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Ο µεταπτυχιακός φοιτητής που εκπόνησε την παρούσα  διπλωµατική εργασία φέρει  

ολόκληρη την ευθύνη  προσδιορισµού της δίκαιης χρήσης του υλικού, η οποία  

ορίζεται στη βάση των εξής παραγόντων : του σκοπού και χαρακτήρα της χρήσης (µη  

εµπορικός, µη κερδοσκοπικός, αλλά εκπαιδευτικός – ερευνητικός), 

 της φύσης του υλικού που χρησιµοποιεί(τµήµα του κειµένου, πίνακες ,σχήµατα, 

εικόνες κ.λ.π.),του ποσοστού και της σηµαντικότητας του τµήµατος που χρησιµοποιεί 

σε σχέση µε το όλο κείµενο υπό copyright ,και των πιθανών συνεπειών της χρήσης 

αυτής στην αγορά ή τη γενικότερη αξία του υπό copyright κειµένου. 
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ              

 

      Ο ν. 4013/2011 που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 15 

Σεπτεµβρίου 2011 αναφέρεται σε δύο µέρη :το πρώτο αφορά τη Σύσταση ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και το δεύτερο µέρος,  στην αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν.3588/2007 (Πτωχευτικός κώδικας) µε την προπτωχευτική  

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 

      Στην  παρούσα  εργασία θα ασχοληθούµε  µε τα δεύτερο µέρος του νόµου και πως 

αυτός θα βοηθήσει στη  εξυγίανση των επιχειρήσεων , δηλ. στην προσπάθεια 

διάσωσης µιας οργανωµένης επιχειρηµατικής δοµής , όταν αυτή βρίσκεται σε σηµείο 

που δε µπορεί να ικανοποιήσει τους πιστωτές της αλλά και να εξασφαλίσει τη 

λειτουργία της.  

      Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια αναφορά  στη διαδικασία συνδιαλλαγής, στα 

οφέλη αλλά και στα προβλήµατα που οδήγησαν στην αντικατάσταση της από τη 

διαδικασία εξυγίανσης ,η οποία είναι και το αντικείµενο της εργασίας µας. 

     Στο δεύτερο  και τρίτο κεφάλαιο  αναφερόµαστε στην έννοια της διαδικασίας 

εξυγίανσης καθώς και στα όργανα που παίρνουν µέρος σ’ αυτήν.  

     Στο επόµενο κεφάλαιο εξηγούµε αναλυτικά τη διαδικασία εξυγίανσης.  Ξεκινάµε 

από την αίτηση για το άνοιγµα της, τι γίνεται στην κυρίως διαδικασία για να 

φτάσουµε στην υπογραφή και την επικύρωση της συµφωνίας. 

     Στη συνέχεια µια αναφορά στη διαδικασία εξυγίανσης χωρίς την παρέµβαση του 

δικαστηρίου ,ακολουθεί το κεφάλαιο µε τη διαδικασία εκκαθάρισης που έπεται ,στην 

περίπτωση που δε γίνει δεκτό το αίτηµα υπαγωγής στη διαδικασία. 

     Η εργασία µας κλείνει µε το έβδοµο κεφάλαιο που αναφέρεται στις µεταβατικές 

διατάξεις που ισχύουν για τις εκκρεµείς υποθέσεις της διαδικασίας συνδιαλλαγής και 

τις τροποποιήσεις που έγιναν στη διαδικασία εξυγίανσης µε το άρθρο 234 του 

ν.4072/2012. 

 

 

 

 

Λέξεις – κλειδιά : Εξυγίανση επιχειρήσεων , προπτωχευτική διαδικασία,  επικύρωση 

συµφωνίας 
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  ABSTRACT  

 

     The law 4013/2011 that was published in the Government Gazette on 15 September 

2011 refers to two parts : 

      The first part concerns  the creation of a single independent  Beginning of Public 

Conventions Procurement  and Central Electronic Registry Public Procurement and 

the second part the  replacement of the sixth chapter of Law 3588/2007 (Bankruptcy 

Code) with the pre-bankruptcy process of consolidation and the others provisions. 

       In  the present  work we will deal with the second part of the  law and how  it will 

help in consolidation of businesses, ie to the  rescue attempt of an organized business 

structure,when it is to the  point that can not satisfy their creditors and to ensure the 

functioning of. 

       The first chapter is a reference to the conciliation procedure, the benefits and the 

problems that led to the replacement  from the consolidation process, which is the 

subject of our work. 

     In the second and third chapter we refer to the concept of the consolidation  

process and the institutions that take part in it. 

      In the next chapter we explain in detail the process of consolidation. We start from 

the request for the opening , what becomes in the mainly process in order to we reach 

in the  signature and ratification of the agreement. 

      Then a reference to the consolidation process without the intervention of the 

court,  follows the chapter  with the process of liquidation that follows, in the case 

where does not become acceptable the demand of subordination in the process. 

      Our work closes with the seventh chapter  that is reported to the transitional 

provisions which apply  to pending cases  of the conciliation process  and the changes 

made in the process of consolidation with Article 234 of n.4072/2012. 

 

   

       

  

Keywords : consolidation of businesses , pre-bankruptcy procedure ,ratification of the 

agreement.
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

      Με το ν.3588/2007 κυρώθηκε  νέος Πτωχευτικός κώδικας, ο οποίος ισχύει για 

τις πτωχεύσεις που κηρύσσονται µετά τη 16
η  

Σεπτεµβρίου 2007. Το νέο 

πτωχευτικό δίκαιο είναι ένα ολοκληρωµένο και ενιαίο σύστηµα κανόνων δικαίου 

,που αποσκοπούν στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη είτε 

µε τη ρευστοποίηση της περιουσίας του είτε µε τη διατήρηση της επιχείρησής 

του. 

      Σύµφωνα µε την  Εισηγητική Έκθεση  του ν.3588/2007  ο  Πτωχευτικός 

κώδικας είναι η κατάληξη πολλών προσπαθειών  εδώ και   αρκετά χρόνια για 

την αναµόρφωση του πτωχευτικού δικαίου. Αποτελεί ένα σηµαντικό νοµοθετικό 

έργο για τον εκσυγχρονισµό του δικαίου µας   και την  παράλληλη πορεία του µε 

τις σύγχρονες νοµοθεσίες.  

      Όταν λέµε πτώχευση εννοούµε τη νοµική κατάσταση εκείνη στην οποία 

µεταπίπτει έµπορος ή εµπορική εταιρία όταν «µόνιµα και ολοσχερώς»αδυνατεί 

να ικανοποιήσει τους δανειστές ή άλλους οφειλέτες. 

Η πτώχευση κηρύσσεται µόνο µε δικαστική απόφαση. Τόσο η διαδικασία όσο 

και οι επιπτώσεις από αυτή διέπονται από το πτωχευτικό δίκαιο που αποτελεί 

ιδιαίτερο κλάδο του εµπορικού δικαίου.  Με τις διατάξεις των άρθρων 44-49 του 

ν.1892/1990 «για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» που 

αναφέρονται στις προβληµατικές και υπερχρεωµένες επιχειρήσεις εισήχθησαν 

µέθοδοι για την  εξυγίανση τους ,όπως η συµφωνία πιστωτών και επιχειρήσεων 

(άρθρο 44),η θέση της επιχείρησης υπό επίτροπο(άρθρο 45),η διαδικασία της 

θέσης της επιχείρησης υπό εκκαθάριση (άρθρο 46),όπως και η υπαγωγή στη 

διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης (άρθρο 46α),µια διαδικασία που 

χρησιµοποιήθηκε αρκετά µε σκοπό την πώληση από τον εκκαθαριστή της 

επιχείρησης είτε συνολικά είτε τµηµατικά.
1
 

      Η εισαγωγή του ν.3588/2007 αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός σύγχρονου 

νοµοθετήµατος προσαρµοσµένου στην εποχή µας. 

      Ο Πτωχευτικός κώδικας σχεδιάστηκε, για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που 

βρίσκονται σε οικονοµική δυσχέρεια , προσφέροντας τους στην ουσία ,µια 

ευκαιρία για να διασωθούν.   

                                                 
1
 Αιτιολογική έκθεση ν.3588/2007 
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      Η οικονοµική κρίση που µαστίζει τη χώρα µας εκδηλώνεται µε µια  σειρά  

από αρνητικές συνέπειες σε όλο το φάσµα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.   

     Σε επίπεδο  επιχειρήσεων  η εν λόγω κρίση εκδηλώνεται µε µια σειρά από 

δυσµενείς συνθήκες όπως πτώση της ζήτησης των προϊόντων και υπηρεσιών 

,πίεση για χαµηλότερες τιµές και µεγαλύτερη πίστωση ,ενώ παρουσιάζονται 

έντονα προβλήµατα είσπραξης απαιτήσεων αλλά και εξόφλησης υποχρεώσεων 

µε παράλληλη προβληµατική   και  ελλιπή  χρηµατοδότηση από τις τράπεζες. 

     Όλα τα παραπάνω  φέρνουν  πολλούς επιχειρηµατίες σε θέση να µη µπορούν 

να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να κινδυνεύουν µε κλείσιµο των 

επιχειρήσεων τους.      

Η διάσωση λοιπόν αυτών των επιχειρήσεων ήταν  ο σκοπός και ο στόχος του 

πτωχευτικού κώδικα που προσπάθησε να το πετύχει στο πλαίσιο της 

πτωχεύσεως κυρίως µε το θεσµό του   σχεδίου    αναδιοργάνωσης.  Οι  απόψεις 

όµως που επικρατούν στη χώρα µας και συνδέουν τη πτώχευση µε την 

εκκαθάριση καθιστούν από την αρχή ανέφικτη τη προσπάθεια   

ανασυγκρότησης των επιχειρήσεων αυτών γιατί τις υποβαθµίζουν στους 

συνεργάτες, τους προµηθευτές και πελάτες. Σηµαντική είναι λοιπόν η ευκαιρία 

διάσωσης τους, κατά το  προπτωχευτικό  στάδιο πριν  δηλ. απαξιωθούν και 

παραγκωνισθούν. 

     Ο ν.3588/2007  στην περίπτωση αυτή προέβλεπε τη διαδικασία συνδιαλλαγής   

 (κεφ.6
ο
 άρθρα 99-106),  που  είχε ως σκοπό να δώσει στους οφειλέτες την 

ευκαιρία που χρειάζονταν για  να κλείσουν ή να περιορίσουν όσο το δυνατό 

περισσότερο τα οικονοµικά τους ανοίγµατα  ώστε να µπορέσουν να αποφύγουν 

τη διαδικασία  πτώχευσης και να συνεχίσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων 

τους. Ο όρος ότι από τη διαδικασία δεσµεύονταν µόνο οι πιστωτές που την 

υπέγραφαν οδήγησε στην αντικατάστασή της , µε  το άρθρο 12 του ν.4013/2011  

που περιλαµβάνει την προπτωχευτική  διαδικασία εξυγίανσης,  ένα συνδυασµό  

των  θετικών στοιχείων του άρθρου 44 του ν.1892/1990, της διαδικασίας 

συνδιαλλαγής του ν.3588/2007 µε νέες  πρωτοποριακές λύσεις. 

       Οι βασικές αρχές του Πτωχευτικού Κώδικα είναι : 

   ● ∆ίνεται  προτεραιότητα στη διάσωση  όσων επιχειρήσεων  είναι δυνατό να 

σωθούν. 
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   ● Παρέχεται δεύτερη ευκαιρία στο καλόπιστο οφειλέτη που δεν πτώχευσε µε 

δόλο ώστε να µπορεί να αναπτύξει ξανά οικονοµική δραστηριότητα, χωρίς να 

τον συνοδεύουν οι δυσµενείς συνέπειες της πτώχευσης. 

   ● Αντιµετωπίζεται µε µεγαλύτερη επιείκεια  ο καλόπιστος οφειλέτης. Στην 

κατεύθυνση αυτή αποποινικοποιείται η µη δόλια χρεοκοπία-αδίκηµα χωρίς 

περιεχόµενο ,που οδηγούσε στο εδώλιο χιλιάδες ατυχήσαντες εµπόρους-και 

καταργείται  η στέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων. 

   ● Σε περίπτωση που δε τελεσφορήσει η προσπάθεια ανασυγκρότηση της 

επιχείρησης, υιοθετείται ταχύτερη πτωχευτική  διαδικασία ,µε ελεγκτικούς 

µηχανισµούς ,που διασφαλίζουν την άµεση ρευστοποίησή της πτωχευτικής 

περιουσίας και τη διανοµή της. 

   ● ∆ιασφαλίζεται µεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία ρευστοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.  

   ● Προβλέπεται ειδική αντιµετώπιση των µικροπτωχεύσεων ,δηλ. αυτών των 

οποίων η αξία της περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό  χιλιάδων  ευρώ  

(αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των πτωχεύσεων). 

   ● Εισάγεται η διαδικασία συνδιαλλαγής υπό δικαστική καθοδήγηση και 

έλεγχο. Στόχος είναι η επίτευξη συµβιβασµού που θα αποτρέπει την πτώχευση 

επιχειρήσεων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 1.1.EΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗΣ 

 

      Μια από τις καινοτοµίες που εισήγαγε ο Πτωχευτικός κώδικας ν.3588/2007 

στο χώρο του πτωχευτικού δικαίου  ήταν η διαδικασία συνδιαλλαγής.   

      Ιδιαίτερα στις µέρες µας , που η οικονοµία βρίσκεται σε βαθειά ύφεση  είναι 

σηµαντικό να δίνεται µια ευκαιρία ανάκαµψης στις οικονοµικές µονάδες εκείνες 

που  αντιµετωπίζουν πρόβληµα ρευστότητας  και δε µπορούν να εκπληρώσουν 

τις υποχρεώσεις τους. Η  συνέχιση  της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών 

στην κοινωνία µας , σηµαίνει διατήρηση των θέσεων εργασίας  που απασχολούν 

αλλά παράλληλα και των θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων που συνεργάζονται 

(προµηθευτές, εµπορικοί αντιπρόσωποι κ.α ).  ∆ιατηρείται η  άυλη  αξία  τους    

και δε σταµατά η παραγωγική  τους  δραστηριότητα ,γεγονός που τις καθιστά 
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περισσότερο ελκυστικές σε µελλοντικούς επενδυτές, που προτιµούν να  

τοποθετήσουν χρήµατα  σε επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη ρευστότητας και 

µπορούν να αναπτυχθούν παρά να ξεκινήσουν  από την αρχή.   

       Στόχος της διαδικασίας συνδιαλλαγής ήταν η διάσωση αυτών των 

επιχειρήσεων ,µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών 

του για τη ρύθµιση των χρεών και την αποφυγή της πτώχευσης. 

      Κατά συνέπεια η διαδικασία αυτή χρονικά και ουσιαστικά  υπαγόταν στο 

προπτωχευτικό στάδιο .  

     

 1.2. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗΣ 

 

     Η  συνδιαλλαγή είχε  σηµαντικά οφέλη για τον οφειλέτη και την επιχείρησή 

του. 

   ● Αναστέλλονταν τα µέτρα ατοµικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του 

οφειλέτη από όσους υπέγραψαν τη συµφωνία. 

   ●  Άρση της  απαγόρευσης έκδοσης επιταγών που είχε επιβληθεί στον οφειλέτη 

πριν την έναρξη διαδικασίας συνδιαλλαγής. 

   ● Επίσης ,ακόµη και όσοι δεν είχαν υπογράψει   τη συµφωνία  δε µπορούσαν 

να προβούν ή να συνεχίσουν οποιαδήποτε  διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης 

(π.χ. κατάσχεση) κατά του οφειλέτη για έξι (6) µήνες από την έκδοση της 

απόφασης. 

    ● Τέλος, ταυτόχρονα αναστέλλονταν οι αποκλειστικές προθεσµίες άσκησης 

και παραγραφής των απαιτήσεων των συµβαλλόµενων πιστωτών και τα 

δικαιώµατα των υπέρ του οφειλέτη εγγυητών και συνοφειλετών εις ολόκληρον, 

καθώς και οι προθεσµίες και η άσκηση διαδικαστικών πράξεων . 

 

1.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   ΤΗΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗΣ       

        

     Ο ν.3588/2007   µε τη  διαδικασία συνδιαλλαγής  (κεφ.6
ο
 άρθρα 99-106),  είχε 

ως σκοπό τη διάσωση των  επιχειρήσεων  που αντιµετώπιζαν σοβαρά 

οικονοµικά προβλήµατα , χωρίς  όµως να βρίσκονται σε κατάσταση παύσης 

πληρωµών.    

