστασία αυτών των δανειοληπτών, 
οι οποίοι, αν και δυσκολεύονται, προ-
σπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στις 
υποχρεώσεις τους έναντι των τραπε-
ζών.

2.  Νομοθετικό πλαίσιο

Ήδη από το 2010, ο νόμος 3869/2010 
«Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμέ-
νων φυσικών προσώπων και άλλες 
διατάξεις» έδωσε τη δυνατότητα στους 
«υπερχρεωμένους» πολίτες που βρί-
σκονταν σε αποδεδειγμένη και μόνιμη 
αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη 
τους να ρυθμίσουν την εξόφλησή τους 
με ευνοϊκότερους όρους ή και να απαλ-
λαγούν από αυτά.

Με το Κεφάλαιο Β του νόμου 
4161/2013 τροποποιήθηκαν οι δια-
τάξεις του νόμου 3869/2010 «για τη 
ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμέ-

νων φυσικών προσώπων και άλλες 
διατάξεις». Σκοπός των νέων διατάξε-
ων είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας 
και η διευκόλυνση της πρόσβασης των 
οφειλετών σε αυτήν. Οι κυριότερες 
αλλαγές που εισάγει ο νέος νόμος είναι 
οι ακόλουθες:
(α)    Καταργείται η διαδικασία του εξωδι-

καστικού συμβιβασμού, στα πλαίσια 
της οποίας απαραίτητη προϋπόθεση 
για την υποβολή αίτησης του οφει-
λέτη ενώπιον του αρμοδίου δικα-
στηρίου ήταν να έχει καταβάλει προ-
σπάθεια κατά το τελευταίο πριν την 
υποβολή της αίτησης εξάμηνο για 
την επίτευξη συμβιβασμού με τους 
πιστωτές του η οποία να έχει αποτύ-
χει. Η προσπάθεια αυτή γινόταν με τη 
συνδρομή του Συνηγόρου του Κατα-
ναλωτή, της Επιτροπής Φιλικού Δια-
κανονισμού, Ένωσης Καταναλωτών, 
του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επεν-
δυτικών Υπηρεσιών, δικηγόρου ή 
άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πλέ-
ον εισάγεται η διαδικασία προδικα-
στικού συμβιβασμού. Στο πλαίσιο 
του προδικαστικού συμβιβασμού ο 
οφειλέτης με τους δανειστές καλού-
νται να συμβιβαστούν, εφόσον το 
επιθυμούν, μέχρι την ημέρα συζήτη-
σης της προσωρινής διαταγής. Έτσι, 
ενισχύεται η δυνατότητα διεξαγωγής 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
μεταξύ των μερών, καθώς με την 
υποβολή από τον οφειλέτη της αίτη-
σης και των σχετικών εγγράφων στο 
δικαστήριο οι πιστωτές αποκτούν τη 

δυνατότητα να λάβουν πλήρη γνώση 
των εγγράφων σχετικά με την περι-
ουσία, τα εισοδήματα, τους πιστωτές 
και τις απαιτήσεις τους.

(β)    Αυξάνεται σε δέκα εργάσιμες ημέ-
ρες – από πέντε που ίσχυε – η προ-
θεσμία εντός της οποίας τα πιστω-
τικά ιδρύματα υποχρεούνται να 
παραδίδουν στον οφειλέτη κατόπιν 
αιτήματός του αναλυτική κατάστα-
ση των οφειλών του κατά κεφά-
λαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και 
το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται 
η οφειλή. Τα πιστωτικά ιδρύματα 
έχουν, επίσης, την υποχρέωση να 
ενημερώνουν εγγράφως τον οφει-
λέτη για το ποσό που αντιστοιχεί 
στο 10% της τελευταίας ενήμερης 
δόσης.

(γ)    Σε περίπτωση εκχώρησης απαίτησης 
πιστωτή προς τρίτους, ο εκδοχέας 
που δεν έχει κύρια κατοικία ή έδρα 
στην ελληνική επικράτεια οφείλει 
να ορίσει αντίκλητο και να τον γνω-
στοποιήσει στον οφειλέτη. Μέχρι την 
γνωστοποίηση τεκμαίρεται ως αντί-
κλητος ο τελευταίος εκχωρητής της 
απαίτησης με κύρια κατοικία ή έδρα 
στην ελληνική επικράτεια. 

(δ)    Επιπλέον, ο οφειλέτης πρέπει να 
υποβάλει στο δικαστήριο κατά τη 
κατάθεση της αίτησης – και όχι 
πλέον εντός μηνός από τη κατάθε-
ση – τα έγγραφα που έχει στη διά-
θεσή του σχετικά με την περιουσία 

Τροποποιήσεις στο Δίκαιο Προστασίας  
των Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων

n κωνσταντίνος Θωμόπουλος 
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του, τα κάθε φύσης εισοδήματά του, 
τους πιστωτές και τις απαιτήσεις 
τους, καθώς και σχετική υπεύθυνη 
δήλωση. 

(ε)    Με την κατάθεση της αίτησης προσ-
διορίζεται και η ημέρα κατά την 
οποία είτε θα επικυρωθεί ο ενδεχό-
μενος προδικαστικός συμβιβασμός 
από τον ειρηνοδίκη είτε θα συζητηθεί 
ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση 
προσωρινής διαταγής. Η ημέρα επι-
κύρωσης προσδιορίζεται υποχρεω-
τικά δύο μήνες μετά την κατάθεση 
της αίτησης. Μέχρι την ημέρα της 
επικύρωσης δεν επιτρέπεται η λήψη 
καταδιωκτικών μέτρων κατά του 
οφειλέτη καθώς και η μεταβολή της 
πραγματικής και νομικής κατάστασης 
της περιουσίας του. 

(στ)    Αναφορικά με την προδικασία, ο 
οφειλέτης πρέπει να επιδώσει την 
αίτησή στους πιστωτές του εντός 
δεκαπέντε ημερών από την κατά-
θεσή της, ενημερώνοντάς τους 
για τη δικάσιμο της αίτησης και της 
επικύρωσης του προδικαστικού 
συμβιβασμού. Εντός μηνός από την 
επίδοση οι πιστωτές οφείλουν να 
καταθέσουν στο φάκελο τις από-
ψεις τους για το σχέδιο ρύθμισης 
των οφειλών του αιτούντος, αφού 
λάβουν γνώση όλων των στοιχείων 
που έχουν κατατεθεί. Εάν υπάρξει 
συμφωνία με τους πιστωτές, επέρ-
χεται προδικαστικός συμβιβασμός 
των μερών που επικυρώνεται από 
τον ειρηνοδίκη κατά την ορισθείσα 
δικάσιμο και επιφέρει την ανάκλη-
ση της αίτησης. 

  Εάν δεν επέλθει συμβιβασμός, ο 
ειρηνοδίκης αποφασίζει κατά την 
ημέρα επικύρωσης, κατόπιν αιτή-
ματος του οφειλέτη ή πιστωτή ή 

και αυτεπαγγέλτως, την αναστολή 
των καταδιωκτικών μέτρων κατά 
του οφειλέτη, την απαγόρευση 
μεταβολής της πραγματικής και 
νομικής κατάστασης της περιου-
σίας του, καθώς και την καταβολή 
μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση 
οριστικής απόφασης επί της αίτη-
σης. Το ποσό των μηνιαίων κατα-
βολών πρέπει να είναι ανάλογο 
με την οικονομική κατάσταση του 
αιτούντος, ωστόσο δεν μπορεί να 
είναι κάτω από το 10% της μηνιαί-
ας δόσης που όφειλε να καταβάλ-
λει ο οφειλέτης μέχρι τη στιγμή 
της υποβολής της αίτησης, ενώ το 
ελάχιστο ποσό καταβολής ανέρχε-
ται σε 40 ευρώ μηνιαίως. Εξαίρε-
ση στο παραπάνω όριο υφίσταται 
εάν ο αιτών πληροί προϋποθέσεις, 
όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαι-
τιότητά του, σοβαρά προβλήματα 
υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για 
την κάλυψη στοιχειωδών βιοτι-
κών αναγκών του ή άλλων λόγων 
ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας. Σε 
μια τέτοια περίπτωση ο ειρηνοδί-
κης μπορεί να ορίσει χαμηλότερη 
ή μηδενική δόση. Εφόσον ο οφει-
λέτης καθυστερήσει υπαίτια για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
τριών μηνών την καταβολή των 
δόσεων που ορίζονται κατά την 
προδικασία, μπορεί να διαταχθεί η 
έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθ-
μιση ύστερα από αίτημα πιστωτή.

(ζ)    Καταργούνται οι προηγούμενες 
διατάξεις που προέβλεπαν τη μη 
αναστολή μέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Η 
εν λόγω αναστολή επάγεται αυτο-
δικαίως την απαγόρευση διάθεσης 
των περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη. Μπορεί να χορηγηθεί 
εφόσον πιθανολογείται ότι από 

την εκτέλεση θα προκληθεί ουσι-
ώδης βλάβη στα συμφέροντα του 
αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει 
η αίτηση. Περαιτέρω, ορίζεται ότι 
αναστολή της αναγκαστικής εκτέλε-
σης μπορεί να ζητηθεί και μετά την 
έκδοση της οριστικής απόφασης, 
εφόσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα 
έφεση από τον οφειλέτη. 

