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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί θαη λα ζρνιηαζηεί 

ην άξζξν 234 ηνπ Νφκνπ 4072/2012, ην νπνίν αθνξά ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 

επηρεηξήζεσλ φπσο απηφ ηξνπνπνίεζε ην άξζξν 99 ηνπ Νφκνπ 3588/2007 ηνπ 

πησρεπηηθνχ θψδηθα. Πξνθείκελνπ λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ησξηλφο λφκνο έρεη 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/104


4 
 

πξνεγεζεί κηα αλάιπζε ζηνπο πξνεγνπκέλνπο λφκνπο πνπ ν ηειεπηαίνο  

ηξνπνπνίεζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Σν πξψην θεθάιαην καο εηζάγεη ζηελ έλλνηα ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ, αλαιχεη 

ηελ δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο θαη θάλεη αλαθνξά ζηνλ λ. 3588/2007 κε ηνλ νπνίν 

ζεζκνζεηήζεθε αξρηθά ε «δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο». 

Σν δεχηεξν θεθάιαην ζρνιηάδεη ηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ε νπνία πξνβιέπεηαη 

ζην έθην θεθάιαην ηνπ πησρεπηηθνχ Κψδηθα (άξζξα 99επ.)θαη εηζήρζε ζηνλ θψδηθα 

εκβφιηκα κε ην λφκν 4013/2011. 

Σέινο, ην ηξίην θεθάιαην δηαπξαγκαηεχεηαη ην λφκν 4072/2012 θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ απηφο επέθεξε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθή 

ε πξσπηνρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In this thesis, an attempt to study and comment on the article 234 of Law 

4072/2012is being made, which refers to the rehabilitation procedure of the 

enterprises as amended in the article 99 of Law 3588/2007 of the Bankruptcy Law. In 

order to understand the current law,an analysis of the previous laws that were 

amended is preceded. 

More specifically: 
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The first chapter introduces the concept of bankruptcy law, analyzes the 

conciliation process and makes reference to the Law 3588/2007 in which the 

“conciliation procedure” was originally instituted.  

The second chapter comments on the rehabilitation procedure that is provided in 

the sixth chapter of the Bankruptcy Code (articles 99) and was introduced in the Code 

with the Law 4013/2011.  

Finally, the third chapter deals with the Law 4072/2012 and the amendments 

that brought about in order to make the pre-bankruptcy rehabilitation procedure of the 

enterprises more functional. 

The thesis is completed with a summary of conclusions.  

 

 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

Η θξίζε έρεη δνθηκάζεη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαηά ηξφπν αηθλίδην θαη 

αλαγθαζηηθφ, κε απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο λα βξεζνχλ ζε δπζθνιία 

αλαδήηεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ αθνχ νη κελ ηξάπεδεο αξλνχληαη λα ρνξεγήζνπλ 

δάλεηα ρσξίο κεγάιεο εγγπήζεηο, ε δε θνξνινγία απμάλεηαη κε ηξφπν ηζνπεδσηηθφ γηα 

λα κπνξέζεη λα αληέμεη κηα επηρείξεζε κεζαίνπ κεγέζνπο ελψ ηα πάγηα εηζνδήκαηα, 

αλ ρξεηαζηεί λα ξεπζηνπνηεζνχλ, λα κελ απνθέξνπλ ηα θέξδε ηα νπνία ζα απέθεξαλ 

ζε πξνεγνχκελν ρξφλν, αθνχ ε αγνξαζηηθή δχλακε έρεη κεησζεί θαη ε δπγαξηά 

κεηαμχ δήηεζεο θαη πξνζθνξάο βαξαίλεη δξακαηηθά πξνο ην δεχηεξν. 
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Οη επηρεηξήζεηο, κέζα ζηνλ θπθεψλα ησλ πνιηηηθν-νηθνλνκηθψλ 

εμειίμεσλ,πξέπεη λα βξνπλ ηνλ ηξφπν λα «νξζνπνδήζνπλ» θαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηα 

έμνδα, πάγηα θαη κε, κέζα ζηελ εμαληιεκέλε αγνξά, φηαλ ν θχθινο εξγαζηψλ 

κεηψλεηαη θαη ηα έζνδα ζπξξηθλψλνληαη κε εμαηξεηηθά ξαγδαία ηαρχηεηα κε 

απνηέιεζκα λα αδπλαηνχλ λα παξακείλνπλ αλέπαθεο θαη λα βγνπλ αιψβεηεο απφ 

απηή ηελ θξίζε. Με ηε ρψξα λα έρεη θηάζεη θνληά ζηα φξηα ηεο ρξενθνπίαο, κηα 

ελδερφκελε ρξενθνπία ηεο αγνξάο ζα ζπκπαξάζπξε φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ 

ζπλδέεηαη κε απηήλ: επηρεηξεκαηίεο, εξγαδφκελνπο, πξνκεζεπηέο, αζθαιηζηηθά 

ηακεία, ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Ήηαλ επνκέλσο αλαγθαίν λα δηεξεπλεζεί ην 

θαηαιιειφηεξν θαη πξνζθνξφηεξν λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ ζα έδηλε κηα δεχηεξε 

επθαηξία ζε φζεο επηρεηξήζεηο ήηαλ κελ βηψζηκεο, βξίζθνληαλ φκσο κπξνζηά ζε 

επαπεηινχκελε αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΝΓΙΑΛΛΑΓΗ 

 

 

1.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Η δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ε κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο ηξάπεδεο 

θαη νη απφηνκεο αιιαγέο ηεο αγνξάο ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηε δεκηνπξγία 

πξνβιεκάησλ πνπ βπζίδνπλ ηελ επηρείξεζε ζηελ θξίζε, πνπ πνιχ εχθνια κπνξεί λα 

απεηιήζεη ηελ επηβίσζε ηεο. 

Σα πξψηα ζεκάδηα πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ είζνδν ηεο επηρείξεζεο ζηελ θξίζε 

παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή: 

 Μεγάιεο κείσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηεο θεξδνθνξίαο 

 Πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο 

 Αδπλακία ρξεκαηνδφηεζεο 

 Αδπλακία ζηηο ηακεηαθέο ξνέο 
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Η γξήγνξε αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα απνηξέςεη 

ηελ είζνδν ηεο επηρείξεζεο ζε αλεμέιεγθηε πηψζε πνπ γξήγνξα εμειίζζεηαη ζε 

γεληθεπκέλε ζηάζε πιεξσκψλ πνπ νδεγεί ηελ επηρείξεζε ζε πηψρεπζε. 

 

 

 

1.2 ΠΙΣΧΣΙΚΟ ΚΙΝΓΤΝΟ  

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο νξίδεηαη σο ε πηζαλή ή αλακελφκελε δεκηά πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αδπλακία ησλ δαλεηδφκελσλ λα επηζηξέςνπλ ηα θεθάιαηα ή/θαη 

ηνπο ηφθνπο ησλ θεθαιαίσλ πνπ δαλείζηεθαλ, δειαδή απφ ηελ αδπλακία λα 

εθπιεξψζνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. (Αγγειφπνπινο, 2010: 625). 

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία εληνπίδνπκε ηξείο θαηεγνξίεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη: ν θίλδπλνο εθηεζεηκέλνπ πνζνχ, ν θίλδπλνο ππνβάζκηζεο 

θαη ν θίλδπλνο ρξενθνπίαο. Σν ηειεπηαίν είδνο θηλδχλνπ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ. 

 

 

1.2.1 Κίλδπλνο ρξενθνπίαο - Πηώρεπζε  

 

Χο θίλδπλνο ρξεσθνπίαο νξίδεηαη ν θίλδπλνο αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

πηζηνχρσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκηθή δέζκεπζή ηνπο, εηο βάξνο θπζηθά ηνπ 

πηζησηή. Καηά θχξην ιφγν, ν θίλδπλνο απηφο αθνξά ηνπο θαηφρνπο νκνιφγσλ, πνπ 

ζίγνληαη ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζπκθσλεζέλησλ φξσλ 

χκθσλα κε ηνπο Das, Freed, Geng & Kapadia (2006). Ο θίλδπλνο ρξενθνπίαο γηα 
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κηα επηρείξεζε απμάλεηαη εθφζνλ ζπλεπηδξνχλ θνηλνί παξάγνληεο πνπ ζπλδξάκνπλ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  

Οη φξνη «ρξενθνπία» θαη «πηψρεπζε» ρξεζηκνπνηνχληαη, ζπλήζσο, κε ηελ ίδηα 

ελλνηνινγηθή ζεκαζία, θάηη πνπ σζηφζν είλαη ιαλζαζκέλν. Λεμηινγηθά, νη δχν φξνη 

εξκελεχνληαη σο εμήο: 

Πηψρεπζε είλαη ε θαηάζηαζε κηαο νηθνλνκηθήο επηρείξεζεο, ηδίσο εκπνξηθήο, 

ηεο νπνίαο ε αδπλακία λα αληεπεμέιζεη ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο 

δηαπηζηψζεθε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην θαη αλαθνηλψζεθε επίζεκα. 

Υξενθνπία είλαη ε  παξάλνκε ή γεληθά ζθφπηκε πηψρεπζε. 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, ε «ρξενθνπία» 

πεξηιακβάλεη ην ζηνηρείν ηεο δνιηφηεηαο. Δμεηάδνληαο, φκσο, ηνπο νξηζκνχο απφ 

λνκνζεηηθή ζθνπηά, δηαπηζηψλνπκε φηη ε ρξενθνπία δελ πεξηέρεη πάληα ην ζηνηρείν 

ηεο δνιηφηεηαο ή ζθνπηκφηεηαο. 

Γεληθφηεξα ε πηψρεπζε κπνξεί λα νξηζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη κεξηθέο 

κάιηζηα πησρεχζεηο δελ θαηαιήγνπλ θαη’ αλάγθε ζε θαηάξξεπζε θαη δηάιπζε ηεο 

επηρείξεζεο. 

Απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε πηψρεπζε ζεκαίλεη ζπλήζσο φηη ηα έζνδα κηαο 

επηρείξεζεο δελ θαιχπηνπλ ην θφζηνο. Μπνξεί αθφκε λα ζεκαίλεη φηη ηα θέξδε ηεο 

σο πνζνζηφ ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ είλαη κηθξφηεξν απφ ην θφζηνο 

ησλ θεθαιαίσλ ηεο. Μπνξεί ηέινο, λα ζεκαίλεη φηη νη πξαγκαηηθέο απνδφζεηο 

πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηηο αλακελφκελεο.  

Παξ’ φιν πνπ σο φξνο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πηψρεπζε είλαη ιηγφηεξν αζαθήο 

απφ ηελ νηθνλνκηθή πηψρεπζε θαη γη απηήλ ππάξρνπλ δπν γεληθά παξαδεθηέο 

απφςεηο. Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρεη πησρεχζεη αλ δελ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο κφιηο θαηαζηνχλ απαηηεηέο, παξά ην φηη ηα 
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ζπλνιηθά επελδπκέλα θεθάιαηα ηεο κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηηο ζπλνιηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο. Απηφ νλνκάδεηαη ηερληθή αδπλακία πιεξσκψλ. Μηα επηρείξεζε είλαη 

ρξεσθνπεκέλε ή ζε πηψρεπζε, φηαλ νη ζπλνιηθέο ηεο ππνρξεψζεηο ππεξβαίλνπλ κηα 

«ινγηθή» απνηίκεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο (δειαδή φηαλ ε «πξαγκαηηθή» θαζαξή 

ζέζε ηεο είλαη αξλεηηθή) (Weston, Brigham, 1986: 796). 

Ο θαζεγεηήο Κνηζίξεο αλαθέξεη φηη γηα λα επέιζεη ε πηψρεπζε, πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ δχν νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη κία δηθνλνκηθή πξνυπφζεζε.  

Οπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο:- Η εκπνξηθή ηδηφηεηα ηνπ νθεηιέηε (θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ) θαη ε παχζε πιεξσκψλ ησλ εκπνξηθψλ ηνπ ρξεψλ ή ε επίζεκε δήισζή 

ηνπ φηη αλαζηέιιεη ηηο πιεξσκέο ησλ εκπνξηθψλ ηνπ ρξεψλ. 

Γηθνλνκηθή πξνυπφζεζε:Σν δηθαζηήξην επηιακβάλεηαη ηεο ππφζεζεο θήξπμεο ηεο 

πηψρεπζεο, είηε θαηφπηλ αίηεζεο θάπνηνπ απφ ηνπο δαλεηζηέο είηε θαηφπηλ δήισζεο 

ηνπ εκπφξνπ γηα αλαζηνιή ησλ πιεξσκψλ ηνπ, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζηνλ γξακκαηέα 

ηνπ δηθαζηεξίνπ είηε θαη απηεπαγγειηψο(Παπαδφπνπινο, Φνπξθαιίδεο, 

Υαξαιακπίδεο, ρ.ρ.:6) 

Δπηπιένλ, πνιινί  εξεπλεηέο έρνπλ νξίζεη ηελ νηθνλνκηθή απνηπρία σο ην 

λνκηθφ θαζεζηψο ηεο πηψρεπζεο, π.ρ. Altman (1968), Altman, Haldeman θαη 

Narayanan (1977), Mensah (1983) Ohlson (1980), Gloubos θαη Grammatikos (1988) 

θαζψο θαη άιινη. Δληνχηνηο, έλαο απζηεξά λνκηθφο νξηζκφο ηεο απνηπρίαο κπνξεί λα 

κελ είλαη απφιπηα θαηάιιεινο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή άπνςε. Η επηρείξεζε πνπ 

πησρεχεη αληηκεησπίδεη, θαηά θαλφλα, ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα αξθεηφ ρξφλν 

πξηλ απφ ηελ πηψρεπζε. Η πηψρεπζε επέξρεηαη θαηά ην ηειεπηαίν ζηάδην ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ, φηαλ ε επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο είλαη πιένλ αδχλαηε. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε νηθνλνκηθή απνηπρία, δειαδή ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ 
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δελ βειηηψλεηαη ρσξίο λα ιεθζνχλ εηδηθά δηνξζσηηθά κέηξα, ζπκβαίλεη πξηλ απφ ηε 

λνκηθή «απνηπρία». 

Σέινο, κεξηθέο άιιεο κειέηεο έρνπλ πηνζεηήζεη έλα πην γεληθφ νξηζκφ, έηζη 

ψζηε λα πεξηιάβνπλ ηφζν ηε λνκηθή φζν θαη ηελ νηθνλνκηθή απνηπρία. Ο Beaver 

(1966) φξηζε ηελ απνηπρία σο ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ζπκβαίλεη νπνηνδήπνηε 

γεγνλφο απφ ηα εμήο: πηψρεπζε, αδπλακία εμφθιεζεο νκνινγηαθνχ δαλείνπ, 

ηξαπεδηθφ άλνηγκα, κε θαηαβνιή κεξίζκαηνο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ. Ο Deakin 

(1972) ρξεζηκνπνίεζε έλα παξφκνην νξηζκφ ζεσξψληαο σο απνηπρνχζεο επηρεηξήζεηο 

εθείλεο πνπ πηψρεπζαλ ή ήζαλ αζπλεπείο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο 

ή ξεπζηνπνηήζεθαλ (εθθαζαξίζηεθαλ). Γεληθνί νξηζκνί ηεο απνηπρίαο έρνπλ 

πηνζεηεζεί επίζεο απφ ηνπο Edmister (1972), Blum (1974), Appetiti (1984), Micha 

(1984) θαη άιινπο (Βξαλάο, ρ.ρ.: 2). 

 

 

1.3 ΣΟ ΠΣΧΥΔΤΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ 

 

Σν πησρεπηηθφ δίθαηνκπνξεί λα νξηζηεί σο ην νινθιεξσκέλν θαη απηνηειέο 

ζχζηεκα θαλφλσλ δηθαίνπ, νη νπνίνη πξνβιέπνπλ κελ θηλνχκελεο θαη 

επνπηεπφκελεο δηθαζηηθά θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πξνο ην ζθνπφ ηεο ζπιινγηθήο 

ηθαλνπνίεζεο πηζησηψλ απφ ηηο πεξηνπζίεο ησλ νθεηιεηψλ ηνπο (εκπφξσλ ή 

ελψζεσλ πξνζψπσλ κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη νηθνλνκηθφ ζθνπφ), ησλ 

επξηζθνκέλσλ ζε θαηαζηάζεηο αλππέξβιεηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο 

(θαηαζηάζεηο πηψρεπζεο), παξέρνπλ, φκσο, παξάιιεια, θαη δηεμφδνπο δηάζσζεο 

(εμπγίαλζεο) ησλ ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ.  