      Η πρόβλεψη του νόµου ότι η συµφωνία ήταν δεσµευτική µόνο για τους 

πιστωτές που την υπέγραφαν ήταν αρκετή για να  δηµιουργήσει αυτό , που στην 
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 οικονοµική επιστήµη ονοµάζεται <<πρόβληµα της συλλογικής δράσης>>. Τι 

σηµαίνει αυτό; Ακόµα και αν οι πιστωτές γνωρίζουν πως µια ρύθµιση των 

απαιτήσεων τους  τέτοια που θα έσωζε τον οφειλέτη είναι προς  το συλλογικό 

συµφέρον ,καθένας χωριστά  µπορεί να  ελπίζει ότι οι  υπόλοιποι   πιστωτές θα 

υποστούν το κόστος της ρύθµισης και θα εξυγιάνουν την επιχείρηση του οφειλέτη 

,χωρίς αυτός να λάβει µέρος.2  Έτσι παρατηρήθηκε ότι  ενώ πολλές επιχειρήσεις  

εισέρχονταν στη διαδικασία συνδιαλλαγής πολύ λίγες κατόρθωναν να 

επισυνάψουν συµφωνία µε τους πιστωτές τους και να εξυγιανθούν πραγµατικά. 

     Αυτό οδήγησε στην αντικατάσταση του  µε   το άρθρο 12 του ν.4013/2011  

που περιλαµβάνει την προπτωχευτική  διαδικασία εξυγίανσης,  ένα συνδυασµό  

των  θετικών στοιχείων του άρθρου 44 του ν.1892/1990, της διαδικασίας 

συνδιαλλαγής του ν.3588/2007 µε νέες  πρωτοποριακές λύσεις. 

     Όσον αφορά συµφωνίες συνδιαλλαγής που έχουν  ήδη συναφθεί , αιτήσεις που 

βρίσκονται στο άνοιγµα της διαδικασίας ή σε εκκρεµότητα προς εξέταση για την 

υπαγωγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής ,αυτές θα εξακολουθήσουν να υπάγονται 

στις διατάξεις του 6
ου

 κεφ. του Πτωχευτικού Κώδικα εκτός αν τα ενδιαφερόµενα 

µέρη ζητήσουν την υπαγωγή τους στη διαδικασία εξυγίανσης
3
. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

 

 2.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

 

      Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 99 <<αποτελεί µια συλλογική 

προπτωχευτική  διαδικασία ,που  αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση,  

αναδιάρθρωση και ανόρθωση  της επιχείρησης µε τη συµφωνία που προβλέπεται 

στο παρόν κεφάλαιο,  χωρίς να παραβλάπτεται  η συλλογική ικανοποίηση των 

πιστωτών>>.  

      Η συλλογική ικανοποίηση είναι έννοια που σχετίζεται µε τους πιστωτές  

εκείνους, που για διάφορους λόγους δε συµβάλλονται στη  συµφωνία 

εξυγίανσης.
4
 <<Η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών παραβλάπτεται αν 

                                                 
2
 Ενηµερωτικό σηµείωµα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 

(9/3/2011)www.mindev.gov.gr 
3
 Βλ. άρθρο 14 παρ.1,2,3 του ν.4013/2011 

4
 Βλ. Β. Μιχελινάκης,2013 «Λογιστικές εγγραφές και άρθρο 99 του Πτωχευτικού 

Κώδικα»,Επιχείρηση,  Ιούνιος ,  τεύχος 94 ,Σελ..565 
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προβλέπει ότι οι µη συµβαλλόµενοι στη συµφωνία πιστωτές θα βρεθούν σε 

χειρότερη οικονοµική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν, µε βάση 

αναγκαστική εκτέλεση ή σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση 

πληρωµών. Για την εκτίµηση της οικονοµικής  θέσης των πιστωτών λαµβάνονται 

υπόψη τα ποσά και τυχόν άλλα ανταλλάγµατα που θα λάβουν  καθώς και οι όροι 

αποπληρωµής των ποσών αυτών>>.
5
 

 

2.2.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

 

       Από τον ορισµό που δίδεται στο άρθρο 99 για τη διαδικασία εξυγίανσης   

προκύπτουν τα εξής χαρακτηριστικά : 

      Συλλογική , γιατί διέπεται από τις δύο βασικές αρχές της πτωχευτικής 

διαδικασίας ,την αρχή της καθολικότητας  και την αρχή της ίσης µεταχείρισης 

των πιστωτών. Η αρχή της καθολικότητας φαίνεται από το γεγονός ότι 

αντικείµενο της διαδικασίας  είναι όλη η περιουσία του οφειλέτη  και ότι η 

εφαρµογή της εξαρτάται από τη συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών  ενώ   

δεσµεύονται σ’ αυτήν και οι πιστωτές εκείνοι που δεν την έχουν υπογράψει.   

      Η αρχή της ισότητας των πιστωτών ορίζεται µε την πρόβλεψη ουσιαστικών 

κριτηρίων ,απαραίτητων για την επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης όπως η 

προστασία των συµφερόντων των µη συµβαλλόµενων πιστωτών  και  η  ισότιµη 

µεταχείριση  σε πιστωτές  που βρίσκονται στην ίδια θέση .  

      Προπτωχευτική ,εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης βρίσκεται 

<<σε παρούσα ή επαπειλούµενη  αδυναµία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων 

χρηµατικών υποχρεώσεων του κατά τρόπο γενικό>>.
6
 

       Όταν λέµε παρούσα αδυναµία εννοούµε  µια πραγµατική κατάσταση ,στην 

οποία ο οφειλέτης δε µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς 

τρίτους, αδυνατεί να καλύψει τις οικονοµικές του πληρωµές ,βρίσκεται στην 

ουσία  σε κατάσταση παύσης πληρωµών.  Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να 

συνυποβάλλει µαζί µε την αίτηση για το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης και 

την αίτηση για την κήρυξη πτώχευσης.     

                                                                                                                                           

 

5
 Βλ.άρθρο 99 παρ.2 ΠτΚ 

6
 Βλ.άρθρο 99 παρ.1 ΠτΚ 
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      Επαπειλούµενη αδυναµία συνιστά η πρόβλεψη  ότι ο οφειλέτης δε θα έχει τα 

µέσα ρευστότητας να αντιµετωπίσει τις υποχρεώσεις του, όταν αυτές καθιστούν 

ληξιπρόθεσµες. Σε αυτήν τη περίπτωση  ο οφειλέτης δεν είναι υποχρεωµένος να 

ζητήσει  την κήρυξη του σε πτώχευση. 

        Συναινετική ,αφού  βασικό της χαρακτηριστικό είναι η επίτευξη συµφωνίας 

µεταξύ οφειλέτη και πιστωτών. Ταιριάζει η νοµική της φύση µε την έννοια που 

δίδει ο Αστικός Κώδικας σε µια ενοχική σχέση µε στοιχεία συµβιβασµού. 

Πρόκειται δηλ. <<για µια σύµβαση στην οποία οι συµβαλλόµενοι διαλύουν µε 

αµοιβαίες υποχωρήσεις µια φιλονικία τους ή µια αβεβαιότητα για κάποια έννοµη 

σχέση. Με αβέβαιη σχέση εξοµοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση>>. 
7
 

       Η διαφορά της ,σε σχέση µε τον παραπάνω ορισµό ,είναι ότι η συµφωνία 

εξυγίανσης δεσµεύει και  τους µη συµβαλλόµενους πιστωτές ,επηρεάζοντας έτσι 

τις απαιτήσεις τους χωρίς όµως να τους παραβλάπτει.   

      Προαιρετική  γιατί είναι στην κρίση του οφειλέτη - από τη στιγµή που τηρεί 

τις απαιτούµενες προϋποθέσεις -η αίτηση υπαγωγής του στη διαδικασία ή όχι.  

      Εξυγιαντική ,το οποίο διακρίνεται τόσο στον ορισµό που δίδεται <<που σα 

σκοπό έχει τη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της 

επιχείρησης>>
8
 όσο και από  τις διατάξεις που τη διέπουν. 

     Το άνοιγµα της διαδικασίας  εξυγίανσης και η επικύρωση της συµφωνίας  

αποφασίζονται  από το δικαστήριο, µόνο στην περίπτωση που τηρείται ο σκοπός 

της εξυγίανσης που είναι η επαναφορά της καλής λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

2.3. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

 

     Η διαδικασία εξυγίανσης ξεκινάει   µε  αίτηση οποιουδήποτε οφειλέτη πληροί 

τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος (άρθρο 100 ΠτΚ). Η αίτηση θα πρέπει να 

συνοδεύεται, υποχρεωτικά από πρόσφατες οικονοµικές καταστάσεις, από έκθεση 

εµπειρογνώµονα  η οποία θα αναφέρει  τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη 

καθώς  και τη γνώµη του σχετικά µε τη βιωσιµότητα της επιχείρησης και από 

γραµµάτιο ΤΠΚ∆ (Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ) ,επτά (7000) ευρώ 

όσον αφορά τις ανώνυµες εταιρίες και τέσσερεις (4000) ευρώ για τους 

υπόλοιπους οφειλέτες. Μαζί µε την αίτηση ο οφειλέτης  αν  το επιθυµεί, µπορεί 

                                                 
7
 Βλ. άρθρο 871 Α.Κ. 

8
 Βλ.άρθρο 99 παρ.2 ΠτΚ 
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να  υποβάλλει και αίτηση για τη λήψη προληπτικών µέτρων ή να ζητήσει τη 

σύγκληση συνέλευσης πιστωτών (άρθρο 105 ΠτΚ) ή το διορισµό µεσολαβητή 

(άρθρο 102 ΠτΚ). Αν βρίσκεται ήδη σε παύση πληρωµών ,µαζί µε την αίτηση 

για την υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης ,πρέπει να αιτηθεί και την κήρυξη 

του σε πτώχευση χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αν δε το κάνει η αίτησή του θα 

θεωρηθεί απαράδεκτη(άρθρο 99 παρ.6ΠτΚ). 

     Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει έρθει ήδη σε συµφωνία µε τους πιστωτές 

του, δε κατατίθεται αίτηση για άνοιγµα της διαδικασίας αλλά αίτηση για  

επικύρωση της συµφωνίας. 

     Μέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της αίτησης πρέπει να  ορισθεί   

δικάσιµος για  να συζητηθεί αν θα ανοίξει ή όχι η διαδικασία. 

     Αν το δικαστήριο αποφασίσει υπέρ του ανοίγµατος της διαδικασίας ,ορίζει 

και τη χρονική της διάρκεια ,η οποία µπορεί να φτάσει µέχρι και τους επτά (7) 

µήνες ,σε περίπτωση που ζητηθεί από τον οφειλέτη και την πλειοψηφία των 

πιστωτών(άρθρο 101 παρ.1 ΠτΚ). 

     Με την ίδια απόφαση που ανοίγει τη διαδικασία µπορεί να ορισθεί , αν το έχει 

ζητήσει ο οφειλέτης, µεσολαβητής ή να ζητηθεί η σύγκληση της συνέλευσης των 

πιστωτών  για να αποφασίσει για την επικύρωση της συµφωνίας(άρθρο 105 

ΠτΚ).Είναι η περίοδος που πρέπει να επιτευχθεί η συµφωνία ανάµεσα στα  

ενδιαφερόµενα µέρη. Αν αυτό δε συµβεί η διαδικασία δικαιωµατικά  

τερµατίζεται . 

      Σε περίπτωση απόρριψη της αίτησης για το άνοιγµα της διαδικασίας ο 

ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει έφεση κατά τις κοινές διατάξεις. 

      Η αίτηση για την επικύρωση της συµφωνίας  πρέπει να υποβληθεί µέσα στο 

χρονικό διάστηµα που έχει ορισθεί από το δικαστήριο. Μαζί µε την αίτηση 

πρέπει να συνυποβληθούν η συµφωνία ,υπογεγραµµένη από τον οφειλέτη και την 

πλειοψηφία των πιστωτών και   έκθεση εµπειρογνώµονα. 

      Η απόφαση του δικαστηρίου µε την οποία τερµατίζεται η διαδικασία µπορεί 

να είναι θετική ή απορριπτική ως προς την επικύρωση της συµφωνίας ή να 

ορίζει µια  προθεσµία δέκα (10) ηµερών  για την προσκόµιση εγγράφων ,παροχή 

διευκρινίσεων ή την τροποποίηση  των όρων αυτής(άρθρο 106ζ ΠτΚ). 
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2.4.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

2.4.1.ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

     Για να µπορέσει κάποιος να  ζητήσει µε αίτησή του το άνοιγµα της  

διαδικασίας εξυγίανσης, θα πρέπει να έχει την πτωχευτική ικανότητα
 
 και το  

κέντρο των κυρίων συµφερόντων του στην Ελλάδα ως υποκειµενικές 

προϋποθέσεις(άρθρο 99 παρ.1 ΠτΚ). Επεξηγηµατικά αναφέρουµε τα εξής :    

<<Πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έµποροι ,καθώς και οι ενώσεις προσώπων µε 

νοµική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονοµικό σκοπό >> 
9
 . 

      Από αυτό συµπεραίνουµε ότι για να µπορέσει κάποιος να υπαχθεί στη 

διαδικασία εξυγίανσης θα πρέπει να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε 

εµπορική ικανότητα. ∆ε µπορεί να ζητήσει την υπαγωγή του  στη διαδικασία 

εξυγίανσης , κάποιος που έχει σταµατήσει να έχει την ιδιότητα του εµπόρου ή ο 

αποβιώσαντας έµπορος.  

        Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία µπορούν να ζητήσουν και τα φυσικά 

εκείνα πρόσωπα που  έχουν αποκτήσει την εµπορική ικανότητα ασκώντας 

εµπορικές πράξεις κατά σύνηθες επάγγελµα 
10

.  

         Νοµικά πρόσωπα που έχουν την  πτωχευτική ικανότητα ,είναι οι εταιρίες 

που έχουν αποκτήσει την εµπορική ιδιότητα είτε γιατί ενεργούν εµπορικές 

πράξεις κατά επάγγελµα (ουσιαστικό κριτήριο) είτε γιατί ο νόµος προσδίδει την 

εµπορική ιδιότητα σε ορισµένες µορφές εταιριών(τυπικό κριτήριο) και έχουν 

κατά το νόµο την ιδιότητα του νοµικού προσώπου. Στην πρώτη περίπτωση 

ανήκουν οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες ,στη δεύτερη περίπτωση οι 

ανώνυµες εταιρίες ,οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και οι συνεταιρισµοί.    

      Την πτωχευτική ικανότητα δεν έχουν τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 

(ΝΠ∆∆), οι δηµόσιοι οργανισµοί και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ) άρα δεν µπορούν να είναι υποκείµενα της διαδικασίας .Το ίδιο ισχύει και 

για τις εταιρίες που δεν έχουν νοµική προσωπικότητα όπως είναι η αφανής 

εταιρία και η συµπλοιοκτησία.    

      Επίσης στη διαδικασία εξυγίανσης µπορούν να υπαχθούν οι λυθείσες εταιρίες 

για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση ,καθώς διατηρούν τη νοµική  

τους προσωπικότητα άρα και την πτωχευτική ικανότητα
11

.                                        

                                                 
9
 Βλ. άρθρο 2 ΠτΚ 

10
 Κυριότερες εµπορικές πράξεις είναι η αγορά προς µεταπώληση ,η επιχείρηση χειροτεχνίας, η 

επιχείρηση προµήθειας, η επιχείρηση πρακτορείας ,η µεταφορά οι τραπεζικές εργασίες κ. ά άρθρο 2  

Β.∆.1835  περί αρµοδιότητας των  εµποροδικείων  
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      Με τον όρο κέντρο συµφερόντων  εννοούµε<< τον τόπο, όπου ο οφειλέτης 

ασκεί συνήθως τη διοίκηση των συµφερόντων του και είναι αναγνωρίσιµος  από 

τους τρίτους. Για τα νοµικά πρόσωπα θεωρούµε ,µέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο 

ότι κέντρο των κυρίων συµφερόντων είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας>>
12

 .  

      Από τον ορισµό καταλαβαίνουµε, πως ένα φυσικό πρόσωπο για να µπορέσει 

να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης, θα πρέπει η επιχείρησή του να λειτουργεί   

στην Ελλάδα όπου και θα ασκεί την επιχειρηµατική του δραστηριότητα κατά 

κύριο λόγο και αυτό θα είναι δεκτό και από τους τρίτους. 

      Στα νοµικά πρόσωπα, το κέντρο των συµφερόντων τους συµπίπτει µε την 

καταστατική τους έδρα µέχρι να αποδειχθεί ότι η πραγµατική  έδρα των 

συµφερόντων τους δε ταυτίζεται µε την καταστατική. 

 

2.4.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

  <<Να βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης των 

ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του κατά τρόπο γενικό>>
13

, ως αντικειµενική 

προϋπόθεση.  