(η)    Τροποποιούνται οι διατάξεις που 
αφορούν τον δικαστικό συμβιβα-
σμό. Πλέον παρέχεται δυνατότη-
τα σε οφειλέτες και πιστωτές να 
συμβιβάζονται και κατά το χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί από την 
ημέρα επικύρωσης μέχρι την ημε-
ρομηνία συζήτησης της αίτησης από 
το αρμόδιο δικαστήριο. Σε περίπτω-
ση συμβιβασμού τα μέρη εμφανίζο-
νται ενώπιον του ειρηνοδίκη, υπο-
βάλλουν το σχέδιο και ζητούν την 
επικύρωσή του. Το σχέδιο από την 
επικύρωσή του αποκτά ισχύ δικα-
στικού συμβιβασμού και η αίτηση 
για ρύθμιση και απαλλαγή από τις 
οφειλές ανακαλείται αυτοδικαίως. 

(θ)    Συμπληρώνονται οι διατάξεις που 
αναφέρονται στη δικαστική ρύθμι-
ση χρεών. Ειδικότερα, προβλέπεται 
ότι, εάν πιστωτής δεν έχει ασκήσει 
κύρια παρέμβαση και δεν ενταχθεί 
στο σχέδιο διευθέτησης του οφει-
λέτη, το δικαστήριο ρυθμίζει αυτε-
παγγέλτως και τις απαιτήσεις του 
ή διατάζει την κλήτευσή του, ορί-
ζοντας νέα δικάσιμο. Περαιτέρω, 
προβλέπεται ότι ο δικαστής μπορεί 
να ορίσει ως περίοδο ρύθμισης 
χρονικό διάστημα από τρία μέχρι 
πέντε έτη, αντί για τέσσερα έτη που 
ίσχυε προηγουμένως. Οι μηνιαίες 
καταβολές υπολογίζονται από το 
δικαστήριο αφού ληφθούν υπόψη 
τα πάσης φύσεως εισοδήματα του 
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οφειλέτη – ιδίως εκείνα από την 
προσωπική του εργασία –, η δυνα-
τότητα συνεισφοράς του συζύγου 
και σταθμιστούν με τις βιοτικές 
ανάγκες του ίδιου και των προστα-
τευόμενων μελών της οικογένειάς 
του. Ακολούθως, ο οφειλέτης υπο-
χρεώνεται από το δικαστήριο να 
καταβάλλει μηνιαίως και για χρο-
νικό διάστημα που προσδιορίζεται 
από το δικαστήριο συγκεκριμένο 
ποσό για ικανοποίηση των απαιτή-
σεων των πιστωτών του που διανέ-
μεται συμμέτρως σε αυτούς.

(ι)    Περαιτέρω, τροποποιούνται και οι 
διατάξεις που αναφέρονται στη δια-
δικασία ρευστοποίησης της περιου-
σίας του οφειλέτη και την προστασία 
της κύριας κατοικίας, οι κυριότερες 
από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: 

n     Όταν ο οφειλέτης υποβάλλει πρό-
ταση εκκαθάρισης ζητώντας την 
εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, 
το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποί-
ηση των πιστωτών μέχρι του ποσού 
που ανέρχεται σε ποσοστό 80% της 
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 

της κύριας κατοικίας (ίσχυε 85% της 
εμπορικής αξίας, όπως αυτή αποτι-
μάτο από το δικαστήριο). 

n      Η περίοδος της τοκοχρεολυτικής 
εξόφλησης της προαναφερόμενης 
συνολικής οφειλής δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα είκοσι πέντε έτη, εκτός 
εάν η διάρκεια των συμβάσεων με τις 
οποίες χορηγήθηκαν πιστώσεις στον 
οφειλέτη ήταν μεγαλύτερη των είκοσι 
πέντε ετών, οπότε ο δικαστής μπορεί 
να προσδιορίσει μεγαλύτερη διάρκεια 
που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα τριάντα πέντε έτη 
(η προϊσχύουσα ρύθμιση προέβλεπε 
περίοδο μέχρι είκοσι πέντε έτη). 

n      Σε περίπτωση που οι πραγματοποι-
ηθείσες καταβολές (δόσεις) στους 
πιστωτές υπολείπονται αυτών που 
ορίζονται με την οριστική απόφαση 
του δικαστηρίου, ο οφειλέτης υπο-
χρεούται να εξοφλήσει τη διαφορά 
εντόκως μέσα σε ένα έτος από την 
έκδοση της απόφασης.

3.  συμπέρασμα 

Το παρόν πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, 

ώστε να διευκολύνει εκείνες τις κοινω-
νικές ομάδες, τα εισοδήματα των οποίων 
αποδεδειγμένα υπέστησαν τις μεγαλύτε-
ρες μειώσεις. Πιο συγκεκριμένα, αφορά 
ανέργους, συνταξιούχους και μισθωτούς, 
καθώς και κοινωνικές ομάδες με αυξη-
μένες δαπάνες και υποχρεώσεις, όπως 
πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες, άτο-
μα με ειδικές ανάγκες, τρίτεκνους και 
πολύτεκνους με ιδιαίτερα περιορισμένο 
οικογενειακό εισόδημα.

Η παρούσα νομοθετική ρύθμιση κρί-
νεται αναγκαία προκειμένου να προ-
στατευθούν αυτές οι κατηγορίες 
δανειοληπτών που δυσκολεύονται να 
ανταπεξέλθουν, αλλά παρόλα αυτά 
προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς.
Με τις διαδικασίες που εισάγουν οι ανω-
τέρω διατάξεις δίνεται μία ρεαλιστική 
προοπτική διευκόλυνσης των ενήμερων 
οφειλετών, προκειμένου να αντιμετω-
πιστεί από κοινού η βίαιη μεταβολή της 
κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη 
χώρα, να προστατευτούν οι πολίτες, να 
μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα 
και να υπάρξει ομαλή μετάβαση μέχρι 
την οικονομική τους ανάκαμψη n
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1.  Νόμος 4223/2013 
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και 
άλλες διατάξεις»

Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4223/2013 «Ενιαίος 
Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» ο οποίος αντι-
κατέστησε το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) με τον Ενιαίο 
Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του νέου νόμου, από 1.1.2014 και για κάθε επόμενο έτος, 
επιβάλλεται ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα 
και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές 
οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. χωρίζεται σε:
(α)   κύριο φόρο επί των κτισμάτων και/ή των οικοπέδων. 

(β)   συμπληρωματικό φόρο.

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με το άθροισμα του κύριου φόρου επί του 
κάθε ακινήτου και του συμπληρωματικού φόρου επί της συνο-
λικής αξίας των εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων 
του υποκειμένου στο φόρο.

ΕΝ.Φ.Ι.Α = κύριος Φόρος + Συμπληρωματικός Φόρος

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα της 
πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας και της επικαρπί-
ας (σε περίπτωση που συσταθεί επικαρπία), της οίκησης (σε 
περίπτωση που συσταθεί οίκηση) και της επιφάνειας επί του 
ακινήτου. 

1.1  Υπολογισμός κύριου φόρου επί των κτισμάτων

Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα εμπράγματα δικαιώματα επί 
των κτισμάτων υπολογίζεται με βάση τη γεωγραφική θέση, την 
επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον όροφο και τον αριθμό 
προσόψεων του κτίσματος. Ειδικότερα:
(α)    Η γεωγραφική θέση του κτίσματος προσδιορίζει την τιμή 

ζώνης στην οποία υπάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982 και των αποφάσε-
ων του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξου-
σιοδότησή του. 

(β)   Η επιφάνεια υπολογίζεται σε τετραγωνικά μέτρα.

(γ)    Προκειμένου για ειδικά κτίρια, η επιφάνεια μειώνεται με την 
εφαρμογή Συντελεστή Απομείωσης Επιφανείας (Σ.Α.Ε.). Ως 
ειδικά κτίρια νοούνται οι σταθμοί αυτοκινήτων - βιομηχανι-
κών και βιοτεχνικών κτιρίων, γεωργικών και κτηνοτροφικών 
κτιρίων – αποθηκών, ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών 
εγκαταστάσεων – νοσηλευτηρίων και ευαγών ιδρυμάτων, 
εκπαιδευτηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιρίων που 
δεν μπορούν να υπαχθούν στις προηγούμενες κατηγορίες. 