Οη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ζπλίζηαληαη, αθελφο κελ ζηηο πξνιεπηηθέο, 
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πξνπησρεπηηθέο -πξηλ, δειαδή, θεξπρζεί απφ ην δηθαζηήξην ε πηψρεπζε ηνπ 

νηθνλνκηθά δπζπξαγήζαληνο νθεηιέηε- δηαδηθαζίεο εμπγίαλζεο(ε νπνία 

αληηθαηέζηεζε ηελ αξρηθά πξνβιεθζείζα δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, φπσο ζα 

δνχκε παξαθάησ) θαη εηδηθήο εθθαζάξηζεο, αθεηέξνπ δε ζηελ πησρεπηηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο θαη 

ηε δηαδηθαζία (ηεο πησρεπηηθήο) εθθαζάξηζεο. 

Με άιια ιφγηα, ην πησρεπηηθφ δίθαην ηνπ λ. 3588/2007 είλαη δίθαην  ηεο 

ζνβαξήο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο θαη, ηδίσο, ηεο αδπλακίαο πιεξσκψλ, δίθαην 

ηεο «πηψρεπζεο» ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ ζην λφκν πξνζψπσλ·ησλ πξνζψπσλ, 

δειαδή, πνπ έρνπλ θαηά ην λφκν «πησρεπηηθή ηθαλφηεηα»·ηθαλφηεηα, λα 

ππαρζνχλ -δηαδνρηθά (θαηά θαλφλα)- ζηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο αδπλακίαο ηνπο. 

Παξαδνζηαθά, βέβαηα, απφ ηνπο ρξφλνπο ηζρχνο θαη ζηε ρψξα καο 

απηνχζηνπ ηνπ γαιιηθνχ εκπνξηθνχ θψδηθα, ηνπ codedecommerce (απφ ην 1821), 

θαη ησλ φκνησλ κεηαγελέζηεξσλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 525επ. ηνπ Δκπνξηθνχ 

Νφκνπ (απφ ην 1878), φπσο ίζρπζαλ κεηά απφ πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο κέρξη 

ην λφκν 3588/2007, πησρεπηηθή ηθαλφηεηα είραλ κφλνλ νη έκπνξνη. Γηα πξψηε 

θνξά, κε ην λφκν 3588/2007 ε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα αλαγλσξίζηεθε θαη ζε 

ελψζεηο πξνζψπσλ κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη νηθνλνκηθφ ζθνπφ. Με ην 

λφκν, φκσο, 3869/2010 «Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη θαη’ απνκίκεζε ηεο αληίζηνηρεο γεξκαληθήο 

πησρεπηηθήο λνκνζεζίαο, ε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα επεθηάζεθε θαη ζε «θπζηθά 

πξφζσπα», πνπ δελ έρνπλ ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα - άξα ζε θαηαλαισηέο, άιινπο 

επαγγεικαηίεο, π.ρ. δηθεγφξνπο-, εθφζνλ «έρνπλ πεξηέιζεη, ρσξίο δφιν, ζε κφληκε 

αδπλακία πιεξσκήο ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ νθεηιψλ ηνπο» απφ ζρέζεηο 



13 
 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ (άξζξν 1). Σα ηειεπηαία, σζηφζν, πξφζσπα, δελ ππάγνληαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λ. 3588/2007, αιιά ζηηο εηδηθφηεξεο δηαδηθαζίεο ηνπ λφκνπ 

3869/2010, ν νπνίνο απνθεχγεη κελ λα αλαθεξζεί επζέσο ζε «πηψρεπζε», ηελ 

ππνλνεί, σζηφζν, θαη ηελ πξνυπνζέηεη αλακθηζβήηεηα. Γηα ηελ πιήξσζε κφλνλ 

ηπρφλ θελψλ νξίδεηαη ξεηά ζηνλ ηειεπηαίν απηφ λφκν (άξζξν 15) φηη αλαινγηθήο 

εθαξκνγήο ηπγράλνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα, ηνπ λφκνπ δειαδή 

3588/2007 (Φπρνκάλεο, 2011: 1-3). 

 

 

 

 

1.3.1 Πεγέο ηνπ πησρεπηηθνύ δηθαίνπ 

 

Κχξηα, βαζηθή πεγή ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ είλαη, σο ειέρζε, ν λφκνο 

3588/2007 (ΦΔΚ Α' αξ. 153/10.7.2007), ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ σο 

«πησρεπηηθφο θψδηθαο» -εθεμήο, θαη ΠηΚ- απφ ηελ 16
ε
 επηεκβξίνπ 2007 (άξζξν 

180).  

ην λφκν απηφ επέθεξε αξρηθά αιιαγέο ν λφκνο 3858/2010 «Πξνζαξκνγή 

ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ ζην πξφηππν λφκνπ ηνπ έηνπο 1997 γηα ηε «δηαζπλνξηαθή 

πηψρεπζε»  ηεο Δπηηξνπήο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ Γίθαην 

θαη άιιεο δηαηάμεηο», κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ 34 θαη 35, πέξαλ ησλ 

ινηπψλ θαηλνηνκηψλ σο πξνο ηηο δηεζλείο πησρεχζεηο, πεξί σλ θαησηέξσ.  

Οπζησδέζηεξεο είλαη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ άξζξσλ 99επ. ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ 

ηνπ λ. 3588/2007, πνπ επήιζαλ κε ην λφκν 4013/2011«χζηαζε εληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ 
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Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 

3588/2007 (Πησρεπηηθφο Κψδηθαο)-Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε νιφθιεξν ην έθην 

θεθάιαην ηνπ ΠηΚ (άξζξα 99-106) θαη ηα λέα άξζξα έιαβαλ αξηζκνχο απφ 99 

έσο 106ηα. Μεξηθψο, ηξνπνπνηήζεθαλ, επίζεο, θαη άιια άξζξα ηνπ ΠηΚ, ράξηλ 

ελαξκφληζήο ηνπο πξνο ηηο εηζαρζείζεο λέεο ξπζκίζεηο. Με ην λφκν απηφ 

θαηαξγήζεθε ε αξρηθψο ζηα αληηθαηαζηαζέληα άξζξα πξνβιεπνκέλε 

«δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο» θαη ηε ζέζε ηεο έιαβαλ ε «πξνπησρεληηθή 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο» θαη ε «εηδηθή εθθαζάξηζε» κε επξχηεξνπο ηεο 

πξνεγνπκέλεο ζηφρνπο θαη πξνβιέςεηο δεζκεχζεσλ γηα πηζησηέο.  

Σέινο, κε ην άξζξν 234 ηνπ πξφζθαηνπ λφκνπ 4072/2012 (ΦΔΚ Α', 86/11-

4-2012) επήιζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο, ζηελ πνιπζπδεηεκέλε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 99 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα (δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, πξψελ δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο), ηηο νπνίεο ζα ζρνιηάζνπκε εθηελέζηεξα παξαθάησ (Φπρνκάλεο, 

2011: 4-8). 

 

 

1.3.2 θνπόο ηνπ πησρεπηηθνύ δηθαίνπ 

 

Σν άξζξν 1 ηνπ λένπ πησρεπηηθνχ θψδηθα, θέξεη ηνλ ηίηιν «θνπφο ηεο 

πηψρεπζεο»,θαη νξίδεη: «Η πηώτεσζε αποζθοπεί ζηε ζσιιογηθή ηθαλοποίεζε ηφλ 

πηζηφηώλ ηοσ οθεηιέηε κε ηε ρεσζηοποίεζε ηες περηοσζίας ηοσ ή κε άιιο ηρόπο ποσ 

προβιέπεηαη από ζτέδηο αλαδηοργάλφζες θαη ηδίφς κε ηε δηαηήρεζε ηες επητείρεζής 

ηοσ». 
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Σν άξζξν απηφ θαίλεηαη φηη απνηέιεζε πξνζπάζεηα απηνχζηαο, ζρεδφλ 

κεηαθνξάο ζην δίθαην καο, ηεο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ γεξκαληθνχ λφκνπ γηα 

ηελ πηψρεπζε. Σν γεξκαληθφ άξζξν είλαη θαιχηεξα δηαηππσκέλν θαη αλαθέξεη: 

«θνπνί ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Η πησρεπηηθή δηαδηθαζία απνζθνπεί ζηε 

ζπιινγηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ελφο νθεηιέηε, είηε κε ξεπζηνπνίεζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ, είηε κε ηε ζπκθσλία κηαο παξεθθιίλνπζαο ξχζκηζεο  ζε έλα 

πησρεπηηθφ ζρέδην πξνο ην ζθνπφ ηδίσο ηεο δηαηήξεζεο ηεο επηρείξεζεο. ηνλ 

θαιφπηζην νθεηιέηε παξέρεηαη ε επρέξεηα λα απαιιαγεί απφ ηηο ππφινηπεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ.» Η δηαθνξά έγθεηηαη, θπξίσο ζην φηη ν γεξκαληθφο λφκνο θάλεη ιφγν 

γηα πησρεπηηθφ ζρέδην, κε ην νπνίν παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα φρη κφλν ηεο απηνχζηαο 

πψιεζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ θησρνχ σο ζπλφινπ, αιιά θαη ηεο εθαξκνγήο 

νπνηνπδήπνηε άιινπ κέηξνπ πξνζθνξφηεξεο αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθξίλεηαη θαη ην κέηξν ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο, 

κε πεξηνξηζκφ – θαηφπηλ πιεηνςεθηθήο απφθαζεο ηνπ- θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ελέγγπσλ πηζησηψλ. Η απνδέζκεπζε δε ηνπ νθεηιέηε (θπζηθνχ πξνζψπνπ) απφ ηα 

(πεξαηηέξσ) ρξέε ηνπ επηηπγράλεηαη, εθφζνλ, αθελφο κελ είλαη θαιφπηζηνο -κε ηελ 

έλλνηα φηη γλσζηνπνηεί ηηο πεξηνπζηαθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη εθπιεξψλεη ηηο 

ππνρξεψζεηο πξνζηαζίαο ησλ πηζησηψληνπ-, αθεηέξνπ δε ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ 

πηζησηψλ ηα κεηαβηβάζηκα εηζνδήκαηα ηνπ γηα έμη ρξφληα. 

ηνλ ειιεληθφ λφκν, πξνβιέπεηαη «πξσπηνρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο»  θαη 

δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ζνβαξά νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ηεο επηρείξεζεο, πξνηνχ θεξπρηεί ε πηψρεπζε ηεο, «ζρέδην 

αλαδηνξγάλσζεο», πνπ έπεηαη κελ ηεο θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο, πξνεγείηαη, φκσο, ηεο 

εθθαζάξηζεο ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο, κε πεξηερφκελν ηε δηάζσζε ή ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηε δηαλνκή ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ 
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επζχλε αθφκε ηνπ νθεηιέηε κεηά ηελ πεξάησζε ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Η 

απνδέζκεπζε ηνπ νθεηιέηε – πησρνχ, σο λέα επθαηξία γηα επαγγεικαηηθή 

επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ ειιεληθφ λφκν κφλν γηα ηνλ ζπγγλσζηφ 

θαη απνθαηαζηαζέληα ιφγν παξφδνπ δεθαεηίαο νθεηιέηε ν νπνίνο θαηφπηλ ζρεηηθήο 

δηθαζηηθήο απφθαζεο, κπνξεί λα απαιιαγεί – κεξηθά ή νιηθά- απφ ηηο πεξαηηέξσ 

ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ησλ πησρεπηηθψλ θαη νκαδηθψλ πηζησηψλ ηνπ. 

θνπφο ινηπφλ ηνπ, ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 3588/2007 – ζπλεπψο θαη 

ηνππησρεπηηθνχ δηθαίνπ, πνπ νη θαλφλεο ηνπ λφκνπ απηνχ απαξηίδνπλ- είλαη, 

πξνθαλψο ε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πιένλ πξφζθνξε, ηαρεία θαη απνδνηηθή 

δηεπζέηεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο ελφο έκπνξνπ ή ελψζεσο  

πξνζψπσλ κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη νηθνλνκηθφ ζθνπφ γηα ην ζχλνιν ησλ 

πηζησηψλ ηνπο θαη ην γεληθφηεξν ζπκθέξνλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ρξνλνβφξεο 

θαη αλαζθαιείο. Πξάγκαηη, νη ξπζκίζεηο ηνπ ΚΠνιΓ γηα ηελ αηνκηθή αλαγθαζηηθή 

εθηέιεζε δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνηεξαηφηεηεο. 

Βαζηθφο δειαδή, ζηφρνο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα είλαη ε ζπιινγηθή 

αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, κέζα, φκσο απφ δηαδηθαζίεο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δηάζσζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ πησρνχ. Έηζη, κε δηαδηθαζίεο εμπγίαλζεο, εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, πινπνίεζε ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο θαη (πησρεπηηθήο) εθθαζάξηζεο κε 

εθπνίεζε ηεο επηρείξεζεο σο ζπλφινπ, επηδηψθεηαη αθελφο κελ ε πιήξεο ή –

ηνπιάρηζηνλ- ε ζχκκεηξε ηθαλνπνίεζε ησλ δαλεηζηψλ, σο αζθαιέζηεξε θαη εληζρπηηθή 

ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο κέζνδνο, αθεηέξνπ δε θαη παξάιιεια, ε δηάζσζε ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ πησρνχ θαη ε παξνρή ζηνλ αλππαίηην  πησρεχζαληα κηα λέαο 

επθαηξίαο, σο θαζνιηθφ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ αίηεκα ηεο ζχγρξνλήο επνρήο. Ο 

λφεο λφκνο, πξάγκαηη θηινδνμψληαο λα εθζπγρξνλίζεη ην ειιεληθφ πησρεπηηθφ δίθαην, 

θαηλνηνκεί, ηνπιάρηζηνλ, α) σο πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο δπλαηφηεηεο απνηξνπήο ηεο 
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πηψρεπζεο θαη δηάζσζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ πησρνχ, β) σο πξνο ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

ζέζεσο ησλ δαλεηζηψλ, κέζσ ηεο ζχζηαζεο ελφο αθφκα νξγάλνπ ηεο πησρεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ηεο επηηξνπήο ησλ πηζησηψλ θαη γ)σο πξνο ηελ επηηάρπλζε ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο.  

Δίλαη βέβαηα, πξνθαλέο πσο ε ζπιινγηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ 

επηδηψθεηαη, θαηαξρήλ, λα είλαη πιήξεο. Η ζπλήζεο φκσο αλεπάξθεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ 

νδεγεί ππνρξεσηηθά ζε κεξηθή κφλν ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ, ε νπνία νθείιεη λα 

είλαη, ηνπιάρηζηνλ ζχκκεηξε, αλάινγε, δειαδή πξνο ην χςνο ηεο απαίηεζεο θάζε 

δαλεηζηή. Αλ θαη απηφ δελ νξίδεηαη εηδηθά ζην λφκν, απνξξέεη, σζηφζν, ρσξίο 

ακθηβνιία, απφ ηηο ζρεηηθέο έκκεζεο, θπξίσο, αλαθνξέο ησλ άξζξσλ 156 θαη 160 ηνπ 

λφκνπ. 

 

 

1.4 ΘΔΜΑΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

Σν πησρεπηηθφ δίθαην δελ είλαη δίθαην εθείλσλ , πνπ ζηεξνχληαη 

πεξηνπζίαο, αιιά ην δίθαην ησλ «πησρψλ». «Πησρφο» - απφ ην ξήκα «πηψζζσ»- 

ζεκαίλεη «ηαπεηλσκέλνο», «καδεκέλνο ή δαξσκέλνο απφ θφβν», «επαίηεο». 

Δπεηδή δε ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη, ελ πξνθεηκέλσ, ζε έλα επξχηεξν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεδίν, ραξαθηεξίδεη, αθξηβέζηεξα, ην πξφζσπν, πνπ 

ζπζηέιιεηαη απφ θφβν, ηαπεηλψλεηαη νηθνλνκηθά, έλαληη ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηγχξνπ ηνπ, επεηδή -ρσξίο, θαηαξρήλ, λα ην ζέιεη ή λα ην έρεη επηδηψμεη - 

πξνδίδεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζδνθίεο ηνπ, επεηδή, κε άιια ιφγηα, δελ είλαη πιένλ 

ζε ζέζε λα εθπιεξψλεη, γεληθεπκέλα, ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο απέλαληη 

ζε απηνχο πνπ ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπ θαη πξνο ηελ θνηλσλία, ζην πιαίζην ηεο 
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νπνίαο αλέπηπμε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Πησρφο, δειαδή, ή πησρεχζαοείλαη 

εθείλνο, πνπ αδπλαηεί λα πιεξψλεη ηα ρξέε ηνπ. Πηψρεπζε, αληίζηνηρα, είλαη ε 

θαηάζηαζε ηεο αδπλακίαο πιεξσκψλ. Σν δίθαην, ζπλεπψο, πνπ αζρνιείηαη κε 

ηελ θαηάζηαζε ηεο αδπλακίαο θάπνηνπ λα πιεξψλεη ηα ρξέε ηνπ νλνκάδεηαη  

πησρεπηηθφ. 