      Παρούσα αδυναµία πληρωµών  σηµαίνει πως ο οφειλέτης δεν µπορεί να 

ανταπεξέλθει οικονοµικά, αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες 

υποχρεώσεις του, στην ουσία έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωµών, 

που µπορεί όµως να µην έχει γίνει γνωστό σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή ,ο 

οφειλέτης µπορεί να ζητήσει την υπαγωγή του στη διαδικασία εξυγίανσης µε την 

υποχρέωση για ταυτόχρονη υποβολή αίτησης κήρυξης σε  πτώχευση ,χωρίς αυτό 

να σηµαίνει ότι η µη συνυποβολή  της καθιστά την αίτηση απαράδεκτη. 

      Επαπειλούµενη αδυναµία συνιστά η πρόβλεψη ότι ο οφειλέτης δε θα έχει τα 

µέσα ρευστότητας να αντιµετωπίσει τις υποχρεώσεις του, όταν αυτές καθιστούν 

ληξιπρόθεσµες. Είναι στην ουσία ένα στάδιο πριν την παρούσα αδυναµία. Ο 

νόµος δεν ορίζει ακριβώς το διάστηµα στο οποίο προσδιορίζεται η 

επαπειλούµενη αδυναµία. Η θεωρία που επικρατεί είναι ότι πρέπει να ορίζεται  

σε συνάρτηση µε τις υποχρεώσεις του οφειλέτη µέχρι την επόµενη οικονοµική 

κρίση έτσι ώστε το διάστηµα να µην είναι µεγάλο και να προκύπτει µόνιµη 

                                                                                                                                           
11

 Η προσωπικότητα της εταιρίας εξακολουθεί να υπάρχει ωσότου περατωθεί η εκκαθάριση και για τις 
ανάγκες της εκκαθάρισης άρθρο 784 β’ Α.Κ. 
12

 Βλ. άρθρο 4 παρ.2 του ΠτΚ.  
13

 Βλ. άρθρο 99 παρ.1 ΠτΚ 
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έλλειψη ρευστότητας  και όχι µικρά κενά που δε συνιστούν οικονοµική 

αδυναµία. 

      Κατά τρόπο γενικό όταν ο οφειλέτης δεν µπορεί να εκπληρώνει όλες ή ένα 

σηµαντικό µέρος των οικονοµικών του υποχρεώσεων κατά την αντίληψη των 

συναλλαγών. 

     H αντικατάσταση των όρων <<παρούσα ή προβλέψιµη οικονοµική αδυναµία 

χωρίς ο οφειλέτης να βρίσκεται σε παύση πληρωµών >> της διαδικασίας 

συνδιαλλαγής µε την <<παρούσα ή επαπειλούµενη αδυναµία κατά τρόπο γενικό 

>> της διαδικασίας εξυγίανσης δεν αλλάζει το νόηµα της προϋπόθεσης που είναι 

η περιγραφή  της οικονοµικής κρίσης που βρίσκεται µια επιχείρηση, απλά τη 

µεταφέρει  ένα βήµα πιο βαθιά στην κρίση. 
14

 

     Αυτό που αλλάζει είναι ότι  εταιρίες που βρίσκονται σε παρούσα ή 

προβλέψιµη οικονοµική αδυναµία και µε τις προηγούµενες διατάξεις µπορούσαν 

να ζητήσουν την υπαγωγή τους στη διαδικασία τώρα δεν µπορούν  να ζητήσουν 

το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης αφού δεν πληρούν την αντικειµενική 

προϋπόθεση. 

        

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

 

3.1. ΤΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ             

                                                                                                                                                                                                           

      Αρµόδιο δικαστήριο για την εξέταση της αίτησης για το άνοιγµα της 

διαδικασίας εξυγίανσης, είναι το πτωχευτικό δικαστήριο. Αυτό είναι το 

πολυµελές πρωτοδικείο, που βρίσκεται  στον τόπο  που ο οφειλέτης έχει την  

έδρα της άσκησης των συµφερόντων του . 

 

3.2. Ο ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 

 

      Σηµαντικός και απαραίτητος ο ρόλος του στη διαδικασία εξυγίανσης από τη 

στιγµή που κατάθεση αίτησης, χωρίς επισυναπτόµενη έκθεση εµπειρογνώµονα 

θεωρείται απαράδεκτη και απορρίπτεται. 

      Κατά συνέπεια ο ορισµός του είναι εκ νόµου υποχρεωτικός. 

                                                 
14

 Βλ .Α. Ρόκα ,Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων ,1
η
 έκδοση ,2011,σελ.42 
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      Στη  θέση του εµπειρογνώµονα µπορεί να είναι  κάποιο πιστωτικό ίδρυµα µε 

νόµιµες υπηρεσίες στην Ελλάδα , νόµιµος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο. Αν ο 

οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο το ρόλο αυτό µπορεί να αναλάβει και ελεγκτής 

πτυχιούχος ανώτατης σχολής, κάτοχος άδειας λογιστή Α’ τάξης και 

εγγεγραµµένος στο Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας.  

      Οι εµπειρογνώµονες πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τον οφειλέτη. ∆εν 

πρέπει να είναι πιστωτές του ή πρόσωπα που εργάζονται σε συνδεδεµένες
15

 µε 

την εταιρία του οφειλέτη επιχειρήσεις και να έχουν διατελέσει ελεγκτές του 

κατά την τελευταία πενταετία. Ο ορισµός δηµοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν 

σε οικονοµικές υπηρεσίες ως εµπειρογνώµονες , δεν επιτρέπεται. 

      Οι εµπειρογνώµονες πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους µε ευσυνειδησία 

αντικειµενικότητα και αµεροληψία ενώ ευθύνονται  απέναντι στον οφειλέτη για 

κάθε θετική ζηµιά
16 

 την οποία προκαλούν ,για δόλο ή βαριά αµέλεια .  

      Η αµοιβή  τους   συµφωνείται  σε κάθε περίπτωση µε τον οφειλέτη ενώ κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους έχουν την υποχρέωση να µη  δηµοσιοποιούν  

τις πληροφορίες που λαµβάνουν , από τη στιγµή που δε κρίνεται απαραίτητο για 

τη σύναψη της συµφωνίας. 

 

3.3. Ο ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ      

 

      Το δικαστήριο µετά από αίτηση του οφειλέτη , των πιστωτών ή και µε δική 

του πρωτοβουλία αν το κρίνει αναγκαίο ,έχει τη δυνατότητα να διορίσει 

µεσολαβητή ,ένα πρόσωπο φυσικό ή νοµικό που σαν έργο του θα έχει τη γρήγορη 

επίτευξη συµφωνίας µεταξύ οφειλέτη και πιστωτών. Ο διορισµός του 

µεσολαβητή µπορεί να γίνει είτε µε την ίδια απόφαση  που ανοίγει τη διαδικασία  

είτε  αργότερα µε άλλη.  

      Το δικαστήριο αφού λάβει υπόψη του τις προτάσεις του οφειλέτη και των 

πιστωτών αποφασίζει για το διορισµό του µεσολαβητή. Είναι ένα όργανο 

δυνητικό που ο διορισµός του γίνεται υποχρεωτικός µόνο στην περίπτωση που 

ζητηθεί από τον οφειλέτη.
17

 

                                                 
15

 Συνδεδεµένες επιχειρήσεις ονοµάζονται αυτές που έχουν τη σχέση µητρικής-θυγατρικής 
16

 Θετική ζηµιά είναι η µείωση της υπάρχουσας περιουσίας του δανειστή(άρθρο 298 Α.Κ). 
17

 Βλ. άρθρο 102 παρ.3 ΠτΚ 
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      Η επιλογή του µεσολαβητή όσον αφορά το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί να 

γίνει είτε από τον κατάλογο του άρθρου 63 παρ.1 του ΠτΚ
18

 , είτε να ορισθεί 

διαµεσολαβητής του ν.3898/20 
19

 για τη διαµεσολάβηση σε εµπορικές και 

αστικές υποθέσεις ,χωρίς να αποκλείεται το ρόλο αυτό να αναλάβει και ο 

εµπειρογνώµονας .
20

 

 

3.4. ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΟΛΟ∆ΟΧΟΣ  

 

      Μετά από αίτηση του οφειλέτη ή κάποιου πιστωτή το δικαστήριο εκτός από 

την επιλογή του µεσολαβητή  έχει τη δυνατότητα να ορίσει από τον κατάλογο 

του άρθρου 63 παρ.1 του ΠτΚ
 

 πρόσωπο ,ως ειδικό εντολοδόχο,  για τη 

διενέργεια ειδικών πράξεων ,όπως αυτό ορίζει, µε σκοπό τη διατήρηση της 

περιουσίας του οφειλέτη, τη διενέργεια  ειδικών  διαχειριστικών πράξεων και 

τον έλεγχο της εκτέλεσης της συµφωνίας εξυγίανσης. Είναι ένα δυνητικό όργανο   

τα καθήκοντα του οποίου  µπορούν να ανατεθούν και στο µεσολαβητή.  

 

3.5. Η  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 

 

     Με το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης, το δικαστήριο ύστερα από   

αίτησή του οφειλέτη , µπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της συνέλευσης των 

πιστωτών για  την αποδοχή της   συµφωνίας εξυγίανσης.  

     Είναι ένα δυνητικό όργανο που το συναντάµε µόνο στη δικαστική διαδικασία 

και που η σύγκλησή του απαιτεί το διορισµό µεσολαβητή ,που στην περίπτωση 

αυτή είναι υποχρεωτικός. 

     Στη συνέλευση αυτή  έχουν δικαίωµα να πάρουν µέρος όλοι οι πιστωτές  ,οι 

οποίοι την ηµεροµηνία ανοίγµατος της διαδικασίας είχαν απαιτήσεις 

ληξιπρόθεσµες ή όχι ή απαιτήσεις που τελούσαν υπό αίρεση. 

 

 

 

                                                 
18

 ∆ικηγόρος µε τουλάχιστον πενταετή  υπηρεσία που κατοικεί στην έδρα του πτωχευτικού 

δικαστηρίου ,µετά από αίτησή του, µπορεί να γραφτεί στο κατάλογο αυτό που ετοιµάζει ο 

∆ικηγορικός Σύλλογος κάθε ηµερολογιακό έτος 
19

 Ο διαµεσολαβητής πρέπει να είναι δικηγόρος διορισµένος από το Τµήµα ∆ικηγορικού 

Λειτουργήµατος και ∆ικαστικών Επιµελητών του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης ως διαµεσολαβητής  
20

 Βλ. άρθρο 102 παρ.2 ΠτΚ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

 

4.1. ΑΝΟΙΓΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

 4.1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

      Κάθε πρόσωπο φυσικό ή νοµικό που έχει τις προϋποθέσεις υποκειµενικές και 

αντικειµενικές που  εξηγήσαµε ,µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το άνοιγµα 

της διαδικασίας εξυγίανσης.  

      Στην αίτηση πρέπει να περιγράφονται, η επιχείρηση του οφειλέτη, η 

οικονοµική του  κατάσταση, µε παρουσίαση των πιο πρόσφατων οικονοµικών 

στοιχείων ,συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν οφειλών του προς το ∆ηµόσιο και 

τα ασφαλιστικά ταµεία, τα αίτια της οικονοµικής αδυναµίας , το µέγεθος και η 

κοινωνική σηµασία της επιχείρησης από άποψης απασχόλησης , οι προοπτικές 

της αγοράς στην οποία ο οφειλέτης δραστηριοποιείται ,τα προτεινόµενα µέτρα 

για την αντιµετώπιση της κατάστασης καθώς και οι  πιθανές διαπραγµατεύσεις 

που έχουν λάβει χώρα µε τους πιστωτές. 

      Με την αίτηση ο οφειλέτης οφείλει να καταθέσει, µε ποινή απαραδέκτου 

αυτής, τις οικονοµικές καταστάσεις  εκείνες  που τεκµηριώνουν τη δεινή 

οικονοµική του κατάσταση βεβαιωµένες ως προς την ορθότητά τους από τον 

αρµόδιο λογιστή και το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης καθώς και βεβαίωση 

της αρµόδιας οικονοµικής αρχής για τα χρέη προς το ∆ηµόσιο.      

      Σε περίπτωση κεφαλαιουχικών εταιριών οι καταστάσεις  που απεικονίζουν 

τα οικονοµικά στοιχεία  πρέπει να είναι δηµοσιευµένες και εγκεκριµένες από τη 

Γενική Συνέλευση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις και όταν πρόκειται για 

ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να είναι ελεγµένες και 

δηµοσιευµένες σε µια οικονοµική εφηµερίδα .   

      Αν ο οφειλέτης βρίσκεται ήδη σε παύση πληρωµών θα πρέπει µε την αίτηση 

για την υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης να συνυποβάλλει και αίτηση για 

την κήρυξη πτώχευσης. Αν λόγω  παράλειψης  αυτό δε συµβεί ,η αίτησή του δεν 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αίτηση  για την  κήρυξη πτώχευσης µπορεί  να 

υποβάλλει οποιοσδήποτε πιστωτής έχει έννοµο συµφέρον ή ο εισαγγελέας  

πρωτοδικών όταν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος(άρθ.5 ΠτΚ) . 

      Μαζί µε την αίτηση ο οφειλέτης  συνυποβάλλει , µε  ποινή απαραδέκτου  και 

την έκθεση εµπειρογνώµονα, δικής του επιλογής, στην οποία επισυνάπτεται 
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κατάλογος µε τα περιουσιακά του στοιχεία ,οι πιστωτές του και ειδικότερα οι 

ενέγγυοι
21

 από αυτούς και  αναλύονται οι πιθανότητες εξυγίανσης ης 

επιχείρησης. Αναφέρεται η άποψη  του εµπειρογνώµονα σχετικά µε τα 

οικονοµικά στοιχεία του οφειλέτη ,την κατάσταση της αγοράς ,τη βιωσιµότητα 

της επιχείρησης του οφειλέτη και κατά πόσο µπορεί η επιχείρηση να εξυγιανθεί 

και να ανακάµψει χωρίς να παραβλάψει τη συλλογική ικανοποίηση των 

πιστωτών.  

      Στην περίπτωση που ο οφειλέτης ζητάει τη λήψη προληπτικών µέτρων ο 

εµπειρογνώµονας διατυπώνει τη γνώµη του για την ανάγκη λήψη τους.  Στην 

ίδια αίτηση ο οφειλέτης αν το θέλει µπορεί να ζητήσει  τη σύγκληση συνέλευσης 

των πιστωτών  ή τον ορισµό µεσολαβητή. 

      Στην  αίτηση να επισυνάπτεται σε πρωτότυπο ,µε ποινή απαραδέκτου αυτής, 

γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων τέσσερεις 

χιλιάδες (4000) ευρώ  για την αντιµετώπιση των αµοιβών  του εµπειρογνώµονα 

και του τυχόν µεσολαβητή ,τη διενέργεια δηµοσιεύσεων και τη σύγκληση των 

συνελεύσεων των πιστωτών και των εταίρων ή µετόχων. Στην περίπτωση που ο 

οφειλέτης είναι ανώνυµη εταιρία  το ποσό ανέρχεται στις επτά χιλιάδες 

(7000)ευρώ. Στις δύο χιλιάδες (2000)ευρώ ορίζεται το ποσό στην περίπτωση που 

δε ζητηθεί η σύγκληση συνέλευσης ή ο διορισµός µεσολαβητή από τους 

οφειλέτες που είναι φυσικά πρόσωπα. 

      Αν η αίτηση για το άνοιγµα της διαδικασίας απορριφθεί από το δικαστήριο, 

το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον οφειλέτη ενώ στην αντίθετη περίπτωση το 

ποσό θα το αναλάβει το άτοµο που θα ορίσει το δικαστήριο (εµπειρογνώµονας, 

µεσολαβητής ). 

  

4.1.2.  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

      Μέσα σε δύο µήνες από την υποβολή της αίτησης πρέπει να ορισθεί 

ηµεροµηνία για τη συζήτησή της. Ο αρµόδιος δικαστής έχει τη δυνατότητα να 

ζητήσει την κλήτευση ενός ή περισσοτέρων πιστωτών του οφειλέτη ορίζοντας 

ταυτόχρονα και την προθεσµία κλήτευσης. Αν  υπάρχουν χρέη προς το ∆ηµόσιο 

ή τα ασφαλιστικά ταµεία τότε  η κλήτευση τους  είναι υποχρεωτική. 

                                                 
21

 Ενέγγυοι είναι εκείνοι που η απαίτησή τους διασφαλίζεται µε ειδικό προνόµιο ή εµπράγµατη 

ασφάλεια επί συγκεκριµένου αντικειµένου της πτωχευτικής περιουσίας άρθρο 21 παρ.γ ΠτΚ 
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      Αν το πτωχευτικό δικαστήριο κρίνει ότι  πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

νόµου δηλ. η επίτευξη συµφωνίας είναι δυνατή ,η επιχείρηση έχει µεγάλες 

πιθανότητες επιτυχίας µε την υπαγωγή της στη διαδικασία και δε 

παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών ,αποφασίζει το άνοιγµα 

της διαδικασίας εξυγίανσης.   

     Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα άρα δεν µπορεί να ασκηθεί 

έφεση για την ακύρωσή της.
22

  

      Από την έκδοση της απόφασης και για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 

τεσσάρων (4) µηνών η επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης και αν 

κριθεί σκόπιµο το δικαστήριο ορίζει µεσολαβητή. Ο δικαστής έχει τη 

δυνατότητα µε πράξη του, αν του ζητηθεί µε αίτηση από τον οφειλέτη ,το 

µεσολαβητή ή κάποιον από τους πιστωτές να παρατείνει την περίοδο αυτή για 

ένα (1) ακόµη µήνα. Στην περίπτωση που η αίτηση υπογράφεται από τον 

οφειλέτη και την πλειοψηφία των πιστωτών η περίοδος µπορεί να παραταθεί 

µέχρι και τους τρεις (3 )µήνες. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί η διαδικασία 

εξυγίανσης ,υπό τις προϋποθέσεις που αναφέραµε παραπάνω, να διαρκέσει µέχρι 

και εφτά (7 ) µήνες .  

      Στο διάστηµα αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ του οφειλέτη 

και των πιστωτών  του αλλιώς η διαδικασία θεωρείται αυτοδικαίως λήξασα  και 

το έργο των µεσολαβητή και ειδικού εντολοδόχου, αν έχουν ορισθεί, 

ολοκληρωµένο. 

      Στην περίπτωση αυτή ,το πτωχευτικό δικαστήριο  θα πρέπει να εκδώσει 

απόφαση και για τυχόν αίτηση πτώχευσης που είχε συνυποβληθεί µε την αίτηση 

ανοίγµατος ή απόφαση αγωγή λύσης ΑΕ ή ΕΠΕ .  

      Η απόφαση του δικαστηρίου δηµοσιεύεται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο 

( ΓΕΜΗ) και στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου 

Ανεξάρτητα Απασχολουµένων( Τοµέας Νοµικών). 

      Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για την υπαγωγή στη διαδικασία 

µπορεί να ασκηθεί έφεση κατά τις κοινές διατάξεις. 

 

4.1.3.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

      Σε περίπτωση που το δικαστήριο  αποφασίσει το άνοιγµα της διαδικασίας 

εξυγίανσης , µε την ίδια απόφαση αναστέλλει ως την ηµεροµηνία  που λήγει η 

                                                 
22

 Βλ. άρθρο 99 παρ.10 ΠτΚ   και άρθρο 100 παρ.4 ΠτΚ  πριν την αλλαγή 
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διαδικασία αυτή ,την εξέταση της αίτησης για κήρυξη πτώχευσης που 

συνυποβάλλεται στην περίπτωση της παύσης πληρωµών.    

      Ακόµα ,αν ο οφειλέτης  περιέλθει  σε παύση πληρωµών την περίοδο που έχει 

ανοίξει η διαδικασία εξυγίανσης οφείλει να υποβάλλει αίτηση κήρυξης 

πτώχευσης ζητώντας την αναστολή της εξέτασης της αίτησης ,µέχρι την 

ηµεροµηνία λήξης της διαδικασίας εξυγίανσης όπως αναφέραµε παραπάνω. 

      Στην περίπτωση Α.Ε. που τα ίδια κεφάλαια έχουν µειωθεί κάτω από το ένα 

δέκατο (1/10) του µετοχικού κεφαλαίου και σε Ε.Π.Ε. κάτω από το µισό (½ ) του 

εταιρικού κεφαλαίου, αναστέλλεται η έκδοση απόφασης για τη λύση τους  µέχρι 

τη λήξη της διαδικασίας. Μέχρι τότε, στην περίπτωση των Α.Ε, παρατείνεται 

αυτοδίκαια και η προθεσµία για την άρση των λόγων λύσης. 

      Ηµεροµηνία λήξης της διαδικασίας θεωρείται η ηµεροµηνία που εγκρίνεται 

ή απορρίπτεται η  επικύρωση  της συµφωνίας εξυγίανσης ,η λήξη της  περιόδου  

ανοίγµατος της διαδικασίας που δίδεται από το δικαστήριο ή η ανάκληση της 

απόφασης που ανοίγει τη διαδικασία εξυγίανσης. 

 

 4.1.4. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ   

      Το πτωχευτικό δικαστήριο µε την απόφασή του για το άνοιγµα της 

διαδικασίας εξυγίανσης ή µε απόφαση του προέδρου του που λαµβάνεται 

κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον και δικάζεται µε τη 

διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων µπορεί να αναστείλει από την ηµεροµηνία 

αίτησης για το άνοιγµα της διαδικασίας µέχρι την ηµεροµηνία λήξης αυτής
23

 

συνολικά ή εν µέρει τα ατοµικά µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της 

περιουσίας του οφειλέτη. 

      Η αναστολή αναφέρεται στις υποχρεώσεις του οφειλέτη που 

δηµιουργήθηκαν πριν από την αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία 

εξυγίανσης, σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις όµως, ο πρόεδρος του 

δικαστηρίου µπορεί  να  επεκτείνει την αναστολή και σε νεότερες υποχρεώσεις. 

Κατά τη διάρκεια της αναστολής  αναστέλλεται  προσωρινά η παραγραφή
 
κατά 

το άρθρο 255 του Αστικού Κώδικα
 
. 

                                                 
23

 Η διαδικασία εξυγίανσης λήγει µε την επικύρωση ή την απόρριψη της αίτησης συµφωνίας ,όταν 

λήξει το διάστηµα για την επίτευξη συµφωνίας χωρίς αποτέλεσµα ή µε ανάκληση της απόφασης του 

δικαστηρίου για το άνοιγµα της διαδικασίας. 
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      Το διάστηµα που η επιχείρηση βρίσκεται σε αναστολή των µέτρων 

αναγκαστικής εκτέλεσης απαγορεύεται αυτοµάτως από το νόµο ,η διάθεση των 

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη . 

      Τα προληπτικά µέτρα δεν ισχύουν  για τους εγγυητές ή τους συνοφειλέτες  

πάρα µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις  που υπάρχει σοβαρός κοινωνικός και 

επιχειρηµατικός λόγος. 

      Στην περίπτωση αυτή, δεν προκύπτει από τη διάταξη ,αν αυτό γίνεται µε 

αίτηση αυτών των προσώπων ή µε την αίτηση του οφειλέτη. 

      Με την ίδια διαδικασία το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο 

πρόεδρός του µπορεί να διατάξει και οποιοδήποτε από τα άλλα προβλεπόµενα 

προληπτικά µέτρα  όπως την  απαγόρευση οποιασδήποτε διάθεσης περιουσιακού 

στοιχείου  από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, την αναστολή των ατοµικών διώξεων 

των πιστωτών  ή το διορισµό µεσεγγυούχου
 24

. 

     Τα προληπτικά µέτρα δε θίγουν τα δικαιώµατα από συµφωνία παροχής 

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας άρθρο 2 του ν.3301/2004
25

 ή από ρήτρα 

εκκαθαριστικού συµψηφισµού
26

 όπως και σε περίπτωση σύµβασης µίσθωσης το 

δικαίωµα καταγγελίας και απόδοσης ενοικίου  όταν ο οφειλέτης έχει 

καθυστερήσει την καταβολή σε ενοίκια από έξι (6)µήνες και πάνω. 

      Κατά τη διαδικασία συζήτησης  της αίτησης για τα προληπτικά µέτρα ο 

πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου έχει τη δυνατότητα κλήτευσης ενός ή 

περισσοτέρων πιστωτών του οφειλέτη. Η κλήτευση µπορεί να γίνει είτε µε την 

επίδοση εγγράφου στο οποίο θα αναφέρεται ο τόπος, η ηµέρα και η ώρα της 

συζήτησης ή µε τηλεγραφική ή τηλεφωνική πρόσκληση από τη γραµµατέα του 

δικαστηρίου µε δαπάνες του αιτούντος(άρθρο 686 παρ.4 Κ. ΠΟΛ. ∆). 

      Από τα προληπτικά µέτρα που λαµβάνονται, εξαιρούνται περιπτώσεις µε 

σοβαρό κοινωνικό χαρακτήρα όπως είναι η καταβολή χρηµάτων σε πιστωτές για 

                                                 
24

 Βλ. άρθρο 10 ΠτΚ 
25

 Παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας ή παρέχεται χρηµατοοικονοµική ασφάλεια ή συµφωνία 

σύµφωνα  µε την οποία η χρηµατοοικονοµική ασφάλεια παραδίδεται ,µεταβιβάζεται, κατακρατείται ή 

όπως αλλιώς καθορίζεται, ούτως ώστε να βρίσκεται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του ασφαλειολήπτη 

-πιστωτή ή προσώπου που ενεργεί για λογαριασµό αυτού. Η παρεχόµενη χρηµατοοικονοµική 

ασφάλεια πρέπει να συνίσταται σε µετρητά ή µετοχές και άλλους τίτλους που ισοδυναµούν µε µετοχές 
και οµολογίες και άλλα είδη χρεωστικών µέσων εφόσον αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης  
στην κεφαλαιαγορά . 
26

 Με τη ρήτρα αυτή προβλέπεται ότι, αν επέλθει κάποιο γεγονός που συνεπάγεται αναγκαστική 

εκτέλεση ,οι απαιτήσεις των µερών θα γίνουν άµεσα απαιτητές και θα συµψηφιστούν ,ανεξάρτητα από 

το αν κατά την οµαλή πορεία των πραγµάτων οι απαιτήσεις των µερών κατά το συγκεκριµένο αυτό 

χρονικό διάστηµα θα ήταν ληξιπρόθεσµες. Ο συµβαλλόµενος ,που µετά το συµψηφισµό θα 

εξακολουθεί να οφείλει ,θα υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά που προκύπτει από το συµψηφισµό. 
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την κάλυψη των  αναγκών διαβίωσης τους και η πληρωµή των µισθών σε 

εργαζόµενους. Ο πρόεδρος µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον 

µπορεί να ανακαλεί ή να τροποποιεί τα µέτρα ανά πάσα στιγµή, κάθε φορά 

ανάλογα την περίσταση . 

 

4.2.ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΩΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ    

 

       Η κύρια φάση της διαδικασίας εξυγίανσης , η οποία ξεκινάει µε  την 

απόφαση για το άνοιγµα  της  και έχει σα σκοπό µέσα από ένα κύκλο 

συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων να επέλθει συµφωνία µεταξύ οφειλέτη και 

πιστωτών. 

      Το µέρος αυτό της διαδικασίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τους 

παρακάτω  τρόπους: 

• Με διορισµό µεσολαβητή ή και ειδικού εντολοδόχου 

• Χωρίς διορισµό µεσολαβητή 

• Με  συνέλευση πιστωτών 

• Χωρίς συνέλευση πιστωτών 

        

4.2.1.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ Η ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥ 

ΕΝΤΟΛΟ∆ΟΧΟΥ 

      Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο, 

το διορισµό µεσολαβητή ,αν θεωρεί ότι µ’ αυτόν τον τρόπο υπάρχουν 

µεγαλύτερες πιθανότητες επίτευξης συµφωνίας µε τους πιστωτές του ή αν 

επιθυµεί τη σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών ,οπότε ο διορισµός 

µεσολαβητή είναι υποχρεωτικός.  

     Ο µεσολαβητής µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ,κατά κανόνα 

δικηγόρος, η επιλογή του γίνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο, χωρίς να 

αποκλείεται το ρόλο αυτό να διαδραµατίσει ο εµπειρογνώµονας που έχει ορισθεί. 

      Το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα αυτεπάγγελτα να ορίσει µεσολαβητή ή αν 

το ζητήσουν µε αίτηση οι πιστωτές αλλά είναι υποχρέωσή του αν το αιτηθεί ο 

οφειλέτης. 

      Έργο του µεσολαβητή είναι η ικανοποιητική επίτευξη συµφωνίας, που να 

µπορεί να εγκριθεί από το δικαστήριο.  
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       Για να το πετύχει αυτό, έχει τη δυνατότητα   να ζητήσει από τον οφειλέτη τα 

οικονοµικά στοιχεία εκείνα  που θεωρεί ότι θα  τον βοηθήσουν στη δηµιουργία 

µιας σαφής  οικονοµικής εικόνας. Ακόµα µπορεί να ζητήσει πληροφορίες από το 

∆ηµόσιο ,τα ασφαλιστικά  ταµεία  καθώς και από πιστωτικά και 

χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα για την οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη 

,κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις για το χρηµατιστηριακό και τραπεζικό 

απόρρητο. Μετά την υποβολή της αίτησης από το µεσολαβητή και µέσα σε 

διάστηµα δέκα (10) ηµερών, τα ιδρύµατα αυτά οφείλουν να δώσουν χωρίς καµιά 

επιβάρυνση  αναλυτική κατάσταση µε τις υποχρεώσεις του οφειλέτη . Αν κάποιο 

λόγω δικής του υπαιτιότητας δε συνεργαστεί η  τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα 

µε το άρθρο 55Α
27

 του καταστατικού της µπορεί να του επιβάλλει κυρώσεις .   

      Το ρόλο του µεσολαβητή µπορεί να αναλάβει και ο εµπειρογνώµονας, η 

έκθεση του οποίου, συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία  εξυγίανσης 

όπως αναφέραµε προηγουµένως. 

      Σε περίπτωση που ο µεσολαβητής διαπιστώσει  ότι  επίτευξη συµφωνίας  

µεταξύ οφειλέτη και πιστωτών δεν είναι δυνατή ή ότι ο οφειλέτης δε συνεχίζει 

την προσπάθεια για τη συµφωνία εξυγίανσης ενηµερώνει άµεσα τον πρόεδρο του 

δικαστηρίου. Αυτός µε τη σειρά του φέρνει την υπόθεση τάχιστα στο δικαστήριο 

για να ανακαλέσει τη διαδικασία ανοίγµατος και να τερµατίσει το ρόλο του 

µεσολαβητή. Η νέα απόφαση αυτή  θα κοινοποιηθεί και  στον οφειλέτη. 

     Η αµοιβή του µεσολαβητή ορίζεται από τον οφειλέτη στην περίπτωση που 

αυτός τον έχει επιλέξει, ενώ σε διαφορετική περίπτωση από το αρµόδιο 

δικαστήριο εις βάρος της περιουσίας του οφειλέτη. 

     Ένα άλλο πρόσωπο που  µπορεί να συναντήσουµε σε αυτή τη φάση της 

διαδικασίας είναι ο ειδικός εντολοδόχος. Έργο του είναι η  διενέργεια 

                                                 
27

 Σύµφωνα µε το άρθρο 55
Α
 του καταστατικού της  και την Π∆/ΤΕ 2602/ 4.2.2008 << η Τράπεζα  της 

Ελλάδος επιβάλλει κατά πάντων των εποπτευοµένων από αυτήν προσώπων τις κατά την κρίση της 

προσήκουσες διοικητικές κυρώσεις ,εκ των προβλεποµένων από την ισχύουσα νοµοθεσία για τα 

πιστωτικά ιδρύµατα , σε περίπτωση παράβασης των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων σχετικά 

µε την άσκηση των δραστηριοτήτων τους ή την παρακώλυση  των κατά νόµων ελέγχων καθώς  και τις 
ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις : 

-ευρώ 20.000.000,το ανώτατο όριο ποινής που επιβάλλεται µε τη µορφή άτοκης κατάθεσης στη Τράπεζα 

της Ελλάδος ,στην περίπτωση που το ποσό της παράβασης δε µπορεί να προσδιοριστεί(ποινή που 

ανάγεται ουσιαστικά σε διαφυγόντα για τη τράπεζα έσοδα από τόκους ,το ύψος των οποίων εξαρτάται 
,κυρίως, από  το κόστος ευκαιρίας ,για εναλλακτικές τοποθετήσεις), 

-ευρώ 2.00.000 ,η ποινή που επιβάλλεται εφάπαξ και αποτελεί πρόστιµο υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

-ευρώ 3.000.000 ,η ανώτατη ποινή που µπορεί να επιβάλλεται σε περίπτωση υποτροπής.>> 

Οι πιο πάνω ποινές µπορεί να επιβάλλονται σε συνδυασµό και µε άλλες διοικητικού χαρακτήρα 

κυρώσεις και διορθωτικά µέτρα ,σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη νοµοθεσία. 
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διαδικαστικών πράξεων ,είναι πάντα δικηγόρος και µπορεί η αποστολή αυτή να 

ανατεθεί και στο µεσολαβητή  

      Ο ορισµός ειδικού εντολοδόχου ,οι πράξεις που αυτός θα προβαίνει όπως και 

η διάρκεια του έργου του που σαφώς δε µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό 

διάστηµα της διαδικασίας εξυγίανσης, θα αναφέρονται είτε στην απόφαση µε 

την οποία θα ανοίγει η διαδικασία ή αργότερα σε κάποια άλλη ,αφού έχει 

προηγηθεί αίτηση του οφειλέτη ή των πιστωτών. 