(δ)    Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία αναμένε-
ται, ορίζεται η διάκριση της χρήσης των χώρων σε κύρια και 
βοηθητική για την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

(ε)    Η παλαιότητα του κτίσματος προκύπτει από τη διαφορά μετα-
ξύ του έτους φορολογίας και του έτους έκδοσης της νεότε-
ρης οικοδομικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, 
έτος έκδοσής της θεωρείται το έτος κατασκευής, το οποίο 
προκύπτει από δημόσιο έγγραφο. 

n      κύριος φόρος κτισμάτων: Ο κύριος φόρος για τα εμπράγ-
ματα δικαιώματα επί των κτισμάτων, εκτός των ειδικών κτι-
ρίων, ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού 
φόρου (ΒΦ), του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος (ΣΠΚ), 
του συντελεστή ορόφου (ΣΟ), του συντελεστή πρόσοψης (ΣΠ), 
του συντελεστή βοηθητικών χώρων (ΣΒΧ) και του συντελε-
στή ημιτελούς κτίσματος (ΣΗΚ), κατά περίπτωση, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (μ2) x ΒΦ x ΣΠκ x ΣΟ x 
ΣΠ x ΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΗκ (όπου εφαρμόζεται)

n      Κύριος φόρος ειδικών κτιρίων: Προκειμένου για τα ειδι-
κά κτίρια, ο κύριος φόρος ισούται με το γινόμενο της 
επιφάνειας, του βασικού φόρου (ΒΦ), του συντελεστή 
ειδικών κτιρίων (ΣΕΚ), του συντελεστή παλαιότητας κτί-
σματος (ΣΠΚ), του συντελεστή απομείωσης επιφάνειας 
(ΣΑΕ), του συντελεστή βοηθητικών χώρων (ΣΒΧ) και του 
συντελεστή ημιτελούς κτίσματος (ΣΗΚ), κατά περίπτωση, 
ως εξής:
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Φορολογική Νομοθεσία

n Σοφία κουτσογιάννη, Μαριάννα Νιαβή
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Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (μ2) x ΒΦ x ΣΕκ x ΣΠκ x 
ΣΑΕ x ΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΗκ (όπου εφαρμόζεται)

Για τον υπολογισμό του κύριου φόρου, με βάση τα κριτήρια της 
προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι 
συντελεστές:
(α)    Βασικός Φόρος (ΒΦ) ανά φορολογική ζώνη (ΦΖ), όπως αυτή 

αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης, ο οποίος καθορίζεται ως εξής:

Τα κτίσματα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, για τα 
οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, καθώς και τα ειδικά κτίρια 
εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της Δημοτικής Ενότητας 
όπου βρίσκονται.  

(β)    Συντελεστής Παλαιότητας κτίσματος (ΣΠκ) ο οποίος 
καθορίζεται ως εξής:

(γ)    Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ) κτίσματος 
προκειμένου για κύριους χώρους ειδικών κτιρίων ο οποίος 
εφαρμόζεται ανά κλιμάκιο επιφάνειας στο οποίο αντιστοιχεί 
και καθορίζεται ως εξής:

(δ)    Συντελεστής Ορόφου (ΣΟ) ο οποίος εφαρμόζεται για τον 
όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσμα και καθορίζεται ως 
εξής:

Σε περίπτωση που το κτίσμα εκτείνεται σε περισσότερους από 
έναν ορόφους, ως ΣΟ λαμβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορό-
φου.

(ε)    Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ) ο οποίος ορίζεται σε 1 για 
μηδενικό αριθμό προσόψεων, σε 1,01 για κτίρια με μία πρό-
σοψη και σε 1,02 για κτίρια με δύο ή περισσότερες προσό-
ψεις. 

(στ)    Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (ΣΒΧ) ο οποίος ορί-
ζεται σε 0,1.

(ζ)    Συντελεστής Ημιτελών κτισμάτων (ΣΗκ) ο οποίος ορίζε-
ται σε 0,4 και εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα, ανεξαρτή-
τως σταδίου κατασκευής, που είτε δεν είχαν ποτέ ηλεκτρο-
δοτηθεί και είναι κενά είτε ηλεκτροδοτούνται με εργοταξια-
κό ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαν ποτέ άλλη παροχή ρεύματος 
(πλην της εργοταξιακής) και είναι κενά.

(η)    Συντελεστής Ειδικών κτιρίων (ΣΕκ) ο οποίος ορίζεται 
σε 0,5. Ο ΣΕΚ δεν εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ο ΣΒΧ. 

Πέραν των όσων εκτίθενται ανωτέρω θα πρέπει να σημειωθεί 

Τιμή Ζώνης 
(€/μ2)

ΦΖ
Βασικός Φόρος 

(ΒΦ) (€/μ2)

0-500 1 2,00

501-750 2 2,80

751-1.000 3 2,90

1.001-1.500 4 3,70

1.501-2.000 5 4,50

2.001-2.500 6 6,00

2.501-3.000 7 7,60

3.001-3.500 8 9,20

3.501-4.000 9 9,50

4.001-4.500 10 11,10

4.501-5.000 11 11,30

5.001+ 12 13,00

Παλαιότητα
Συντελεστής Παλαιότητας 

κτίσματος (Σ.Π.κ.)

26 έτη και άνω 1,00

20 έως και 25 έτη 1,05

15 έως και 19 έτη 1,10

10 έως και 14 έτη 1,15

5 έως και 9 έτη 1,20

Μέχρι και 4 έτη 1,25

Όροφος Συντελεστής Ορόφου (Σ.Ο.)

Υπόγειο 0,98

Ισόγειο και 1ος 1,00

2ος και 3ος 1,01

4ος και 5ος 1,02

6ος και άνω 1,03

κλιμάκιο Επιφάνειας (μ2)
Συντελεστής Απομείωσης 

Επιφάνειας(Σ.Α.Ε.)

0-500 1,00

500,01 - 1.500 0,80

1.500,01 - 3.000 0,75

3.000,01 - 5.000 0,65

5.000,01 - 10.000 0,55

10.000,01 - 25.000 0,45

25.000,01 - 50.000 0,35

50.000,01 και άνω 0,25
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ότι ο νόμος 4223/2013 δεν προβαίνει σε οιαδήποτε διάκριση 
του κύριου φόρου μεταξύ των φυσικών και νομικών προσώ-
πων. Άρα, ο κύριος φόρος για τα κτίσματα, είτε αυτά ανήκουν 
σε φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών 
επιχειρήσεων) είτε ανήκουν σε εταιρεία, είναι ο ίδιος. 

1.2  Υπολογισμός του κύριου φόρου επί των οικοπέδων 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 4 του 
νόμου 4223/2013, εάν τα κτίσματα στο οικόπεδο δεν αξιοποί-
ησαν πλήρως το συντελεστή δόμησης του εν λόγω οικοπέδου, 
τότε επιβάλλεται κύριος φόρος επί του οικοπέδου μόνο κατά το 
μέρος που αυτό δεν έχει αξιοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση η 
επιφάνεια του οικοπέδου επί της οποίας επιβάλλεται ο κύριος 
φόρος ισούται με το υπόλοιπο της συνολικής επιφάνειας, αφού 
αφαιρεθεί η επιφάνεια του οικοπέδου που αναλογεί στο συντε-
λεστή αξιοποίησης του οικοπέδου, με βάση τη δόμηση που έχει 
πραγματοποιηθεί στο οικόπεδο, ως εξής:

Επιφάνεια οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται 
ΕΝ.Φ. Ι. Α. όταν υπάρχει κτίσμα = συνολική επιφάνεια 

οικοπέδου - επιφάνεια οικοπέδου που αναλογεί  
στο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) με βάση 

τη δόμηση που έχει πραγματοποιηθεί

Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώματα επί των οικοπέ-
δων εντός σχεδίου πόλης υπολογίζεται ως ακολούθως: 

Ο κύριος φόρος ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας 
και του συντελεστή φόρου

Φόρος = Επιφάνεια οικοπέδου (μ2) x Συντελεστής 
Φόρου 

Συντελεστής Φόρου: Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική 
ζώνη (ΦΖ) και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μονα-
διαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Μοναδιαία Αξία: Η μοναδιαία αξία του οικοπέδου ανά τετραγω-
νικό μέτρο είναι ο λόγος της φορολογητέας αξίας του οικοπέδου 
προς τη συνολική επιφάνειά του. 

Μοναδιαία Αξία = Φορολογητέα Αξία οικοπέδου / 
Επιφάνεια οικοπέδου (μ2) 

Φορολογητέα Αξία: Ως φορολογητέα αξία του οικοπέδου λογί-
ζεται το γινόμενο του συντελεστή οικοπέδου, της συνολικής 
τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, του συντελεστή πρόσοψης και 
της επιφάνειας του οικοπέδου. 

Φορολογητέα Αξία = Συντελεστής Οικοπέδου (Σ.Οικ.) x 
Συνολική Τιμή Εκκίνησης του οικοπέδου x Συντελεστή 

Πρόσοψης x Επιφάνεια Οικοπέδου

1.3   Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου για τα 
εμπράγματα δικαιώματα

Πέραν του κύριου φόρου, ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α. περιλαμβάνει 
και το συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται βάσει της αξίας 
των εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων ως ακολούθως: 

1.3.1  Φυσικό πρόσωπο 

Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επι-
βάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των 
εμπράγματων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους 
συντελεστές του ακόλουθου πίνακα:

Μοναδιαία αξία
(€/μ2)

ΦΖ
Συντελεστής 
Φόρου (€/μ2)

0,01 - 2,00 01 0,003

2,01 - 4,00 02 0,006

4,01 - 6,00 03 0,010

6,01 - 10,00 04 0,015

10,01 - 14,00 05 0,023

14,01 - 20,00 06 0,030

20,01 - 50,00 07 0,060

Kλιμάκιο (€) Συντελεστής

0,01 - 300.000 0,0%

300.000,01 - 400.000 0,1%

400.000,01 - 500.000 0,2%

500.000,01 - 600.000 0,3%

600.000,01 - 700.000 0,6%

700.000,01 - 800.000 0,7%

800.000,01 - 900.000 0,8%

900.000,01 - 1.000.000 0,9%

Υπερβάλλον 1,0%

........ - ........ ... .......