Αλ θαη δελ επηζεκαίλεηαη απηφ ξεηά, νη δηαηάμεηο ηεο πησρεπηηθήο 

λνκνζεζίαο θαίλεηαη φηη εκθνξνχληαη, θαηαξρήλ, απφ ηελ αληίιεςε ηεο 

αλππαίηηαο αδπλακίαο, ηεο αλππαίηηαο πηψρεπζεο. Γηα ηελ ππαίηηα, αληίζεηα, 

πεξηέιεπζε θάπνηνπ ζε θαηάζηαζε αδπλακίαο πιεξσκψλ, ηελ πξφθιεζε ηεο 

αδπλακίαο, επηιέγεηαη δηαθνξεηηθφο φξνο, ·ν φξνο «ρξενθνπία» ή «ρξεσθνπία» 

(απφ ην ησληθφ «ρξένο» ή ην αηηηθφ «ρξέσο», αληίζηνηρα).  

Ληγφηεξν επέιηθηεο, γισζζηθά, νη μέλεο λνκνζεζίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

φξνπο faillite θαη fallimento (πξνεξρφκελεο κάιινλ απφ ην ιαηηληθφfallere (fallo), 

πνπ ζεκαίλεη εμαπαηψ, πξάηησ δνιίσο, δηαθεχγσ), γηα λα ππνδειψζνπλ ηελ δφιηα 

νηθνλνκηθή πηψζε θάπνηνπ, ν νπνίνο αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο. Όκνηα ζεκαζία απνδίδεηαη θαη ζηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν ζηε 

γαιιηθή γιψζζα φξν «banqueroute», ν νπνίνο, θαζηεξσζείο θαη ζε άιιεο 

γιψζζεο, σο Βankerutt, Bankerott, bankruptcy,πξνεξρφκελνο δε απφ ηηο ηηαιηθέο 

ιέμεηο bancorotto, ζεκαίλεη ηε ζξαχζε ηξάπεδαο (ηξαπεδηνχ) ηνπ αζεηνχληνο ηηο 

αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο ηνπ εκπφξνπ, πνπ ζπλεζηδφηαλ ζηηο ηηαιηθέο πφιεηο, 

σο πξάμε ελδεηθηηθή θαηαθξνλήζεσο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ. 

Αληίζεηα, ν φξνο «Konkurs»(ζπλδξνκή, ζπξξνή) - απφ ηηο ιαηηληθέο ιέμεηο 

concursuscreditorum-, πνπ ζπλαληάηαη ζηελ παιαηφηεξε γεξκαληθή, ζηελ 

ειβεηηθή θαη ζηελ απζηξηαθή λνκνζεζία, ππνδειψλεη επζέσο ηε ζπιινγηθή 

νξγάλσζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ηνπ επξηζθνκέλνπ ζε νηθνλνκηθή 
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αδπλακία. 

Η γεξκαληθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1998 ρξεζηκνπνηεί, πιένλ, θαη’ 

απνθιεηζηηθφηεηα, ηνλ φξν «Insolvenz», ν νπνίνο πξνεξρφκελνο απφ ηηο 

ιαηηληθέο ιέμεηο «in» θαη «solvere» (solvo), ζεκαίλεη ηε κε εθπιήξσζε. Ο 

γεξκαλφο, σζηφζν, λνκνζέηεο απνδίδεη ξεηά ζηνλ φξν ηελ έλλνηα ηεο αδπλακίαο 

πιεξσκήο -ηελ έλλνηα, δειαδή, αθξηβψο ηεο «πηψρεπζεο» - θαη φρη ηεο 

«αθεξεγγπφηεηαο», φπσο πνιινί απνδίδνπλ ηνλ φξν ζηα ειιεληθά.  

Σν πησρεπηηθφ δίθαην δελ κπνξεί λα νλνκάδεηαη - φπσο άζηνρα 

πξνηείλεηαη- δίθαην «αθεξεγγπφηεηαο». Αθεξεγγπφηεηα ζεκαίλεη, πξάγκαηη, 

αλππαξμία «εγγχεο», πξνζσπηθήο, δειαδή, αζθάιεηαο, έιιεηςε, κε άιια 

ιφγηα,εκπηζηνζχλεο ζην πξφζσπν ηνπ νθεηιέηε φηη ζα εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη, πξνζσπηθή αλαμηνπηζηία ηνπ νθεηιέηε, πνπ 

κπνξεί, σζηφζν, λα νθείιεηαη θαη ζε πεξηνπζηαθή ηνπ αλεπάξθεηα, ρσξίο ηνχην 

λα είλαη αλαγθαίν. Απηή θαζ’ εαπηή, φκσο, ε πηψρεπζε ζεκαίλεη επαθξηβψο ηελ 

αδπλακία πιεξσκψλ, ε νπνία κάιηζηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αδπλακία, απιψο, 

ξεπζηνπνίεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία, σζηφζν, ζπληζηνχλ επαξθή 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεψλ πεξηνπζία (θεξεγγπφηεηα), ελψ δελ ζπληζηά θαλ 

ππνθεηκεληθή πεξί αμηνπηζηίαο ηνπ νθεηιέηε θξίζε, αιιά πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε. 

Πάλησο, ν λένο ειιεληθφο πησρεπηηθφο θψδηθαο απνθεχγεη παληειψο 

εζθαικέλα λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηνπο κεζηνχο πεξηερνκέλνπ 

φξνπο «πησρφο» ή «πησρεχζαο» θαη αλαθέξεηαη, απιψο, ζε 

«νθεηιέηε»(Φπρνκάλεο, 2011: 8-11). 
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1.5 ΠΡΧΠΣΟΥΔΤΣΙΚΟ ΣΑΓΙΟ – Ο ΝΔΟ ΘΔΜΟ 

 

Η εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο είλαη απφ ηα πιένλ 

θξίζηκα κέηξα γηα ηε δηάζσζε ηεο επηρείξεζεο ζε πξσπηνρεπηηθφ επίπεδν, αιιά 

θαη σο πξνζηάδην γηα ηε δπλαηφηεηα αλαδηνξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

νθεηιέηε ζε πεξίπησζε πνπ ζα θαηέιεγε ηειηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο πηψρεπζεο. 

Η δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο δελ πξνβιέθζεθε γηα πξσηφγλσξε νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη χθεζε. Χζηφζν έδσζε «αλαπλνή» ρξφλνπ ζε πάξα πνιιέο επηρεηξήζεηο είηε 

κε πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία, είηε κε άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο είηε κε  

επηθχξσζε ζπκθσλίαο, ρσξίο λα ππαγάγεη εμαλαγθαζηηθά ζ απηήλ δηαθσλνχληεο 

πηζησηέο, πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη εξγαδφκελνη θαη κηθξνί πηζησηέο. Η 

λέα δηαδηθαζία ρσξίο πξνεγνχκελν πξφηππν ζην πξνγελέζηεξν δίθαην, ζε 

βαζηθέο θαη κφλν γξακκέο θαη κε πνιιέο απνθιίζεηο έιαβε ππφςε ην γαιιηθφ 

ζεζκφ ηεο proceduredeconciliationζπλδπάδεη ηηο ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο πηζησηψλ 

θαη νθεηιέηε, σο δηαδηθαζία ζε πιαίζην ζπκβαηηθφ θαη δηθαζηηθφ θαη 

πξνβιέπεηαη φηη ζα δψζεη ζηνπο νθεηιέηεο, πξηλ θηάζνπλ ζηελ θαηάζηαζε 

παχζεο ησλ πιεξσκψλ, ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο λέσλ ρξεκαηηθψλ κέζσλ γηα 

ηελ αλφξζσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο. Η δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη ζε θάζε 

νθεηιέηε πνπ ζα είρε ηηο ππνθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο ηεο πηψρεπζεο.  

Η δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο κε παξέκβαζε κεζνιαβεηή θαη ηα ερέγγπα ηεο 

δηθαζηηθήο απφθαζεο σο δηαδηθαζία πξφιεςεο ηεο πηψρεπζεο πξνυπνζέηεη 

νηθνλνκηθή αδπλακία, παξνχζα ή πξνβιέςηκε, θαη κε είζνδν ζηελ θαηάζηαζε 

παχζεο ησλ πιεξσκψλ. Γη απηφ ε δηαδηθαζία απηή δελ είλαη δπλαηή γηα ηνπο 

νθεηιέηεο πνπ ήδε αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπο θαηά ηξφπν κφληκν θαη γεληθφ (Κνηζίξεο, 2011: 559-560). 
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1.6  Ο ΝΟΜΟ 3588/2007  

 

Με ην λ. 3588/2007 θαη εηδηθφηεξα κε ηα άξζξα ηνπ 99-106, ζεζκνζεηήζεθε 

αξρηθά ε «δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο», ε νπνία φξηδε φηη «Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1, ην νπνίν απνδεηθλχεη 

νηθνλνκηθή αδπλακία, παξνχζα ή πξνβιέςηκε, ρσξίο λα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

παχζεο ησλ πιεξσκψλ ηνπ, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ην 

άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο.» χκθσλα κε ην άξζξν 101, «Ο 

κεζνιαβεηήο έρεη σο απνζηνιή λα επηηχρεη ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ 

νθεηιέηε θαη ησλ πηζησηψλ ηνπ πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

απαηηήζεσλ θαη’ απηνχ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα εκπνξηθά βηβιία ηνπ 

νθεηιέηε, κε ζθνπφ ηελ άξζε ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ ηνπ νθεηιέηε, ηε ζπλέρηζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη λα πξνηείλεη 

ιχζεηο γηα ηε δηάζσζε ηεο επηρείξεζεο, ηδίσο κε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ, παξάηαζε 

ηνπ ιεμηπξφζεζκνπ απηψλ, αλαδηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο, κεηνρνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ, εθπνίεζε ηεο επηρείξεζεο ή θάζε άιιν πξφζθνξν κέηξν» (Γθάιηνπ, 

2013). 

Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα λα ππαρζεί θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν έρνπλ 

σο εμήο: 

 ζα πξέπεη λα έρεη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπιάρηζηνλ 500.000 επξψ. 
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 ε ζπκθσλία ζπλδηαιιαγήο δεζκεχεη κφλν εθείλνπο πνπ ηελ ππέγξαςαλ. 

 ζηελ αίηεζε επηζπλάπηεηαη ζε πξφηππν γξακκάηην θαηάζεζεο ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνζφ 5.000 επξψ γηα ηελ ακνηβή ηνπ εκπεηξνγλψκνλα 

θαη ηνπ κεζνιαβεηή. 

 ην Γεκφζην, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, θνξείο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αζθάιηζεο κπνξνχλ λα ζπλαηλνχλ ζε κείσζε ησλ 

απαηηήζεσλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ζα κείσλε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαη έλαο ηδηψηεο 

δαλεηζηήο (Ση ζεκαίλεη ππαγσγή ζην άξζξν 99, 2011). 

Σα άξζξα ηνπ ΠηΚ (λ. 3588/2007) είραλ εηζαγάγεη ζηελ ειιεληθή -

πησρεπηηθή λνκνζεζία ην ζεζκφ ηεο «δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο», θαηά ην 

πξφηππν ηεο γαιιηθήο δηαδηθαζίαο ηεο conciliation. Καη ε δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο ζπληζηνχζε πξνζπάζεηα ηνπ λνκνζέηε λα δηαζψζεη απφ ηελ 

πηψρεπζε επηρεηξήζεηο κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα κέζσ ζχλαςεο θαη 

επηθχξσζεο εηδηθήο ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο. 

Η δηαδηθαζίαζπλδηαιιαγήο ήηαλ ην πξνβιεθζέλ ζην λφκν ζχλνιν 

δηθαζηηθψλ θαη εμσδίθσλ ελεξγεηψλ κε δηθαζηηθή επνπηεία, πνπ απέβιεπε ζηελ 

θαηάξηηζε θαη δηθαζηηθή επηθχξσζε κηαο πεξί ξπζκίζεσο νθεηιψλ ζπκθσλίαο 

ελφο έρνληνο πησρεπηηθή ηθαλφηεηα θαη επξηζθνκέλνπ ζε θαηάζηαζε παξνχζαο ή 

πξνβιέςηκεο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο πξνζψπνπ κε ηνπο δηαζέηνληεο ηελ 

πιεηνςεθία ησλ απαηηήζεσλ πηζησηέο ηνπ, ρσξίο φκσο δέζκεπζε ησλ 

ππνινίπσλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ηειηθά ε θήξπμε ηεο πηψρεπζεο ηνπ θαη λα 

δηαζψδεηαη ε επηρείξεζε ηνπ (Φπρνκάλεο, 2011: 4-8). 

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία ζεζκνζεηήζεθε σο έλα απφ ηα νπζηαζηηθά θξίζηκα 

κέηξα (ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο) γηα ηε δηάζσζε 

επηρεηξήζεσλ ζε πξνπησρεπηηθφ ζηάδην. Αλ θαη γηα πξψηε θνξά ζεζπίδεηαη ε 
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δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ζην ειιεληθφ δίθαην, ε ζπκθσλία ησλ πηζησηψλ πξνο ην 

ζθνπφ ηεο δηάζσζεο κηαο επηρείξεζεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζηα πξφζπξα ηεο 

πηψρεπζεο, ππήξρε θαη παιαηφηεξα ζην λνκηθφ καο ζχζηεκα, κε ηα άξζξα 44-45 ηνπ 

λ. 1892/1990, κε ηα νπνία ξπζκηδφηαλ ν αληίζηνηρνο ζεζκφο ηεο νηθεηνζεινχο 

ξχζκηζεο ησλ ρξεψλ κίαο επηρείξεζεο, κέζσ ζπκθσλίαο πηζησηψλ θαη νθεηιέηξηαο, 

ελ ζπλερεία δε ξεηά θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 181 ηνπ λένπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. Η 

ρξεζηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο επηρεηξήζεηο, πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα έθιεηλαλ, κε 

απνηέιεζκα ηε δεκία φρη κφλν ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη 

(αξθεηέο θνξέο) ηε δεκία θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο, νη νπνίνη θαηά θαλφλα δελ ζα 

εηζέπξαηηαλ πνηέ ηηο απαηηήζεηο ηνπο. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθέο νη νπνίεο 

έγηλαλ ζε άιιε θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν επηρεηξεκαηίαο, πνπ έρεη κηα 

«δεχηεξε επθαηξία» λα δηαζψζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ ελεξγεί αξηηφηεξα θαη θαηά 

θαλφλα ε πξνζπάζεηα απηή είλαη απνδνηηθφηεξε, ελψ ηαπηφρξνλα αλαβαζκίδεηαη ε 

απηνλνκία ησλ πηζησηψλθαη ησλ άιισλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ πηψρεπζε κεξψλ, κε ηε 

δπλαηφηεηαπαξέκβαζήο ηνποζε φια ηα ζηάδηα ηεο πξνπησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΞΤΓΙΑΝΗ 

 

 

2.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 
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Η δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, έλαο λένο ζεζκφο ζην δηθαηηθφκαο ζχζηεκα, πνπ 

απνζθνπεί ζηελ νπζηαζηηθή παξνρήδεχηεξεο επθαηξίαο επηβίσζεο ζε επηρεηξήζεηο 

πνπ δελέρνπλ επνίσλεο πξννπηηθέο, απφ επηρεηξεκαηηθήο πάληνηε πιεπξάο. 

Πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 4013/2011, ην έθην 

θεθάιαην ηνπ ΠησρεπηηθνχΚψδηθα (λ.3588/2007) έθεξε ηνλ ηίηιν «Γηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο» θαη ξχζκηδε ηελ πξντζρχνπζα δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο. Η κεηάβαζε 

ζηνλέν θαζεζηψο ξπζκίδεηαη κε ηα άξζξα 13, παξ. 1, θαη 14 ηνπ λ. 4013/2011 

(Πεξηνδηθφ Αλάπηπμε, 2013). 

Με ηελ πξνηεηλφκελε ζεζκηθή ην έθην θεθάιαην ηνπ λ. 

3588/2007αλακνξθψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δίλεηαη κηα πξαγκαηηθή δεχηεξε 

επθαηξία ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθή 

αδπλακία. Έηζη, εηζάγεηαη κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ε πξν-πησρεπηηθή δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο κηαο επηρείξεζεο θαη εληζρχεηαη ε δπλαηφηεηα δηάζσζήο ηεο, πξηλ επέιζεη 

ε πεξίνδνο πηψρεπζεο πνπ ζεκαίλεη θαη ηελ απηφκαηε απαμίσζή ηεο. Μέζσ απηήο 

ηεο ξχζκηζεο αλακέλεηαη λα εμπγηαλζνχλ θαη λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

επηρεηξήζεηο πνπ είλαη επηρεηξεκαηηθά βηψζηκεο ιφγσ αληηθεηκέλνπ, αιιά 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο επεηδή είλαη ππεξρξεσκέλεο. 