      Ο ειδικός εντολοδόχος όπως και ο µεσολαβητής πρέπει να είναι ανεξάρτητοι 

από τον οφειλέτη. Να µην είναι πιστωτές του, πρόσωπα που εργάζονται σε 

συνδεδεµένες µε την εταιρία του οφειλέτη επιχειρήσεις και να έχουν  υπάρξει ως 

ελεγκτές του την τελευταία πενταετία. Όπως στην περίπτωση του 

εµπειρογνώµονα έτσι και εδώ δηµόσιοι υπάλληλοι δεν µπορούν να ορισθούν στις 

θέσεις αυτές, ενώ η άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να γίνεται µε 

σοβαρότητα, αµεροληψία και τήρηση του απόρρητου των πληροφοριών. 

      Η ευθύνη του ειδικού εντολοδόχου για τυχόν θετική ζηµιά που προκαλεί, 

τιµωρείται ως πταίσµα ,το ίδιο ισχύει και για τον µεσολαβητή ,ενώ η αµοιβή του 

ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο εις βάρος της περιουσίας του οφειλέτη. 

     

4.2.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 

      Ο ρόλος του µεσολαβητή δεν είναι υποχρεωτικός στη διαδικασία εξυγίανσης. 

Υπάρχει ,αν το ζητήσει ο οφειλέτης ή αν το κρίνει σκόπιµο το δικαστήριο. Στην 

περίπτωση αυτή ,η διαδικασία για τη σύναψη συµφωνίας ,προωθείται από τον 

ίδιο τον οφειλέτη. Είναι αυτός που πρέπει να έρθει σε επαφή µε τους πιστωτές 

του, να κάνει τις απαραίτητες διαπραγµατεύσεις ,να συνάψει και να επικυρώσει 

τη συµφωνία µε αίτησή του στο δικαστήριο. 

 

4.2.3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΤΩΝ  

      Ο µεσολαβητής φροντίζει για την πρόσκληση των πιστωτών, στην οποία 

αναφέρονται τα θέµατα ηµερησίας διάταξης, η ηµεροµηνία και ο τόπος της 

συνέλευσης.  

     Για να  συµµετάσχουν, θα πρέπει οι απαιτήσεις τους να βρίσκονται στον 

κατάλογο που υποβλήθηκε  µε την έκθεση του εµπειρογνώµονα  στο δικαστήριο. 

. 
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     Οι πιστωτές προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του οφειλέτη ή 

αναγνωρίζονται ή εικάζονται  από απόφαση οποιουδήποτε δικαστηρίου ,ακόµα 

και µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Αυτό σηµαίνει ότι ο πρόεδρος 

του δικαστηρίου  έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει τη συµµετοχή  στη συνέλευση 

πιστωτή , κρίνοντας µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών , ο οποίος δεν είναι στα 

λογιστικά βιβλία  και δεν έχει αναγνωρισθεί µε απόφαση δικαστηρίου. 

      Με τον ίδιο τρόπο νόµιµη είναι και η συµµετοχή πιστωτών που δεν 

περιλαµβάνονται στον κατάλογο που κατατέθηκε στο δικαστήριο όπως και  των 

πιστωτών που προέκυψαν µετά την υποβολή του πίνακα και µέχρι την 

ηµεροµηνία ανοίγµατος της διαδικασίας. 

      Τουλάχιστον δεκαπέντε(15) ηµέρες πριν θα πρέπει να έχει επιδοθεί στους 

ενδιαφερόµενους η πρόσκληση. Η πρόσκληση γίνεται µε κάθε  κατάλληλο µέσο 

,συµπεριλαµβανοµένων και των ηλεκτρονικών, που την  αποδεικνύει ,όπως και 

την ηµεροµηνία  που αυτή επιδόθηκε στο κάθε πιστωτή. Σε περίπτωση 

πιστωτών που τα στοιχεία τους είναι άγνωστα ,πρόσφορο µέσο για την 

ενηµέρωσή τους ,είναι η δηµοσίευση της πρόσκλησης  σε µια πολιτική και µια 

οικονοµική εφηµερίδα. Επίσης η πρόσκληση δηµοσιεύεται στο ∆ελτίο 

∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων 

(Τοµέας Νοµικών). 

      Οι  πιστωτές δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη συνέλευση θα πρέπει να 

έχουν στη διάθεσή τους, υπογεγραµµένο από τον οφειλέτη, το σχέδιο της 

συµφωνίας εξυγίανσης ,συνοδευόµενο από τον πίνακα µε τα ονόµατα των 

πιστωτών που συµµετέχουν στη συνέλευση  και την έκθεση του εµπειρογνώµονα 

στην οποία παρουσιάζεται η γνώµη του όσον αφορά τις προϋποθέσεις  

συµµετοχής στην επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης. 

      Ο  µεσολαβητής ή αν αυτός είναι νοµικό πρόσωπο ,ο εκπρόσωπός του, 

προεδρεύει της συνέλευσης και αποφασίζει, αν το κρίνει απαραίτητο, για 

αναβολή της για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δέκα (10)  ηµερών.  

      Κατά τη διαδικασία της συζήτησης του σχεδίου εξυγίανσης ,µπορούν να 

υπάρχουν αλλαγές ,εφόσον συµφωνήσει και ο οφειλέτης και µε την προϋπόθεση 

ότι δε θίγονται απαιτήσεις που δεν έθιγε και το αρχικό σχέδιο. Όσον αφορά τη 
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διεξαγωγή της ψηφοφορίας και τη συζήτηση στη συνέλευση ισχύουν  τα άρθρα 

116 
28

 και 117
29
του ΠτΚ. 

      Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη συνέλευση ,απαιτείται να 

παρίστανται ή να εκπροσωπούνται σ ’αυτήν πιστωτές που εκπροσωπούν το 50%  

επί του συνόλου των απαιτήσεων .  

      Το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ (Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου),δηµόσιες 

υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα, φορείς κοινωνικής Πρόνοιας και Ασφάλισης 

έχουν τη δυνατότητα να συµφωνούν στη σύναψη συµφωνίας εξυγίανσης, είτε 

συµµετέχοντας και ψηφίζοντας στη συνέλευση των πιστωτών είτε υπογράφοντας 

τη συµφωνία µε τους ίδιους όρους που θα συµφωνούσε κάτω από αυτές τις 

συνθήκες ιδιώτης πιστωτής ,ακόµα και αν µε τη συναίνεση αυτή ο δηµόσιος 

τοµέας παραιτείται από προνόµια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εµπράγµατης 

φύσεως
 
. 

 

4.2.4. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 

      Για να γίνει δεκτό το σχέδιο της συµφωνίας εξυγίανσης χρειάζεται η 

πλειοψηφία του 60%των απαιτήσεων των πιστωτών που παρευρίσκονται στη 

συνέλευση . Σ ’αυτό το ποσοστό περιλαµβάνεται το 40% των απαιτήσεων των 

τυχόν εµπραγµάτως ή µε ειδικό προνόµιο ή µε προσηµείωση υποθήκης 

πιστωτών που έχουν διασφαλίσει τις απαιτήσεις τους  και παρίστανται  στη 

συνέλευση.   

      Σε περίπτωση που το σχέδιο εξυγίανσης γίνει αποδεκτό, η συνέλευση µπορεί 

να εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα  άτοµα για να υπογράψουν τη συµφωνία ή  

διαφορετικά τη συµφωνία υπογράφουν όλοι οι παρευρισκόµενοι πιστωτές ή οι 

αντιπρόσωποί τους που την υπερψήφισαν. Τα άτοµα αυτά ,µε απόφαση της 

συνέλευσης, µπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσουν τη συµφωνία εξυγίανσης για 

                                                 
28

 Η ψηφοφορία επιτρέπεται να γίνει αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου ειδικά εξουσιοδοτηµένου ή 

µε ηλεκτρονικό µέσο που να αποδεικνύει χωρίς αµφιβολία τη ταυτότητα και τη βούληση του πιστωτή 

,καθώς και τον τόπο και χρόνο προέλευσης της ψήφου. Πιστωτές  που τα συµφέροντά τους θίγονται 
από το σχέδιο χωρίς οι απαιτήσεις τους να µηδενίζονται και απέχουν από τη ψηφοφορία θεωρούνται 
ότι ψηφίζουν υπέρ του σχεδίου .Πιστωτές που απέχουν από τη ψηφοφορία και των οποίων τα 

συµφέροντά τους θίγονται από το σχέδιο και οι απαιτήσεις  τους µηδενίζονται ,θεωρούνται ότι 
ψηφίζουν αρνητικά .Πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις δε θίγονται από το σχέδιο δε ψηφίζουν. ∆ε 
θίγονται οι απαιτήσεις όταν ,κατά το σχέδιο ,διατηρούν ακέραια τα συµφέροντα που είχαν κατά την 

ηµεροµηνία κήρυξης της πτώχευσης και πριν επέλθουν τα αποτελέσµατα αυτής. 
29

 Η συζήτηση και η ψηφοφορία επί του σχεδίου γίνεται σε ειδική συνέλευση των πιστωτών ενώπιον 

του εισηγητή (πρωτοδίκης που υπηρετεί στο πρωτοδικείο).Μετά το τέλος της συζήτησης και εφόσον 

δε προκύψει ανάγκη αναβολής, ο εισηγητής καλεί τους πιστωτές να ψηφίσουν επί του σχεδίου.   
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να συµβαδίζει µε τυχόν όρους που µπορεί να θέσει το πτωχευτικό δικαστήριο για 

να την επικυρώσει. 

 

4.3. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ    

4.3.1. ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Η ΕΤΑΙΡΩΝ –ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΩΝ   

     Στην περίπτωση που ο  οφειλέτης είναι νοµικό πρόσωπο, χρειάζεται για την 

εκπλήρωση ορισµένων όρων της συµφωνίας, απόφαση  από τη  γενική 

συνέλευση των µετόχων ή εταίρων. Αυτή πρέπει να ληφθεί πριν από την 

υπογραφή της συµφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη ή να τεθεί ως 

αναβλητική αίρεση για τη θέση της σε ισχύ 
 
 άρθρο 201 του Α. Κ. 

     Αν ένας ή περισσότεροι µέτοχοι ή εταίροι Ε.Π.Ε. δηλώσουν ότι δε θα  

παραστούν στη σχετική συνέλευση ή αν παραστούν δε θα υπερψηφίσουν την 

αντίστοιχη απόφαση όπως επίσης και στην περίπτωση που δε παραστούν ή δεν 

υπερψηφίσουν την απόφαση σε συνέλευση που έχει  ή πρόκειται να συγκληθεί  

µε αυτά τα θέµατα ,το πτωχευτικό δικαστήριο έχει τη δυνατότητα ,αν κρίνει πως 

η άρνηση είναι καταχρηστική και µετά από αίτηση του οφειλέτη ή  πιστωτή να 

διορίσει ειδικό εκπρόσωπο , που θα ασκήσει το δικαίωµα παράστασης ψήφου 

αντί των µετόχων ή των εταίρων αυτών. 

      Καταχρηστική θεωρείται η άρνηση των µετόχων ή εταίρων όταν το 

δικαστήριο κρίνει πως χωρίς την επίτευξη συµφωνίας εξυγίανσης ο οφειλέτης 

θα οδηγηθεί στην πτώχευση και ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης του  οι µέτοχοι ή 

οι εταίροι δε θα λάβουν µέρος στο προϊόν της εκκαθάρισης. Η κοινοποίηση της 

απόφασης του δικαστηρίου στην εταιρία ,αντικαθιστά την κατά το νόµο 

διαδικασία νοµιµοποίησης του µετόχου ή εταίρου για τη συµµετοχή του στη 

συνέλευση. Στην περίπτωση που για την εκπλήρωση κάποιων όρων της 

συµφωνίας χρειάζεται η συµµετοχή τρίτων προσώπων που δε συµβάλλονται 

,αυτή παρέχεται είτε µε σχετική δήλωση σε έγγραφο που φέρει βεβαίωση  του 

γνήσιου  της υπογραφής και συνοδεύει τη συµφωνία είτε τίθεται ως αναβλητική 

αίρεση στη συµφωνία για τη θέση  της σε ισχύ. 

 

4.3.2.ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ    

      Η συµφωνία εξυγίανσης υπογράφεται από τον οφειλέτη και αν έχει γίνει 

συνέλευση  από τα άτοµα που αυτή έχει εξουσιοδοτήσει να την υπογράψουν ή  
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αλλιώς από το σύνολο των παρευρισκοµένων  στη συνέλευση πιστωτών που τη 

ψήφισαν.    

      Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει συνέλευση, χρειάζονται υπογραφές από   

πιστωτές που εκπροσωπούν το 60% του συνόλου των απαιτήσεων και στο οποίο  

περιλαµβάνεται το 40% των  απαιτήσεων που έχουν διασφαλιστεί. Για να 

υπολογισθούν τα ποσοστά  που αναφέραµε ,λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις 

που υπήρχαν την ηµέρα ανοίγµατος της διαδικασίας χωρίς να  λαµβάνονται 

υπόψη οι πιστωτές που δε θίγονται από τη συµφωνία εξυγίανσης άρθρο 116 του 

Πτκ. 

 

 4.3.3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ   

       Η συµφωνία εξυγίανσης µπορεί να έχει ως αντικείµενο οποιαδήποτε ρύθµιση 

στο ενεργητικό και παθητικό του οφειλέτη και ειδικότερα : 

      α) Τη µεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη. Η µεταβολή αυτή 

µπορεί να συνίσταται στην αλλαγή του χρόνου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων,  

συµπεριλαµβανοµένης και της αλλαγής των όρων µε τους οποίους µπορεί να 

ζητηθεί η πρόωρη αποπληρωµή τους, στην αλλαγή του επιτοκίου, στην 

αντικατάσταση της υποχρέωσης καταβολής επιτοκίου µε την υποχρέωση 

καταβολής κερδών, στην αντικατάσταση απαιτήσεων µε µετατρέψιµες
30

 ή µη 

οµολογίες έκδοσης του οφειλέτη ή στην υποχρέωση των εµπραγµάτως 

ασφαλισµένων πιστωτών να δεχθούν την αλλαγή υποθηκικής
 
 ή ενεχυρικής

 
 

τάξης υπέρ νέων πιστωτών του οφειλέτη .Οι πιστώσεις που είναι ασφαλισµένες 

µε συµφωνία χρηµατοικονοµικής ασφάλειας δε θίγονται , εκτός αν συµφωνήσει 

διαφορετικά ο ασφαλειολήπτης. 

      β)Την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη µε την έκδοση µετοχών 

κάθε είδους ή κατά περίπτωση εταιρικών µεριδίων.  Οι εγγυήσεις ,οι ασφαλίσεις 

πιστώσεων και άλλες συµβάσεις µε  ανάλογο  αποτέλεσµα ,υπέρ απαιτήσεων που 

κεφαλαιοποιούνται
 
, µετατρέπονται ,αν δεν ορίζεται διαφορετικά ,σε δικαίωµα 

προαίρεσης 
31
του πιστωτή να πουλήσει στον εγγυητή ή ασφαλιστή τις µετοχές ή 

                                                 
30

 Μετατρέψιµη οµολογία είναι ένα είδος οµολογίας που εκτός από το τοκοµερίδιο δίνει στον κάτοχό 

της τη δυνατότητα µετατροπής της οµολογίας σε µετοχές της εκδότριας εταιρίας σύµφωνα µε 
προσυµφωνηµένους όρους. 
31

 Τα συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης είναι παρόµοια µε τα ΣΜΕ (συµβόλαια µελλοντικής 
εκπλήρωσης),δηλ. συµβόλαια  για µελλοντικές αγοραπωλησίες χρεογράφων κ.λ.π. Η βασική τους 
διαφορά µε τα ΣΜΕ  είναι ότι δίνουν το δικαίωµα αλλά όχι την υποχρέωση στον αγοραστή να  ζητήσει 
την εκπλήρωση της συµφωνίας .Ο αγοραστής (holder)αποκτά το δικαίωµά του να αγοράσει ή 

πουλήσει έναν υποκείµενο τίτλο σε µία συγκεκριµένη µελλοντική στιγµή και για προκαθορισµένη 
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τα εταιρικά µερίδια που προκύπτουν από την κεφαλαιοποίηση του χρέους για 

ποσό ίσο µε το άθροισµα του κεφαλαίου και τους τυχόν τόκους που καλύπτονται 

από την εγγύηση. Η ηµεροµηνία  πώλησης είναι ο χρόνος στον οποίο το χρέος, 

κατά τους όρους της συµφωνίας, γίνεται ληξιπρόθεσµο. Το δικαίωµα 

προαίρεσης µπορεί να ασκηθεί µέσα σε διάστηµα  δύο(2)  µηνών από την 

ηµεροµηνία που η υποχρέωση που κεφαλαιοποιήθηκε θα γίνει ληξιπρόθεσµη και 

αν είναι ήδη ληξιπρόθεσµη  κατά την κεφαλαιοποίηση µέσα σε δύο µήνες από 

την τελευταία.  Υπάρχει η δυνατότητα  πριν από την κεφαλαιοποίηση να γίνει 

µείωση του µετοχικού κεφαλαίου για την απόσβεση ζηµιών ή το σχηµατισµό 

αποθεµατικού. Για το σχηµατισµό του αποθεµατικού δεν απαιτείται η 

χρηµατιστηριακή τιµή να είναι ίδια ,κατώτερη ή να υπερβαίνει έως 10% την 

ονοµαστική αξία της µετοχής (παρ.4α ν.2190/1920) .   