2.000,01 - 3.000,00 22 4,000

3.000,01 - 4.000,00 23 6,000

4.000,01 - 5.000,00 24 7,500

5.000,01+ 25 9,000
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1.3.2  Νομικό πρόσωπο

Για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ο συμπληρωματι-
κός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται βάσει της συνολικής 
αξίας των εμπράγματων δικαιωμάτων και ισούται με το πέντε 
τοις χιλίοις (5‰). Στην εν λόγω συνολική αξία για τον υπολογι-
σμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται:
(α)    η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα των νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων που απαλλάσσονται και κατά το μέρος της οριζό-
μενης απαλλαγής (όπως Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΤΑΙΠΕΔ και άλλα), σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 4223/2013, καθώς και

(β)   η αξία των δικαιωμάτων σε κτίσματα και σε οικόπεδα, εφό-
σον αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την 
άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας ανε-
ξαρτήτως αντικειμένου εργασιών. 

Κατά τα λοιπά, για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού 
φόρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 
3842/2010, όπως ισχύει κάθε φορά.

2.  ΠΟΛ. 1279/30.12.2013: 
«Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α  
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας  
για το έτος 2014»

Σε συνέχεια της θέσπισης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. με το νόμο 4223/2013 και 
της εισαγωγής της διάταξης του άρθρου 54Α στον Κώδικα Φορο-
λογικής Διαδικασίας, εκδόθηκε η εν λόγω εγκύκλιος του Υπουρ-
γείου Οικονομικών σχετικά με τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
του προβλεπόμενου από τη διάταξη αυτή πιστοποιητικού. Ειδικό-
τερα, ορίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 απαιτείται η μνημό-
νευση και η επισύναψη ή προσκόμιση πιστοποιητικού, κατά περί-
πτωση, για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων σε 
ακίνητα και δικαιώματα επί ακινήτων για τα 5 προηγούμενα έτη. 

3.  Απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 
1282/31.12.2013: 
«Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου 
συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος 
χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του 
νόμου 4174/2013 κ.λπ.»

3.1   Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου 
συμφέροντος μέτρα της παραγράφου 5 

του άρθρου 46 του νόμου 4174/2013 και 
προϋποθέσεις επιβολής τους

Η φορολογική διοίκηση απαγορεύεται να παραλαμβάνει ή 
να χορηγεί κάθε έγγραφο που απαιτείται για τη μεταβίβα-
ση περιουσιακών στοιχείων (όπως, ιδίως, δηλώσεις, συμ-
φωνητικά, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά) και υποχρεούται 
να δεσμεύσει το 50% των καταθέσεων των πάσης φύσε-
ως λογαριασμών, των χρηματικών παρακαταθηκών και 
του χρηματικού περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη 
στα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα και 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το μη χρηματικό 
περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες 
δεσμεύονται στο σύνολό τους.

3.2   Πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται  
τα μέτρα

Τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των 
παραβατών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και 
σε βάρος νομικών ή φυσικών προσώπων ή οντοτήτων που 
έχουν ή είχαν μία από τις παρακάτω ιδιότητες κατά το χρονικό 
διάστημα από την τέλεση οποιασδήποτε παράβασης φοροδι-
αφυγής και μέχρι την επιβολή των μέτρων, ανεξάρτητα εάν 
κατά την επιβολή των μέτρων έχουν αποβάλει την ιδιότητα 
αυτή με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία. Ειδικό-
τερα, τα μέτρα αυτά επιβάλλονται, προκειμένου:
n     Για ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες: στους πρόεδρους 

και αντιπροέδρους των διοικητικών συμβουλίων, στους 
διευθύνοντες, εντεταλμένους, συμπράττοντες συμβού-
λους, στους διοικητές, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές, 
καθώς και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο, άμεσα 
από το νόμο ή από την ιδιωτική βούληση ή με δικαστική 
απόφαση ή από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείρι-
ση ή εκπροσώπηση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω 
πρόσωπα, τα μέτρα επιβάλλονται στα μέλη των διοικητι-
κών συμβουλίων των εταιρειών αυτών.

n      Για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες και εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης: στους (ομόρρυθμους) εταίρους, 
στους διαχειριστές αυτών και σε κάθε πρόσωπο εντεταλ-
μένο από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή 
εκπροσώπησή τους. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά 
ελλείπουν, τα εν λόγω μέτρα επιβάλλονται σε κάθε εταίρο.

n     Για συνεταιρισμούς και ενώσεις συνεταιρισμών: στους 
προέδρους, τους αντιπροέδρους, τους γραμματείς, τους 
ταμίες, καθώς και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο 
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από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπρο-
σώπησή τους.

n     Για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες εκτός των παρα-
πάνω περιπτώσεων: στους εκπροσώπους αυτών, καθώς 
και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο, άμεσα από το 
νόμο ή από την ιδιωτική βούληση ή με δικαστική απόφα-
ση ή από οποιαδήποτε αιτία, στη διοίκηση ή διαχείριση ή 
εκπροσώπηση αυτών.

Τα εν λόγω μέτρα δεν επιβάλλονται στους εκκαθαριστές και 
στα διορισθέντα με δικαστική απόφαση μέλη προσωρινών 
διοικήσεων, εκτός εάν η φοροδιαφυγή που τελέστηκε κατά 
το χρόνο άσκησης των καθηκόντων τους, αθροιστικά λαμβα-
νόμενη, υπερβαίνει τα όρια που θέτει ο νόμος.

3.3  Περιπτώσεις μη εφαρμογής των μέτρων

Τα εν λόγω μέτρα δεν επιβάλλονται στους παραβάτες λήψης 
εικονικών φορολογικών στοιχείων, εφόσον η εικονικότητα 
ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, εκτός εάν 
από τα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύεται η γνώση του 
λήπτη περί της εικονικότητας των στοιχείων.

Οι δεσμεύσεις σε χρηματικά ποσά δεν εφαρμόζονται: (α) για 
ποσά μισθών και συντάξεων που κατατίθενται στους οικεί-
ους λογαριασμούς φυσικών προσώπων, (β) για ποσά που 
καταβάλλονται με χρέωση των τηρούμενων λογαριασμών 
σε αντίστοιχη πίστωση λογαριασμών του Δημοσίου για την 
εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων του παραβάτη, (γ) 
για ποσά που προορίζονται για την έκδοση τραπεζικών επιτα-
γών σε διαταγή του ελληνικού δημοσίου (δηλαδή της αρμό-
διας ΔΟΥ του παραβάτη) και φορέων κοινωνικής ασφάλισης 
για την καταβολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρε-
ώσεων του παραβάτη, (δ) για αποδοχές εργαζομένων και 
ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τον παρα-
βάτη με χρέωση των τηρουμένων εκ μέρους του λογαρια-
σμών σε αντίστοιχη πίστωση των συνδεδεμένων με αυτούς 
λογαριασμών.

3.4  Περιπτώσεις ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων

Το μέτρο της δέσμευσης του 50% των καταθέσεων των 
πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του 
περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη αίρεται: 
(α)    με την καταβολή τουλάχιστον του 40% του συνολικά 

προσδιορισθέντος ποσού των οικείων φόρων, τελών και 

εισφορών μετά των τόκων και προστίμων, σε περίπτωση 
μη αμφισβήτησης των οικείων πράξεων προσδιορισμού 
από τον υπόχρεο, 

(β)    με την καταβολή τουλάχιστον του 50% του συνολικά 
προσδιορισθέντος ποσού των οικείων φόρων, τελών και 
εισφορών μετά των τόκων και προστίμων, σε περίπτωση 
αμφισβήτησης των οικείων πράξεων προσδιορισμού από 
τον υπόχρεο.

Τα λοιπά μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του νόμου 
4174/2013, αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους: 
(α)    με την καταβολή ποσού πάνω από το 70% του συνολικά 

προσδιορισθέντος ποσού των οικείων φόρων, τελών και 
εισφορών μετά των τόκων και προστίμων, 

(β)   εφόσον παύουν να υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρ-
μογής τους, λόγω έκδοσης απόφασης από την Υπηρεσία 
Εσωτερικής Επανεξέτασης που ακυρώνει για λόγους 
ουσίας ή τροποποιεί τις οικείες πράξεις προσδιορισμού, ή 
κατόπιν οριστικής απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου 
που ακυρώνει για λόγους ουσίας ή τροποποιεί τις οικείες 
αποφάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, 

(γ)   μετά την πάροδο 5 ετών από την έκδοση των οικείων 
πράξεων προσδιορισμού.