 

 

2.2 Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΞΤΓΙΑΝΗ 

 

Η δηαδηθαζία εμπγίαλζεο πξνβιέπεηαη ζην έθην  θεθάιαην ηνπ πησρεπηηθνχ 

Κψδηθα (άξζξα 99επ.). Η ζρεηηθή ξχζκηζε εηζήρζε ζηνλ θψδηθα εκβφιηκα κε ην 

λφκν 4013/2011, ν νπνίνο επαλέθεξε θαη’ νπζία, παξαιιαγκέλεο ζε πνιιά 

ζεκεία ηνπο, ηδίσο δε βειηησκέλεο θαη ζπκπιεξσκέλεο, ηηο θαηαξγεζείζεο κε ην 
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άξζξν 181 ηνπ ηδίνπ θψδηθα θχξηεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 44επ. ηνπ λ. 

1892/1990, αληηθαζηζηψληαο νινθιεξσηηθά κε απηέο ηα αξρηθά άξζξα 99 έσο 

106 ηνπ ΠηΚ θαη πξνζζέηνληαο ζ’ απηά λέα ζρεηηθά άξζξα έσο ηνλ αξηζκφ 106η 

(Φπρνκάλεο, 2011: 61). 

Η εμπγίαλζε βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο πησρεπηηθήο εθθαζάξηζεο: Με ηελ 

εμπγίαλζε απνηξέπεηαη ε δηάιπζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία νδεγεί ην πησρεπηηθφ 

δίθαην θαη ε επηρείξεζε ζπλερίδεηαη κε ηνλ ίδην ή άιιν θνξέα (Ρφθαο, 1997: 69). 

Χοδηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή σο ζπιινγηθή «πξνπηησρεπηηθή 

δηαδηθαζίαεμπγίαλζεο», κπνξεί λα νξηζζεί ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην 

λφκν εμσδίθσλ θαη δηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ, ηηο νπνίεο κπνξεί λα θάλεη έλαο 

νθεηιέηεο, κε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα θαη θέληξν ησλ θχξησλ  ζπκθεξφλησλ ηνπ 

ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε παξνχζα ή επαπεηινχκελε αδπλακία 

εθπιήξσζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηά ηξφπν 

γεληθφ, ψζηε λα θαηαξηίζεη κε ηελ θαηά ην λφκν πιεηνςεθία ησλ πηζησηψλ ηνπ 

εηδηθή ζπκθσλία εμπγίαλζεο, λα επηηχρεη ηελ απφ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην 

επηθχξσζή ηεο θαη λα απνθεπρζεί, έηζη, ε πηψρεπζή ηνπ ή ε θήξπμή ηεο, λα 

δηαζσζεί δε, ελ ηέιεη, ε επηρείξεζή ηνπ, «ρσξίο λα παξαβιάπηεηαη ε ζπιινγηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ» ηνπ (άξζξν 99 ΠηΚ)(Φπρνκάλεο, 2011: 59-60). 

Πξνυπνζέζεηο ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο, - πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηε 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο 

- εμψδηθεο ή δηθαζηηθήο, θαηά ηελ §1 ηνπ άξζξνπ 99 ΠηΚ, είλαη:  

 Η πησρεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πξνζψπνπ, ην νπνίν πξφθεηηαη λα ππαρζεί ζηε 

δηαδηθαζία. Σν πξφζσπν, ην νπνίν κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εμπγίαλζεο, κπνξεί κελ λα είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ, πξέπεη φκσο λα έρεη 

πησρεπηηθή ηθαλφηεηα, φπσο ηελ νξίδεη ην πησρεπηηθφ δίθαην. Τπελζπκίδεηαη φηη 
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σο πησρεπηηθή ηθαλφηεηα ελφο πξνζψπνπ λνείηαη ε λνκηθή δπλαηφηεηα λα 

ππαρζεί ζηελ πξνβιεπνκέλε ζην λφκν εηδηθή δηαδηθαζία ζπιινγηθήο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, ηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία, θαηφπηλ δηθαζηηθήο 

απνθάζεσο, πνπ θεξχζζεη ηελ πηψρεπζε ηνπ. Καηά ηε δηάηαμε δε ηεο §1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ΠηΚ, «πησρεπηηθή ηθαλφηεηαέρνπλ νη έκπνξνη, θαζψο θαη νη ελψζεηο 

πξνζψπσλ κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ επηδηψθνπλ νηθνλνκηθφ ζθνπφ».  Απηά, 

επνκέλσο, ηα πξφζσπα, κε ηηο δηεπθξηλήζεηο θαη ηηο εξκελεπηηθέο παξαηεξήζεηο, 

πνπ έγηλαλ παξαπάλσ, ζην νηθείν κέξνο, έρνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα ππαρζνχλ 

ζηελ πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ησλ άξζξσλ 99επ. ΠηΚ. 

 Η χπαξμε ηνπ θέληξνπ ησλ θπξίσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ζηελ Διιάδα. Σν 

δηαζέηνλ πησρεπηηθή ηθαλφηεηα πξφζσπν πξέπεη λα έρεη ην «θέληξν ησλ θπξίσλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ ζηελ Διιάδα». Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 §2 ΠηΚ «θέληξν ησλ 

θχξησλ ζπκθεξφλησλ είλαη ν ηφπνο, φπνπ νθεηιέηεο αζθεί ζπλήζσο ηε  δηνίθεζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεθκαίξεηαη, κέρξη λα απνδεηρζεί 

ην αληίζεην, φηη θέληξν ησλ θχξησλ ζπκθεξφλησλ είλαη ν ηφπνο ηεο 

θαηαζηαηηθήο έδξαο». Καη επί ηνπ ζέκαηνο ηνχηνπ ηζρχνπλ, φζα εηπψζεθαλ 

παξαπάλσ. 

  Η πθηζηάκελε θαηάζηαζε παξνχζεο ή επαπεηινχκελεο γεληθήο αδπλακίαο 

πιεξσκψλ. Ο λφκνο -άξζξν 99 §1 ΠηΚ- επηηξέπεη ηελ ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο, φηαλ ν νθεηιέηεο βξίζθεηαη ελψπηνλ ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ, ηα νπνία ζπλίζηαληαη, είηε ζε παξνχζα αδπλακία εθπιήξσζεο 

ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, είηε ζε επαπεηινχκελε αδπλακία 

εθπιήξσζεο νκνίσλ ππνρξεψζεσλ, θαηά ηξφπν γεληθφ, θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο. 

Παξνχζα είλαη ε αδπλακία, φηαλ ν νθεηιέηεο βξίζθεηαη ήδε ελψπηνλ 
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θαηαζηάζεσο αδπλακίαο λα εθπιεξψλεη ηα ιεμηπξφζεζκα ρξέε ηνπ (πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε πηψρεπζεο). Δίλαη αδηάθνξν, αλ ε αδπλακία απηή έρεη ήδε εθδεισζεί 

πξνο ηα έμσ (π.ρ. κε αξλήζεηο πιεξσκψλ), έρεη δειαδή θαηαζηεί «παχζε 

πιεξσκψλ». Αξθεί λα ππάξρεη δηαπηζησκέλε, βεβαησκέλε αδπλακία λα 

εθπιεξψλνληαη νη κειινληηθά θαζηζηάκελεο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ ή 

θαη νη ήδε ιεμηπξφζεζκεο, ησλ νπνίσλ ε εθπιήξσζε δελ έρεη αθφκα δεηεζεί απφ 

ην δαλεηζηή. Απιψο, αλ έρεη ήδε επέιζεη παχζε πιεξσκψλ, ν  νθεηιέηεο πνπ ζα 

ππνβάιεη αίηεζε γηα ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία, νθείιεη λα ζπλππνβάιεη κε ην ίδην 

δηθφγξαθν θαη αίηεζε γηα ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζήο ηνπ, αθήλνληαο ην 

δηθαζηήξην λα επηιέμεη ην αίηεκα, πνπ ζα θάλεη ελδερνκέλσο δεθηφ (άξζξν 99 §6  

εδ. α' ΠηΚ). Πάλησο, ε παξάιεηςε ζπλππνβνιήο ηεο αίηεζεο απηήο δελ θαζηζηά 

απαξάδεθηε ηελ αίηεζε γηα ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. Γπλαηή 

παξακέλεη, σζηφζν, ε ππνβνιή αίηεζεο γηα θήξπμε ηεο πηψρεπζεο ηνπ νθεηιέηε 

απφ πηζησηή ή ηνλ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ, επηθπιαζζφκελσλ θαη ελ 

πξνθεηκέλσ ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αζηηθή επζχλε ησλ δηνηθεηψλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ επί παξαιείςεσο ηνπο λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζε γηα 

ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο ηεο εηαηξίαο πνπ δηνηθνχλ θαηά ην άξζξν 98 ΠηΚ 

(άξζξν 99 §6 εδ. β-γ' ΠηΚ). 

Δπαπεηινχκελε αδπλακία εθπιήξσζεο είλαη ε βάζηκε απεηιή, ηελ νπνία 

αληηκεησπίδεη ν νθεηιέηεο λα βξεζεί πξνζερψο ζηε δχζθνιε ζέζε λα κελ κπνξεί 

λα εμνθιεί ηηο πθηζηάκελεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ. Με άιια ιφγηα, ε 

επαπεηινχκελε αδπλακία ζπληζηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο «παξνχζαο» 

αδπλακίαο. 

Γεληθή είλαη ε παξνχζα ή ε επαπεηινχκελε αδπλακία εθπιήξσζεο, φηαλ ν 

215 νθεηιέηεο, θαηά ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπλαιιαγψλ, δελ κπνξεί λα εθπιεξψλεη 
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φιεο ή έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή αθφκα θαη 

έλα κφλνλ, ην πιένλ ζεκαληηθφ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ, ρξένο.  

 Η χπαξμε επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε.Αθνχ ε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο αθνξά 

«επηρείξεζε», κε ηελ ζχγρξνλε έλλνηα ηεο, κε ηελ έλλνηα δειαδή -ζε αδξέο 

γξακκέο- ηνπ νξγαλσκέλνπ ζπλφινπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ελεξγεηηθψλ θαη 

παζεηηθψλ, πιηθψλ θαη άπισλ), πνπ εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ 

ζθνπφ, θαη αθνχ βαζηθφ κέιεκα ηνπ λνκνζέηε είλαη ε εμπγίαλζε ηεο, ράξηλ ηνπ 

γεληθφηεξνπ ζπκθέξνληνο, έπεηαη φηη πξνυπφζεζε ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία 

είλαη λα ππάξρεη, πξάγκαηη, ηέηνηα επηρείξεζε. 

Η ελδηαθέξνπζα, κάιηζηα, ην λφκν επηρείξεζε ζα πξέπεη, πξνθαλψο, λα 

έρεη θάπνηα ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή ζεκαζία γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ψζηε 

εεμπγίαλζε λα πξνζθέξεηαη σο ππεξεζία ζην γεληθφ ζπκθέξνλ. Σν νηθνλνκηθά 

επνπζηψδεο δελ ελδηαθέξεη, ελ γέλεη, ην εκπνξηθφ δίθαην. 

Οπσζδήπνηε, ε επηρείξεζε, πνπ αληηκεησπίδεη ηα σο άλσ ζνβαξά 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, πξέπεη, επηπιένλ, λα είλαη επηδεθηηθή εμπγίαλζεο. Να 

κπνξεί, κε άιια ιφγηα, λα θαηαζηεί βηψζηκε. Σνχην είλαη έλα ζεκαληηθφ 

πξναπαηηνχκελν ηεο ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία, πνπ  έζησ θη αλ δελ αλαθέξεηαη 

εμαξρήο ξεηά ζην λφκν, ππνιαλζάλεη σζηφζν ζηελ χζηεξε γηα ηελ επηθχξσζε 

ηεο ζπκθσλίαο ζρεηηθή πξνυπφζεζε, πνπ ζέηεη ν λφκνο ζην άξζξν 106δ §2 εδ. α'. 

Τπαγσγή, επνκέλσο, ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο επηρεηξήζεσλ, πνπ δελ κπνξνχλ 

εθ ησλ πξαγκάησλ λα εμπγηαλζνχλ -π.ρ. απφ κε αλαζηξέςηκε έιιεηςε 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπο-, απνθιείεηαη (Φπρνκάλεο, 2011: 66-

69). 

Σν δίθαην ηεο εμπγίαλζεο δελ θαιείηαη λα ππνθαηαζηήζεη ην πησρεπηηθφ 

δίθαην. Σν πησρεπηηθφ δίθαην εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ην δίθαην ηεο 
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εθθαζάξηζεο ησλ (κε βηψζηκσλ) επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο 

ησλ πηζησηψλ. 

Σν Πησρεπηηθφ δίθαην θαη δίθαην εμπγίαλζεο, παξ’ φηη έρνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, πξέπεη λα απνηεινχλ αιιεινζπκπιεξνχκέλνπο θαλφλεο 

δηθαίνπ κε βάζε ηε δπλακηθή ησλ επηρεηξήζεσλ («δίθαην αθεξεγγπφηεηαο»). 

Απιψο ην πησρεπηηθφ δίθαην (πξέπεη λα) εθαξκφδεηαη, φηαλ θάζε εμπγηαληηθή 

πξνζπάζεηα είλαη κάηαηα. Πξέπεη δει. ην δίθαην ηεο εμπγίαλζεο λα έρεη ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνβάδηζκα έλαληη ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ, ρσξίο φκσο ε 

εμπγίαλζε λα είλαη ν πάζε ζπζία ηειηθφο ζηφρνο. Αθξηβψο ζ’ απηφ ην ζεκείν 

βξίζθεηαη ε δπζθνιία: ζην πφηε δει. πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε εμπγίαλζε θαη 

πφηε ε πησρεπηηθή εθθαζάξηζε (Ρφθαο, 1997: 70-71). 

 

 

2.3 Η ΔΞΧΓΙΚΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΞΤΓΙΑΝΗ 

2.3.1 Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

 

Σν πξφζσπν πνπ πιεξνί ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηε 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο κπνξεί, θαηαξρήλ, λα επηδηψμεη ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο 

εμπγίαλζεο κε ηνπο πηζησηέο ηνπ, ρσξίο λα -ή πξνηνχ- πξνζθχγεη ζηελ 

ζρνηλνηελψο πεξηγξαθφκελε ζην λφκν δηθαζηηθή δηαδηθαζία. Η πξνζπάζεηα απηή 

νλνκάδεηαη «εμσδηθαζηηθή δηαδηθαζία». 

Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, κε πξσηνβνπιία ηνπ νθεηιέηε, επηδηψθεηαη ε 

ζχλαςεζπκθσλίαο κεηαμχ απηνχ θαη ησλ πηζησηψλ ηνπ, κε πεξηερφκελν, πνπ 

ζπληείλεη ζηελ επίιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ, θαηά ηξφπν πνπ λα 

απνθεχγεηαη ε θήξπμε ηεο πηψρεπζεο ηνπ, λα εμπγηαίλεηαη ε επηρείξεζή ηνπ θαη, 
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ηαπηφρξνλα, λα εμππεξεηείηαη θαη ν ζηφρνο ηεο ζπιινγηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πηζησηψλ. Σν εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο δηακνξθψλεηαη ειεχζεξα 

απφ ηα κέξε, δπλάκελν «λαέρεη σοαληηθείκελννπνηαδήπνηε ξχζκηζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηνπ νθεηιέηε», ηδίσο δε ησλ ζεκάησλ, πνπ 

ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106ε ΠηΚ. 

Η ελ ιφγσ ζπκθσλία πξέπεη λα πεξηβιεζεί ηνλ έγγξαθν ηχπν. Αξθεί γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ην ηδησηηθφ έγγξαθν, «εθηφο αλ νη ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη κε 

απηήλ απαηηνχλ ηε ζχληαμε δεκνζίνπ εγγξάθνπ». ηελ πεξίπησζε απηή, «ην 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν κπνξεί λα αλαπιεξσζείκε δειψζεηο ελψπηνλ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ» (άξζξν 106ε §6 ΠηΚ). 

Σν ηδησηηθφ έγγξαθν πξέπεη, βεβαίσο, λα θέξεηηηοππνγξαθέο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ θαη εκεξνκελία. Οη ππνγξαθέο, ηδίσο, ησλ πηζησηψλ κπνξνχλ 

λα ηίζεληαη απ’ απηνχο, δηα πεξηθνξάο ή ζε άηππε ζπλέιεπζε ηνχησλ. Γηα ηελ 

εγθπξφηεηα, φκσο, ηεο ζπκθσλίαο απαηηείηαη λα ηελ ππνγξάςνπλ, κε ηνλ ηξφπν 

απηφ, πηζησηέο, πνπ εθπξνζσπνχλ πνζνζηφ 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ, 

ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην 40% ησλ ηπρφλ εκπξάγκαηνο ή κε εηδηθφ πξνλφκην 

ή κε πξνζεκείσζε ππνζήθεο εμαζθαιηζκέλσλ πηζησηψλ (άξζξα 106α, 106β 

ΠηΚ). Γηα ηελ θάιπςε ησλ πνζνζηψλ απηψλ δελ ελδηαθέξεη ν αξηζκφο ησλ 

πηζησηψλ, νχηε ην είδνο ή ην κέγεζνο ή ν ρξφλνο  γέλεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο. 