      γ)Τους όρους λειτουργίας των σχέσεων µεταξύ των πιστωτών ή σε 

περίπτωση κεφαλαιοποίησης, των µετόχων ή εταίρων. Για παράδειγµα η 

συµφωνία εξυγίανσης µπορεί να προβλέπει πως µια µερίδα πιστωτών δε θα 

ικανοποιηθεί αν δεν ικανοποιηθεί νωρίτερα κάποια άλλη ή σε περίπτωση 

κεφαλαιοποίησης η υποχρέωση των µετόχων της µειοψηφίας να πουλήσουν τις 

µετοχές τους µε τους  ίδιους όρους που γίνεται η πώληση των µετοχών της 

πλειοψηφίας. 

      δ)Τη µείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη 

      ε)Την εκποίηση επί µέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη 

      στ)Την ανάθεση της διαχείρισης της επιχείρησης  του οφειλέτη σε τρίτο ,µε 

βάση οποιαδήποτε έννοµη σχέση όπως είναι η εκµίσθωση ή η σύµβαση 

διαχείρισης. 

      ζ)Τη µεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη ή µέρους αυτής 

σε τρίτο ή σε εταιρία των πιστωτών . 

 Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τη συµφωνία ή µε σύµβαση που καταρτίζεται  

σε εκτέλεση αυτής ,µεταβιβάζεται το σύνολο ή µέρος της επιχείρησης του 

οφειλέτη ,αυτός που αποκτά το ενεργητικό ή µέρος αυτού της επιχείρησης 

ενδεχοµένως να αποκτά ,στο µέτρο που προβλέπεται στη συµφωνία και µέρος 

των υποχρεώσεων. Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις κατά περίπτωση εξοφλούνται από 

το τίµηµα της πώλησης   της επιχείρησης ή του µέρους της, διαγράφονται ή 

                                                                                                                                           
τιµή(τιµή εξάσκησης )και πληρώνει τη τιµή του δικαιώµατος (option premium)χωρίς να έχει  καµία 

άλλη υποχρέωση .http://www.euretirio.com/2010/06/options-dikaiomata- 
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στην περίπτωση µεταβίβασης µέρους της επιχείρησης παραµένουν υποχρεώσεις 

του οφειλέτη ή κεφαλαιοποιούνται. 

      Είναι δυνατή η µεταβίβαση της επιχείρησης ή µέρους αυτής σε τρίτο έναντι 

χρηµατικού ανταλλάγµατος ή σε εταιρία που συστήνεται από  τους πιστωτές.   

Στην περίπτωση αυτή η εταιρία των πιστωτών αποκτά το σύνολο ή µέρος της 

επιχείρησης του οφειλέτη ,έναντι εξόφλησης των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη 

που έχουν εισφερθεί σ’αυτή. 

      η)Την αναστολή των ατοµικών διώξεων των πιστωτών µετά την υπογραφή 

της συµφωνίας,  για κάποιο διάστηµα, το οποίο δε µπορεί να υπερβαίνει τους έξι 

(6) µήνες  για τους πιστωτές εκείνους που δεν την έχουν υπογράψει .  

        Η αναστολή αυτή είναι δυνητικό περιεχόµενο της συµφωνίας εξυγίανσης 

που σηµαίνει ότι εφόσον υπάρχει, η ισχύς της είναι για ένα διάστηµα έξι 

(6)µηνών  δεσµευτική για τους µη συµβαλλόµενους πιστωτές , αν δεν υπάρχει οι 

πιστωτές συµβαλλόµενοι και µη µπορούν να ασκήσουν δικαίωµα άµεσης 

εκτέλεσης κατά του οφειλέτη ,σχετικά µε τις αναλαµβανόµενες µε τη συµφωνία 

υποχρεώσεις.
32

 

        Αξίζει µια παρατήρηση εδώ ως προς τα εξής: 

Στη διαδικασία συνδιαλλαγής, όσον αφορά την άσκηση των ατοµικών διώξεων , 

οι µη συµβαλλόµενοι πιστωτές δε δεσµεύονταν από τη συµφωνία αλλά από το 

νόµο ,µε αποτέλεσµα η αναστολή των διώξεων να φτάνει µέχρι τα τέσσερα 

χρόνια ,όσο διαρκούσε η συµφωνία. Στη διαδικασία εξυγίανσης δεσµεύονται από 

τη συµφωνία αλλά ο χρόνος αναστολής µειώθηκε σε µεγάλο βαθµό , στο 

διάστηµα των έξι µηνών. 

      θ)Το διορισµό προσώπου το οποίο θα ελέγχει την εφαρµογή των όρων της 

συµφωνίας ,ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από αυτήν και το οποίο 

θα αντικαταστήσει αν υπάρχει και τον ειδικό εντολοδόχο. 

      Η µη τήρηση της συµφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη λειτουργεί ως 

διαλυτική αίρεση 
 
ή είναι λόγος για τη καταγγελία της. 

       Η συµφωνία εξυγίανσης µπορεί να εξαρτάται και από άλλες αιρέσεις 

διαλυτικές ή αναβλητικές όπως τη τροποποίηση ή καταγγελία εκκρεµών  

αµφοτεροβαρών συµβάσεων 
 
οι όροι των οποίων είναι δυσβάσταχτοι για την 

επιχείρηση του οφειλέτη. Στην περίπτωση αναβλητικής αίρεσης θα πρέπει να 

προβλέπεται  το χρονικό διάστηµα που θα πληρωθεί και που δε µπορεί να 

                                                 
32

 Βλ. άρθρο 106
 ε  παρ.1 η ΠτΚ 
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υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία επικύρωσης. Επίσης θα 

πρέπει  να ρυθµίζονται προσωρινά οι υποχρεώσεις του οφειλέτη για την 

αποφυγή της παύσης πληρωµών όσο εκκρεµεί η αίρεση. 

      Για να ισχύσει η συµφωνία εξυγίανσης θα πρέπει να επικυρωθεί από το 

πτωχευτικό δικαστήριο εκτός αν κατά τη θέληση των συµβαλλοµένων το σύνολο 

ή µέρος από τους όρους της, ισχύει µεταξύ τους και χωρίς την επικύρωση, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοινού δικαίου. 

 

4.3.4. ΤΥΠΟΣ – ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

      Ο τύπος της συµφωνίας είναι έγγραφος αφού απαιτείται ιδιωτικό έγγραφο το 

οποίο υπογράφεται εκτός αν οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται µε αυτήν  

απαιτούν τη σύνταξη δηµοσίου  εγγράφου. Σ’ αυτήν την περίπτωση το 

συµβολαιογραφικό έγγραφο µπορεί να αναπληρωθεί µε δηλώσεις ενώπιον του 

δικαστηρίου.
33

 

      Η συµφωνία εξυγίανσης είναι µια τυπική, ενοχική σύµβαση. Βασικό της 

χαρακτηριστικό είναι η τακτοποίηση και η διευθέτηση  διαφορετικών και 

αντικρουόµενων συµφερόντων , µε αµοιβαίες υποχωρήσεις ,µε υπεροχή στη 

σύµβαση του συµβιβασµού του άρθρου 871  Α.Κ. 

 

4.4. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ  

 4.4.1.  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

     Η συµφωνία εξυγίανσης πρέπει να υπογραφεί µέσα στο χρονικό διάστηµα που 

ορίζεται στο άρθρο 101  όπως και η κατάθεση της αίτησης για την επικύρωσή 

της ,από το πτωχευτικό δικαστήριο. Αν το διάστηµα που ορίζει ο νόµος περάσει 

χωρίς αποτέλεσµα ,αυτόµατα η διαδικασία θεωρείται λήξασα . 

      Η αίτηση επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης από το πτωχευτικό 

δικαστήριο µπορεί να κατατεθεί από τον οφειλέτη, οποιονδήποτε πιστωτή ή το 

µεσολαβητή. Με την επικύρωση η συµφωνία αποκτά ισχύ για όλους τους 

πιστωτές συναινούντες και µη. 

      Συνοδεύεται από την υπογεγραµµένη συµφωνία καθώς και από την έκθεση 

του εµπειρογνώµονα ,στην οποία αναφέρεται κατά πόσο συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις για την επικύρωσή της. Σε περίπτωση που πραγµατοποιήθηκε 

συνέλευση πιστωτών και υπήρξαν τροποποιήσεις της συµφωνίας η αίτηση 

                                                 
33

 Βλ. άρθρο 106 ε παρ.6 ΠτΚ 
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συνοδεύεται από συµπλήρωµα που αναφέρει τη γνώµη του εµπειρογνώµονα για 

τις αλλαγές αυτές. 

       Η κλήτευση των ενδιαφερόµενων, οφειλέτης και αν υπάρχουν ο 

µεσολαβητής και ο εκπρόσωπος των πιστωτών, µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε 

πρόσφορο µέσο ,που µπορεί να αποδείξει την  κλήτευση και µε κοινοποίηση 

αντιγράφου της αίτησης που  περιλαµβάνει    την ηµεροµηνία της δικάσιµου. 

        Στη συζήτηση έχει τη δυνατότητα να παραστεί και να µιλήσει και 

εκπρόσωπος των εργαζοµένων. Κάθε  άλλο πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον 

µπορεί να παρέµβει χωρίς τήρηση προδικασίας
 
.Μέσα σε δύο (2) µήνες από την 

ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης πρέπει να ορισθεί η δικάσιµος. Ο αρµόδιος 

δικαστής έχει τη δυνατότητα να διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων 

πιστωτών ,ορίζοντας ταυτόχρονα και την προθεσµία της κλήτευσης Κώδικας 

Πολιτικής  ∆ικονοµίας  άρθρο 748 παρ.3. 

      Στην περίπτωση που υπάρχουν χρέη του οφειλέτη προς το ∆ηµόσιο ή προς 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης η κλήτευσή τους είναι υποχρεωτική. 

 

 4.4.2.  ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ   

      Η επικύρωση της συµφωνίας γίνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο όταν:                                     

      Υπάρχει η υπογραφή του οφειλέτη και είτε έχει ληφθεί νόµιµη απόφαση από  

τη συνέλευση  των πιστωτών για την υπογραφή της από τα άτοµα που έχουν 

εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό είτε από την απαιτούµενη  πλειοψηφία  του συνόλου 

των πιστωτών.   

      Αν το δικαστήριο εξετάζοντας τα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης και 

λαµβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις των εµπειρογνωµόνων κρίνει ότι η 

βιωσιµότητα της είναι εφικτή. 

      ∆εν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών . 

      ∆εν είναι η συµφωνία αποτέλεσµα δόλου ή άλλης αθέµιτης πράξης ή 

κακόπιστης  συµπεριφοράς του οφειλέτη ,πιστωτή ή τρίτου ή παραβιάζει 

διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. 

      Η συµφωνία αντιµετωπίζει τους πιστωτές που βρίσκονται στην ίδια θέση µε 

βάση την αρχή της ισότιµης µεταχείρισης. 

      Με τη συµφωνία εξυγίανσης θα πρέπει να αίρεται η παύση πληρωµών  του 

οφειλέτη ,αν  τυχόν υφίσταται .Σε περίπτωση που αυτό δε συµβαίνει, το 

δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συµφωνία και αν εκκρεµεί αίτηση κήρυξης 
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πτώχευσης ,κηρύσσει την πτώχευση διαφορετικά κοινοποιεί την απόφαση 

απόρριψης στον εισαγγελέα πρωτοδικών για να κρίνει αυτός αν θα υποβάλλει 

αίτηση πτώχευσης. 

      Ο οφειλέτης έχει προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα για το δικαστήριο έγγραφα 

µέσα στην προκαθορισµένη ηµεροµηνία  ή σε περίπτωση παροχής διευκρινίσεων 

ή τροποποίησης όρων συµφωνίας στην προβλεπόµενη από το δικαστήριο 

παράταση προθεσµίας. 

 

4.4.3.  ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 ∆εν επικυρώνεται η συµφωνία όταν : 

      ∆εν υπάρχουν πιθανότητες διάσωσης της εταιρίας και µετά την υπογραφή 

της συµφωνίας εξυγίανσης. 

       Υπάρχει το ενδεχόµενο µε την υπογραφή της, να παραβλάπτεται η 

συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών.     

  Η συµφωνία να είναι αποτέλεσµα δόλου ή άλλης αθέµιτης πράξης ή 

κακόπιστης συµπεριφοράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου ή παραβιάζει 

διατάξεις αναγκαστικού δικαίου 
 
,ιδίως του δικαίου του ανταγωνισµού.

 
 

      Αν η συµφωνία δεν αντιµετωπίζει µε βάση την αρχή της ισότιµης 

µεταχείρισης τους πιστωτές που βρίσκονται στην ίδια θέση. Αποκλίσεις  

επιτρέπονται µόνο για σπουδαίο επιχειρηµατικό ή κοινωνικό λόγο ο οποίος 

παρουσιάζεται ειδικά στην αίθουσα του δικαστηρίου ή αν ο θιγόµενος πιστωτής 

συµφωνεί στην απόκλιση.  

      Μερικές περιπτώσεις που ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία είναι η  ευνοϊκή 

µεταχείριση πελατών που η µη ικανοποίησή  των απαιτήσεων τους ,βλάπτει 

σοβαρά τη φήµη ή τη συνέχιση της λειτουργίας  της επιχείρισης ,απαιτήσεις που 

η εξόφληση τους είναι αναγκαία για τη διατροφή του πιστωτή ή εργατικές 

απαιτήσεις. 

      Αν µε την επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης δεν αίρεται η παύση 

πληρωµών που τυχόν υφίσταται, το δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συµφωνία και 

αν εκκρεµεί αίτηση πτώχευσης ,κηρύσσει την πτώχευση. Σε περίπτωση που δεν 

εκκρεµεί αίτηση πτώχευσης αλλά το δικαστήριο διαπιστώσει παύση πληρωµών 

,η απόρριψη της συµφωνίας µε φροντίδα της γραµµατείας του δικαστηρίου 

κοινοποιείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών για να κρίνει αυτός κατά πόσο θα 

υποβάλλει αίτηση πτώχευσης. 
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      Το πτωχευτικό δικαστήριο έχει τη δυνατότητα στην περίπτωση που δε του 

έχουν προσκοµιστεί όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν το βάσιµο της αίτησης ή 

που κρίνει ότι η συµφωνία δεν πρέπει να επικυρωθεί ,να ζητήσει να του 

παραδώσουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ,την παροχή διευκρινίσεων ή τη 

τροποποίηση των όρων της συµφωνίας εξυγίανσης όχι σε  διάστηµα µεγαλύτερο 

από τις δέκα (10) ηµέρες που ορίζει το δικαστήριο. 

      H απόφαση που επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης ή απορρίπτει την 

αίτησή της δηµοσιεύεται αµέσως σε περίληψη στο  Γενικό Εµπορικό Μητρώο ( 

ΓΕΜΗ) και στο ∆ελτίο  ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου 

Ανεξάρτητα Απασχολουµένων( Τοµέας Νοµικών) µε επιµέλεια του µεσολαβητή 

και αν δεν υπάρχει του οφειλέτη. 

      Τριτανακοπή 
 
κατά της απόφασης µπορεί να ασκηθεί αποκλειστικά µέσα σε 

τριάντα (30)ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Μπορεί να ασκηθεί από 

οποιοδήποτε πρόσωπο δε παρέστη στη συζήτηση για την επικύρωση της 

συµφωνίας λόγω µη νόµιµης κλήτευσής του.
34

 Η  συµφωνία εξυγίανσης µπορεί 

να ακυρωθεί ,µόνο στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να διατηρηθεί  µετά 

τον επανυπολογισµό των ποσών, που δικαιούται το πρόσωπο που άσκησε την 

ανακοπή
 
 ή τριτανακοπή. Στην απόφαση που απορρίπτει την αίτηση µπορεί να 

ασκηθεί έφεση σύµφωνα µε τις κοινές διατάξεις.  