4.  ΠΟΛ. 1002/2.1.2014: 
«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 
του νόμου 4174/2013 (ειδική διοικητική 
διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής)»

Καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας άσκησης ενδι-
κοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του νόμου 4174/2013. 
Ακολουθεί παράθεση των σημαντικότερων ρυθμίσεων: 

4.1   Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 

Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, 
που εκδίδονται ή συντελούνται από 1.1.2014 και εφεξής 
σε βάρος του από τη φορολογική διοίκηση και εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικα-
σίας οφείλει πριν από την προσφυγή του στη διοικητική 
δικαιοσύνη να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματεί-
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ας Δημοσίων Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο 
διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατα-
τίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την 
προσβαλλόμενη πράξη. Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης 
διοικητικής προσφυγής κατά των υποκείμενων σε ενδικο-
φανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι 
απαράδεκτη.

4.2   Αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού 
50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης

Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλ-
λεται η καταβολή ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου 
ποσού της πράξης υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη κατα-
βληθεί το υπόλοιπο ποσοστό 50%, εκτός εάν υποβληθεί 
γι’ αυτό και γίνει αποδεκτό το αίτημα αναστολής. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, η Διεύθυνση Επίλυσης Δια-
φορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω 
ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται 
ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη 
του υπόχρεου. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την κοινοποί-
ηση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής στον 
υπόχρεο, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλε-
πόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Τυχόν 
αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από 
την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης 
καταβολής του φόρου.

Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επί-
λυσης Διαφορών τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμη-
ριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος, καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 στην οποία ο 
αιτών δηλώνει: (α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από 
κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και 
(β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδή-
ποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης 
αναστολής.

Εάν ο αιτών τηρεί λογιστικά βιβλία του Κώδικα Φορολογι-
κής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) κατά τη διπλογρα-
φική μέθοδο, με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο 
τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο 
γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους.

Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκομίζονται τα προ-
αναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται.

4.3   Προθεσμία, περιεχόμενο και διαδικασία 
άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής

Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορο-
λογικών αρχών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών 
από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παρά-
λειψης.

Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται στην αρμόδια φορο-
λογική αρχή από τον υπόχρεο και πρέπει να αναφέρει τους 
λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία βασίζει 
το αίτημά του και να περιέχει τα ακριβή του στοιχεία, την προ-
σβαλλόμενη πράξη, τη διεύθυνση στην οποία θα συντελού-
νται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των 
λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη 
διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει 
στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου.

4.4   Έκδοση της απόφασης

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών εκδί-
δει, κατόπιν εισήγησης του ορισθέντος ή των ορισθέντων 
υπαλλήλων, αιτιολογημένη απόφαση επί της ενδικοφανούς 
προσφυγής και επί της αίτησης αναστολής. 

Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός 
προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 
ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή. 
Ειδικά στην περίπτωση των ενδικοφανών προσφυγών που 
υποβάλλονται στην αρμόδια φορολογική αρχή μέχρι τις 
28.2.2014, η προθεσμία επεκτείνεται σε 120 ημέρες. 

Η απόφαση επί της αίτησης αναστολής καταβολής εκδίδεται 
εντός προθεσμίας 20 ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε κάθε περίπτωση, η απόφα-
ση επί της ενδικοφανούς προσφυγής περιέχει και την οριστι-
κή φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου, το καταλογιζόμενο 
ποσό και την προθεσμία καταβολής του. 
Εάν εντός της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας 
δεν εκδοθεί απόφαση, θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή 
έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και 
ότι ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά 
την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας. Στην περίπτωση που 
δεν έχει εκδοθεί απόφαση, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 
ενημερώνει το αργότερο εντός 2 ημερών από την εκπνοή της 
προβλεπόμενης για την έκδοση της απόφασης προθεσμίας την 
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1.   Φορολογική μεταχείριση ωφέλειας  
από διαγραφή υποχρεώσεων επιχείρησης 
υπαγόμενης σε διαδικασία εξυγίανσης  
του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα 

Το άρθρο 44 του νόμου 1892/1990 όριζε για πρώτη φορά τον τρόπο 
διατήρησης κι αναδιάρθρωσης προβληματικής – υπερχρεωμένης 
επιχείρησης πριν από την κήρυξή της σε πτώχευση ύστερα από συμ-
φωνία με τους πιστωτές της για τον περιορισμό των απαιτήσεών 
τους σε βάρος της. Με την εν λόγω συμφωνία ο νόμος αφενός έδι-
νε δυνατότητα στην προβληματική – υπερχρεωμένη επιχείρηση να 
εξυγιανθεί και να συνεχίσει τη λειτουργία της και αφετέρου παρείχε 
στους πιστωτές της τη δυνατότητα να εισπράξουν ό,τι ήταν δυνατόν. 
Το προαναφερόμενο άρθρο 44 του νόμου 1892/1990 καταργήθη-
κε με το νόμο 3588/2007 [Πτωχευτικός Κώδικας (ΠτΚ)], οπότε η 
εξυγίανση μιας επιχείρησης κατά το προπτωχευτικό στάδιο ρυθ-
μίζεται πλέον στα άρθρα 99 και επόμενα (έκτο κεφάλαιο) του ΠτΚ. 
Ειδικότερα, με τη συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ της επιχείρησης και 
των πιστωτών της, η οποία ρυθμίζεται από το κεφάλαιο αυτό και 
επικυρώνεται με δικαστική απόφαση, μειώνονται ή διαγράφονται 

οι σε βάρος της επιχείρησης απαιτήσεις των πιστωτών της.

1.1    Φορολογική μεταχείριση κατά τις διατάξεις του 
προϊσχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
(νόμος 2238/1994)

Με τον προϊσχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), 
ο οποίος ίσχυε μέχρι την 31.12.2013, εισόδημα από εμπορικές 
επιχειρήσεις θεωρούνταν η ωφέλεια επιχείρησης που προέκυ-
πτε από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπρα-
ξη χρέους (δηλαδή ληξιπρόθεσμης απαίτησης σε βάρος της), 
η οποία λάμβανε χώρα στα πλαίσιο της επαγγελματικής τους 
συνεργασίας (άρθρο 28 παράγραφος 3 περίπτωση ι). 

Αναφορικά με το εάν θεωρούνταν εισόδημα από εμπορικές επιχει-
ρήσεις η ωφέλεια από διαγραφή υποχρεώσεων επιχειρήσεων που 
έχουν υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 ΠτΚ, έχει 
γνωμοδοτήσει σχετικά το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ). 
Ειδικότερα, το ΝΣΚ, με τη με αριθμό 457/1994 γνωμοδότησή του, 
έκρινε ότι το έσοδο που προκύπτει από τη διαγραφή υποχρεώσεων 

Φορολογικά Ζητήματα Πριν  
και Μετά τη Διαδικασία Πτώχευσης
n Αθανάσιος κυριακόπουλος

αρμόδια φορολογική αρχή για τις δικές της ενέργειες.

4.5  Μεταβατικές διατάξεις

Ενδικοφανείς προσφυγές που ασκήθηκαν ενώπιον της Υπη-
ρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης και είναι εκκρεμείς κατά 
το χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικα-
σίας, εξετάζονται από τη μετονομασθείσα Διεύθυνση Επίλυ-
σης Διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70Β 
του νόμου 2238/1994 και τα οριζόμενα στα άρθρα 1 έως 5 
της ΠΟΛ. 1209/6.9.2013. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις 
ενδικοφανείς προσφυγές που θα ασκηθούν για πράξεις που 
εκδόθηκαν μέχρι 31.12.2013.