ηελ έγγξαθε απηή ζπκθσλία πξέπεη, φκσο, λα επηζπλάπηεηαη πιήξεο 

θαηάζηαζε ησλπηζησηψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηφο 

ν ππνινγηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ησλ απαηηήζεσλ ησλ ζπκβιεζέλησλ πηζησηψλ. Η 

θαηάζηαζε απηή πξέπεη λα θέξεη πξφζθαηε εκεξνκελία, ππνδεινχζα ηελ 

πξαγκαηηθή χπαξμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πηζησηψλ θαη απαηηήζεσλ θαηά ηνλ 

ρξφλν ζχληαμήο ηεο (106β §1 εδ. β' ΠηΚ). 
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Δπηπιένλ, ηε ζπκθσλία πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεη «επηρεηξεκαηηθφ 

ζρέδην» κε ρξνληθή δηάξθεηα ίζε κε απηήλ ηεο ζπκθσλίαο, εγθεθξηκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο πηζησηέο, κε ηνλ ίδην φπσο θαη ε 

ζπκθσλία ηξφπν (άξζξν 106ε §7 ΠηΚ). 

Μέζα ζε ηξείο ην πνιχ κήλεο απφ ηελ σο άλσ εκεξνκελία ηεο 

θαηαζηάζεσο ησλ πηζησηψλ, ε ζπκθσλία εμπγίαλζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη 

πξνο επηθχξσζε ζην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην κε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ή πηζησηή 

(άξζξα 99§4, 106β §1, 106ζη' ΠηΚ). Η ζρεηηθή αίηεζε θαηαηίζεηαη, φπσο θαη ε 

πξνβιεπφκελε ζην λφκν (άξζξν 100 ΠηΚ) αίηεζε γηα ην άλνηγκα ηεο 

(δηθαζηηθήο) δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο, ηαπηηδφκελε, θαηά πεξηερφκελν θαη ινηπά 

ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, κε εθείλελ (άξζξν 99 §4 εδ. β' ΠηΚ). 

Γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο, νξίδεηαη δηθάζηκνο εληφο δηκήλνπ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο. Ο αξκφδηνο, κάιηζηα, δηθαζηήο κπνξεί, θαηά ην άξζξν 748 

§3ΚΠνιΓ, λα δηαηάμεη ηελ θιήηεπζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πηζησηψλ ηνπ νθεηιέηε. 

Τπνρξενχηαη δε λα θιεηεχζεη νπσζδήπνηε ην Γεκφζην ή ηνπο θνξείο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, αλ πξνο απηνχο ππάξρνπλ ρξέε ηνπ νθεηιέηε (άξζξα 106ζη §5 θαη 100 

§6 ΠηΚ). Οη θιεηεχζεηο γίλνληαη 10 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα 

δηθάζηκν (άξζξν 54 §2 ΠηΚ). 

Αλ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο απηήο εθθξεκνχλ ήδε αηηήζεηο ηνπ 

νθεηιέηε ή πηζησηψλ ή ηνπ εηζαγγειέα γηα θήξπμε ηεο πηψρεπζεο ή θαηαηίζεληαη νη 

αηηήζεηο απηέο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γηα επηθχξσζε, ην δηθαζηήξην, κε 

αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ή πηζησηή, είηε ζπλεδξηάδεη ηηο αηηήζεηο, είηε αλαβάιιεη ηελ 

εθδίθαζε ηεο αίηεζεο γηα ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο πξνο ζπλεθδίθαζε ηεο κε ηελ 

αίηεζε γηα ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο. Αλ δερζεί ηειηθά λα 

επηθπξψζεη ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο, κε ηελ ίδηα απφθαζε απνξξίπηεη ηελ αίηεζε 
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θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο (επίρ. απφ άξζξν 99 §§6-7 ΠηΚ). 

ε πεξίπησζε, κάιηζηα, πνπ ν νθεηιέηεο πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε παχζεο 

πιεξσκψλ νπνηεδήπνηε κέρξη ηε ζπδήηεζε ηεο αηηήζεσο γηα ηελ επηθχξσζε ηεο 

ζπκθσλίαο ζπλδηαιιαγήο, νθείιεη απηφο λα ππνβάιεη αίηεζε θήξπμεο ηεο 

πηψρεπζήο ηνπ, δπλάκελνο, φκσο, λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εμέηαζήο ηεο, κέρξηο 

φηνπ ιήμεη ε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο κε ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο ή κε ηελ 

απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο (επίρ. απφ άξζξν 99 §§6 θαη 8 ΠηΚ). 

Οκνίσο, θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν νθεηιέηεο είλαη ΑΔ ή ΔΠΔ θαη εθθξεκνχλ 

αηηήζεηο ιχζεσο ησλ εηαηξηψλ απηψλ κε δηθαζηηθή απφθαζε ιφγσ κεηψζεσο ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ΑΔ θάησ ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ή απψιεηαο 

ηνπ 
η
Α. ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΔΠΔ, ρσξίο λα ιακβάλνληαη κέηξα, ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 48 θ.λ. 2190/1920 θαη 45 λ. 3190/1955, ε ζπδήηεζε ησλ ζρεηηθψλ 

αηηήζεσλ θαη ε έθδνζε, αθφκα, απνθάζεσο πεξί ιχζεσο ησλ εηαηξηψλ απηψλ 

αλαζηέιιεηαη (θαη κε αίηεκα αλάθιεζεο ή κεηαξξχζκηζεο, αλ εθδφζεθε απηή, θαηά 

ηελ ΚΠνιΓ 758), κέρξηο εθδφζεσο απνθάζεσο, πνπ ζα επηθπξψλεη ή κε ηε 

ζπκθσλία εμπγίαλζεο, κέρξη, δειαδή, ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο (επηρ. απφ άξζξν 99 

§9 ΠηΚ). 

Καηά ηα ινηπά, ην δηθαζηήξην δηθάδεη ηελ αίηεζε γηα επηθχξσζε ηεο 

ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο (άξζξν 99 § 10 

ΠηΚ). ηε ζπδήηεζε κπνξεί λα παξαζηεί θαη λα αθνπζζεί εθπξφζσπνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. Παξέκβαζε κπνξεί λα αζθήζεη θαη θάζε άιιν 

πξφζσπν, πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ρσξίο ηήξεζε πξνδηθαζίαο (άξζξν 106ζη §4 

ΠηΚ). Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα επηθπξψζεη ηε ζπκθσλία κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ άξζξσλ 106δ θαη 106ε ΠηΚ (Φπρνκάλεο, 2011: 69-72). 
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2.3.2 Λήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ 

 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο §2 ηνπ άξζξνπ 106β ΠηΚ, απφ ηελ σο 

άλσθαηάζεζε ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο ζην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην πξνο 

επηθχξσζε ηεο θαη κέρξη λα ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα 

δηαηάμεη ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, κε αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 103

 ΠηΚ. 

Η ιήςε, έηζη, ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνυπνζέηεη αίηεζε νπνηνπδήπνηε 

έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ πξνο ηνλ πξφεδξν ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ν νπνίνο 

δηθάδνληαο κε ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, σο Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν, κπνξεί λα δηαηάζζεη ή λα αλαθαιεί ή λα κεηαξξπζκίδεη νπνηνδήπνηε 

πξνιεπηηθφ κέηξν ππέξ ή ζε βάξνο ηνπ νθεηιέηε ή ησλ πηζησηψλ ηνπ, απφ εθείλα 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ ΠηΚ, γηα ηελ πεξίπηνρηε πνπ έρεη ππνβιεζεί 

αίηεζε θήξπμεο ηεο πηψρεπζεο νθεηιέηε θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο πεξί απηήο 

απνθάζεσο ηνπ. Μπνξεί, ηδίσο, λα δηαηάζζεη ηελ αλαζηνιή, ελ φιν ή ελ κέξεη, ησλ 

αηνκηθψλ κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε 

(άξζξν 103 §1 ΠηΚ)(Φπρνκάλεο, 2011: 72). 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 



34 
 

Ο ΝΟΜΟ 4072/2012 

 

 

3.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ο λφκνο 4013/2011 εηζάγνληαο ηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο πξνζπάζεζε λα 

βειηηψζεη ηηο φπνηεο αδπλακίεο θαη αηέιεηεο είρε ε πξνεγνχκελε δηαδηθαζία ηεο 

ζπλδηαιιαγήο. Χζηφζν θαη πάιη ππήξραλ θελά θαη απηφ πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ 

πξάμε είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαηάθεξαλ λα βξνπλ αζθαιή λφκηκε 

δηέμνδν απνθπγήο ησλ άκεζσλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ην 

δεκφζην, αιιά θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηελ πνηληθή αηηκσξεζία ηνπο. 

Έηζη, έλα ρξφλν κεηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηλνχξησλ δηαηάμεσλ πνπ 

αθνξνχζαλ  ζηε «δηαδηθαζία εμπγίαλζεο» ήξζαλ νη πξψηεο ηξνπνπνηήζεηο κε ηνλ 

λφκν 4072/2012, («Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο − Νέα εηαηξηθή κνξθή 

− ήκαηα − Μεζίηεο Αθηλήησλ − Ρχζκηζε ζεκάησλ λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α' 86/11-04-2012)) νχησο ψζηε απηφο λα θαηαζηεί 

πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθφο θαη λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί κε ζθνπφ ηελθαηάρξεζε ησλ ελ 

ιφγσ δηαδηθαζηψλ πξνο φθεινο ησλ νθεηιεηψλ (Γθάιηνπ, 2013). 

 

 

 

3.2 Ο ΝΟΜΟ 4072/2012 

 

Σν Άξζξν 234 «Σξνπνπνηήζεηο ησλ άξζξσλ 99 επί ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα» 

ηνπ λφκνπ 4072/2012 νξίδεη: 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/430
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1. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ λ. 3588/2007 (Α΄ 153), φπσο ην ελ ιφγσ 

άξζξν αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 4013/2011(Α΄ 204), πξνζηίζεηαη ην 

εμήο εδάθην: «Νεφηεξε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο γηα ηνλ ίδην νθεηιέηε δελ είλαη 

επηηξεπηή, αλ δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ επηθχξσζε πξνεγνχκελεο 

ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ζπκθσλία πνπ επηθπξψλεηαη θαηά ην 

άξζξν 106β.» 

2. ην ηέινο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 3588/2007, φπσο ην ελ ιφγσ άξζξν 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 4013/2011, πξνζηίζεηαη ην εμήο εδάθην: «ηε 

ζπδήηεζε δχλαηαη λα παξαζηεί θαη λα αθνπζζεί θαη εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ». 

3. Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 3588/2007, φπσο ην ελ ιφγσ άξζξν πξνζηέζεθε κε 

ην άξζξν 12 ηνπ λ. 4013/2011, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Σν πησρεπηηθφ 

δηθαζηήξην, εθφζνλ πξνβιέπεη φηη ε επίηεπμε ηεο ζπκθσλίαο είλαη δπλαηή, φηη 

ππάξρνπλ βάζηκεο πξνζδνθίεο επηηπρίαο ηεο πξνηεηλφκελεο εμπγίαλζεο θαη φηη δελ 

παξαβιάπηεηαη ε ζπιινγηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 99 παξ. 2, απνθαζίδεη ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο γηα πεξίνδν φρη 

κεγαιχηεξε ησλ δχν (2) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε, νξίδεη κεζνιαβεηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102. Ο πξφεδξνο ηνπ 

πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ δχλαηαη κε πξάμε ηνπ χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, 

ηνπ κεζνιαβεηή ή πηζησηή λα παξαηείλεη ηελ πεξίνδν απηή γηα έλα (1) αθφκε κήλα». 

4. Μεηά ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 3588/2007, φπσο ην ελ 

ιφγσ άξζξν αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 4013/2011, πξνζηίζεηαη ην εμήο 

εδάθην: «Σν πξνεγνχκελν εδάθην κπνξεί λα εθαξκνζζεί αλαινγηθά θαη κεηά απφ 

αίηεζε πηζησηή, αλ δελ ππάξρεη κεζνιαβεηήο ή ν ππάξρσλ κεζνιαβεηήο δελ 

πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, κνινλφηη απνδεηθλχεηαη φηη 

ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο αλάθιεζεο». 
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5. ην ηέινο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 3588/ 2007, φπσο ην ελ ιφγσ άξζξν 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 4013/2011, πξνζηίζεηαη ην εμήο εδάθην: «Σν 

δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηε δηαηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κέρξη 

ηελ επηθχξσζε ή ηελ απφξξηςε ηνπ ζρεδίνπ εμπγίαλζεο.» 

6. Η παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 3588/2007, φπσο ην ελ ιφγσ άξζξν πξνζηέζεθε κε 

ην άξζξν 12 ηνπ λ. 4013/2011, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «5. ηα πξνιεπηηθά κέηξα 

ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ δχλαληαη λα ηίζεληαη εμαηξέζεηο, αλ ζπληξέρεη 

ζπνπδαίνο θνηλσληθφο ιφγνο, φπσο, ελδεηθηηθά, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζνχλ ζε 

πηζησηή πνζά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαηξνθή ηνχηνπ ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ δηαηξνθήο άιισλ πξν ζψπσλ. Απαηηήζεηο εξγαδνκέλσλ 

γηα κηζζνχο δελ θαηαιακβάλνληαη απφ ηα πξνιεπηηθά κέηξα, εθηφο αλ ην δηθαζηήξην 

επεθηείλεη ηελ αλαζηνιή ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ζηηο απαηηήζεηο απηέο γηα ζπνπδαίν 

ιφγν θαη γηα νξηζκέλν ρξφλν εηδηθά αλαθεξφκελνπο ζηελ απφθαζε.» 

7. ην άξζξν 103 ηνπ λ. 3588/2007, φπσο ην ελ ιφγσ άξζξν αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 12 ηνπ λ. 4013/2011, πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 7 σο εμήο: «7. Πξνιεπηηθά 

κέηξα πνπ δηαηάρζεθαλ ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν ή ηπρφλ πξνζσξηλή δηαηαγή πνπ 

εθδφζεθε παχνπλ λα ηζρχνπλ κεηά πάξνδν δχν (2) κελψλ απφ ην άλνηγκα ηεο 

δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 101». 

8. Η πξνζεζκία ησλ έμη (6) κελψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 106ε ηνπ λ. 3588/2007, πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 

4013/2011, ηξνπνπνηείηαη ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ. 

9. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106ε ηνπ λ. 3588/2007, πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 

ηνπ λ. 4013/2011, πξνζηίζεηαη ζηνηρείν i σο εμήο: «i. Σελ θαηαβνιή 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πνζψλ πξνο εμφθιεζε απαηηήζεσλ ζε πεξίπησζε βειηίσζεο ηεο 
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νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ νθεηιέηε. Η ζπκθσλία ζα πξέπεη λα νξίδεη κε αθξίβεηα ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ησλ πνζψλ απηψλ». 

10. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 106ε ηνπ λ. 3588/2007, πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ 

λ. 4013/2011, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «3. Η κε ηήξεζε ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο 

απφ ηνλ νθεηιέηε δχλαηαη λα ηίζεηαη σο δηαιπηηθή αίξεζε ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο 

ή σο ιφγνο θαηαγγειίαο ηεο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη θάζε 

πηζησηήο θαηά ην θνηλφ δίθαην γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ νθεηιέηε πνπ αλαιακβάλνληαη ή δηακνξθψλνληαη κε ηε ζπκθσλία, θαζψο θαη 

θαζπζηεξεκέλεο ή πιεκκεινχο εθπιήξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ 

θαηαγγειίαο ή ππαλαρψξεζεο». 

11. ην άξζξν 106ζη ηνπ λ. 3588/2007, πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 

4013/2011, πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 6: «6. Γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο νξίδεηαη 

δηθάζηκνο εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηεο». 

12. Σν άξζξν 106ε ηνπ λ. 3588/2007, φπσο ην ελ ιφγσ άξζξν πξνζηέζεθε κε ην 

άξζξν 12 ηνπ λ. 4013/2011, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:  

Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 106ε αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«3. Με ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο:  

(α) Αίξεηαη απηνδηθαίσο ε απαγφξεπζε ή ην θψιπκα έθδνζεο επηηαγψλ πνπ είρε 

επηβιεζεί ζηνλ νθεηιέηε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο. 