 

 4.4.4.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ   

      Η επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης δεσµεύει το σύνολο των πιστωτών 

ακόµα και αυτών που δε τη ψήφισαν ή δεν είναι συµβαλλόµενοι ρυθµίζοντας τις 

απαιτήσεις τους. Εξαιρούνται οι πιστωτές εκείνοι που οι απαιτήσεις τους 

δηµιουργήθηκαν µετά το άνοιγµα της . 

      Η συµφωνία δεν έχει επίπτωση στις ασφάλειες τρίτων, προσωπικές ή 

εµπράγµατες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσηµειώσεων που έχουν 

παρασχεθεί από αυτούς  για την εξασφάλιση της απαίτησης, µε ειδικές διατάξεις 

ή µε  προβλέψεις που έχουν συµπεριληφθεί σ’ αυτή. Το ίδιο ισχύει και σε 

περίπτωση οφειλής εις ολόκληρον.
35

 

                                                 
34

 Βλ. άρθρο 106ζ παρ.6 ΠτΚ 
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 Οφειλή εις ολόκληρον  υπάρχει όταν σε περίπτωση περισσοτέρων οφειλετών της ίδιας παροχής  
καθένας απ’ αυτούς έχει την υποχρέωση να την καταβάλλει ολόκληρη ,ο δανειστής όµως έχει την 

υποχρέωση να την απαιτήσει µόνο µια φορά. 
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     Η απαγόρευση ή το κώλυµα για την έκδοση επιταγών που υπήρχε στον 

οφειλέτη αίρεται αυτοδίκαια. Επίσης εξαφανίζεται το αξιόποινο των 

αδικηµάτων για την έκδοση ακάλυπτων επιταγών ,καθυστέρησης οφειλών στο 

∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία που έχουν γίνει πριν τη σύναψη της 

συµφωνίας. 

     Η απόφαση που επικυρώνει τη συµφωνία εξυγίανσης αποτελεί τίτλο 

εκτελεστό για τις αναλαµβανόµενες µε αυτήν υποχρεώσεις καθώς από τη 

συµφωνία προκύπτει η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 

5.1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

      Θα µπορούσε να ορισθεί :<<το σύνολο των ενεργειών ,στις οποίες προβαίνει ο 

οφειλέτης, που πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή του στη διαδικασία 

εξυγίανσης, προκειµένου να επιτύχει τη σύναψη συµφωνίας µε τους πιστωτές του, 

χωρίς να ενεργοποιήσει το δικαστικό µηχανισµό ,µε στόχο βέβαια ,την επίλυση 

των οικονοµικών   προβληµάτων του, κατά τρόπο που να αποφεύγεται η κήρυξη 

της πτώχευσης ,να εξυγιαίνεται η επιχείρηση και να εξυπηρετείται παράλληλα, η 

συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών>>.
36

 

 

5.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

 

      Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, τις διαπραγµατευτικές κινήσεις µε τους 

πιστωτές αναλαµβάνει ο οφειλέτης ,µε στόχο τη σύναψη συµφωνίας, για την 

εξυγίανση της επιχείρησής του.  

      Το περιεχόµενο της συµφωνίας διαµορφώνεται µετά το τέλος των 

συζητήσεων και µπορεί να περιλαµβάνει οποιαδήποτε ρύθµιση στο ενεργητικό 

και παθητικό του οφειλέτη. 

       Απαραίτητη προϋπόθεση  για να επικυρωθεί η συµφωνία  από το 

δικαστήριο είναι  να έχουν συµφωνήσει  πιστωτές που εκπροσωπούν το 60% του 

συνόλου των απαιτήσεων και στο οποίο  περιλαµβάνεται το 40% των  

                                                 
36

 Σπ.Ψυχοµάνη ,Πτωχευτικό ∆ίκαιο , δ’ έκδοση ,2011,σελ.69επ. 
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απαιτήσεων που έχουν διασφαλιστεί είτε µε ειδικό προνόµιο είτε µε 

προσηµείωση υποθήκης. 

       Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του ποσοστού  των συµβαλλόµενων 

πιστωτών  γίνεται  µε βάση κατάσταση πιστωτών που  συνοδεύει τη συµφωνία 

εξυγίανσης και αναφέρει ηµεροµηνία ,που δεν πρέπει να προηγείται της 

ηµεροµηνίας υποβολής της συµφωνίας στο δικαστήριο ,περισσότερο από τρεις 

(3) µήνες. Επίσης η συµφωνία θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από 

επιχειρηµατικό σχέδιο το οποίο έχει χρονική διάρκεια ίση µε αυτής  και το οποίο 

εγκρίνεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές. 

     Μαζί µε την κατάθεση της αίτησης για επικύρωση της συµφωνίας , στην 

οποία περιγράφεται η οικονοµική αδυναµία του οφειλέτη επισυνάπτονται και 

όλα τα έγγραφα που κατατίθενται σε περίπτωση αίτησης για το άνοιγµα της 

διαδικασίας, που είναι η έκθεση του εµπειρογνώµονα και αίτηση για κήρυξη σε 

πτώχευση αν η εταιρία έχει επέλθει σε  παύση πληρωµών. 

     Από την ηµεροµηνία υποβολής της συµφωνίας στο δικαστήριο και µέχρι την  

απόφαση για την επικύρωση της ή όχι υπάρχει η δυνατότητα για τη λήψη 

προληπτικών µέτρων . 

     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 .  ΕΙ∆ΙΚΗ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 

6.1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

 

      Η διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης αποσκοπεί στη διάσωση των 

επιχειρήσεων εκείνων, που δεν µπόρεσαν να ενταχθούν στην προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης.  Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει σε σύντοµο διάστηµα 

µε τη διενέργεια δηµόσιου πλειστηριασµού, το ενεργητικό των οικονοµικών 

αυτών µονάδων να πουληθεί σε ενδιαφερόµενους επενδυτές ,πριν αρχίσει η 

οικονοµική απαξίωση τους. Πιο συγκεκριµένα : 

      Ειδική εκκαθάριση είναι η εξυγιαντική διαδικασία που µε τη διενέργεια 

δηµόσιου πλειστηριασµού αποσκοπεί στην πώληση ολόκληρου ή µέρους του 

ενεργητικού των οικονοµικών εκείνων µονάδων, που πληρούν τις προϋποθέσεις 

που ο νόµος απαιτεί ώστε να αποτραπεί η πτώχευση τους και να ικανοποιηθούν 

καλύτερα οι πιστωτές τους από το τίµηµα της πώλησής τους
 
. 
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6.2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 

Οφειλέτες που πληρούν τις αντικειµενικές προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΠτΚ 

δηλ. αδυναµία ή επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης εκπλήρωσης των 

ληξιπρόθεσµων χρηµατικών τους υποχρεώσεων και κατέχουν επιχείρηση που 

πληρούσε  κατά τη τελευταία χρήση τουλάχιστον δύο από τα τρία αριθµητικά 

κριτήρια της παρ.6 του άρθρου 42
 
α του κ.ν.2190/1920

37
 µπορούν να υπάγονται 

µε απόφαση του δικαστηρίου στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης σε 

λειτουργία. 

      Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη ,πιστωτή που έχει έννοµο συµφέρον 

καθώς και από τον εισαγγελέα πρωτοδικών  ,εφόσον αυτό δικαιολογείται από 

λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ορίζει το άρθρο 5 του ΠτΚ. Για να γίνει 

δεκτή η αίτηση απαιτείται, πρώτον η ταυτόχρονη κατάθεση  βεβαίωσης 

τράπεζας ή της Εταιρίας Παροχής Επενδυτών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)  µε νόµιµη 

λειτουργία , για την ύπαρξη αξιόλογου επενδυτή ενδιαφερόµενου για την αγορά 

του ενεργητικού της επιχείρησης και δεύτερο δήλωση του προτεινόµενου ως 

εκκαθαριστή φυσικού ή νοµικού προσώπου ότι αποδέχεται το έργο της 

εκκαθάρισης και έκθεσή του για το σχεδιασµό και την πορεία της . Στην έκθεση 

ακόµα  πρέπει να αναφέρεται, πως θα λειτουργεί η επιχείρηση ενώ βρίσκεται σε 

καθεστώς εκκαθάρισης όπως επίσης  και η πρόβλεψη ενός  προϋπολογισµού για 

τα κονδύλια που θα χρειαστούν και η βεβαίωση του ότι τα απαιτούµενα 

κεφάλαια είναι διαθέσιµα. Με την κατάθεση της αίτησης το δικαστήριο µπορεί 

να πάρει προληπτικά µέτρα. 

       Αν κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής 

εκκαθάρισης εκκρεµεί απόφαση για τη  διαδικασία εξυγίανσης ή αν υποβληθεί   

µετά ,  πριν  τη συζήτηση της εξέτασης  της υπαγωγής σε καθεστώς 

εκκαθάρισης , η συζήτηση αναστέλλεται. 

      Από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή σε καθεστώς 

ειδικής εκκαθάρισης και µέχρι την απόρριψη της ή την πάροδο της προθεσµίας 

,εξέταση τυχόν αίτησης για πτώχευση διακόπτεται. Στην περίπτωση 

µεταβίβασης του ενεργητικού του οφειλέτη, εκκρεµείς αιτήσεις πτώχευσης 

απορρίπτονται. 

                                                 
37

 Σύνολο ισολογισµού 1.500.000 ευρώ  Κύκλος εργασιών 3.000.000 ευρώ  Μέσος όρος  προσωπικού 

που απασχολήθηκε  κατά τη διάρκεια της χρήσης 50 άτοµα . 
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       Η  αίτηση κοινοποιείται στην επιχείρηση και περίληψη αυτής στο Γενικό 

Εµπορικό Μητρώο ( ΓΕΜΗ) και στο ∆ελτίο  ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του 

Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων( Τοµέας Νοµικών) ,δέκα (10) 

εργάσιµες ηµέρες πριν  χωρίς να συµπεριλαµβάνονται η ηµέρα της επίδοσης και 

της δικάσιµου. 

     Κύριες παρεµβάσεις κατατίθενται υποχρεωτικά και µε ποινή απαραδέκτου 

τρεις (3)ηµέρες εργάσιµες ,το αργότερο, πριν τη δικάσιµο και συνεκδικάζονται 

όπως και πρόσθετες  παρεµβάσεις µαζί µε την αίτηση. 

 

6.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

 

     Το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση υπαγωγής σε ειδικό καθεστώς 

εκκαθάρισης ,αν προβλέπει  πως µε αυτόν τον τρόπο βελτιώνονται οι 

πιθανότητες  διάσωσης της επιχείρησης και διατηρούνται  θέσεις εργασίας 

χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Μαζί µε την 

αποδοχή διορίζει και τον προτεινόµενο εκκαθαριστή  , εκτός αν υπάρχει κύρια 

παρέµβαση και διαφορετική πρόταση για τη θέση αυτή ,οπότε διορίζει  τον 

καταλληλότερο κατά την κρίση του. 

     Η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα.
 

∆ηµοσιεύεται σε περίληψη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο ( ΓΕΜΗ) και στο 

∆ελτίο  ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα 

Απασχολουµένων( Τοµέας Νοµικών).Τριτανακοπή µπορεί να ασκηθεί µέσα σε 

αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση .Με τη 

γνωστοποίηση της απόφασης η εξουσία των διοικητικών και διαχειριστικών 

οργάνων της επιχείρησης µεταβιβάζεται στο διοριζόµενο εκκαθαριστή. Η  

λειτουργία της εταιρίας  σε καθεστώς εκκαθάρισης δεν είναι λόγος καταγγελίας 

εκκρεµών συµβάσεων ή ανάκλησης διοικητικών αδειών. 

      O εκκαθαριστής εγκαθίσταται µε τη βοήθεια της ∆ηµόσιας Αρχής στη 

διοίκηση της επιχείρησης, συντάσσει αµέσως απογραφή µε τα περιουσιακά 

στοιχεία της και στη συνέχεια καταρτίζει µε βάση την απογραφή Υπόµνηµα 

Προσφοράς , στο οποίο περιλαµβάνεται και κάθε πληροφορία χρήσιµη για την 

εικόνα του ενεργητικού  της επιχείρησης. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες 

από την εγκατάστασή του, δηµοσιεύει µε ολοσέλιδη καταχώρηση σε δύο 

καθηµερινής πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδες , Γενικό Εµπορικό Μητρώο 
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( ΓΕΜΗ) και στο ∆ελτίο  ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ενιαίου Ταµείου 

Ανεξάρτητα Απασχολουµένων( Τοµέας Νοµικών) και αναρτά ,αν υπάρχει ,στον 

ιστότοπο της επιχείρησης στο διαδίκτυο, Πρόσκληση ∆ιενέργειας ∆ηµόσιου 

Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την αγορά του συνόλου του ενεργητικού της υπό 

εκκαθάρισης επιχείρησης. Η ηµεροµηνία που ορίζεται για την υποβολή 

δεσµευτικών µε εγγυητική επιστολή προσφορών , πρέπει να απέχει τουλάχιστον 

είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της Πρόσκλησης ,µε ανώτατο 

όριο υποβολής προσφορών τις σαράντα(40) εργάσιµες ηµέρες από τη 

δηµοσίευσή της. Η υποβολή των προσφορών ορίζεται στα γραφεία της 

επιχείρησης ή στο κατάστηµα του πτωχευτικού δικαστηρίου κατά την κρίση του 

εκκαθαριστή , ο   οποίος καθορίζει επίσης και τους λοιπούς όρους του σχετικού 

Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού . Ανάµεσα σ’ αυτούς  είναι η δέσµευση ότι µε την 

υπογραφή της Σύµβασης Μεταβίβασης θα καταβληθεί το σαράντα τοις εκατό 

(40%)µετρητοίς του τιµήµατος και το υπόλοιπο θα εξοφληθεί εντόκως ,µε 

επιτόκιο της επιλογής του ενδιαφερόµενου σε ένα διάστηµα που δε θα είναι 

µεγαλύτερο από πέντε (5) έτη. 

     Οι ενδιαφερόµενοι αφού υπογράψουν Συµφωνία Εχεµύθειας παραλαµβάνουν 

από τον εκκαθαριστή το Υπόµνηµα Προσφοράς και αρχίζουν έλεγχο για τα προς 

πώληση στοιχεία της εταιρίας. 

     Όταν λήξει η διαδικασία υποβολής προσφορών, ο εκκαθαριστής τις 

αποσφραγίζει ,τις συγκρίνει και συντάσσει µια έκθεση στην οποία αναφέρει τη 

σειρά τους, την αποδοχή της  πιο συµφέρουσας προσφοράς και την κατακύρωση 

του διαγωνισµού. Η έκθεση κοινοποιείται σε όσους κατέθεσαν προσφορές και 

υποβάλλεται στο πτωχευτικό δικαστήριο µε σχετική αίτηση αποδοχής της. Το 

δικαστήριο αποδέχεται ή όχι την αίτηση .Είναι πιθανό να θέσει επιπλέον όρους 

όσον αφορά την εξασφάλιση πληρωµής του υπολοίπου .Κατόπιν τούτου 

ανακηρύσσει τον Αγοραστή ή τους Αγοραστές µε απόφασή του που δεν 

υπόκειται σε ένδικα µέσα. 

      Η απόφαση του δικαστηρίου δηµοσιεύεται σε περίληψη στο  Γενικό 

Εµπορικό Μητρώο ( ΓΕΜΗ) και στο ∆ελτίο  ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του 

Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων( Τοµέας Νοµικών). 

Τριτανακοπή µπορεί να ασκηθεί µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα 

(30)ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης. Σε περίπτωση αποδοχής της 

αίτησης το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει και εισηγητή δικαστή για τις ανάγκες 
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διανοµής του πλειστηριάσµατος. Με τη δηµοσίευση της θετικής απόφασης ,ο 

εκκαθαριστής συντάσσει αµέσως σχέδιο Σύµβασης Μεταβίβασης του 

Ενεργητικού της Επιχείρησης ,το οποίο κοινοποιεί εγγράφως προς τον Αγοραστή 

ή τους Αγοραστές , µε σχετική πρόσκληση του για υπογραφή µετά από πέντε 

(5)εργάσιµες  ηµέρες. Οι καλούµενοι υπογράφουν τη σύµβαση ,δεχόµενοι και 

τυχόν επιπλέον όρους του πτωχευτικού δικαστηρίου  ή απαντούν αρνητικά µέσα 

στην προθεσµία των πέντε (5)εργάσιµων ηµερών. Στην περίπτωση αυτή η ίδια 

διαδικασία θα ακολουθηθεί µε το ∆εύτερο Αγοραστή στη σειρά κ.ο.κ Ο 

Αγοραστής υποχρεούται να υπογράψει τη σύµβαση ,η οποία έχει θέση 

τελεσίδικης κατακύρωσης ,αν δεν υπάρχουν πρόσθετοι όροι µε δικαστική 

απόφαση ,σύµφωνα µε τους όρους του Υποµνήµατος Προσφοράς και της 

προσφοράς του Αγοραστή. 