5.  ΠΟΛ. 1007/02.01.2014: 
«Κοινοποίηση των παραγράφων 12 και 13 
του άρθρου 72 του νόμου 4172/2013 σχετικά 
με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων 
αποθεματικών του νόμου 2238/1994»

Κοινοποιούνται οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του 
άρθρου 72 του νόμου 4172/2013, οι οποίες αναφέρονται 
στην αυτοτελή φορολόγηση των αποθεματικών που έχουν 
σχηματισθεί από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρό-
νο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων του νόμου 2238/1994, και παρέχονται οδηγί-
ες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
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υπερχρεωμένων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 
44 του νόμου 1892/1990 δεν είναι εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα και για το λόγο αυτό δεν αποτελεί φορολογητέο 
εισόδημα κατά τις διατάξεις του τότε εφαρμοζόμενου για τη φορο-
λόγηση νομικών προσώπων νόμου 3843/1958. Αλλά και μετα-
γενέστερα, με τη με αριθμό 168/2007 γνωμοδότησή του, το ΝΣΚ 
έκρινε ότι το ποσό που ωφελείται η επιχείρηση από τη μείωση των 
απαιτήσεων των πτωχευτικών πιστωτών στο πλαίσιο συμφωνίας 
πτωχευτικού συμβιβασμού δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα. 
Και τούτο διότι δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά γνωρίσματα 
αυτού, επειδή ακριβώς ο πτωχευτικός συμβιβασμός δεν εξομοιώ-
νεται με παραίτηση της πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη 
χρέους «μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής τους συνεργασίας». 
Το Υπουργείο Οικονομικών έκανε δεκτή την ανωτέρω γνωμοδότη-
ση και μέσα στο 2013 εξέδωσε την ΠΟΛ. 1150/20.6.2013 η οποία 
ρητά δεχόταν ότι το ποσό που ωφελείται μία επιχείρηση από τη 
διαγραφή υποχρεώσεών της κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 99 ΠτΚ δεν συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του εισοδήματος που προκύπτει από άσκηση εμπορικής δραστηρι-
ότητας και, συνεπώς, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά την 
έννοια των διατάξεων του νόμου 2238/1994.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 28 και 31 του 
προϊσχύοντος ΚΦΕ προκύπτει ότι η διαγραφή ποσού που οφει-
λόταν από επιχείρηση που είχε υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίαν-
σης του άρθρου 99 ΠτΚ και δεν καταβαλλόταν σε πιστωτή της 
αφενός συνιστούσε ωφέλεια για την επιχείρηση, η οποία, όμως, 
δεν αποτελούσε φορολογητέο εισόδημα γι’ αυτήν, αφετέρου 
αποτελούσε ζημία για τον πιστωτή της, η οποία αφαιρούνταν 
από τα ακαθάριστα έσοδά του. 

1.2   Φορολογική μεταχείριση κατά τις διατάξεις  
του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
(νόμος 4172/2013)

Για τη φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που προκύπτει από 
τη διαγραφή υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που έχουν υπα-
χθεί στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ μετά την 
έναρξη της ισχύος του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
(νόμος 4172/2013), δηλαδή από 1.1.2014, σημειώνονται τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 (Κεφάλαιο Γ) του νέου 
ΚΦΕ με τίτλο «Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα» ορίζε-
ται ότι κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το 
σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά 
την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων 
και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Περαιτέρω, 

στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι επιχειρηματική 
συναλλαγή θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπωματική πράξη 
με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και συστηματική διε-
νέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη 
κέρδους.

Από τη γραμματική διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων συνά-
γεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η φορολόγηση των επιχειρη-
ματικών συναλλαγών που σκοπό έχουν την απόκτηση κέρδους. 
Κατ’ επέκταση θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι και με τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του νέου ΚΦΕ η ωφέλεια που προ-
κύπτει από τη διαγραφή των υποχρεώσεων μίας επιχείρησης 
υπαγόμενης στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 ΠτΚ 
δεν υπάγεται σε φορολόγηση, εφόσον δεν αποτελεί γι’ αυτήν 
φορολογητέο εισόδημα, αφού δεν συγκεντρώνει τα εννοιο-
λογικά χαρακτηριστικά αυτού (υπ’ αριθμούς 457/1994 και 
168/2007 γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ).

Τέλος, το ζήτημα διευκρινίζεται με την πρόσφατη ΠΟΛ. 
1007/2014 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Κοινοποί-
ηση των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του νέου ΚΦΕ 
σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων απο-
θεματικών του προϊσχύοντος ΚΦΕ», και συγκεκριμένα στην 
παράγραφο 4 αυτής. Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, 
οι διατάξεις του άρθρου 72 του νέου ΚΦΕ για την αυτοτελή 
φορολόγηση των αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί από 
κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν, 
λόγω απαλλαγής τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του προϊ-
σχύοντος ΚΦΕ (νόμος 2238/1994), δεν καταλαμβάνουν και την 
ωφέλεια που προκύπτει από τη διαγραφή υποχρεώσεων των 
προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων κατ’ εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 44 του νόμου 1892/1990, 
η οποία κατ’ ανάγκη εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγη-
του αποθεματικού. Τούτο διότι η ωφέλεια αυτή δεν αποτελεί 
φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια των διατάξεων του 
προϊσχύοντος ΚΦΕ ως μη προερχόμενη από πραγματικά κέρδη 
της επιχείρησης (υπ’ αριθμό 457/1994 γνωμοδότηση του ΝΣΚ).

2.   Πτώχευση του οφειλέτη πριν από τη 
βεβαίωση δημοσίων εσόδων από το δημόσιο

2.1  Εισαγωγή

Για να εισπραχθεί ένα χρέος προς το δημόσιο, πρέπει αρχικά να 
βεβαιωθεί στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (ΔΟΥ). 
Δηλαδή, πρέπει πρώτα να εξακριβωθούν από την αρμόδια αρχή 
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η νομιμότητα της απαίτησης του δημοσίου, ο προσδιορισμός του 
προσώπου του οφειλέτη, το ποσό και η αιτία της οφειλής. Η δια-
δικασία της βεβαίωσης κινείται από τη διοίκηση αυτεπαγγέλτως 
και κατά δέσμια αρμοδιότητά της. Σύμφωνα με το φορολογι-
κό δίκαιο, η διοικητική φορολογική διαδικασία της βεβαίωσης 
των δημοσίων εσόδων πραγματοποιείται σε δύο στάδια, αφε-
νός αυτό της βεβαίωσης υπό ευρεία έννοια ή της φορολογικής 
βεβαίωσης που περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες μέχρι και την 
έκδοση του νόμιμου τίτλου κι αφετέρου αυτό της βεβαίωσης 
υπό στενή έννοια ή ταμειακής βεβαίωσης, το οποίο λαμβάνει 
χώρα στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία.

Απαιτήσεις του δημοσίου, κατά τη διάταξη του άρθρου 61 του 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), θεωρούνται (α) 
αυτές που έχουν βεβαιωθεί ταμειακά και έχει συσταθεί ο νόμι-
μος τίτλος του άρθρου 2 παράγραφος 2 του ΚΕΔΕ έως και την 
ημέρα του πλειστηριασμού ή (β) αυτές για τις οποίες το Δημόσιο 
έκανε αναγγελία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 55 του 
ΚΕΔΕ. Περαιτέρω, νόμιμος τίτλος για την ταμειακή βεβαίωση 
θεωρείται η δικαστική απόφαση, ο πίνακας κατάταξης κ.λπ. (υπ’ 
αριθμό 195/1993 γνωμοδότηση του ΝΣΚ).

Σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη του δημοσίου, οι απαιτήσεις του 
δημοσίου θεωρούνται πτωχευτικές, εφόσον αναφέρονται σε γενε-
σιουργό αιτία πριν από την πτώχευση, ανεξάρτητα από το χρόνο της 
διοικητικής διαδικασίας βεβαίωσής τους. Με άλλα λόγια το γεγονός 
της βεβαίωσης δεν είναι καθοριστικό, αλλά απαιτείται τα πραγματικά 
γεγονότα που απαιτούνται για τη γέννηση της απαίτησης (και τα οποία 
προσδιορίζουν το χρόνο γέννησης της απαίτησης) να ανάγονται σε 
χρόνο πριν από την πτώχευση. Έτσι, εφόσον οι απαιτήσεις αυτές του 
δημοσίου γεννήθηκαν πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, ανήκουν 
στην κατηγορία των (προ)πτωχευτικών απαιτήσεων, με αποτέλεσμα 
το δημόσιο να θεωρείται πτωχευτικός πιστωτής και να κατατάσσεται 
στην ομάδα των πιστωτών της πτώχευσης.  

2.2  Κατάταξη και προνόμια του δημοσίου

Με την έναρξη ισχύος του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ), το προ-
νόμιο του δημοσίου κατ’ άρθρο 61 παράγραφος 5 του ΚΕΔΕ 
έπαυσε να ισχύει για τις νέες πτωχεύσεις (αυτές, δηλαδή, που 
κηρύσσονταν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠτΚ), καθώς αντικα-
ταστάθηκε από το περιορισμένης έκτασης προνόμιο του άρθρου 
154 περίπτωση ε του ΠτΚ, το οποίο ορίζει ότι: 

«Μετά από την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων 
της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία περιλαμ-

βάνεται και η προσωρινή και οριστική αντιμισθία του συνδίκου 
και των τυχόν ομαδικών πιστωμάτων, οι πιστωτές κατατάσσο-
νται με την ακόλουθη σειρά: (…) ε) Οι απαιτήσεις του Δημοσίου 
από φόρους που ορίστηκαν από την αξία της προσόδου ή από το 
είδος των πραγμάτων που πλειστηριάστηκαν και που αφορούν 
το έτος που έγινε ο πλειστηριασμός και το προηγούμενο». 