(β) Αλαζηέιιεηαη ε πνηληθή δίσμε ησλ πιεκκειεκάησλ ηεο έθδνζεο αθάιππηεο 

επηηαγήο θαη εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ λ. 1882/1990 (Α΄ 43), 

θαζψο θαη ηεο θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο νθεηιψλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, 

εθφζνλ νη παξαπάλσ πξάμεηο έρνπλ ηειεζζεί πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

θαηά ην άξζξν 100. Η αλαζηνιή δελ ππφθεηηαη ζηνλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ηζρχεη γηα φζν ρξνληθφ 
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δηάζηεκα πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο θαη ππφ ηνλ φξν ηεο εκπξφζεζκεο 

εθπιήξσζεο ησλ ζπκθσλεζέλησλ. 

(γ) Πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 4, ε νπνία έρεη σο εμήο:  

«4. ε πεξίπησζε πιήξνπο θαη εκπξφζεζκεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

νθεηιέηε πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο εμαιείθεηαη ην αμηφπνηλν ησλ 

πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο». 

(δ) Η παξάγξαθνο 4 αλαξηζκείηαη ζε παξάγξαθν 5. 

13. Οη δηαηάμεηο ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, φπσο 

ηξνπνπνηνχληαη κε ηνλ παξφληα λφκν, εθαξκφδνληαη θαη επί δηαδηθαζηψλ εμπγίαλζεο 

πνπ έρνπλ ήδε αξρίζεη θαηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ. Η πξνζεζκία ησλ δχν (2) 

κελψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101, ηνπ Κψδηθα απηνχ, φπσο ε παξάγξαθνο 

απηή αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ παξφληα λφκν, δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ απφ ηελ 

παξέιεπζε ελφο (1) κήλα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθηφο αλ ε 

πξνζεζκία ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ πνπ πξνέβιεπε ε αληηθαηαζηαζείζα παξάγξαθνο 

1 ζπκπιεξψλεηαη λσξίηεξα (Νφκνο ππ΄αξηζκφλ 4072). 

 

 

3.3 ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΣΟΤ ΈΚΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΣΟΤ 

ΠΣΧΥΔΤΣΙΚΟΤ ΚΧΓΙΚΑ «ΠΡΟΠΣΧΥΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΔΞΤΓΙΑΝΗ» 

 

ε ζπλέρεηα ηεο ΠΟΛ.1236/24.11.2011, κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12, 13 θαη 14 ηνπ λ. 4013/2011 (Φ.Δ.Κ. 204 Α΄/15-09-2011) 

«χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 
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Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (Πησρεπηηθφο Κψδηθαο, ζην εμήο ΠηΚ) – 

Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», κε ηελ 

ΠΟΛ.1188/24.9.2012 θνηλνπνηνχληαη νη λέεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ λ. 

4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α΄/11-04-2012).  

Η δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, φπσο έρνπκε αλαθέξεη, ξπζκίδεηαη απφ ηα άξζξα 99-

106η ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ ΠηΚ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν 

«Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο». Πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην 

άξζξν 12 ηνπ λ. 4013/2011, ην έθην θεθάιαην ηνπ ΠηΚ έθεξε ηνλ ηίηιν «Γηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο» θαη ξχζκηδε ηελ πξντζρχνπζα δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο. Η κεηάβαζε 

ζην λέν θαζεζηψο ξπζκίδεηαη κε ηα άξζξα 13 παξ. 1 θαη 14 ηνπ λ. 4013/2011. 

Πεξαηηέξσ, επήιζε κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο δηαδηθαζίαο 

εμπγίαλζεο κε ην άξζξν 234ηνπ λ. 4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α΄/11-04-2012) «Βειηίσζε 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο – Νέα εηαηξηθή κνξθή – ήκαηα – Μεζίηεο 

Αθηλήησλ – Ρχζκηζε ζεκάησλ λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Αθνινπζεί παξάζεζε ησλ βαζηθφηεξσλ ζεκείσλ ησλ άξζξσλ 99- 106η ΠηΚ, 

πνπ νξίδνπλ ηελ ηεξεηέα δηαδηθαζία(ΠΟΛ.1188/24.9.2012: Αλάιπζε δηαηάμεσλ ηνπ 

Έθηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα «Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο» - Κνηλνπνίεζε λέσλ δηαηάμεσλ). 

 

 

 

3.3.1 «Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο» - άξζξν 99 ΠηΚ 
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Η πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο θαη ε ζπλδηαιιαγή, δηεμάγεηαη ελψπηνλ ησλ 

ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ. ηνάξζξν 99 παξ. 1ΠηΚ νξίδεηαη φηη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν κε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα, ην νπνίν έρεη ην θέληξν ησλ θπξίσλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ ζηελ Διιάδα θαη βξίζθεηαη ζε παξνχζα ή επαπεηινχκελε αδπλακία 

εθπιήξσζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηξφπν γεληθφ 

κπνξεί λα ππαρζεί ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν είλαη ην θαη΄άξζξν 4ΠηΚ «πησρεπηηθφ δηθαζηήξην», δειαδή 

ην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ν νθεηιέηεο έρεη ην θέληξν 

ησλ θχξησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

χκθσλα κε ηνάξζξν 99 παξ. 2ΠηΚ ε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο απνηειεί 

ζπιινγηθή πξνπησρεπηηθε δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε, αμηνπνίεζε, 

αλαδηάξζξσζε θαη αλφξζσζε ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο ζχλαςεο θαη επηθχξσζεο 

ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, ρσξίο λα παξαβιάπηεηαη ε ζπιινγηθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

πηζησηψλ. Ο αηηψλ κε ηε δηάηαμε ηνπάξζξνπ 99 παξ. 4ΠηΚ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαξηίζεη ζπκθσλία εμπγίαλζεο θαη λα ηελ ππνβάιεη πξνο δηθαζηηθή επηθχξσζε: 

α) αθνχ πξνεγεζεί ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο κε ζρεηηθή δηθαζηηθή 

απφθαζε θαηά ηαάξζξα 100 επ. ΠηΚ ή 

β) απεπζείαο κε άκεζε επηθχξσζε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, φπσο νξίδεηαη ζηνάξζξν 

106βΠηΚ. 

ε αληίζεζε κε ηα ηζρχνληα ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, ν λφκνο ζηνάξζξν 

99 παξ. 6ΠηΚ δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαη ζε νθεηιέηεο πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζε 

θαηάζηαζε παχζεο πιεξσκψλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε εμπγίαλζεο κε ηελ ππνρξέσζε 

λα ζπλππνβάιιεηαη κε ην ίδην δηθφγξαθν θαη αίηεζε πηψρεπζεο. Σελ ίδηα δπλαηφηεηα 

έρνπλ, ζχκθσλα κε ηνάξζξν 99 παξ.7ΠηΚ, αθφκε θαη νη νθεηιέηεο γηα ηνπο νπνίνπο 

εθθξεκεί ήδε αίηεζε θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή γηα ηνπο νπνίνπο θαηαηίζεηαη 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/99/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/4
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/99/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/99/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/100
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/99/paragraph/6
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κεηαγελέζηεξα ηέηνηα αίηεζε. Αλ πάιη ν νθεηιέηεο πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε παχζεο 

πιεξσκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο, νθείιεη, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 99 παξ. 8 ΠηΚ, λα ππνβάιεη αίηεζε πηψρεπζεο, κε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη 

αλαζηνιή ηεο εμέηαζεο ηεο ηειεπηαίαο. 

Σνάξζξν 99 παξ. 6εδ. ε΄ ΠηΚ απαξηζκεί ηνπο ηξφπνπο ιήμεο ηεο δηαδηθαζίαο 

εμπγίαλζεο, πνπ είλαη νη εμήο: 

α) ε επηθχξσζε ή ε απφξξηςε ηεο αίηεζεο επηθχξσζεο ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, 

β) ε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ρνξεγείηαη απφ ην δηθαζηήξην, ε νπνία δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ηνπο δχν κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαη ηεο ηπρφλ 

ρνξεγεζείζαο παξάηαζεο απηήο γηα έλα κήλα, θαηά ηνάξζξν 101 παξ. 1 ΠηΚ, 

γ) ε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο πνπ άλνημε ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηνάξζξν 102 

παξ. 5 ΠηΚ (ΠΟΛ.1188/24.9.2012: Αλάιπζε δηαηάμεσλ ηνπ Έθηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ 

Πησρεπηηθνχ Κψδηθα «Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο» - Κνηλνπνίεζε λέσλ 

δηαηάμεσλ). 

3.3.2 «Αίηεζε αλνίγκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο» - άξζξν 100 ΠηΚ 

 

Μαδί κε ηελ αίηεζε πξνο ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ν νθεηιέηεο ζα πξέπεη λα 

θαηαζέζεη κε πνηλή απαξαδέθηνπ, πέξαλ ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηνάξζξν 100 παξ. 2ΠηΚ θαη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο γηα ηα 

ρξέε ηνπ πξνο ην Γεκφζην. 

ηνάξζξν 100 παξ.6ΠηΚ πξνβιέπεηαη φηη γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο νξίδεηαη 

δηθάζηκνο εληφο δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηεο θαη φηη εθφζνλ ππάξρνπλ ρξέε ηνπ 

νθεηιέηε πξνο ην δεκφζην ή πξνο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηάζζεηαη 

ππνρξεσηηθά ε θιήηεπζε απηψλ. Δπνκέλσο, ην Γεκφζην πιένλ θιεηεχεηαη 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/99/paragraph/6
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/101/paragraph/1
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ππνρξεσηηθά, ζε αληίζεζε κε ηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο φπνπ δελ πξνβιεπφηαλ 

αληίζηνηρε ππνρξέσζε. 

Χο έγθπξε θιήηεπζε πξνο ην Γεκφζην λνείηαη ε θιήηεπζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ 

ησλ Οηθνλνκηθψλ, ν νπνίνο εθπξνζσπεί ην Γεκφζην ζηηο δίθεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

1 ηνπ Κψδηθα Πεξί Γηθψλ ηνπ Γεκνζίνπ (λ.δ. 26/1944) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 

126 ηνπ ΚΠνιΓ. Χο θιήηεπζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ ησλ Οηθνλνκηθψλ λνείηαη ε 

θνηλνπνίεζε είηε ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, είηε ζηελ 

Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Οπνηνζδήπνηε άιινο 

ηξφπνο θνηλνπνίεζεο ηεο αίηεζεο εμπγίαλζεο δελ απνηειεί λνκφηππε 

θιήηεπζε(ΠΟΛ.1188/24.9.2012: Αλάιπζε δηαηάμεσλ ηνπ Έθηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ 

Πησρεπηηθνχ Κψδηθα «Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο» - Κνηλνπνίεζε λέσλ 

δηαηάμεσλ). 

 

3.3.3«Απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο» - 

άξζξν 101 ΠηΚ, «Γηνξηζκόο κεζνιαβεηή θαη εηδηθνύ εληνινδόρνπ» - άξζξν 102 

ΠηΚ θαη «Καζήθνληα θαη ακνηβέο ησλ νξγάλσλ ηεο δηαδηθαζίαο» - άξζξν 106η 

ΠηΚ 

 

Αλ ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην θξίλεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ 

λφκνπ, απνθαζίδεη ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο γηα πεξίνδν φρη 

κεγαιχηεξε ησλ δχν (2) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

παξαηαζεί γηα έλα (1) αθφκε κήλα, ζχκθσλα κε ηνάξζξν 101 παξ.1ΠηΚ. 

Η απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ δεκνζηεχεηαη ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν 

(ΓΔΜΗ) θαη ζην Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ (ζην εμήο Γ.Γ.Γ.) ηνπ Δληαίνπ 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/101/paragraph/1
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Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ (άξζξν 101 παξ. 2ΠηΚ), ρσξίο λα ππάξρεη 

πξφβιεςε ππνρξεσηηθήο θνηλνπνίεζεο πξνο ην Γεκφζην. 

Σν πησρεπηηθφ δηθαζηήξην θαη΄ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ή πηζησηψλ ή θαη 

απηεπαγγέιησο κπνξεί λα δηνξίζεη κεζνιαβεηή κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη 

ππνρξεψζεηο είηε κε ηελ απφθαζε πνπ αλνίγεη ηε δηαδηθαζία είηε θαη κε 

κεηαγελέζηεξε απφθαζε (άξζξα 101θαη102 παξ. 1ΠηΚ), ζε αληίζεζε κε ηε 

δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο φπνπ ν δηνξηζκφο κεζνιαβεηή ήηαλ ππνρξεσηηθφο. 

Σνάξζξν 106η παξ. 1ΠηΚ δελ επηηξέπεη ηνλ νξηζκφ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ 

ππεξεηνχλ ζε νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο σο εκπεηξνγλσκφλσλ, κεζνιαβεηψλ ή εηδηθψλ 

εληνινδφρσλ. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ πξάμε ήδε ππήξμαλ δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ 

φξηδαλ σο κεζνιαβεηέο ζε δηαδηθαζίεο εμπγίαλζεο Πξντζηακέλνπο ή ππαιιήινπο 

Γ.Ο.Τ., εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο λα γίλεηαη επίθιεζε ηεο 

απαγνξεπηηθήο απηήο δηάηαμεο(ΠΟΛ.1188/24.9.2012: Αλάιπζε δηαηάμεσλ ηνπ Έθηνπ 

Κεθαιαίνπ ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα «Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο» - 

Κνηλνπνίεζε λέσλ δηαηάμεσλ). 

 

 

3.3.4 «Πξνιεπηηθά κέηξα ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο» - άξζξν 103 ΠηΚ 

 

Με ηελ απφθαζε ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ γηα ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο 

εμπγίαλζεο ή κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πνπ ιακβάλεηαη θαηφπηλ αίηεζεο 

νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη δηθάδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, κπνξεί λα αλαζηέιινληαη απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γηα 

ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη ηα 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/101/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/101
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/102/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B9/paragraph/1
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αηνκηθά κέηξα αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε (άξζξν 

103 παξ. 1ΠηΚ). 

Αλαζηνιή κέηξσλ ήδε απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο κπνξεί λα ρνξεγείηαη κε 

πξνζσξηλή δηαηαγή. Η ρνξήγεζε ηεο αλαζηνιήο επάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ 

απαγφξεπζε ηεο δηάζεζεο ησλ αθηλήησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

νθεηιέηε. 

χκθσλα κε ηνάξζξν 103 παξ. 2ΠηΚ ε αλαζηνιή κπνξεί λα επεθηείλεηαη θαη 

ζε εγγπεηέο ή ινηπνχο ζπλνθεηιέηεο ηνπ αηηνχληνο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο 

επηρεηξεκαηηθφο ή θνηλσληθφο ιφγνο. 

Δπίζεο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη θαη νπνηνδήπνηε άιιν απφ ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνάξζξν 10ΠηΚ πξνιεπηηθά κέηξα, πνπ εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε 

θήξπμεο νθεηιεηψλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο (άξζξν 103 παξ. 3ΠηΚ.). 

ηνάξζξν 103 παξ. 7ΠηΚ νξίδεηαη φηη ηα πξνιεπηηθά κέηξα ή ηπρφλ πξνζσξηλή 

δηαηαγή πνπ δηαηάρζεθαλ παχνπλ λα ηζρχνπλ κεηά πάξνδν δχν (2) κελψλ απφ ην 

άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο(ΠΟΛ.1188/24.9.2012: Αλάιπζε δηαηάμεσλ ηνπ 

Έθηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα «Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο» - Κνηλνπνίεζε λέσλ δηαηάμεσλ). 

 

 

3.3.5 «Πξνζεζκία ζύλαςεο ηεο ζπκθσλίαο – Τπνρξεώζεηο θαηά ηε 

δηαπξαγκάηεπζε» -άξζξν 104ΠηΚ 

 

Η ζχλαςε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη ε θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γηα ηελ 

επηθχξσζή ηεο ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηεο ρνξεγεζείζαο πξνζεζκίαο. Αλ ε 

πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ηφηε ε δηαδηθαζία ζεσξείηαη απηνδηθαίσο ιήμαζα θαη 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/103/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/103/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/103/paragraph/2
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ην ιεηηνχξγεκα ηνπ ηπρφλ δηνξηζζέληνο κεζνιαβεηή 

πεξαησκέλν(ΠΟΛ.1188/24.9.2012: Αλάιπζε δηαηάμεσλ ηνπ Έθηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ 

Πησρεπηηθνχ Κψδηθα «Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο» - Κνηλνπνίεζε λέσλ 

δηαηάμεσλ). 

 

 

3.3.6 «ύγθιεζε ζπλέιεπζεο ησλ πηζησηώλ» - άξζξν 105 ΠηΚ 

 

Δλψ ε ζπλαίλεζε ησλ πηζησηψλ, φπσο θαη ζηε ζπλδηαιιαγή, θαηά θαλφλα 

δεηείηαη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο απηψλ κε ηνλ νθεηιέηε, κε ηνάξζξν 105ΠηΚ 

εηζάγεηαη κία δηαθνξεηηθή δπλαηφηεηα ιήςεο απφθαζεο ζηα πιαίζηα ζχγθιεζεο 

ζπλέιεπζεο πηζησηψλ. 