      Μετά την καταβολή του τιµήµατος που έχει συµφωνηθεί, ο εκκαθαριστής 

συντάσσει αµέσως πράξη εξόφλησης ή πράξη πιστοποίησης εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων του Αγοραστή την οποία  επισυνάπτει στη Σύµβαση Μεταβίβασης 

και έχει ως άµεση έννοµη συνέπεια ,στην περίπτωση µεταβίβασης ακινήτων 

,µετά τη µεταγραφή της και το σχετικό αίτηµα προς τον υποθηκοφύλακα ,την 

εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρίτων βαρών, που έχουν εγγραφεί πριν από τη 

θέση της επιχείρησης στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης. 

     Η όλη διαδικασία µεταβίβασης του ενεργητικού διαρκεί δώδεκα (12)µήνες 

που αρχίζουν  από την έναρξη των ενεργειών του εκκαθαριστή µε τη  σύνταξη 

της απογραφής  και υπάρχει η δυνατότητα παράτασης έξι (6)επιπλέον µηνών 

από το πτωχευτικό δικαστήριο. Σε περίπτωση που γίνει υπέρβαση των 

παραπάνω χρονικών ορίων ,η εκκαθάριση παύει αυτοδικαίως και σε περίπτωση 

που εκκρεµεί αίτηση πτώχευσης προχωράει η εξέτασή της. 

     Ο εκκαθαριστής µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες ,από τη 

µεταβίβαση του ενεργητικού της επιχείρησης υποχρεούται σε Πρόσκληση 

Αναγγελίας Απαιτήσεων των πιστωτών .Οι πιστωτές  αναφέρουν µέσα σε 

προθεσµία ενός(1)µηνός από τη δηµοσιοποίηση της Πρόσκλησης τις απαιτήσεις 

τους. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής αφού αφαιρέσει από το τίµηµα  της 

εκκαθάρισης τα έξοδα της, στα οποία περιλαµβάνονται και οι δαπάνες 

λειτουργίας της επιχείρησης κατά την περίοδο αυτή  ,αποδίδει τα ανάλογα ποσά 

προς τους δικαιούχους. Για το υπόλοιπο που αποµένει συντάσσει Πίνακα 

Κατάταξης µε τον οποίο γίνεται κατάταξη των πιστωτών και για το µέρος του 
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τιµήµατος που  έχει πιστωθεί. Αρµόδιο δικαστήριο για τυχόν ανακοπές κατά του 

Πίνακα είναι το πτωχευτικό δικαστήριο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 .  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ  

                               ν.4013/2011 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 234 ΤΟΥ ν.4072/2012 

 

7.1. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ άρθρο 14 ΤΟΥ ν.4013/2011 

 

     Πολλές αιτήσεις για υπαγωγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής και άλλες ,που το 

δικαστήριο είχε αποφασίσει το άνοιγµα της διαδικασίας χωρίς να προλάβει να 

ολοκληρωθεί ,µε την αντικατάσταση της διαδικασίας συνδιαλλαγής από τη 

διαδικασία εξυγίανσης βρέθηκαν σε εκκρεµότητα. Για τις περιπτώσεις αυτές  

θεσπίστηκαν κάποιες διατάξεις  µε το άρθρο 14 του ν.4013/2011 που είναι : 

      <<Συµφωνίες συνδιαλλαγής που έχουν ήδη συναφθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 

που αντικαθίστανται µε τον παρόντα νόµο δε θίγονται και διέπονται από τις 

διατάξεις του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα ,όπως ίσχυε πριν από τον 

παρόντα νόµο ,εκτός αν παρά τη συµφωνία συνδιαλλαγής συντρέχουν ως προς τον 

οφειλέτη οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99 , όπως ισχύει µετά 

από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου και ο οφειλέτης ζητήσει την υπαγωγή του 

σε διαδικασία εξυγίανσης >>. 

      <<Σε περίπτωση διαδικασιών συνδιαλλαγής που έχουν ήδη ανοίξει και 

εκκρεµούν κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, τα µέρη δύνανται κατά την 

επιλογή τους να συνάψουν είτε συµφωνία συνδιαλλαγής που επικυρώνεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις που αντικαθίστανται µε τον παρόντα νόµο και έχει τις 

έννοµες συνέπειες που προβλέπονται µε αυτές, είτε συµφωνία εξυγίανσης κατά τις 

διατάξεις που εισάγονται µε τον παρόντα νόµο. Σε σχέση µε εκκρεµούσες κατά τη 

θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου διαδικασίες εξυγίανσης η προθεσµία του άρθρου 

100 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα δε λήγει πριν από την πάροδο 

εξήντα(60) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. 

     <<Εκκρεµείς αιτήσεις για το άνοιγµα διαδικασίας συνδιαλλαγής κρίνονται και 

µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου υπό τις προϊσχύσασες διατάξεις, εκτός 

αν οι αιτούντες τις µετατρέψουν σε αιτήσεις για το άνοιγµα της διαδικασίας 

εξυγίανσης>>. 
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    <<Στις περιπτώσεις που το κεφάλαιο έκτο του Πτωχευτικού Κώδικα προβλέπει 

δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο ∆ελτίο του άρθρου 101 παρ.2, µέχρι την  πλήρη 

έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.,για τις εταιρίες που έχουν συσταθεί πριν την 4η 

Απριλίου 2011,οι σχετικές δηµοσιεύσεις θα γίνονται µόνο στο ∆ελτίο, εκτός αν ο 

οφειλέτης είναι ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, οπότε οι 

σχετικές δηµοσιεύσεις θα γίνονται και στο Μ.Α.Ε. ή Μ.Ε.Π.Ε. αντίστοιχα>>. 

 

7.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν.4013/2011 ΜΕ ΤΟ  άρθρο 234 ΤΟΥ ν.4072/2012 

 

      Αν και η αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα που 

αφορούσε τη διαδικασία  συνδιαλλαγής µε  το άρθρο 12 του ν.4013/2011 µε τη  

διαδικασία εξυγίανσης ψηφίστηκε το Σεπτέµβριο του 2011 ,για τη διόρθωση 

προβληµάτων που είχαν προκύψει κατά την εφαρµογή του νόµου, τον Απρίλιο 

του 2012 µε το άρθρο 234 του ν.4072/2012 ψηφίζονται κάποιες τροποποιήσεις 

που αφορούν τη διαδικασία εξυγίανσης. 

      Σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών του ν.4072/2012 : 

      <<Με το άρθρο 234 επιχειρούνται επιµέρους βελτιώσεις ,όπου κρίνεται ότι 

αυτό θα καταστήσει τη διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα ταχύτερη 

και αποτελεσµατικότερη ,πιο φιλική για τους πιστωτές και τους εργαζοµένους και 

λιγότερο ευεπίφορη σε καταχρήσεις>>. 

      Οι σηµαντικότερες αλλαγές εστιάζονται στα ακόλουθα σηµεία :  

      Τίθεται καταρχήν χρονικός περιορισµός στο δικαίωµα του οφειλέτη να 

ζητήσει εκ’ νέου το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης. Κάτι τέτοιο δεν 

επιτρέπεται αν δεν έχει παρέλθει µια πενταετία από την επικύρωση 

προηγούµενης συµφωνίας εξυγίανσης, εκτός αν πρόκειται για συµφωνία που  

επικυρώνεται  κατά το άρθρο 106β,  δηλαδή χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία 

µέσω της αίτησης προς το πτωχευτικό δικαστήριο αλλά µε απευθείας υποβολή 

της συµφωνίας προς επικύρωση µετά την κατάρτισή της από το απαιτούµενο 

ποσοστό πιστωτών. 

      Προβλέπεται πλέον το δικαίωµα των εργαζοµένων να παρίστανται µέσω 

εκπρόσωπου τους κατά τη συζήτηση της αίτησης. 

      Μειώνεται το χρονικό διάστηµα του οποίου πρέπει να επιτυγχάνεται η 

συµφωνία εξυγίανσης από τους  τέσσερεις (4) στους δύο (2) µήνες από την 

έκδοση της απόφασης. Ανάλογα η δυνατότητα παράτασης µειώνεται από τους 
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τρεις (3)µήνες στον ένα. Αυτό σηµαίνει πως το διάστηµα που η επιχείρηση 

βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης µειώνεται από τους εφτά(7) µήνες που 

µπορούσε να φτάσει ,στους τρεις (3)µήνες. Έτσι ασκείται ένα είδος πίεσης στον 

οφειλέτη για γρήγορη επίτευξη συµφωνίας µεταξύ αυτού και των πιστωτών  

του. 

      Στο άρθρο 103 παρ.3 προστίθεται ένα νέο εδάφιο σύµφωνα µε το οποίο<< το 

δικαστήριο µπορεί να διατάξει τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας 

µέχρι την επικύρωση ή την απόρριψη του σχεδίου εξυγίανσης>>. 

      Η διάταξη του άρθρου 103 παρ.5 αντικαθίσταται και πλέον απαιτήσεις 

εργαζοµένων για µισθούς δεν καταλαµβάνονται από τα προληπτικά µέτρα του 

άρθρου αυτού, εκτός αν το δικαστήριο επεκτείνει την αναστολή της παρ.1 του 

ίδιου άρθρου και στις απαιτήσεις αυτές για σπουδαίο λόγο και για ορισµένο 

χρόνο που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση. 

     Τα προληπτικά µέτρα που διατάχθηκαν από το Πτωχευτικό δικαστήριο ή η 

προσωρινή διαταγή που έχει τυχόν χορηγηθεί ,παύουν να ισχύουν µετά την 

πάροδο των δύο (2)µηνών από το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης. 

       Η αναστολή των ατοµικών διώξεων των πιστωτών που ενδεχοµένως 

αποτελεί περιεχόµενο της συµφωνίας εξυγίανσης δε θα δεσµεύει τους µη 

συµβαλλόµενους πιστωτές για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις µήνες, αντί έξι 

µήνες που ίσχυε ,από την επικύρωση της συµφωνίας. 

       Αντικείµενο της συµφωνίας εξυγίανσης µπορεί να αποτελέσει και η 

καταβολή συµπληρωµατικών ποσών προς εξόφληση απαιτήσεων σε περίπτωση 

βελτίωσης της οικονοµικής θέσης του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή η 

συµφωνία θα πρέπει να ορίζει µε ακρίβεια τις προϋποθέσεις καταβολής των 

ποσών αυτών. 

       Η παράγραφος 3 του άρθρου 106η τροποποιείται και πλέον ,<<προβλέπεται 

ότι η ποινική δίωξη των πληµµεληµάτων της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών και 

εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν.1882/1990 , καθώς και της 

καθυστέρησης καταβολής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία ,εφόσον οι 

πράξεις αυτές έχουν τελεσθεί πριν  από την  υποβολή της αίτησης του άρθρου 100 

(άνοιγµα της διαδικασίας) ,αναστέλλεται>>. Κατά την προηγούµενη µορφή της η 

διάταξη έκανε λόγο περί εξάλειψης του αξιοποίνου των αδικηµάτων έκδοσης 

ακάλυπτης επιταγής και καθυστέρησης οφειλών  προς το ∆ηµόσιο και τα 

ασφαλιστικά  ταµεία που έχουν τελεστεί πριν τη σύναψη της συµφωνίας 
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εξυγίανσης. Προστέθηκε δε, νέα παράγραφος 4 σύµφωνα µε την οποία<< σε 

περίπτωση πλήρους και εµπρόθεσµης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 

οφειλέτη που απορρέουν από τη συµφωνία εξυγίανσης εξαλείφεται το αξιόποινο 

των παραπάνω πράξεων της παρ.3 του ίδιου άρθρου>>. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

      Η αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 µε το ν.4013/2011 

έχει αναµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο ,ώστε να δίνει µια πραγµατικά δεύτερη 

ευκαιρία στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία. Εισάγεται 

µε ουσιαστικό τρόπο η προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και ενισχύεται η 

δυνατότητα διάσωσής της επιχείρησης ,πριν αυτή  επέλθει σε πτώχευση. 

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου νόµου είναι : 

     Ο γρήγορος επανακαθορισµός των σχέσεων του οφειλέτη µε τους πιστωτές  

µε τη σύναψη συµφωνίας εξυγίανσης  ώστε η ζηµιά που θα προκύψει να 

περιοριστεί στο ελάχιστο .  

      Η  δέσµευση από τη συµφωνία , του συνόλου των πιστωτών συναινούντων 

και µη.   

      Οφειλέτης και πιστωτές  µπορούν να καταλήξουν σε συµφωνία χωρίς 

επίσηµη διαδικασία διαπραγµατεύσεων,  µε εµπιστευτικές διαδικασίες, ώστε να 

αποφεύγεται η δηµιουργία αβεβαιότητας ως προς το µέλλον της επιχείρησης. 

      Εφαρµογή αυτού  συναντάµε   στην εταιρία SATO η οποία  κάνοντας χρήση 

του άρθρου 106β του ν.4013/2011 επικύρωσε τη συµφωνία της εταιρίας µε την 

πλειοψηφία των πιστωτών της. 

       Στην περίπτωση των επίσηµων συζητήσεων δίνονται δύο δυνατότητες ή 

συνάπτουν απευθείας συµφωνία οι πιστωτές ή συγκαλείται η συνέλευση των 

πιστωτών.    

      Η σύναψη της συµφωνίας δεν έρχεται σε αντίθεση µε τα συµφέροντα των 

πιστωτών και αυτό γιατί µια εταιρία που είναι σε λειτουργία µπορεί να 

ικανοποιήσει τα συµφέροντά τους καλύτερα από µια  εταιρία που  πωλεί λόγω 

ανάγκης τα περιουσιακά της στοιχεία. 

       Για να µην υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η  υπογραφή της συµφωνίας είναι 

συµφέρουσα για όλους τους δανειστές  υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις .Μία 

από αυτές είναι ο πιστωτής να µην εισέρχεται σε χειρότερη θέση από αυτήν που 
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θα ερχόταν αν η εταιρία πτώχευε και άλλη µία βασική να τηρείται η αρχή της 

ισότητας ανάµεσα σε πιστωτές που είναι στην ίδια θέση όσον αφορά την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων τους. Προϋποθέσεις που η τήρησή τους ελέγχεται 

σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 

      Μια κοινωνική παράµετρος σηµαντική του νόµου αυτού είναι η αναστολή 

των ατοµικών διώξεων του οφειλέτη ,που µπορεί να επεκτείνεται στους εγγυητές 

ή λοιπούς συνοφειλέτες αν υπάρχει σπουδαίος επιχειρηµατικός ή κοινωνικός 

λόγος. Επίσης  εξαφανίζεται το αξιόποινο της πράξης για την έκδοση ακάλυπτων 

επιταγών και αίρεται το κώλυµα για την έκδοση νέων. 

      Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι τροποποιήσεις που σηµειώθηκαν στο άρθρο 99 

έγιναν ώστε πραγµατικά να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις εκείνες που λόγω  

οικονοµικών καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα µας έχουν περιέλθει σε 

δεινή θέση. Μεγάλος αριθµός εταιριών έκαναν αίτηση το 2012 για να υπαχθούν 

στις διατάξεις του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. Σύµφωνα µε στοιχεία 

από σαράντα έξι (46)Πρωτοδικεία της χώρας, ο µεγαλύτερος αριθµός 

προέρχεται από την Αθήνα(175 εταιρίες), Πάτρα  (58), Θεσσαλονίκη (48), 

Πειραιάς (31),Χαλκίδα (28) κ. ά 

    Οι εταιρίες που θα µπορέσουν να υπαχθούν στη νέα διαδικασία, έχουν τις   

προϋποθέσεις που χρειάζονται  για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους µε την 

παράλληλη προσπάθεια τους να εξυγιανθούν. Αυτός πρέπει να είναι και ο  

σκοπός υπαγωγής  στις ευνοϊκές αυτές διατάξεις και όχι µια προσωρινή λύση για 

αποφυγή των οφειλών τους χωρίς να κινδυνεύουν από τη λήψη αναγκαστικών 

µέτρων είσπραξης εις βάρος τους. 

       Η  υπευθυνότητα µε την οποία θα αντιµετωπιστεί η υπαγωγή στη 

διαδικασία    και η εφαρµογή του σχεδίου εξυγίανσης είναι αυτά που θα κρίνουν  

και σε µεγάλο βαθµό την ανόρθωση και διάσωση της επιχείρησης. 
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