Η ως άνω διάταξη επαναλαμβάνει σχεδόν αυτούσιο το περιεχόμενο 
του άρθρου 975 εδάφιο 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ 
πρέπει να αναγνωσθεί μαζί με τις σχετικές διατάξεις του ΚΕΔΕ. 
Ωστόσο, με το νόμο 3808/2009 (άρθρο 4 παράγραφος 6 εδά-
φιο β), η προνομιακή κατάταξη του δημοσίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 61 παράγραφος 5 του ΚΕΔΕ, εφαρμόζεται πλέον και για 
τις πτωχευτικές διανομές που γίνονται κατά τις διατάξεις του ΠτΚ 
(ΠΟΛ.1050/30.4.2010). Δηλαδή, αν και αρχικά ο ΠτΚ περιόρισε το 
προνόμιο του δημοσίου (άρθρο 154 περίπτωση ε ΠτΚ), στη συνέχεια, 
ο νόμος 3808/2009 ουσιαστικά το επανέφερε. Επομένως, προς το 
σκοπό της εξομοίωσης των προνομίων όλων των πτωχευτικών 
απαιτήσεων του δημοσίου, ανεξάρτητα από το νομοθετικό καθε-
στώς που διέπει την πτωχευτική διαδικασία, οι ρυθμίσεις των παρα-
γράφων 1 και 5 του άρθρου 61 του ΚΕΔΕ ισχύουν και υπό τον ΠτΚ.

Ειδικότερα, το άρθρο 61 παράγραφος 1 του ΚΕΔΕ προβλέπει 
ότι, σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κινητού ή ακινή-
του, το δημόσιο κατατάσσεται για όλες τις ληξιπρόθεσμες μέχρι 
της ημέρας του πλειστηριασμού απαιτήσεις του από κάθε αιτία 
(δηλαδή για όλες τις απαιτήσεις που γεννήθηκαν ή ανάγονται 
σε χρόνο πριν από την πτώχευση, ανεξαρτήτως του χρόνου 
βεβαίωσής τους), με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους, στη 
με αριθμό 5 σειρά του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικο-
νομίας (ΚΠολΔ) (γενικό προνόμιο).

Στις ανωτέρω διατάξεις του ΚΕΔΕ γίνεται ρητή διάκριση των 
απαιτήσεων του δημοσίου με κριτήριο το ληξιπρόθεσμο χαρα-
κτήρα τους. Έτσι, εάν οι βεβαιούμενες μέχρι και την ημέρα του 
πλειστηριασμού απαιτήσεις του δημοσίου έχουν καταστεί ληξι-
πρόθεσμες, το δημόσιο κατατάσσεται στην πέμπτη σειρά του 
άρθρου 975 του ΚΠολΔ και, εφόσον υπάρχουν ενυπόθηκες 
απαιτήσεις τρίτων, το δημόσιο ικανοποιείται μόνον μέχρι το 1/3 
του πλειστηριάσματος. Αντίθετα, στην περίπτωση που οι βεβαι-
ούμενες μέχρι και την ημέρα του πλειστηριασμού απαιτήσεις του 
δημοσίου δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, το δημόσιο κατα-
τάσσεται συμμέτρως με τους υπόλοιπους δανειστές. Ωστόσο, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 61, οι μη ληξιπρό-
θεσμες απαιτήσεις του δημοσίου καθίστανται ληξιπρόθεσμες 
κατά πλάσμα του νόμου κατά τη διανομή του πλειστηριάσματος.
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Το δημόσιο εξοπλίζεται με γενικό προνόμιο ακόμη και στην 
περίπτωση που οι απαιτήσεις του συντρέχουν με εμπραγμάτως 
ασφαλισμένες απαιτήσεις τρίτων δανειστών. Όταν το πλειστη-
ρίασμα δεν καλύπτει τις ενυπόθηκες απαιτήσεις, το γενικό προ-
νόμιο του Δημοσίου υποχωρεί για χάρη μόνο των ενυπόθηκων 
δανειστών και περιορίζεται στους άμεσους ληξιπρόθεσμους 
φόρους που βεβαιώθηκαν 2 ακριβώς χρόνια πριν από την ημε-
ρομηνία επιβολής της κατάσχεσης και ως την κοινοποίηση της 
αναγγελίας του δημοσίου στον πλειστηριασμό. 

Επίσης, με το άρθρο 33 παράγραφος 2 εδάφιο α του νόμου 
4141/2013 προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 1 
του άρθρου 61 του ΚΕΔΕ, με το οποίο ορίζεται ότι, κατ' εξαίρε-
ση, για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του δημοσίου από φόρο 
προστιθέμενης αξίας με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις το 
δημόσιο κατατάσσεται στην υπ' αριθμό 2 σειρά του ίδιου άρθρου 
και πριν από την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 976 
ΚΠολΔ. Η ισχύς της ως άνω νομοθετικής διάταξης αρχίζει 
από 5.4.2013 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως) και καταλαμβάνει τις περιπτώσεις 
πινάκων κατάταξης απαιτήσεων που συντάσσονται από την ως 
άνω ημερομηνία και μετά. Με τη νέα αυτή ρύθμιση προβλέπεται 
εξαιρετικά για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του δημοσίου από 
φόρο προστιθέμενης αξίας: (i) η αναβάθμιση της προνομιακής 
κατάταξης του δημοσίου στην υπ' αριθμό 2 σειρά του άρθρου 
975 ΚΠολΔ (γενικά προνόμια) και (ii) η ικανοποίηση αυτών πριν 
από την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 976 σε συν-
δυασμό και με το άρθρο 1007 του ΚΠολΔ (ειδικά προνόμια), 

κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στο 977 παράγραφος 1 
ΚΠολΔ (συρροή γενικών και ειδικών προνομίων). 

Περαιτέρω, με το άρθρο 33 παράγραφος 2 εδάφιο β’ του νόμου 
4141/2013 προβλέπεται εξαιρετικά για τις απαιτήσεις του δημοσίου 
από φόρο προστιθέμενης αξίας που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρό-
νο πριν από την πτώχευση, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους, 
με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις αυτών, η προνομιακή κατάταξη 
του δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νέο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ΚΕΔΕ, όπως προστέθηκε με την 
ίδια ως άνω παράγραφο του νόμου 4141/2013. Πρέπει να επιση-
μανθεί ότι για τις νέες πτωχεύσεις που διέπονται από τον ΠτΚ, η νέα 
διάταξη πρέπει να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 154 (γενικά προνόμια) και 156 (συρροή προνομίων) του ΠτΚ.

2.3  Συμπέρασμα

Με το νόμο 3808/2009 (άρθρο 4 παράγραφος 6 εδάφιο β) επα-
νήλθε το γενικό προνόμιο του δημοσίου, το οποίο είχε συρρικνω-
θεί σημαντικά με το άρθρο 154 περίπτωση ε του ΠτΚ, ως ίσχυε 
πριν από την έναρξη ισχύος του ΠτΚ. Επεκτάθηκε, μάλιστα με το 
νόμο 4141/2013 (άρθρο 33 παράγραφος 2 εδάφια α’ και β’). Ειδι-
κότερα, με τους ανωτέρω νόμους το Δημόσιο κατατάσσεται και 
στις νέες πτωχεύσεις οφειλετών του (εκείνες δηλαδή που διέπο-
νται από τον ΠτΚ) με γενικό προνόμιο, και συγκεκριμένα στην προ-
νομιακή σειρά του άρθρου 61 παράγραφος 1 του ΚΕΔΕ για όλες 
τις απαιτήσεις του που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από 
την πτώχευση, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.
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Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), ο οποίος 
εισήχθη με τον νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), επιχειρεί 
να απλοποιήσει το καθεστώς φορολόγησης αμοιβών μελών 
διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) ΑΕ που θα καταβληθούν από 
1.1.2014. 

1.  Καθεστώς υπό τον προϊσχύοντα ΚΦΕ 

Ο προϊσχύων ΚΦΕ (νόμος 2238/1994) προέβλεπε τις παρακάτω 
κατηγορίες εισοδημάτων μελών διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ):
 
(α)   αμοιβές και ποσοστά των διοικητικών συμβούλων και εκτός 

μισθού αμοιβές και ποσοστά των διευθυντών και διαχειρι-
στών των ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) (άρθρο 24 παράγραφος 
1 περίπτωση α), 

(β)    παροχές σε χρήμα ή σε είδος από ΑΕ χωρίς νόμιμη ή συμβα-
τική υποχρέωση προς μέλη του ΔΣ, διευθυντές και νόμιμους 
εκπροσώπους της (άρθρο 25 παράγραφος 5) και

(γ)    μισθό που καταβάλλεται από ΑΕ σε μέλη του ΔΣ ή από εται-
ρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) σε εταίρους της, εφόσον 
για τις εν λόγω υπηρεσίες τα πρόσωπα αυτά είναι ασφαλι-
σμένα σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλην του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
(άρθρο 28 παράγραφος 3 περίπτωση στ). 

2.  Καθεστώς υπό τον νέο ΚΦΕ

Ο νέος ΚΦΕ προβλέπει τα ακόλουθα δύο είδη εισοδημάτων για 
τα μέλη ΔΣ ΑΕ: 

2.1  Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

Υπό το καθεστώς του νέου ΚΦΕ, από 1.1.2014 οι αμοιβές μελών 
ΔΣ ΑΕ εντάσσονται πλέον στην κατηγορία του εισοδήματος από 
μισθωτή εργασία. Ειδικότερα, στο άρθρο 12 του νέου ΚΦΕ προ-
βλέπεται ότι: «1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία 
και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε 

χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, 
παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.  2. Για τους 
σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσι-
κό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες: …δ) ως διευθυντής ή μέλος 
του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής 
οντότητας…». 