Σνάξζξν 105 παξ. 1ΠηΚ νξίδεη φηη κε ηελ απφθαζε γηα ην άλνηγκα δηαδηθαζίαο 

εμπγίαλζεο ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην κπνξεί λα απνθαζίζεη θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ 

νθεηιέηε ηε ζχγθιεζε ζπλέιεπζεο ησλ πηζησηψλ, νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ ππήξραλ 

θαηά ηελ εκέξα αλνίγκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο, έζησ θαη αλ δελ είλαη ιεμηπξφζεζκεο ή 

ηεινχλ ππφ αίξεζε, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απφθαζε γηα ηελ απνδνρή ηεο ζπκθσλίαο 

εμπγίαλζεο. 

χκθσλα κε ηνάξζξν 105 παξ. 4ΠηΚ, ε πξφζθιεζε ιακβάλεη ρψξα δεθαπέληε 

(15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλέιεπζεο, ελψ δέθα (10) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπο 

ην ζρέδην ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο θαη ε έθζεζε 

εκπεηξνγλψκνλα(ΠΟΛ.1188/24.9.2012: Αλάιπζε δηαηάμεσλ ηνπ Έθηνπ Κεθαιαίνπ 

ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα «Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο» - Κνηλνπνίεζε 

λέσλ δηαηάμεσλ). 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/105
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3.3.7 «Γηαδηθαζία ηεο ζπλέιεπζεο θαη ιήςε απόθαζεο» - άξζξν 106 ΠηΚ 

 

ηνάξζξν 106 παξ. 3ΠηΚ νξίδεηαη φηη σο πξνο ηελ ςεθνθνξία θαη ηε ζπδήηεζε 

ζηε ζπλέιεπζε εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ηαάξζξα 116θαη117ΠηΚ, πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηεξεηέα δηαδηθαζία επί ζρεδίσλ αλαδηνξγάλσζεο. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα επαξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 116ΠηΚ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πηζησηέο, νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ 

ζίγνληαη απφ ην ζρέδην ρσξίο φκσο απηέο λα κεδελίδνληαη, ζε πεξίπησζε πνπ απέρνπλ 

απφ ηελ ςεθνθνξία ζεσξνχληαη φηη ςεθίδνπλ ππέξ ηνπ ζρεδίνπ. 

χκθσλα κε ηνάξζξν 106 παξ. 4ΠηΚ, γηα ηελ έγθπξε ιήςε απφθαζεο απφ ηε 

ζπλέιεπζε απαηηείηαη λα παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη πηζησηέο πνπ 

εθπξνζσπνχλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ. Γηα ηελ απνδνρή 

ηνπ ζρεδίνπ ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο απαηηείηαη πιεηνςεθία ησλ πηζησηψλ πνπ 

εθπξνζσπνχλ ην 60% ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ, πνπ παξίζηαληαη ζηε 

ζπλέιεπζε, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην 40% ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηπρφλ 

εκπξαγκάησο ή κε εηδηθφ πξνλφκην ή κε πξνζεκείσζε ππνζήθεο εμαζθαιηζκέλσλ 

πηζησηψλ, πνπ παξίζηαληαη ζηε ζπλέιεπζε(ΠΟΛ.1188/24.9.2012: Αλάιπζε 

δηαηάμεσλ ηνπ Έθηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα «Πξνπησρεπηηθή 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο» - Κνηλνπνίεζε λέσλ δηαηάμεσλ). 

 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/116
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/117
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/116/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/116/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106/paragraph/4
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3.3.8 «ύλαςε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο» - άξζξν 106α ΠηΚ 

 

χκθσλα κε ηνάξζξν 106α παξ. 1ΠηΚ ε ζπκθσλία εμπγίαλζεο ππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο πηζησηέο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη εθπξνζσπνχλ 

ηα πνζνζηά πιεηνςεθίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν. 

 

 

3.3.9 «Άκεζε επηθύξσζε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο» - άξζξν 106β ΠηΚ 

 

Με ηνάξζξν 106β παξ.1ΠηΚ ν λνκνζέηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο πηζησηέο λα ζπλάςνπλ θαη ππνβάινπλ ζην δηθαζηήξην γηα 

επηθχξσζε, φπσο νξίδεηαη ζηνάξζξν 106ζηΠηΚ, ζπκθσλία εμπγίαλζεο θαη πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, δειαδή ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί άλνηγκα κε δηθαζηηθή 

απφθαζε, κε ηελ πξνυπφζεζε λα έρεη ππνγξαθεί απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο πηζησηέο 

ζχκθσλα κε ηνάξζξν 106 αΠηΚ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ππνβάιιεηαη ζην 

δηθαζηήξην αίηεζε ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη ζπκθσλία εμπγίαλζεο ππνγεγξακκέλε 

απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο ζπκβαιιφκελνπο πηζησηέο, κε αίηεκα ηελ απεπζείαο 

επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο αηηήζεηο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο, γηαηί νη απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο γίλνληαη δεθηέο επηθέξνπλ ακέζσο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επηθχξσζεο ηεο θάζε ζπκθσλίαο, πνπ ζα αλαιπζνχλ θαησηέξσ 

ζηελ ππ΄ αξ. 14 ελφηεηα ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ(ΠΟΛ.1188/24.9.2012: Αλάιπζε 

δηαηάμεσλ ηνπ Έθηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα «Πξνπησρεπηηθή 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο» - Κνηλνπνίεζε λέσλ δηαηάμεσλ). 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B1/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B2/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CF%83%CF%84
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B1
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3.3.10 «πκκεηνρή δεκνζίνπ θαη δεκνζίσλ θνξέσλ» - άξζξν 106δ ΠηΚ 

 

Η ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ζεκειηψλεηαη ζε απηφ 

ην άξζξν, φπνπ εηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη φηη ην δεκφζην, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θνξείο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη 

αζθάιηζεο κπνξνχλ λα ζπλαηλνχλ ζηε ζχλαςε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο είηε 

ζπκκεηέρνληαο θαη ςεθίδνληαο ζε ζπλέιεπζε ησλ πηζησηψλ είηε ππνγξάθνληαο ηε 

ζπκθσλία κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ζα ζπλαηλνχζε ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο ηδηψηεο 

πηζησηήο, αθφκε θαη φηαλ κε ηε ζπκθσλία ν δεκφζηνο θνξέαο παξαηηείηαη απφ 

πξνλφκηα θαη εμαζθαιίζεηο ελνρηθήο ή εκπξάγκαηεο θχζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη επί αηηεκάησλ ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ ζε ζπκθσλίεο 

ζπλδηαιιαγήο, ζχκθσλα κε ην πξντζρχνλάξζξν 102ΠηΚ, αξκφδηνο λα απνθαζίδεη 

είλαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Κξάηνπο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

δεκνζίσλ εζφδσλ Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (πξψελ 16ε Γηεχζπλζε 

Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη λπλ Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ), ζχκθσλα 

κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 6 πεξ. α΄ ηνπ λ.3808/2009(ΦΔΚ 227 Α΄/10-12-

2009). 

Η ίδηα δηαδηθαζία ηεξείηαη θαη επί αηηεκάησλ ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ ζε 

ζπκθσλίεο εμπγίαλζεο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπάξζξνπ 13 παξ. 1λ.4013/2011, 

πνπ νξίδεη φηη φπνπ ζηνλ ΠηΚ ή άιιε λνκνζεζία γίλεηαη ιφγνο γηα δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο ζα λνείηαη εθεμήο ε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. 

Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηελ ηεξεηέα δηαδηθαζία εηζήρζε 

κε ηνάξζξν 58 παξ. 6πεξ. α΄ ηνπ λ.4075/2012(ΦΔΚ Α΄89/11-04-2012) «Θέκαηα 

Καλνληζκνχ Αζθάιηζεο ΙΚΑ – ΔΣΑΜ, Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ, πξνζαξκνγή ηεο 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/102
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/89
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4013/year/2011/article/13/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/362
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4075/year/2012/article/58/paragraph/6
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/429
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λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία2010/18/ΔΔθαη ινηπέο δηαηάμεηο». Δηδηθφηεξα, πξνζηέζεθε 

ζην άξζξν 4 παξ. 6 πεξ. α΄ ηνπ λ.3808/2009λέν εδάθην, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζηελ 

πεξίπησζε ησλ θνξέσλ ησλ ππνπεξηπηψζεσλ ββ΄ θαη γγ΄ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2322/1995 (Α΄143), ησλ νπνίσλ νη εγγπεκέλεο απφ ην 

Διιεληθφ Γεκφζην νθεηιέο αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 20% ησλ 

ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, επί αηηήκαηνο ζπκθσλίαο κε ην Γεκφζην, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ 6νπ (δηαδηθαζία εμπγίαλζεο) θαη ηνπ 7νπ (ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο) 

Κεθαιαίνπ ηνπ λ.3588/2007, φπσο ηζρχεη, αξκφδην γηα ηε γλσκνδφηεζε πξνο ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ είλαη ην πκβνχιην Γηαρείξηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο 

Δγγπεηηθήο Δπζχλεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί ζην Γ.Λ.Κ. 

θαη ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε 25ε Κίλεζεο Κεθαιαίσλ, Δγγπήζεσλ, 

Γαλείσλ θαη Αμηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην λ. 2322/1995). Σν πκβνχιην γλσκνδνηεί 

κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ Γηεχζπλζεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ). Δπνκέλσο ε 

δηάηαμε απηή ξπζκίδεη ηελ εηδηθή πεξίπησζε νθεηιεηψλ, νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη δάλεηα 

κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη νη εγγπεκέλεο νθεηιέο ηνπο αλέξρνληαη 

ζην αλσηέξσ πνζνζηφ επί ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο (ΠΟΛ.1188/24.9.2012: 

Αλάιπζε δηαηάμεσλ ηνπ Έθηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα 

«Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο» - Κνηλνπνίεζε λέσλ δηαηάμεσλ). 

 

 

3.3.11 «Πεξηερόκελν ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο» - άξζξν 106ε ΠηΚ 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15682
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/89
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/91
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Σνάξζξν 106ε παξ. 1ΠηΚ νξίδεη φηη ε ζπκθσλία εμπγίαλζεο κπνξεί λα έρεη σο 

αληηθείκελν νπνηαδήπνηε ξχζκηζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηνπ νθεηιέηε 

θαη απαξηζκεί ελδεηθηηθά: 

α) ηε κεηαβνιή ησλ φξσλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε, 

β) ηελ θεθαιαηνπνίεζε ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ θάζε 

είδνπο ή θαηά πεξίπησζε εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, 

γ) ηε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ ησλ πηζησηψλ κεηαμχ ηνπο κεηά απφ ηελ επηθχξσζε ηεο 

ζπκθσλίαο, 

δ) ηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ νθεηιέηε, 

ε) ηελ εθπνίεζε επί κέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε, 

ζη) ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε ζε ηξίην κε βάζε 

νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε πεξηιακβαλνκέλεο ελδεηθηηθά ηεο εθκίζζσζεο ή ηεο 

ζχκβαζεο δηαρείξηζεο, 

δ) ηε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νθεηιέηε ζε ηξίην ή ζε 

εηαηξεία ησλ πηζησηψλ θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνάξζξν 106ζΠηΚ, ε) ηελ 

αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ ησλ πηζησηψλ γηα θάπνην δηάζηεκα κεηά ηελ 

επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο, 

ζ) ην δηνξηζκφ πξνζψπνπ πνπ ζα επηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο 

εμπγίαλζεο αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ δίλνληαη θαηά ηνπο φξνπο απηήο θαη 

η) ηελ θαηαβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ πνζψλ πξνο εμφθιεζε απαηηήζεσλ ζε πεξίπησζε 

βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ νθεηιέηε. Η ζπκθσλία ζα πξέπεη λα νξίδεη κε 

αθξίβεηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ησλ πνζψλ απηψλ. 

Σνάξζξν 106ε παξ. 3ΠηΚ πξνβιέπεη φηη ε κε ηήξεζε ηεο ζπκθσλίαο 

εμπγίαλζεο απφ ηνλ νθεηιέηε κπνξεί λα ηίζεηαη σο δηαιπηηθή αίξεζε ηεο ζπκθσλίαο ή 

σο ιφγνο θαηαγγειίαο ηεο. ε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ θαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ηα 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B5/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B5/paragraph/3
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δηθαηψκαηα πνπ έρεη θάζε πηζησηήο θαηά ην θνηλφ δίθαην γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε πνπ αλαιακβάλνληαη ή δηακνξθψλνληαη 

κε ηε ζπκθσλία θαζψο θαη θαζπζηεξεκέλεο ή πιεκκεινχο εθπιήξσζεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ θαηαγγειίαο ή ππαλαρψξεζεο. 

Σνάξζξν 106ε παξ. 7ΠηΚ πξνβιέπεη φηη ε ζπκθσλία εμπγίαλζεο ζπλνδεχεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην κε ρξνληθή δηάξθεηα ίζε κε απηή ηεο 

ζπκθσλίαο, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο πηζησηέο θαη΄άξζξν 

106αΠηΚ ή106βΠηΚ, θαηά πεξίπησζε(ΠΟΛ.1188/24.9.2012: Αλάιπζε δηαηάμεσλ 

ηνπ Έθηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα «Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο» - Κνηλνπνίεζε λέσλ δηαηάμεσλ). 

 

 

3.3.12 «Αίηεζε γηα επηθύξσζε ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο» - άξζξν 106ζη ΠηΚ 

 

Μεηά ηε δηθαζηηθή απφθαζε αλνίγκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο, εθφζνλ 

ζπλαθζεί ζπκθσλία, θαηαηίζεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε, νπνηνλδήπνηε πηζησηή ή ην 

κεζνιαβεηή αίηεζε επηθχξσζεο ηεο ζπκθσλίαο ζην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην, 

ζχκθσλα κε ηνάξζξν 106ζη παξ. 1ΠηΚ. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

ππνγεγξακκέλε ζπκθσλία εμπγίαλζεο θαη απφ έθζεζε εκπεηξνγλψκνλα πνπ πιεξνί 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνάξζξν 100 παξ. 4ΠηΚ (άξζξν 106ζη παξ. 

2ΠηΚ). 

Καη ζε απηφ ην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ ππάξρνπλ ρξέε ηνπ νθεηιέηε 

πξνο ην δεκφζην ή πξνο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηάζζεηαη ππνρξεσηηθά ε 

θιήηεπζε απηψλ, ζχκθσλα κε ηνάξζξν 106ζη παξ.5ΠηΚ. Δπνκέλσο, ην Γεκφζην 

πιένλ θιεηεχεηαη ππνρξεσηηθά, ζε αληίζεζε κε ηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο φπνπ δελ 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B5/paragraph/7
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CF%83%CF%84/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/100/paragraph/4
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CF%83%CF%84/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CF%83%CF%84/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CF%83%CF%84/paragraph/5
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πξνβιεπφηαλ αληίζηνηρε ππνρξέσζε.(ΠΟΛ.1188/24.9.2012: Αλάιπζε δηαηάμεσλ ηνπ 

Έθηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα «Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο» - Κνηλνπνίεζε λέσλ δηαηάμεσλ). 

 

 

3.3.13 «Δπηθύξσζε ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο» - άξζξν 106δ ΠηΚ 

 

Σνάξζξν 106δ παξ. 1ΠηΚ νξίδεη φηη ην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην επηθπξψλεη ηε 

ζπκθσλία εμπγίαλζεο, εθφζνλ έρεη ππνγξαθεί απφ ηνλ νθεηιέηε θαη ηνπο πηζησηέο, 

ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ζηνάξζξν 106ΠηΚ. 

ηνάξζξν 106δ παξ. 2ΠηΚ αλαιχνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην δηθαζηήξην 

δελ επηθπξψλεη ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο θαη νη νπνίνη αθνξνχλ: 

α) ηε κε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο, 

β) ηε βιάβε ηεο ζπιινγηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ πηζησηψλ, 

γ) ηελ χπαξμε δφινπ ή άιιεο αζέκηηεο πξάμεο ή θαθφπηζηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

νθεηιέηε, πηζησηή ή ηξίηνπ θαη 

δ) ηελ παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ πηζησηψλ. Δηδηθά σο πξνο 

ηε ζπιινγηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ, ηνάξζξν 99 παξ. 2ΠηΚ νξίδεη φηη απηή 

παξαβιάπηεηαη φηαλ πξνβιέπεηαη φηη νη κε ζπκβαιιφκελνη ζηε ζπκθσλία πηζησηέο 

ζα βξεζνχλ ζε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή ζέζε απφ απηήλ ζηελ νπνία ζα βξίζθνληαλ κε 

βάζε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ή ζε πεξίπησζε θήξπμεο ηνπ νθεηιέηε ζε θαηάζηαζε 

πηψρεπζεο. 

Η απφθαζε πνπ επηθπξψλεη ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο ή πνπ απνξξίπηεη ηελ 

αίηεζε επηθχξσζεο πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη ακειιεηί ζε πεξίιεςε ζην Γ.Δ.Μ.Η. θαη 

ζην Γ.Γ.Γ. ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ κε επηκέιεηα ηνπ 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B6/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B6/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/99/paragraph/2
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κεζνιαβεηή, εθφζνλ ππάξρεη, ή δηαθνξεηηθά ηνπ νθεηιέηε, ζχκθσλα κε ηνάξζξν 

106δ παξ. 5ΠηΚ, ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθή θνηλνπνίεζε πξνο ην Γεκφζην. 

ηνάξζξν 106δ παξ. 6,7θαη8ΠηΚ νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ελδίθσλ 

κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο επηθχξσζεο, πνπ είλαη ε ηξηηαλαθνπή θαη ε 

έθεζε(ΠΟΛ.1188/24.9.2012: Αλάιπζε δηαηάμεσλ ηνπ Έθηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ 

Πησρεπηηθνχ Κψδηθα «Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο» - Κνηλνπνίεζε λέσλ 

δηαηάμεσλ). 

 

 

3.3.14 «Απνηειέζκαηα ηεο επηθύξσζεο» - άξζξν 106ε ΠηΚ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο επηθχξσζεο ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο πνπ αθνξνχλ ην 

Γεκφζην σο πηζησηή είλαη ηα εμήο: 

α) ε ζπκθσλία εμπγίαλζεο απφ ηελ επηθχξσζή ηεο δεζκεχεη ην ζχλνιν ησλ 

πηζησηψλ, νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ ξπζκίδνληαη απφ απηήλ, επνκέλσο θαη ην 

Γεκφζην, αθφκε θαη αλ δελ είλαη ζπκβαιιφκελνη ή δελ ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπκθσλίαο 

εμπγίαλζεο. Σν απνηέιεζκα απηφ απνηειεί θαη ηε ζεκαληηθφηεξε εηδνπνηφ δηαθνξά 

ηνπ ζεζκνχ ηεο εμπγίαλζεο απφ εθείλνλ ηεο ζπλδηαιιαγήο. 

Γε δεζκεχνληαη πηζησηέο νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ γελλήζεθαλ κεηά ην 

άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο. (άξζξν 106ε παξ. 1ΠηΚ). εκεηψλεηαη φηη ζηελ 

πεξίπησζε χπαξμεο νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην, ν ρξφλνο γέλεζεο απηψλ δε ζπκπίπηεη 

απαξαίηεηα κε ην ρξφλν βεβαίσζήο ηνπο, 

β) ε επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο δελ έρεη επίπησζε ζηηο αζθάιεηεο ηξίησλ, πξνζσπηθέο 

(π.ρ. εγγπήζεηο) ή εκπξάγκαηεο (π.ρ. ππνζήθεο) θαη ζηηο πεξηπηψζεηο νθεηιήο εηο 

νιφθιεξνλ (π.ρ. επζχλε εθπξνζψπσλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ γηα ρξέε ησλ Ν.Π. πξνο 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B6/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B6/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B6/paragraph/6
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B6/paragraph/7
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B6/paragraph/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B7/paragraph/1
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ην Γεκφζην) κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ ΠηΚ 

(π.ρ.άξζξν 106ε παξ.1πεξ. α΄,παξ. 2ΠηΚ) ή πξνβιέςεσλ ηεο ζπκθσλίαο (άξζξν 106ε 

παξ. 2ΠηΚ), 

γ) αλαζηέιιεηαη κεηαμχ άιισλ ε πνηληθή δίσμε ηνπ πιεκκειήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηνάξζξν 25ηνπ λ.1882/1990, δειαδή ηνπ αδηθήκαηνο ηεο κε θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο 

ην Γεκφζην, εθφζνλ ε παξαπάλσ πξάμε έρεη ηειεζζεί πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο (άξζξν 106ε παξ. 3πεξ. β΄ ΠηΚ), 

δ) δελ αλαζηέιινληαη κέηξα αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά 

ηνπ νθεηιέηε, παξά κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ηνπο 

φξνπο ηεο ζπκθσλίαο, ζε αληίζεζε κε ηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο φπνπ ε αλαζηνιή 

απνηεινχζε απνηέιεζκα εθ ηνπ λφκνπ ζχκθσλα κε ην πξντζρχνλάξζξν 104ΠηΚ, 

ε) ε απφθαζε πνπ επηθπξψλεη ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο απνηειεί ηίηιν εθηειεζηφ γηα 

ηηο αλαιακβαλφκελεο κε απηήλ ππνρξεψζεηο, εθφζνλ απφ ηε ζπκθσλία πξνθχπηεη ε 

πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο παξνρήο (άξζξν 106ε παξ. 5ΠηΚ) θαη 

ζη) ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπλππνβιεζεί αίηεζε θήξπμεο πηψρεπζεο θαη ην 

δηθαζηήξην επηθπξψζεη ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο, ηεθκαίξεηαη φηη ην δηθαζηήξην 

απνξξίπηεη ηελ αίηεζε πηψρεπζεο (άξζξν 99 παξ. 6ΠηΚ). 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ πνπ επέξρνληαη κε ηελ επηθχξσζε ηεο 

ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, ζε πεξίπησζε πιήξνπο θαη εκπξφζεζκεο εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ νθεηιέηε πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο, 

εμαιείθεηαη ην αμηφπνηλν ησλ πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 

106εΠηΚ (άξζξν 106ε, παξ. 4ΠηΚ).(ΠΟΛ.1188/24.9.2012: Αλάιπζε δηαηάμεσλ ηνπ 

Έθηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα «Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο» - Κνηλνπνίεζε λέσλ δηαηάμεσλ). 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B5/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B5/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B7/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B7/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1882/year/1990/article/25
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/90
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B7/paragraph/3
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/104
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B7/paragraph/5
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http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3588/year/2007/article/106%CE%B7/paragraph/4


55 
 

 

3.4 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΞΤΓΙΑΝΗ  

 

Με ην άξζξν 234 ηνπ πξφζθαηνπ λφκνπ 4072/2012 (ΦΔΚ Α', 86/11-4-2012) 

επήιζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο, ζηελ πνιπζπδεηεκέλε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ 

Πησρεπηηθνχ Κψδηθα (δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, πξψελ δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο)νη 

θπξηφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ ζπλίζηαληαη:  

• ηελ πξφβιεςε φηη δελ επηηξέπεηαη λεφηεξε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο γηα ηνλ ίδην 

νθεηιέηε, εάλ δελ παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ επηθχξσζε πξνεγνχκελεο ζπκθσλίαο 

εμπγίαλζεο, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα ζπκθσλία πνπ επηθπξψλεηαη, ζχκθσλα µε ην 

άξζξν 106β ΠΚ, δειαδή ηελ απεπζείαο επηθχξσζε ζπκθσλίαο πνπ έρεη ήδε 

ζπλαθζεί.  

• ηε δπλαηφηεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ λα δηαηάμεη ηε δηαηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, κέρξη λα επηθπξσζεί ε ζπκθσλία ή λα απνξξηθζεί ην ζρέδην 

εμπγίαλζεο  

• ηελ πξφβιεςε φηη ε ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία ηεο εμπγίαλζεο δελ ζα επάγεηαη ηελ 

αλαζηνιή ησλ αηνκηθψλ δηψμεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, εθηφο εάλ ην Γηθαζηήξην 

επεθηείλεη ηελ αλαζηνιή γηα ζπνπδαίν ε θνηλσληθφ ιφγν (Νφκνο, 2012). 

Παξάιιεια, 

κπνξνχλλαεμαηξεζνχλαπφηελαλαζηνιήθαηάιιεοαπαηηήζεηο,αλζπληξέρεη«ζπνπδαίνοθ

νηλσληθφοιφγνο»π.ρ.γηαηελθαηαβνιήαπαηηήζεσλεθδηαηξνθήο(ΠηΚ103 

§5,φπσοαλακνξθψζεθεµεηνλ.4072/2012). 

Αλαγλσξίδεηαηδπλαηφηεηααθξφαζεοεθπξνζψπνπησλεξγαδνκέλσλθαηάηεζπδήηεζεησ

λαηηήζεσλαλνίγκαηνοηεοδηαδηθαζίαο(ΠηΚ100 

§6,λ.4072/2012)θαηεπηθχξσζεοηεοζπκθσλίαοεμπγίαλζε(ΠηΚ106ζη§ 4). 
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• Σνδηθαζηήξηνζηνπιαίζηνησλπξνιεπηηθψλκέηξσλκπνξεί  

λαδηαηάμεηηεδηαηήξεζεησλαλαγθαίσλζέζεσλεξγαζίαοκέρξηηελεπηθχξσζεήηελαπφξξη

ςεηνπζρεδίνπεμπγίαλζεο(λένεδ.Πξνζηεζέλµεηνλ. 4072/2012ζηνάξζξν103 §3) 

(Πεξάθεο, 2012). 

 ηελ πξφβιεςε φηη ε ζπκθσλία εμπγίαλζεο κπνξεί λα αλάγεη ηε µε ηήξεζε ηεο 

ζπκθσλίαο ζε δηαιπηηθή αίξεζε ή ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζπκθσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο.  

• ηελ πξφβιεςε φηη µε ηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο, αλαζηέιιεηαη, απιά, ε 

πνηληθή δίσμε ησλ πιεκκειεκάησλ ηεο έθδνζεο αθάιππηεο επηηαγήο, θαζψο θαη 

εθείλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 25 λ. 1882/1990 (ππεξεκεξία ζε ζρέζε µε 

βεβαησκέλεο ρξεκαηηθέο νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην), θαζψο θαη ηεο θαζπζηέξεζεο 

θαηαβνιήο νθεηιψλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, εθφζνλ νη πξάμεηο απηέο 

ηειέζζεθαλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη φηη µφλν κεηά ηελ απφιπηε 

πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο εμαιείθεηαη ην αμηφπνηλν ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ πξάμεσλ(Νφκνο, 2012). 

 Σν άξζξν 99 απνθηά πιένλ πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ: 

κφλν εληφο δπν κελψλ (κε έλαλ αθφκα κήλα ηπρφλ παξάηαζεο, θαηφπηλ άδεηαο 

Γηθαζηεξίνπ) κπνξεί ε νθεηιέηξηα επηρείξεζε λα επηηχρεη ζπκθσλία κε ηνπο 

πηζησηέο ηεο γηα λα ξπζκίζεη ηηο νθεηιέο ηεο κε ζθνπφ ηελ εμπγίαλζε θαη ζπλέρηζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη φηη ε ηπρφλ ρνξεγεζείζα αλαζηνιή ησλ 

αηνκηθψλ κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηεο νθεηιέηξηαο επηρείξεζεο απφ 

ηνπο πηζησηέο ηεο, ζα έρεη πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα 2 κελψλ (ή ηξείο ην πνιχ), ψζηε λα 

απνηξέπνληαη νη ηπρφλ παξειθπζηηθέο θαη έθηνο ηνπ ζθνπνχ ηνπ λφκνπ πξαθηηθέο 

απφ ηηο πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο. 
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 Σέινο, 

εγθαηαιείπεηαηεδηαδηθαζίααλείλαηαλέθηθηεήαλννθεηιέηεοεγθαηαιείπεηηελπξνζπάζεη

α (ΠηΚ 102 §5), σοέρεη κεηάηνλλ. 4072/2012Γ.  

 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε εθδήισζε θαη θιηκάθσζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο είρε ζεκαληηθφηαηεο επηπηψζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη ζρεηηθά πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο ζε 

πνιιά θξάηε ηεο Δπξψπεο πξηλ ην 2008, έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζε εθηεηακέλε χθεζε, 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο, κείσζε ηεο παξαγσγήο, ππνβάζκηζε ηνπ κέζνπ επηπέδνπ 

δηαβίσζεο. 

Απνηέιεζκα ηεο φιεο θαηάζηαζεο ήηαλ νη πνιιέο επηρεηξήζεηο, αθφκα θαη 

κεγάινπ κεγέζνπο λα βξεζνχλ ζε κηα δχζθνιε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επηβηψζνπλ θαη φρη λα πησρεχζνπλ αλαδεηνχλ λένπο 

ηξφπνπο εμπγίαλζεο θαη αλάπηπμεο. 

Η εμπγίαλζε βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο πησρεπηηθήο εθθαζάξηζεο: Με ηελ 

εμπγίαλζε απνηξέπεηαη ε δηάιπζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία νδεγεί ην πησρεπηηθφ 

δίθαην θαη ε επηρείξεζε ζπλερίδεηαη κε ηνλ ίδην ή άιιν θνξέα. Η επηηπρήο εμπγίαλζε 

δελ σθειεί κφλν ηα ζπκθέξνληα ηνπ νθεηιέηε αιιά θαη απηά ησλ άιισλ ζηγφκελσλ 

απφ ηελ επηθείκελε θαηάξξεπζε ηεο επηρείξεζεο, φπσο ησλ δαλεηζηνχλ, ησλ 
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πξνκεζεπηψλ, ησλ πειαηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ θαηαλαισηψλ, ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο. 

Η δηαδηθαζία απηή εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ην 2007 σο «δηαδηθαζία 

ζπλδηαιιαγήο» γηα λα ηξνπνπνηεζεί ηειηθά ηξεηο θνξέο κέρξη θαη ζήκεξα. Χζηφζν, 

παξά ηηο ζπλερείο ηεο ηξνπνπνηήζεηο, ε δηαδηθαζία απηή δπζηπρψο δελ έρεη θαηαθέξεη 

λα επηθέξεη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, ελψ δελ απνθιείεηαη λα ππνζηεί θαη 

πεξαηηέξσ αιιαγέο κε ηελ ςήθηζε λέσλ λφκσλ, φπσο έρεη πξναλαγγειζεί. 

Δηδηθφηεξα, κε ην Ν. 4013/2011 άιιαμε ξηδηθά ην άξζξν 99 θαη ηα επφκελα ηνπ.  

Έλα ρξφλν κεηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηλνχξησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε 

«δηαδηθαζία εμπγίαλζεο» ήξζαλ νη πξψηεο ηξνπνπνηήζεηο κε ηνλ λφκν 4072/2012, 

νχησο ψζηε απηφο λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθφο θαη λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί 

κε ζθνπφ ηελ θαηάρξεζε ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ πξνο φθεινο ησλ νθεηιεηψλ. 

Έηζη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 234 ηνπ λ. 4072/2012, ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 99 ηνπ λ. 3588/2007 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 

4013/2011, πξνζηέζεθε ην εμήο εδάθην: «Νεφηεξε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο γηα ηνλ ίδην 

νθεηιέηε δελ είλαη επηηξεπηή, αλ δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ επηθχξσζε 

πξνεγνχκελεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ζπκθσλία πνπ 

επηθπξψλεηαη θαηά ην άξζξν 106β.» Δπηπιένλ, κε ην ηειεπηαίν εδάθην πνπ 

πξνζηέζεθε ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 103, ηζρπξνπνηείηαη ε ζέζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, κε ηελ δηαηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κέρξη λα 

επηθπξσζεί ή απνξξηθζεί ην ζρέδην εμπγίαλζεο, θαζψο πιένλ «Σν δηθαζηήξην κπνξεί 

λα δηαηάμεη ηε δηαηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κέρξη ηελ επηθχξσζε ή 

ηελ απφξξηςε ηνπ ζρεδίνπ εμπγίαλζεο.» Δθηφο απηνχ, πεξηνξίδεηαη ζε 2 αληί 4 κήλεο 

ην πεξηζψξην γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο κεηαμχ νθεηιεηψλ θαη πηζησηψλ, γηα ηελ 
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ηαρχηεξε πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4013/2011, 

ην νπνίν θαη αληηθαηέζηεζε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 3588/2007. 

Αλακθηζβήηεηα, νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηνλ Πησρεπηηθφ Κψδηθα 

θαη ηδίσο ζηελ πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ζχγρξνλεο θαη θαηλνηφκεο. Χζηφζν, ε 

πξαθηηθή έρεη αλαδείμεη ηα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ηελ 

θαηαρξεζηηθή ρξήζε απηήο. Δλφςεη ηέηνησλ πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ, 

αλακέλεηαη λα αθνινπζήζνπλ θαη λέεο ηξνπνπνηήζεηο, πνπ ειπίδνπκε λα ζηεξίμνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή εμπγίαλζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ην έρνπλ αλάγθε. 
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