Επομένως, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις χαρακτηρίζονται 
ως εισοδήματα από μισθωτή εργασία το εισόδημα (σε χρήμα ή 
είδος) που καταβάλλεται σε διευθυντή ή μέλος του ΔΣ εταιρείας 
και φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών του άρθρου 15 
του νέου ΚΦΕ ως ακολούθως:

Επίσης στο ως άνω εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες διενερ-
γείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011.

2.2  Εισόδημα από διανομές κερδών

Στο άρθρο 36 παράγραφος 1 του νέου ΚΦΕ ορίζεται ότι:  «1. 
Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από 
μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής 
σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές 
(χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, 
στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες, συμπερι-
λαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθε-
ματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, 
οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο 
ποσό».

Επίσης, στο άρθρο 62 παράγραφος 1 του νέου ΚΦΕ ορίζεται 

Φορολόγηση Αμοιβών Φυσικών  
Προσώπων Μελών ΔΣ ΑΕ από 1.1.2014

n Ελένη Πίτσα

Φορολογητέο εισόδημα 
(Ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

< 25.000 22%

25.000,01 έως και 42.000 32%

> 42.000 42%
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ότι: «1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση 
φόρου: α) μερίσματα, β) τόκοι, γ) δικαιώματα (royalties), δ) …». 
Και σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 του ίδιου κώδικα 
ορίζεται ότι: «1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι 
εξής: α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%), β) …».

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι αμοιβές μελών ΔΣ από κέρδη 
που διανέμει ΑΕ σ’ αυτά αποτελούν μερίσματα σύμφωνα με 
τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 36 του νέου ΚΦΕ και υπό-
κεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% με βάση 
τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ίδιου κώδικα. Με την 

παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 
φυσικών προσώπων για τη συγκεκριμένη αμοιβή1.
 
3.  Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1120/25.4. 
2014 του Υπουργείου Οικονομικών, στον όρο «αμοιβές 
διοίκησης» του άρθρου 62 παράγραφος 1 (περίπτωση δ’) 
του νέου ΚΦΕ δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές διευθυντών 
ή μελών ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή 
νομικής οντότητας οι οποίες, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νέου ΚΦΕ, αποτελούν 
εισόδημα από μισθωτή εργασία n 

1 Βλ. τις διατάξεις των άρθρων 36 παράγραφος 2 και 64 παράγραφος 3 του νέου ΚΦΕ.
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Ενημερωτικό Δελτίο
Καλοκαίρι 2014

Tο παρόν ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες που δεν 
απαντούν εξαντλητικά στα θέματα που παρουσιάζονται ούτε υπο-
καθιστούν την αναγκαιότητα για επαγγελματική παροχή υπηρε-
σιών επί νομικών και φορολογικών θεμάτων. Ως εκ τούτου, η 
Κελεμένης & Συνεργάτες δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη 
έναντι των αναγνωστών του παρόντος ενημερωτικού δελτίου για 
ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό 
και υπαγωγή των πληροφοριών αυτών σε νομικά ζητήματά τους. 
Για οποιοδήποτε νομικό ή φορολογικό ζήτημα αντιμετωπίζουν, 
οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται στους κατάλληλους 
επαγγελματικούς συμβούλους.

Πληροφορίες για την Κελεμένης & Συνεργάτες

Η δικηγορική εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες ειδικεύεται στο 
δίκαιο των επιχειρήσεων και διατηρεί ευρεία πελατειακή βάση 
στην οποία συμπεριλαμβάνονται εμπορικές και βιομηχανικές 
επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύματα, κυβερνητικοί και επενδυ-
τικοί φορείς. Η εταιρεία ενεργεί συχνά για διεθνείς πελάτες σε 
θέματα διασυνοριακών συναλλαγών και κανονιστικά ζητήματα. 
Διαθέτει εξειδικευμένους δικηγόρους με πανεπιστημιακούς τίτ-
λους από μερικά από τα πιο φημισμένα πανεπιστήμια στον κόσμο 
(π.χ. Οξφόρδη, Χάρβαρντ, Χαϊδελβέργη). Τα τελευταία χρόνια 
η Κελεμένης & Συνεργάτες έχει αναλάβει με επιτυχία το χειρι-
σμό πολύπλοκων και σημαντικών συναλλαγών για λογαριασμό 
εταιρικών και χρηματοοικονομικών εντολέων. Αν και η Ελλάδα 
αποτελεί τον κύριο χώρο δραστηριοποίησής της, η εταιρεία δρα-
στηριοποιείται στις περισσότερες από τις μεταβατικές οικονομί-
ες και αναδυόμενες αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου 
παρέχει νομική υποστήριξη τόσο σε Έλληνες επενδυτές όσο και 
σε κυβερνήσεις για την εναρμόνιση και την ένταξη των δικαιι-
κών συστημάτων των χωρών αυτών στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η 
Κελεμένης & Συνεργάτες είναι η δικηγορική εταιρεία που εκπρο-
σωπεί την Ελλάδα στον οργανισμό Multilaw, ένα από τα μεγαλύ-
τερα δίκτυα δικηγορικών εταιρειών στον κόσμο με περισσότερες 
από 65 εταιρείες-μέλη και περισσότερους από 6.000 δικηγόρους 
σε περίπου 150 πόλεις. Η Κελεμένης & Συνεργάτες είναι επίσης 
μέλος του διακεκριμένου διεθνούς φορέα παροχής νομικών υπη-
ρεσιών First Law International.  
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Published under the auspices of Nomiki Bibliothiki, the Kelemenis 
& Co. Series in Business Law aims to provide handbooks and 
monographs for businesses and legal practitioners whilst doing so in 
plain language and with a pragmatic approach. Rather than being 
closely linked to commercial law, business law has been treated 
as a wider body of law that encompasses all key areas of law that 
impact the operation of a business. In this context, branches of law 
such as employment, tax, public procurement, data protection or 
commercial litigation, which would not normally find their way into 
typical business - commercial law books, have been integrated into the 
series΄ definition of business law to reflect their strong relevance to 
the way a business operates and is regulated. «Greek Business Law: 
A Handbook for Businesses and Legal Practitioners» has drawn, 
to a large extent, on the firm΄s everyday commercial and business 
experience. The objective has been to provide a reasonably sufficient 
degree of detail for a book that needs to strike a good balance between 
being a reference work and a handbook with a voluminous subject 
matter that cannot be dealt with in its entirety nor in substantial 
detail. In this context, the objective of this book is to cover most 
key areas of Greek business law in a clear, informative and succinct 
manner without following strict rules of scholarly writing (e.g. 
footnotes and references) or covering every possible aspect of Greek 
business law.

Η Σειρά «Δίκαιο των Επιχειρήσεων» της δικηγορικής εται-
ρείας Κελεμένης & Συνεργάτες (Kelemenis & Co. Series in 
Business Law) φιλοδοξεί, με την υποστήριξη του εκδοτικού 
οίκου Νομική Βιβλιοθήκη, να εκδίδει χρηστικά εγχειρίδια και 
μονογραφίες που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, νομικούς και 
οικονομικούς συμβούλους. Η σειρά καταπιάνεται όχι μόνο με 
τομείς που εμπίπτουν αυστηρά στο εμπορικό δίκαιο αλλά και με 
όσους συνδέονται στενά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό, κλάδοι δικαίου, όπως, για παράδειγμα, το εργατικό 
δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, 
η προστασία προσωπικών δεδομένων και η δικαστική επίλυση 
εμπορικών διαφορών, που τυπικά δεν εμπεριέχονται σε εγχειρί-
δια εμπορικού δικαίου, περιλαμβάνονται στον ευρύ ορισμό του 
δικαίου των επιχειρήσεων που υιοθετείται προκειμένου να εξετα-
στούν τα ποικίλα νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική 
επιχείρηση. Ο πρώτος τόμος της σειράς, «Greek Business Law: 
A Handbook for Businesses and Legal Practitioners», είναι 
γραμμένος στην αγγλική γλώσσα και έχει στόχο να επικοινωνήσει 
σε ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό την εμπειρία της Κελεμένης & 
Συνεργάτες στο δίκαιο των επιχειρήσεων, μέσω ενός εγχειριδίου 
που παρουσιάζει τους βασικότερους τομείς του ελληνικού δικαίου 
των επιχειρήσεων με εύληπτο, χρηστικό και περιεκτικό τρόπο, 
χωρίς να στοχεύει να αναπτύξει εξαντλητικά όλο το εύρος του. 

Greek Business Law: A Handbook for Businesses and Legal Practitioners
Γιάννης Κελεμένης, Διευθύνων Εταίρος, Κελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία


